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Á sumarþingi, sem hófst nú fyrir 
skemmstu, settust margir þingmenn 
í fyrsta sinn á hið háa Alþingi eins 
og margir kalla það. Einn af nýjum 
þingmönnum er Brynhildur Péturs-
dóttir sem kosin var á þing fyrir 
hönd Bjartrar Framtíðar. Brynhildur 
sem er fædd í Reykjavík árið 1969 
leiddi lista Bjartrar Framtíðar í 
Norðausturkjördæmi, er varafor-
maður þingflokksins og situr nú í 
fjárlaganefnd Alþingis fyrir hönd 
flokksins. 

Hreyfst af stefnunni
„Ég veit ekki alveg hvernig ég álpað-
ist út í pólitík. Ég hef svo sem alltaf 
haft skoðanir á hlutunum það vantar 
ekki og tekið þátt í félagastarfi. 
Þegar Björt framtíð var stofnuð leyst 
mér afar vel á flokkinn og stefnuna 
og einhvern veginn þróuðust mál 
þannig að ég var beðin um að leiða 
listann í Norðausturkjördæmi. Ég sé 
auðvitað ekki eftir því í eina mínútu 

að hafa látið slag standa. Það er 
mikil vinna að fara í stjórnmál en 
líka ótrúlega gefandi og lærdóms-
ríkt. Það er góð tilfinning að vera 
treyst en gerir mann jafnframt 
smeykan því mér er umhugað að 
fara vel með þetta traust,“ segir 
Brynhildur nýr þingmaður okkar Ís-
lendinga. 

Ítalíuárin standa uppúr
Brynhildur ólst upp í Seljahverfi í 
Breiðholtinu en fluttist síðar í Voga-
hverfið þar sem Brynhildur gekk í 
Menntaskólann við Sund. Fljótlega 
eftir stúdentspróf hélt Brynhildur til 
Frakklands og þaðan til Perugia í Ít-
alíu þar sem hún bjó í þrjú ár og 
stundaði nám í innanhússhönnun. 

„Öll þau ár sem ég hef dvalið í 
útlöndum hafa verið ómetanleg og 
Ítalíuárin standa kannski upp úr. 
Það er bara ekki hægt annað en elska 
þetta land, matinn, menninguna, 
fólkið, veðurfarið, tískuna og gest-

risnina. Það er síðan frábært að við 
hjónin deilum þessari aðdáun á Ít-
alíu og erum sérstaklega áhugasöm 
um ítalska matargerð,“ segir Bryn-
hildur sem kynntist Guðmundi H. 
Sigurðarsyni, eiginmanni sínum, eitt 
vetrarkvöld þegar þeir örfáu Íslend-
ingar sem þá dvöldu í borginni 
ákváðu að hittast. Það verður að telj-
ast þó nokkur tilviljun!

Eftir dvölina á Ítalíu flutti fjöl-
skyldan aftur til Íslands og þá lá leið 
Brynhildar í Leiðsöguskóla Íslands, 
sem hún lauk námi frá árið 1994. 
Árið eftir bjuggu þau á Akureyri 
með dótturina Rakel, sem núna er 
nítján ára. Eftir þrjú ár á Íslandi var 
förinni aftur heitið erlendis og núna 
var stefnan tekin til Óðinsvé í Dan-
mörku. Fimm árum síðar, og nú 
með próf í BA í viðskiptatungu-
málum upp á vasann og einum fjöl-
skyldumeðlimi ríkari, syninum 
Pétri, hélt hún aftur heim til Íslands 
árið 2001.

„Þegar til stóð að flytja heim frá 
Danmörku var valið auðvelt, það 
kom ekkert annað til greina en að 
flytja norður. Mamma er frá Akur-
eyri og öll mín móðurfjölskylda. 
Alla páska keyrðum við norður til 
afa og ömmu og stunduðum Hlíðar-
fjall af kappi. Á sumrin kom ég oft 
norður og vann m.a. í Kristjánsbak-
aríi þar sem amma vann í marga ára-
tugi. Maðurinn minn er Akureyr-
ingur í húð og hár svo þetta var ekki 
flókið. Eftir að við fluttum aftur 
norður vann ég í sex ár sem safn-
stjóri í Nonnahúsi eða til 2008. Var 
þá einnig í hlutastarfi hjá Neytenda-
samtökunum fór svo í fullt starf þar 
eftir að ég hætti í Nonnahúsi. Bæði 
störfin voru alveg rosalega skemmti-
leg og lærdómsrík,“ segir Bryn-
hildur.

Góð vinnuaðstaða á þingi
Brynhildur er ánægð með nýja 
vinnustaðinn „Vinnuaðstaðan á Al-
þingi er mjög góð, miklu betri en ég 
hafði gert mér í hugarlund. Í raun 
höfum við allt til alls og enga af-
sökun fyrir því að sinna starfinu ekki 
vel. Starfsfólk þingsins er einstaklega 
vingjarnlegt og þjónustulundað og 
svo finnst mér alger lúxus að hafa 
aðgang að mötuneyti í hádeginu en 
því hef ég ekki vanist hingað til. Á 
móti hef ég verið dugleg að fara á 
veitingahúsin á Akureyri, við erum 
svo heppin að hafa marga góða veit-
ingastaði og kaffihús fyrir norðan.“

Þegar Brynhildur var spurð 
hvaða veitingahús á Akureyri eru í 
uppáhaldi hjá henni stóð ekki á svari 
„Ég er hrifin af veitingastaðnum 
Goya og spænska staðnum í Lax-

dalshúsi í Innbænum, kannski vegna 
þess að mér finnst suður-evrópsk 
matargerð einna best. Annars reyni 
ég að fara á sem flesta staðina og er 
farin að vera duglegri að fara út að 
borða. Ef við viljum hafa fjölbreytta 
veitingahúsaflóru á Akureyri verðum 
við að vera dugleg að sækja staðina,“ 
segir Brynhildur sem mun bráðum 
fá tækifæri að sækja heim upp-
áhaldsstaðina sína en ætla má að 
sumarþingi ljúki um nú um mán-
aðamótin og að þingmenn fái þá 
sumarfrí.

Sumarfríið að mestu heima í 
garði!
„Ég ætla að treysta á að veðrið á 
Akureyri verði gott í júlí og halda 
mig mest heima í garðinum en 
stefni svo á að fara eitthvað austur á 
land í byrjun ágúst. Vinkona mín 
var að flytja á Borgarfjörð eystri og 
þangað hefur mig alltaf langað að 
koma.“

Þegar fólk hefur störf á nýjum 
vinnustað þá skiptir oft máli hvernig 
vinnufélagarnir eru. Þó Brynhildi 
líki vel við vinnufélagana eru litlar 
líkur á að hópeflisferð til útlanda sé 
á framtíðarplönum starfsmanna-
félagsins. „Ég þekkti fáa á þingi fyrir 
en mér sýnist alþingismenn vera upp 
til hópa indælis fólk. Mér finnst líka 
frábært að það séu fimm konur á 
þingi fyrir Norðausturkjördæmi og 
merkilegt að við búum allar í kjör-
dæminu og fljúgum á milli. Þetta 
eru allt eðalkonur eins við var að bú-
ast,“ segir Brynhildur og hverfur 
aftur í sæti sitt í þingsalnum.

Brynhildur Pétursdóttir fyrir framan nýjan vinnustað sinn, Alþingi við Austurvöll. „Starfsfólk þingsins er einstaklega vin-
gjarnlegt og þjónustulundað. Ég þekkti fáa á þingi en mér sýnist alþingismenn vera upp til hópa indælis fólk.“

Úr neytenda-
málum í þingsal

Í Kistu finnur þú
spennandi íslenska
hönnun og gjafavöru.

Komdu og kíktu.

2 | AKUREYRI // sumar 2012

Su
m

ar
 2

01
3

Eflum norðlenska verslun

Velkomin norður

Sumar á 
Glerártorgi

Glerártorg verslunarmiðstöð | Akureyri | www.glerartorg.is | Opnunartímar: Mán.–fös. 10–18.30, lau. 10–17, sun. 13–17 | Opnunartímar Nettó: Mán.–fös. 10–19, lau. 10–18, sun. 12–18



AKUREYRI // sumar 2013  |  3

Á AKUREYRI Í SUMAR

opið
ALLAN SÓLARHRINGINN

Einfaldlega meira 

úrval í Hagkaup!



Lystigarðurinn á Akureyri er róm-
aður fyrir fegurð og þann mikla 
fjölda tegunda sem þar er að finna. 
Lystigarðurinn, sem er í senn grasa-
garður og skrúðgarður, var opnaður 
formlega árið 1912 og var haldið 
upp á 100 ára afmæli hans á síðasta 
ári. Fyrstu áratugina lögðu sjálfboða-
liðar og þá fyrst og fremst konur, 
gríðarlega mikla vinnu í uppbygg-
ingu og viðhald garðsins, en árið 
1953 tók Akureyrarbær við garð-
inum og hefur séð um rekstur hans 
síðan. 

8000 tegundir í plöntusafni
„Þessi garður er í raun fyrsti alvöru 
skrúðgarðurinn hér á landi. Upphaf-
lega var þetta eingöngu skrúðgarður 
en árið 1957 var stofnaður grasa-
garður og átti Jón Rögnvaldsson, þá-
verandi forstöðumaður garðsins, 
heiðurinn af því. Í dag eru um 8000 
tegundir í plöntusafninu hér, en auk 
íslensku flórunnar einbeitum við 
okkur að erlendum garð- og fjalla-
plöntum,“ segir Björgvin Steindórs-
son, forstöðumaður Lystigarðsins á 
Akureyri. Aðspurður hvort hægt sé 
að finna alla íslensku flóruna í Lysti-
garðinum segir Björgvin svo ekki 
vera, því sumar íslenskar plöntur 
þurfi mjög sérstök vaxtarskilyrði sem 
erfitt sé að búa þeim. Hins vegar sé 
yfirleitt hægt að finna í garðinum 
um 420 íslenskar plöntur af þeim 
500 sem íslenska flóran hefur að 
geyma þannig að þarna er hægt að 
ganga að góðum meirihluta. „Það er 
dálítið breytilegt frá ári til árs hvað 
við erum með margar íslenskar 
plöntur og fer eftir því hvað við 
höfum mikinn tíma til að fara á fjöll 
og leita og hvað við finnum hverju 
sinni. Því miður náum við ekki að 
fara í slíkar ferðir á hverju ári og því 
geta stundum verið eyður í safninu 

sérstaklega þegar kemur að sjaldgæf-
ari fjallaplöntum.“ 

Heimsóknum fjölgar með nýju 
kaffihúsi
Í tilefni aldarafmælis garðsins var 
gefin út veglegt bók um garðinn og 
sögu hans og er Ásta Camilla Gylfa-
dóttir landslagsarkitekt aðalhöf-
undur en Björgvin er meðhöfundur. 
Á afmælisárinu var einnig opnað 
skemmtilegt kaffihús í garðinum, 

Café Björk, þar sem lögð er áhersla á 
að bjóða veitingar úr héraðinu. 
Björgvin segir að flestir þeirra sem 
leggi leið sína í Lystigarðinn séu 
ferðamenn en með tilkomu kaffi-
hússins hafi heimsóknum heima-
manna hins vegar fjölgað til muna. 
„Meginþorri allra ferðamanna sem 
koma til Akureyrar koma við í Lysti-
garðinum. Til dæmis koma ferða-
menn af erlendu skemmtiferðaskip-
unum nánast allir hingað en þeir 

voru um það bil 80 þúsund í fyrra. 
Síðan hafa ýmsar ferðaskrifstofur 
Lystigarðinn sem fastan viðkomu-
stað í sínum ferðum.“ Björgvin segir 
að miðað við grófa talningu áætli 
þau að á annað hundrað þúsund 
gestir komi árlega í Lystigarðinn á 
Akureyri. Á árum áður var garður-
inn lokaður yfir háveturinn en núna 
er stefnan að hafa hann opinn allt 
árið. „Þegar vel viðrar er garðurinn 
fullur af fólki og þeir hafa verið æði 

margir góðu dagarnir á Akureyri 
undanfarið bæði hlýir og góðir. Það 
vorað frekar seint í ár, en í blíðunni 
núna spýtist gróðurinn upp á tvö-
földum hraða,“ segir Björgvin Stein-
dórsson sem unir hag sínum vel í 
Lystigarðinum á Akureyri en þar 
hefur hann nú starfað í 26 ár.

lystigardur.akureyri.is

Þau eru litskrúðug beðin með fjölærum jurtum austan við Eyrarlandsstofu.

Það voraði frekar seint í ár, en í blíðunni núna spýtist gróðurinn upp á tvö-
földum hraða,“ segir Björgvin Steindórsson, forstöðumaður Lystigarðsins.

Yfir hundrað þúsund gestir heimsækja 
Lystigarðinn á Akureyri árlega

Veitingahúsið Café Björk var opnað í Lystigarðinum síðasta sumar.

Lystigarðurinn er í raun fyrsti alvöru skrúðgarðurinn hér á landi. 

4 | AKUREYRI // sumar 2013
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Icelandair hótel Akureyri
Þingvallastræti 23, sími 518 1000

REYKJAVÍK NATURA REYKJAVÍK MARINA Í KEFLAVÍK FLÚÐIR KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Upplifun alla daga
Sumarstemningin er einstaklega ljúf í friðsæla hótelgarðinum okkar þar sem við bjóðum þér 
að njóta góðra veitinga í ró og næði. Á barnum er Happy hour frá kl. 16 til 18 og á aurora, 
veitingastaðnum okkar, er í boði lostæti lagað úr gæðahráefnum héraðsins.

Upplifðu sumarið hjá okkur – við tökum hlýlega á móti þér! 

Úti er birta og friður
á Icelandair hótel Akureyri



„Hér fá viðskiptavinir okkar nánast 
allt sem þeir þurfa í fatnaði. Við 
erum að vísu ekki með jakkaföt og 
sparifatnað en flest annað,“ segir 
Sigurður Einarsson í Sportver á 
Glerártorgi. Ekki er ofsögum sagt að 
verslunin sé heill heimur í íþrótta- 
og útivistarbúnaði hvers konar, allt 
frá skóm upp í reiðhjól. Og allt þar 
á milli. 

Aukin litadýrð í fatnaði og skóm
„Í hefðbundnum íþróttavörum, 
bæði fatnaði og skóm, erum við með 
öll þekktustu vörumerkin og hér 
getur bæði keppnisfólkið og allur al-
menningur gengið að því vísu að 
finna íþróttavörurnar fyrir bæði 
börn og fullorðna,“ segir Sigurður 
og bendir til að mynda á úrval af 
íþróttaskóm þar sem athygli vekur 
strax að litadýrðin virðist vera að 

taka völdin í hönnuninni. Léttu 
nýju Nike Free og Under Armour 
skórnir hafa svo rækilega slegið í 
gegn. Þeir henta flest öllum og eru 
mjög þægilegir og í skemmtilegum 
litum.

„Já, aukin litadýrð sést í bæði 
íþróttavörunum, skóm og útivistar-
fatnaði hjá okkur. Bæði sjáum við 
þessa þróun í öllum útivistarfatnaði 
þar sem við erum t.d. með mjög 
vandaðar vörur frá norska framleið-
andanum Helly Hansen. Á þessu 
sviði er einnig sérstök deild hér í 
Sportver sem er alfarið helguð fata-
línunni frá Cintamani en upphaf 
þeirrar framleiðslu má einmitt rekja 
til ullarframleiðandans Foldu sem 
var hér á Gleráreyrunum áður en 
Glerártorg kom til sögunnar. Og að 
sjálfsögðu er úrval fyrir bæði kyn og 
börn. Cintamani-vörurnar hafa 
skapað sér orð fyrir gæði og gott 
verð, auk þess að bjóða litadýrð og 
flotta hönnun. Þetta er fínn fatn-
aður í útivistina.“ 

Hjólreiðamenningin í sókn
Hjólreiðamenningin er í sókn á 
Norðurlandi og hjólafólk hefur 
margt áhugavert að sækja á því sviði 
í Sportver. Í boði er mikið úrval af 
hjólaaukahlutum og einnig mjög 
vandaður hjólafatnaður frá Craft. 
Til fjölda ára hefur verslunin selt 
Schwinn hjólin sem eru tilvalin fjöl-
skylduhjól, bæði fyrir börn og full-
orðna. Þeir sem kjósa að fara þrep-
inu ofar geta valið úr GT í bæði 
fjalla- og götuhjólum og nýjasta 
merkið sem Sportver hefur tekið inn 
í hjólum er Cube. Fjölbreytni í 
hjólum hefur aukist með eflingu 
hjólamenningarinnar og hafa „hy-
brid“-hjólin orðið æ vinsælli, þar 
sem um er að ræða blöndu götu- og 
fjallahjóls.

„Útihlaup njóta sívaxandi vin-
sælda og þar komum við sterk inn, 
fólk hefur möguleika á að fá fría 
footbalance-fótagreiningu og leið-
beiningar um val á hlaupaskóm í 
Asics, Nike og Under Armour auk 
annarra merkja. Auk þess bjóðum 

við þekkt merki af hlaupafatnaði 
fyrir útihlauparann eins og t.d. 
Craft, Under Armour og Nike.“ Sig-
urður segir að hvort heldur talað er 
um hlaup, hjólareiðar eða hvers kyns 
útiveru þá skipti máli að velja rétt í 
bæði fatnaði og skóm. 

Tískumerkin og golfið
Í Sportver er einnig að finna götu-
fatnað af ýmsu tagi og þar er meðal 
annars að finna flottu merkin Billa-
bong, Element, Hummel og Russel. 
Þar er líka ýmislegt fyrir golfarann 
sem dæmi um hversu víða er komið 
við í úrvalinu í versluninni má finna 
litríkan fatnað, húfur, hanska og 
fleira. „Sumarið er góður sölutími og 
því er ekki að neita að við fundum 
strax mikla hreyfingu þegar sólin 
braust fram úr skýjum. Þá lifnar yfir 
öllu,“ segir Sigurður. 

sportver.is

Sigurður Einarsson í Sportver. Myndir: Audunn N./audunn.com

Full búð af fjölbreyttum vörum fyrir útivistar- og íþróttafólkið. Skórnir eru litríkir í ár.

Íþróttir og sport, bara gaman!

6 | AKUREYRI // sumar 2013
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BRÁÐUM BURRITO Á NORÐLENSKU

Serrano gefur fyrstu 200 burrito-vefjurnar á opnunardeginum & og býður yndislegt opnunartilboð í heila 
viku frá opnun: BBQ burrito og Kristall fyrir 1.000 krónur.

Fylgstu með á Serrano.is og í fjölmiðlum því bráðum kynnistu metnaði í matargerð og brakandi fersku 
hráefni í mexíkóskum umbúðum. Við meinum það þegar við segjum að Serrano sé hollasti skyndibitinn.

Ráðhústorgi 7 Akureyri serrano.is

OPNUNAR 

TILBOÐ
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BúðU þig UNdiR 

BBQ BURRitO 
Og kRistALL 1.000

SERRANO Á AKUREyRI
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Jón Gunnar Þórðarson leikstjóri 
hefur í mörg horn að líta í sumar. Í 
liðinni viku setti félag hans, Norður-
bandalagið, upp leikritið Lúkas í 
Rýminu á Akureyri og er uppsetn-
ingin í samvinnu við Leikfélag 
Akureyrar. Þá mun hann sjá um 
Hríseyjarhátíðina sem haldin verður 
um miðjan júlí og að henni lokinni 
tekur við undirbúningur Akureyrar-
vöku sem hann sér um í ár ásamt 
Huldu Sif Hermannsdóttur hjá 
Akureyrarstofu.

Jón Gunnar stofnaði Norður-
bandalagið á liðnu ári í því skyni að 
kanna hvort grundvöllur væri fyrir 
sumarleikhúsi á Akureyri, en það ár 
setti félagið upp verkið DATE sem 
heppnaðist vel. „Leikritið Lúkas er 
ádeila á íslenskt samfélag, orðspor 
manna er tekið fyrir, en lífið stjórn-
ast svo mikið af orðspori, dómur 
götunnar skiptir öllu og svo virðist 
stundum sem menn séu sekir þar til 
sakleysi sannast,“ segir Jón Gunnar. 

Dæmisögur um orðróm, hefnd 
og fyrirgefningu
Lúkasarmálið er eflaust mörgum í 
fersku minni, smáhundurinn Lúkas 
hvarf og sögusagnir um hrottalegt 
dráp hans fóru á flug, böndin beind-
ust að ákveðnum manni sem um-
svifalaust var tekin af lífi í athuga-
semdakerfum netsins. Kertafleyt-
ingar bæði norðan og sunnan heiða 

voru vel sóttar, fleiri mættu á minn-
ingarstund um hundinn en þegar 
fórnarlamba kjarnorkusprenginga í 
Hírósíma er minnst. Tveimur 
vikum eftir hvarf hundsins fannst 
hann á lífi, „en við ákváðum að 
gleyma. Lúkasarsyndrómið tekur sig 
upp aftur og aftur hjá íslensku þjóð-
inni, en um það fjallar leikritið, 
hvernig samfélagið tekur sig 
stundum til og dæmir einstaklinga,“ 
segir Jón Gunnar en verkið saman-
stendur af dæmisögum um orðróm, 
hefnd og fyrirgefningu. „Þetta er 
kolsvartur húmor, grín og alvara í 
bland eða sumarleikhús af bestu 
gerð.“

Vistvæn skemmtun í Hrísey
Nánast strax eftir frumsýningu Lúk-
asar hélt Jón Gunnar út í Hrísey, 
perlu Eyjafjarðar en þar verður Hrís-
eyjarhátíð haldin dagana 12.-14. 
júlí. „Ég er afskaplega stoltur yfir því 
að hafa verið valinn framkvæmda-
stjóri hátíðarinnar. Ég kom fyrst til 
Hríseyjar fyrir einu ári og síðan þá 
hefur ég komið þangað að minnsta 
kosti tíu sinnum og nú ætla ég að 
dvelja þar í þrjár vikur fyrir hátíðina 
og hlakka mikið til,“ segir hann. „Ég 
er komin með Hríseyjarveikina!“

Jón Gunnar segir að aðalatriðið á 
hátíðinni verði eyjan sjálf, náttúru-
paradísin Hrísey. „Mitt hlutverk er 
að þjóna eyjunni, nýta náttúruna og 

fegurðina. Það er gott að byggja á 
góðum grunni og það mun ég gera í 
kringum þessa hátíð. Þetta verður 
hugguleg fjölskylduhátíð, við 
bjóðum upp á mat á bryggjunni og 
á leiðinni út í eyju, um borð í ferj-
unni Sævari, verður lúðrasveit líkt 
og í mynd eftir Emir Kusturica,“ 
segir hann.

Helsta breytingin á því sem áður 
hefur verið segir Jón Gunnar vera 
áherslu á tónlist, en hann stefnir að 
því að bjóða upp á trúbadorahátíð í 
Hrísey í ár. „Hvert sem fólk leggur 
leið sína um eyjuna verða trúbadorar 
að spila. Við bjóðum líka upp á 
varðeld og brekkusöng á laugardags-
kvöldinu. Í mínum huga þarf Hrís-
eyjarhátíð ekki á tívolíi, tækjum og 
Candyfloss vél að halda. Það er allt 
til staðar í eyjunni, vistvæn 
skemmtun sem tekur hinu fram að 
mínu mati,“ segir hann.

Þegar hafa margir tónlistarmenn 
staðfest komu sína, m.a. Eyþór Ingi 
Gunnlaugsson og KK. Þá verður að 
venju boðið upp á fjölbreytta dag-
skrá fyrir börn, sandkastalakeppni, 
prammahlaup út í sjó, hjólbörurallí 
og söngkennslu svo eitthvað sé 
nefnt. Fyrir fullorðna verður árleg 
óvissuferð á dagskránni sem og 
bryggjuball. „Ég er viss um að Hrís-
eyjarhátíðin hafi alla burði til að 
vera skemmtilegasta útihátíðin á Ís-
landi,“ segir Jón Gunnar.

Fjölmenning þemað á Akur-
eyrarvöku í ár
Að lokinni Hríseyjarhátíð hefst 
hann svo handa við að undirbúa 
Akureyrarvöku. „Þemað í ár verður 
fjölmenning. Akureyri hefur 
stækkað ört og nú búa í sveitar-
félaginu um 18 þúsund manns. Þar 
býr fólk frá 63 þjóðlöndum svo 
Akureyri er sannarlega fjölmenn-
ingarsamfélag,“ segir hann. „Þessu 
þarf að fagna og það verður gert á 
afmælishátíð bæjarins, Akureyrar-
vöku.“

Akureyrarvakan verður sett með 
dagskrá sem nefnist Rökkurró og fer 
fram í Lystigarðinum föstudags-
kvöldið 30. ágúst. Þar verður flutt 
suðræn og seiðandi dagskrá, ljóð 
lesin upp eftir erlend ljóðskáld eins 
og Pablo Neruda og leiknir suðrænir 
tónar innan um framandi plöntur 
og blóm. Þá verður í boði alþjóðlegt 
eldhús þar sem framleiddir verða 
réttir frá fjölda landa.

Á Ráðhústorgi verða heimstón-
leikar, suðræn sveifla, kúbverskur 
djass og finnskur dúett svo eitthvað 
sé nefnt. Alþjóðlegur nytjamarkaður 
verður settur upp á torginu. 
„Göngugatan verður „bösk“ gata og 
við vonum að þar náist stemning 
líkt og í Covent Garden í Englandi 
eða Strikinu í Kaupmannahöfn á 
besta degi,“ segir Jón Gunnar. 

Myndlistin blómstrar í Gilinu, 

hún verður flutt út úr sýningar-
sölum út á götu og tónar óma í 
hverju götuhorni. „Svo hyggjumst 
við breyta Rósenborg í vísindasetur, 
þar sem fram fara tílraunir af ýmsu 
tagi, sprengingar og efnablöndur, 
þar sem gestir geta ýtt á takka og 
prófað sig áfram eins og alvöru vís-
indamenn og fá að kynnast því 
hvernig þeir vinna sína vinnu.“

Tónleikar verða í Sundlaug 
Akureyrar og þá verða nokkrir fastir 
liðir eins og Draugagangan á sínum 
stað. Reiðmenn munu líkt og 
undanfarin ár leika listir sínar fyrir 
gesti og gangandi. Vökunni lýkur að 
venju með stórtónleikum í Gilinu. 
„Atriðin og dagskrá Akureyrarvöku 
hafa vaxið og verða alltaf stærri og 
stærri með hverjum deginum sem 
líður, en ég vil endilega að sem 
flestir leggi í púkkið og taki þátt í 
hátíðinni. Öllum er velkomið að 
hafa samband við mig og koma 
sínum hugmyndum á framfæri, við 
skulum fyrir alla muni gera þessa há-
tíð okkar saman,“ segir Jón Gunnar.

akureyri.is

Jón Gunnar Þórðarson leikstjóri hefur í nógu að snúast í sumar. Um liðna helgi var leikrit hans um Lúkas frumsýnt á Akureyri, nú tekur við undirbúningur Hríseyjarhátíðar og þar á eftir Akureyrarvöku.

Mynd: Margrét Þóra Þórsdóttir.

Jón Gunnar Þórðarson leikstjóri er önnum kafinn í allt sumar:

Hríseyjarhátíð, Akureyrarvaka 
og leikrit um Lúkas
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Íslenzk framleiðsla – íslenzkt hráefni.

Verið hjartanlega velkomin. Geysir Akureyri, Reykjavík  & Haukadal .  www.geysir.net – Sími 519 6000. 
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„ÞAR SEM HÁIR HÓLAR  
HÁLFAN DALINN FYLLA“

Velkomin í verzlun Hafnarstræti 98, Akureyri.
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„Ég held að með sanni megi segja að 
það sé bjart yfir atvinnulífinu hér og 
möguleikarnir miklir til að sækja 
ennfrekar fram,“ segir Þorvaldur 
Lúðvík Sigurjónsson, framkvæmda-
stjóri Atvinnuþróunarfélags Eyja-
fjarðar. Nokkrum verkefnum hefur 
nýlega verið hleypt af stokkunum 
með þátttöku félagsins sem og fyrir-
tækja og stofnana á starfssvæði þess 
með það markmið að auka kraftinn í 
atvinnulífinu og skapa fleiri tækifæri 
til uppbyggingar. Þar má meðal 
annars nefna klasasamstarfið Arctic 
Services, norðurslóðasamstarf sem 
um 40 aðilar taka þátt í og miðar að 
því að svæðið taki þátt í væntan-
legum og vaxandi umsvifum í kjöl-
far olíuleitar á norðurslóðasvæðinu. 
Einnig er félagið aðili að og hýsir 
samstarf fyrirtækja sem nýlega var 
stofnað til undir heitinu Dysnes, 
þróunarfélag. 

Staðan óvíða betri
Þorvaldur Lúðvík segir að almennt 
hafi staða Eyjafjarðarsvæðisins verið 
betri en víða annars staðar á landinu 
eftir hrun. Hvergi nema á Aust-
fjörðum hafi atvinnuleysi verið 

minna og svæðið búi einnig að því 
að undir atvinnulífinu séu sterkar 
stoðir. „Þannig erum við betur í 
stakk búin til að takast á við þau 
áföll sem yfir okkur dundu í kjölfar 
efnahagshruns. Að mínu mati erum 
við á góðri siglingu um þessar 
mundir, það er margt á döfinni sem 
mun skila ávinningi til næstu fram-
tíðar litið,“ segir hann.

Í því sambandi nefnir hann Dys-
nes þróunarfélag sem stofnað var til 
nýlega, m.a. með þátttöku fyrirtækj-
anna Eimskips, Mannvits og Slipps-
ins en tilgangur þess er að markaðs-
setja hafnarsvæðið á Dysnesi við 
Eyjafjörð í tengslum við námu- og 
olíuvinnslu á norðurslóðum. Verk-
efnið er stórt, til stendur að skipu-
leggja um 60 hektara svæði á Dys-
nesi í samvinnu við eigendur lands-
ins, Hafnarsamlag Norðurlands og 
Hörgársveit og er gert ráð fyrir að 
átakið standi yfir í tvö ár og að 
heildarfjárfesting á svæðinu geti 
numið allt að 18 milljörðum króna.

Bjartsýnn á að starfsemi hefjist 
á næsta ári
„Fyrsti áfangi við þetta verkefni 

hefst þegar að loknu umhverfismati 
en átakið snýst einkum um að gera 
Eyjafjörð sýnilegan í augum þeirra 
fyrirtækja sem standa í fram-
kvæmdum vegna námu- og olíu-
vinnslu á norðurslóðum,“ segir Þor-
valdur Lúðvík en nú þegar eru í 
burðarliðnum eða komin í gang um 
30 verkefni í tengslum við olíu-
vinnslu á Grænlandi.

Hann segir Eyjafjörð ákjósan-
legan stað fyrir verkefni af þessu 
tagi, samfélagið sé öflugt og innviðir 
sterkir, samgöngur með ágætum sem 
og sjúkrastofnanir. Eyfirsk fyrirtæki 
og sjúkrahúsið hafi að auki áratuga 
reynslu af því að veita Grænlend-
ingum þjónustu sína.

„Við erum vel fær um að takast á 
við það verkefni að þjónusta vaxandi 
umsvif á Grænlandi og erum nú 
komin á fulla ferð við að undirbúa 
það. Við eigum að mínu mati fullt 
erindi inn á þennan markað og 
ætlum svo sannarlega að bjóða fram 
okkar krafta á þessum vettvangi,“ 
segir hann. Hann bætir við að sjálfur 
sé hann svo bjartsýnn að telja að 
þegar á næsta ári verði einhver verk-
efni þegar komin í gang. „Það þarf 

þá raunar allt að ganga upp og við 
skulum vona að svo verði.“ Hann 
segir að nú verði kraftur lagður í að 
kynna og markaðssetja svæðið, það 
sé fyrsta skrefið.

Ferðaþjónusta vex hröðum 
skrefum
Margt annað gerir að verkum að 
hjól atvinnulífsins snúist á ágætum 
hraða í höfuðstað Norðurlands og 
helstu nágrannabyggðum. Ferða-
þjónusta hafi til að mynda vaxið 
umtalsvert á liðnum misserum og 
ekkert bendi til annars en áfram-
haldandi vaxtar í greininni. Á því 
sviði séu margir möguleikar og tæki-
færi til gróskumikillar uppbygg-
ingar. Hann nefnir að fyrir hendi sé 
öflugur flugklasi sem Atvinnuþró-
unarfélagið sé aðili að, en unnið sé 
hörðum höndum að því að koma 
upp reglubundnu millilandaflugi frá 
Akureyrarflugvelli, „og ég spái því að 
sá draumur okkar verði að veruleika 
á næstu tveimur til þremur árum. 
Það verður mjög jákvætt fyrir allt 
svæðið og hefur töluverð margfeld-
isáhrif fyrir atvinnulífið hér um 
slóðir,“ segir hann.

Minni skuldir heimila og 
fyrirtækja
Þorvaldur Lúðvík segir að bjart sé 
yfir atvinnulífi og að opinberar tölur 
Hagstofunnar staðfesti vaxandi þrótt 
á svæðinu, aukin umsvif og þokka-
lega stöðu bæði heimila og fyrirtækja 
sem ekki eru eins skuldsett og víða 
annars staðar á landinu. Sú góða 
staða muni leiða til enn frekari 
sóknar fram á við. „Við erum í góðri 
stöðu hvað þetta varðar og höfum 
því ágætis forskot á að ná fyrri styrk 
eftir hrunið og mér sýnist á öllu að 
við séum þegar á góðri leið með að 
ná þeim áfanga,“ segir hann. 

afe.is

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar segir að bjart sé yfir atvinnulífi á svæðinu og að opinberar tölur Hagstofunnar staðfesti vaxandi þrótt á svæðinu, aukin um-
svif og þokkalega stöðu bæði heimila og fyrirtækja.

Bjart yfir í 
eyfirsku atvinnulífi
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Nokkrar staðreyndir um ferðamannabæinn Akureyri: 
Menning: Fjöldi viðburða og hátíða, skemmtileg söfn og gallerí, tónleikar og óvæntar uppákomur. 

Afþreying: Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, heilsulindir, kvikmyndahús, skemmtistaðir, keilusalur, 
       gönguferðir, siglingar, reiðtúrar, veiði, óvissuferðir, Grímsey, Hrísey og útivistarsvæðið í Kjarnaskógi.

Gisting: Hótel, gistiheimili, íbúðir, bústaðir, auk sveitahótela í næsta nágrenni. 

Matur og drykkur: Úrval kaf�húsa og veitingastaða, matur úr Eyja�rði.

Verslun: Fjölbreytt og gott úrval verslana í miðbænum, á Glerártorgi og víðar. 
    Stuttar vegalengdir, frítt í strætó og frítt í bílastæði - munið bílastæðaklukkurnar.  

 

Sumar á Akureyri!
Einstök upplifun fyrir alla fjölskylduna í sannkallaðri ævintýraferð. 

Verið hjartanlega velkomin! 
www.visitakureyri.is 
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nike PRO HYPERCOOL
DRI FIT íþróttatoppur með miðlungs-
stuðningi. Litur: Fjólublár.

5.990

nike REGULAR JERSEY
Æfingabuxur úr bómul. Herrastærðir.
Litur: Svartur og grár.

intersport akureyri   /   SímI 460 4890  /  AkUREYRI@InTERSPORT.IS  /  OPIÐ:  mán. - FöS. 10 - 18. LAU. 10 - 16
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nike nIkE mILER LS TOP
DRI FIT bolur. Hentar í alla líkamsrækt. 
Dömustærðir. Langerma. 
Litur: Appelsínugulur og fjólublár.

nike HAnD WInGS TE
Flottir stuttermabolir. Herrastærðir.
Litur: Svartur og grár.

nike FREE RUn 0.5
Hlaupaskór sem styrkir og verndar fætur.
Dömustærðir. Litur: Appelsínugulur.

7.990

4.290

nike FILAmEnT CAPRI
DRI FIT hlaupabuxur, þröngt snið,  3/4 sídd.
Dömustærðir. Litur: Svartur.

5.990
nÚna

fullt verð 
6.990

nike mACH RUnnER
Flottir götuskór. Herrastærðir.
Litur: Svartur og hvítur.

náÐu áranGri MeÐ

adidas LInLInER
Sokkar, 3 pör í pakka. Stærðir: 39/42, 

43/46. Litur: Svartur og hvítur.

1.490
nÚna

fullt verð 
1.990

20.990

9.490
nÚna

fullt verð 
11.490

nike nIkE mILER SS CREW TOP
DRI FIT bolur. Hentar í alla líkamsrækt. 
Dömustærðir. Stutterma. 
Litur: Appelsínugulur og fjólublár.

6.490
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Vnr. 41616074
Borð 80x80 cm,
acacia harðviður.

80x80 cm

SUMAR Í 

BYKO

SKráðu þig!

Það margborgar sig að vera með
BYKO klúbburinn er fríðindaklúbbur fyrir viðskiptavini BYKO. Í klúbbnum er 
fléttað saman skemmtun, fróðleik, bestu tilboðunum, forgangi á viðburði og 
uppákomur og spennandi leikjum með glæsilegum vinningum. 
Þú getur skráð þig í næstu BYKO verslun eða á www.byko.is
Enginn  kostnaður eða skuldbindingar fylgja þátttöku í klúbbnum. 

nánari upplýsingar á www.byko.is.

FULLT VERÐ: 10.900 kr.
1.990kr.

Vnr. 41616075
LANGLEY stóll.

Vnr. 42373664
Rattan stóll.

Vnr. 42373663
Rattan kaffiborð

Vnr. 41622136
Sólbekkur, orange.

KLÚBB verð

Almennt verð 7.990 kr.
5.990kr.

Vnr. 41622106
Sólstóll, 
plast/bast, stálrammi.

KLÚBB verð

Almennt verð 8.990 kr.
6.990kr.

garðSett

facebook.com/BYKO.is

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

KLÚBB verð

Almennt verð 26.990 kr.
15.990kr.

Eden garðsett úr Acacia harðviði, borð 160x90 
cm, tveir bekkir 135x32 cm, ásamt sessum úr 
svörtu efni.

Vnr. 41120673
Blómapottur - 6 litir
Keramic

Vnr. 88470659
Kerti í málmfötu.

Vnr. 41120670
Sólarljós.

Vnr. 41120674
Fugl með hljóði.

590kr.

690kr.

1.290kr. 1.190kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 56.989 kr.
39.990kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 9.990 kr.
6.990kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 11.990 kr.
9.590kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 2.990 kr.
2.690kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 4.590 kr.
3.990kr.
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Um liðna helgi opnaði listakonan 
Aðalheiður S. Eysteinsdóttur 10 
sýningar samtímis í Listagilinu á 
Akureyri, þ.e. í öllum sýningarsölum 
Sjónlistamiðstöðvarinnar og sal 
Myndlistafélagsins, Populus Tre-
mula, Flóru og Mjólkurbúðinni. 
Um er að ræða lokin á verkefninu 
Réttardagur – 50 sýninga röð sem 
staðið hefur yfir frá júní 2008.

Sýnd eru nokkur hundruð verk 
eftir Aðalheiði unnin á síðustu 5 
árum, auk verka 15 annarra lista-
manna sem eru gestalistamenn á 
sýningunum.

Aðalheiður hefur nú þegar sett 
upp 40 sýningar í verkefninu sem 
allar fjalla á einn eða annan hátt um 
íslensku sauðkindina og þá menn-
ingu sem henni tengist. Sýningarnar 
hafa ratað í flesta landshluta og til 
Danmerkur, Þýskalands, Bretlands 
og Hollands. Á hverjum stað fyrir 
sig hefur Aðalheiður kallað til skap-
andi fólk og aðra listamenn til þátt-
töku í sýningunum og tengt þær 
dagatali sauðkindarinnar svo sem 
sauðburði á vorin og slátrun á 
haustin. 

Þrjár af sýningunum eru í Lista-
safninu á Akureyri og standa til 11. 
ágúst:

Réttarkaffi, þar sem sett er upp 
einskonar kaffihús með öllu tilheyr-
andi en allt smíðað og unnið úr 
margvíslegum efnum. Þar taka þátt í 
verkinu auk Aðalheiðar, Jón Einar 
Björnsson og Níels Hafstein. 

Réttardagur sem er kindarétt 
með manni og mús; rúmlega 100 

kindur, bændur, börn og bæjarfólk 
að horfa á. Þá sýningu vann Aðal-
heiður í samvinnu við Arnar Ómars-
son

Slátrun er sýning unnin í sam-
vinnu við Þórarinn Blöndal. Þar er 
kindasláturvélafæriband sem gerir 
útaf við timburkindur. 

Í Ketilhúsinu er sett upp félags-
heimili. Þar stendur yfir Þorrablót. 
Sú sýning er unnin í samvinnu við 
Jón Laxdal, Guðbrand Siglaugsson, 

Gunnhildi Helgadóttur, Arnar Óm-
arsson, hljómsveitina Hjálma og Ni-
colai Lorends. Þessi sýning stendur 
til 4. ágúst. 

Í Deiglunni er sýningin Á fjalli 
sem er unnin í samvinnu við Georg 
Óskar, Margeir Sigurðsson og 
Freyju Reynisdóttur. Sýningin fjallar 

um kindur á fjalli. Þoka læðist yfir 
og hugmyndir um huldufólk og álfa 
kvikna. Þessari sýningu lýkur 3. 
ágúst. 

sjonlist.is

Árið 1899 reistu leiðangursmenn frá 
dönsku veðurrannsóknastofnuninni 
eins konar rannsóknarstöð í um 
4000 feta hæð á Súlum, sem raunar 
var í fyrstu bara strigatjald yfir 
djúpri holu, en þar fóru rafmælingar 
og norðurljósarannsóknir fram. Um 
miðjan janúar árið 1900 var fimm 
fermetra timburkofi fluttur upp á 
fjallstopp og þótti aðstaða batna til 

muna með tilkomu hans. Kofinn 
fékk fljótlega nafnið Höllin.

Nú í sumar mun Minjasafnið á 
Akureyri í samstarfi við Icelandair 
Hotel Akureyri og N4 efna til 
gönguferðar upp á Súlur og segir 
Haraldur Þór Egilsson safnstjóri 
Minjasafnins að ætlunin sé að feta í 
fótspor leiðangursmannanna. „Það 
verður farið í viðeigandi búningum 

sem verið er að sauma um þessar 
mundir, hestar verða með í för og 
svo verður að sjálfsögðu skálað í 
kampavíni þegar við náum á tind-
inn,“ segir hann. 

Gönguferðin verður 25. júlí í 
sumar en byrjað verður að bóka 
þátttöku eftir 10. júlí næstkomandi 
hjá Icelandair hótelinu. 

Í þessum anda verða búningar þeirra sem slást í för í leiðangrinum á Súlur þann 25. júlí í sumar. Ekki er annað hægt að 
segja en stíll hafi verið yfir fjallgöngum fyrir röskum hundrað árum. Umbúðir og markaðsefni

Auglýsingar í öllum miðlum
Vefir og samfélagsmiðlar

Ráðhústorgi 7 - 2. hæð    sími 461 4150

www.blekhonnun.is

Í fótspor leiðangursmanna 
á Súlur árið 1899

Sauðkindin og menning sem henni tengist eru viðfangsefnið á sýningum Aðalheiðar. 

Réttardagur Aðalheiðar
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hvert er þitt hlutverk?

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 102, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

- snjallar lausnir

Wise sérhæ�r sig í viðskiptalausnum, 
sem einfalda þér þitt hlutverk.

Wise - snjallar lausnir
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Serrano er veitingastaður sem Akur-
eyringar munu á næstunni geta sótt í 
sínum heimabæ en opnað verður við 
Ráðhústorg innan fárra vikna. 
„Nafnið á staðnum er kennt við 
mjög sterkan chili pipar sem not-
aður er í nokkra af okkar réttum,“ 
segir Emil Helgi Lárusson, annar 
eiganda Serrano. 

„Við bjóðum upp á holla mexí-
kóska hamingju og ferskleika,“ segir 
Emil Helgi, bjartsýnn á innkomuna 
á markaðinn norðan heiða. Emil og 
félagar hafa í nógu að snúast enda 
hafa þeir umsjón með sjö veitinga-
stöðum Serrano á Reykjavíkursvæð-
inu. Alls eru staðirnir reyndar fjór-
tán því að félagarnir hafa opnað sjö 
staði í Svíþjóð og náð þar góðum ár-
angri. Serrano var meðal annars val-
inn besti skyndibitastaðurinn í Sví-
þjóð. 

Hollt og gott – ekkert 
samviskubit!
„Það stendur í raun mikið til,“ segir 
Emil Helgi, „því ásamt því að opna 
stað á Akureyri, þá erum við að 
breyta stöðunum okkar í bænum og 
gera þá huggulegri. Við leggjum 
áherslu á góðan mat, sem er fljótlegt 
að elda, og viljum bera hann á borð 
í notalegu umhverfi. Nýjasti staður-
inn okkar á Akureyri verður gott 
dæmi um það. Við framleiðum alla 
réttina sjálfir og leggjum áherslu á 
hollustu, ferskleika og gæði. Þess 
vegna segjum við í auglýsingum að 
Serrano sé „partur af heilsuátaki 
þínu“ og viljum halda því fram að 
við séum líklega með hollasta 
skyndibitann í bænum. Við viljum 
að hver og einn fari mettur út eftir 
að hafa borðað hjá okkur, ánægður 
og án þess að hafa nokkurt sam-
viskubit. Við notum bara náttúruleg 
hráefni, allar sósur á Serrano eru 
búnar til frá grunni og við erum t.d. 
sérstaklega stoltir af guacamole-inu 
okkar.“

Fagnaðarefni að opna á Akureyri
Þessar megináherslur í starfseminni 
hafa skilað sér í mjög traustum við-
skiptavinahópi sem kemur aftur og 
aftur. „Fólk veit að hjá okkur fær 
það gómsætan mexíkóskan mat sem 
er bæði hollur, ódýr og hægt að fá 
afgreiddan nánast á stundinni. 
Mikið af íþróttafólki og fólki sem 

stundar líkamsrækt hefur uppgötvað 
okkur og birtist aftur og aftur inni á 
einhverjum Serrano staðnum.

Okkur er það sérstakt ánægjuefni 
að vera loksins að opna á Akureyri. 
Við erum búin að vera lengi á leið-
inni norður. Móðurfjölskylda mín 
er að norðan og tengdafjölskylda 
meðeiganda míns einnig. Mér hefur 

alltaf þótt gaman að koma til Akur-
eyrar og hlakka mikið til að eiga 
oftar erindi þangað,“ segir Emil 
Helgi að lokum.

Kexsmiðjan á Akureyri hefur nýlega 
sett á markað tvær nýjar tegundir af 
Íslandskexum en það eru heilhveiti-
kex og hafrakex. Hvort tveggja eru 
sígildar kextegundir sem hafa fylgt 
Íslendingum í áratugi en eru nú 
orðnar hluti af vöruframboði Kex-
smiðjunnar. 

„Alveg frá stofnun fyrirtækisins 
höfum við lagt áherslu á að bjóða 
vörur sem eiga meira skylt við 
heimabakstur en verksmiðjubakstur, 
eru án aukaefna og bragðast 

kunnuglega,“ segir Ingólfur H. 
Gíslason hjá Kexsmiðjunni. Hann 
segir heilhveitikexið trefjaríkt og afar 
gott til að smyrja með osti og öðru 
áleggi og tilvalið í botna fyrir osta-
kökur og annað þess háttar. Svipað 
er að segja um hafrakexið sem er 
klassískt og gott bæði eitt og sér en 
einnig með hvers kyns áleggi. 

Meira vöruúrval – aukin eftir-
spurn
Í dag framleiðir Kexsmiðjan sex teg-
undir af kexi auk margskonar kaffi-
brauðs eins og snúða,vínarbrauða, 
muffins og fleiri tegunda. Kex-
smiðjan var stofnuð á Akureyri um 

mitt ár 1996 og tengdist stofnun 
fyrirtækisins áformum sem þá voru 
uppi um að fjölga störfum á Akur-
eyri. 

Ingólfur segir að strax eftir hrun 
hafi starfsemi fyrirtækisins verið 
endurskoðuð og aðlöguð að 
breyttum markaðsaðstæðum. 
Undanfarið hafi eftirspurnin eftir 
vörunum frá Kexsmiðjunni farið 
vaxandi í takti við aukið vöruúrval. 
„Það er eins með þetta og svo margt 
annað að sígandi lukka er best,“ 
segir Ingólfur H. Gíslason í Kex-
smiðjunni. 

kexsmidjan.is

Enn koma nýjungar frá Kexsmiðjunni

Emil Helgi Lárusson, annar eigenda Serrano veitingastaðakeðjunnar, bíður 
spenntur eftir opnunardegi nýja staðarins við Ráðhústorg. 

Innréttingar eru nú í fullum gangi og opnun innan fárra vikna. 

Serrano kemur til Akureyrar

serrano.is

Ingólfur H. Gíslason með tvær nýjustu tegundirnar, hafrakex og heilhveitikex í 
Íslandskex-línunni frá Kexsmiðjunni. Myndir: Audunn N./audunn.com

Girnileg muffins flæða eftir bökunar-
línunni í Kexsmiðjunni.
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www.segjumsogur.is  |  Segjum sögur á stærsta farsímaneti landsins

Vertu í sterkara sambandi

með Snjallpakka!
Snjallpakkinn er frábær áskriftarleið þar sem þú færð SMS, gagna magn

og innifaldar mínútur sem gilda í farsíma og heimasíma óháð kerfi. 

Engin upphafsgjöld eru af inniföldum mínútum.

3 GB og 3000 SMS á mán. fylgja öllum snjallpökkum til 31. ágúst.
SUMARGLAÐNINGUR!

300 mín. | 300 SMS | 300 MB

SNJALLPAKKI SNJALLPAKKI

3.490 kr./mán.

300
500 mín. | 500 SMS | 500 MB

4.990 kr./mán.

500

1000 mín. | 1000 SMS | 1000 MB
3G aukakort í 12 mán.

7.990 kr./mán.

1000 1500
1500 mín. | 1500 SMS | 1500 MB

3G aukakort í 12 mán.

10.990 kr./mán.
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Kynntu þér Snjallpakkana nánar á siminn.is eða hjá næsta endursöluaðila.

Omnis er endursöluaðili Símans í Borgarnesi, Hrannarbúð í Grundarfirði, Bókaverzlun 

Breiðafjarðar í Stykkishólmi og VÍS í Ólafsvík.

Amma úr 
óv  ntri átt 
setti sölumet

Við vorum á vörusýningu í útlöndum þegar síminn hringdi. Stelpan sem vann

í búðinni okkar var ólétt en átti ekki að eiga alveg strax. Hún var fullkomlega yfirveguð 

í símanum þegar hún sagði mér að hún hefði misst vatnið og þyrfti að fara upp

á fæðingadeild. Hún náði ekki í neinn til að leysa sig af en amma hennar var í búðinni

og tók við. Amman setti sölumet.

Selfoss 2010, Lovísa segir sögu af mikilvægu símtali

Sjáðu 

Lovísu

segja frá

generated at BeQRious.com



Icelandair hótelið á Akureyri fagnaði 
tveggja ára afmæli sínu á dögunum 
en hótelið var opnað 9. júní árið 
2011. „Tíminn hefur liðið ótrúlega 
hratt, mér finnst alltaf eins og við 
séum bara nýbyrjuð,“ segir Sigrún 
Björk Jakobsdóttir hótelstjóri. Hún 
segir hótelið hafa fengið mjög góðar 
viðtökur bæði innlendra og erlendra 
ferðamanna sem og heimamanna.

Sigrún Björk segir liðinn vetur-
inn hafa verið góðan og var tekið á 
móti miklum fjölda ferðamanna frá 
Bandaríkjunum, „sem ég held að 
hafi sett svip sinn á bæinn okkar yfir 
dimmustu mánuðina. Þeir voru 
hrifnir af Íslandi í myrkrinu og 
norðurljósunum, en tilgangur ferða 
þeirra hingað til lands var einmitt að 
skoða þau, norðurljósin voru oft 
eins og eftir pöntun, en auðvitað 
eins og gengur og gerist létu þau 
ekki alltaf sjá sig. En þá fékk ferða-
fólkið einhverja aðra upplifun í stað-
inn. Oft er það nóg að upplifa 
myrkur og þögn og vera úti við, sem 
er nýbreytni fyrir erlenda gesti,“ 
segir Sigrún Björk.

Viðbót í veitingaflóruna 
„Veitingastaðurinn okkar Aurora 
hefur fengið fínar viðtökur bæði 
okkar gesta sem og heimamanna en 
við bjóðum góðan íslenskan mat,“ 
segir Sigrún. Nýr yfirmatreiðslu-
maður tók til starfa nú í vor, Ómar 
Stefánsson sem áður starfaði á Slipp-
barnum og Snaps í Reykjavík. 
Nafnið Aurora tengist óneitanlega 
norðurljósunum og á veitinga-
staðnum eru steinþrykksmyndir af 
málverkum Moltke greifa sem voru 
málaðar árið 1900 í danska norður-
ljósaleiðangrinum. 

Sigrún Björk segir að sumarið 
fari ágætlega af stað og mikið hafi 
verið að gera. „Og þannig verður 
það fram í október þegar norður-
ljósaferðirnar fara í gang á ný,“ segir 
hún. Icelandair fór í kynningarher-
ferð í Bandaríkjunum nýverið og 
voru viðbrögðin ágæt að hennar 

sögn, þannig að vetrarferða-
mennskan er komin til að vera. Því 
sé mikilvægt að fyrirtæki og stofn-
anir á svæðinu sem áhuga hafi á að 
sinna ferðamönnum allan ársins 
hring séu vakandi fyrir þeim tæki-
færum sem bjóðist.

Skilningur á gjaldtöku meðal 
ferðamanna
„Ferðaþjónustan er í mikilli sókn 

þessi misserin og ég er bjartsýn á 
vöxt hennar. Við þurfum samt að 
vanda okkur í hverju skrefi,“ segir 
Sigrún Björk. Sjálf kveðst hún 
hlynnt því að koma á einhvers konar 
náttúrupassa eða almennri gjaldtöku 
af ferðamönnum, en vandlega þurfi 
að skoða útfærslu hennar. „Mér 
finnst það réttlátari leið að hafa 
þessa gjaldtöku almenna og þá af 
hverjum ferðamanni sem til landsins 

kemur, fremur en að taka gjaldið í 
gegnum gistináttagjaldið,“ segir 
hún. 

Sigrún Björk bendir á meðmæli 
frá Lonely Planet nú nýlega með 
heimsókn á Norðausturland en út úr 
þeim skíni í gegn að Gullni 
hringurinn svonefndi sé orðin of-
nýttur, í það minnsta yfir háferða-
mannatímann. Ferðalöngum sé því 
bent á aðra staði. „Ég tel að það sé 

skilningur á þessu gjaldi meðal 
ferðamanna, þeir eru meðvitaðir um 
að með því eru þeir að leggja sitt af 
mörkum til að viðhalda einstakri 
náttúru Íslands.“

icelandairhotels.is

Claudia Lobindzus gestamótttökustjóri og Sigrún Björk Jakobsdóttir, hótelstjóri Icelandair hótelsins á Akureyri. Hótelið er tveggja ára um þessar mundir. 

Ferðaþjónusta í mikilli sókn 
en við þurfum að vanda okkur

Icelandair hótelið á Akureyri tveggja ára:

„Það er alltaf jafnmikil og frábær 
stemning hér þegar Arctic Open 
hefst,“ segir Halla Sif Svavarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Golfklúbbs Akur-
eyrar, en hið þekkta miðnæturgolf-
mót Artcic Open hefst á Jaðarsvelli í 
dag, fimmtudag og er nú haldið í 
27. sinn.

Um 150 kylfingar eru skráðir til 
leiks og er það álíka mikill fjöldi og 
verið hefur undanfarin ár. Í hópnum 
eru um 40 erlendir golfspilarar og 
segir Halla Sif að útlendingum sé að 
fjölga á nýjan leik. Nokkru fyrir 
bankahrun varð þróunin sú að fyrir-
tæki, m.a. á fjármálasviðinu, keyptu 
mikið magn miða fyrir viðskiptavini 
sína, en slík magnkaup heyrðu svo 
sögunni til eftir efnahagshrun. Þá 
skapaðist á ný tækifæri til að kynna 
mótið á erlendri grundu og eru út-
lendingar því í auknum mæli farnir 
að mæta galvaskir til leiks, að sögn 
framkvæmdastjóra Golfklúbbsins.

Kylfingar víða að
Þeir erlendu gestir sem nú mæta til 
leiks koma víða að úr heiminum, en 
Halla Sif segir þá flesta vera Banda-
ríkjamenn. Í hópnum er líka fólk frá 
Sviss, Danmörku, Spáni og Eist-
landi. Þá er þar einnig að finna 

Breta, Þjóðverja og Finna. „Það 
koma margir til okkar ár eftir ár og 
finnst þeim þátttaka í þessu móti 
vera ómissandi hluti af golfsumrinu. 
Sem dæmi þá er einn þátttakenda, 
Reykvíkingur sem mætir nú í 24. 

sinn, hefur sem sé nánast alltaf tekið 
þátt og eins má nefna einn frá Sviss 
sem er að koma í fjórða skiptið.

Halla segir að svo ótrúlegt sem 
það hljómi hafi miðnætursólin nán-
ast alltaf eitthvað látið sjá sig og sett 

þannig svip sinn á mótið sem við 
hana er kennt. „Það eru afskaplega 
fá skipti sem veður hefur verið með 
þeim hætti að ekki hafi sést til sólar 
og fyrir þá heppni erum við auðvi-
tað mjög þakklát,“ segir hún. 

Sérstök upplifun
Halla segir að Jaðarsvöllur sé sérlega 
vel í sveit settur hvað miðnæturgolf 
varðar, í raun sé hann eini 18 holu 
golfvöllur landsins þar sem hægt sé 
að leika golf á bjartri júnínótt og það 
geri mótið einstakt og skapi því 
mikla sérstöðu. „Kylfingum, einkum 
útlendingum, þykir það alveg sér-
stök upplifun að spila golf í blóð-
rauðu sólarlagi, að sjá sólina setjast 
og koma svo skömmu síðar upp á 
ný,“ segir Halla.

Þá segir hún að umgjörð mótsins 
sé einstaklega skemmtileg og mikið 
sé í lagt, m.a. hvað varðar verðlaun 
og annað sem tilheyrir. „Það hafa 
allir afskaplega gaman af þessu móti, 
hér er mikil og góð stemning yfir 
mótsdagana og það má með sanni 
segja að Arctic Open sé einn af há-
punktum sumarsins hjá okkur,“ 
segir Halla.

gagolf.is

Miðnæturgolfmótið Arctic Open haldið í 27. sinn:

Sólin lætur sig nánast aldrei vanta!

Halla Sif Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Akureyrar, segir að margir 
þátttakenda komi ár eftir ár til að taka þátt í Artic Open. Mynd: Þórhallur Jónsson.
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www.samskip.com Saman náum við árangri

Nú hafa orðið þáttaskil í sjóflutningum af landsbyggðinni því Samskip hafa hafið siglingar á 
nýrri leið sem tengir Akureyri, Ísafjörð, Sauðárkrók og Reyðarfjörð beint við markaði í Evrópu.

Við erum stolt af því að geta boðið innlendum og erlendum viðskiptavinum okkar þann hraða, 
hagkvæmni og sparnað sem hlýst af greiðari leið vörunnar til viðskiptavinarins.

> Öflugri landsbyggð í alfaraleið
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Glerárdalshringurinn 6. júlí
 Síðustu árin hefur áhugi fólks aukist gríðarlega á að ganga um landið okkar, 

skoða það og rannsaka á alla vegu. Hver og einn leitar sér að viðfangsefnum 
á þessu sviði við hæfi – allt frá venjulegum göngutúrum um götur eða sléttar 
grundir til erfiðra fjallaferða þar sem reynir á þolrifin. Allt hefur þetta til síns 
ágætis nokkuð en aðalatriðið er að fólk njóti útivistarinnar og komi hresst 
heim og endurnært. Síðustu árin er eins og Akureyringar hafi gert meiri háttar 
uppgötvun þegar þeir og gestir þeirra fóru að skoða og skipuleggja ferðir um 
háfjöllin í kringum Glerárdalinn. Birtust þá undur og stórmerki í náttúrunni sem 
margir vilja nú njóta og endurspeglast í hinu merka starfi nokkurra göngufélaga 
sem stofnuðu Glerárdalsgönguna árið 2005.

Ekki er á neinn hallað þótt tveir menn séu fyrstir kallaðir til sögunnar í þessu tilliti 
- þeir Viðar Sigmarsson og Ragnar Sverrisson. Undir þeirra forystu hafa margir lagst 
á árarnar við skipulag og framkvæmd hinnar svonefndu 24 tinda göngu sem telst 
vera með meiri þrekraunum í fjallgöngum sem boðið er upp á hér á landi. Þeir sem 
hafa farið þá ferð og einnig á Hvannadalshnjúk fullyrða að 24 tinda gangan sé a.m.k. 
helmingi erfiðari. Það kemur m.a. til af því að gönguleiðin er um 45 kílómetra löng 

og hækkun samanlagt um 4500 metrar enda er sífellt verið að fara á milli fjalla, 
tinda og hnjúka. Færið er vissulega misjafnt frá einu ári til annars og tíðarfarið einnig 
með ýmsu móti, allt frá glaða sólskyni til þoku og rigningar, að ekki sé talað um 
hinn fjölbreytilega hraða loftsins sem oft er kallað vindur. En þeir félagar Viðar og 
Ragnar segja veður yfirleitt með ágætum og fátt sé ánægjulegra en að standa uppi 
á tindunum þegar þoka er í dölum og fjörðum og sól skín í heiði á sama tíma þarna 
uppi! Þá þykir okkur sem við séum ofar öllu og næsta stig tilverunnar sé að geta 
flogið um himingeyminn. 

Viðar og Ragnar leggja samt þunga áherslu á að það að ganga á umrædda 24 tinda 
í einum áfanga sé ekki fyrir óvana og útbúnaður þarf að vera góður. Gangan tekur 
20 til 28 klukkustundir. Hópnum er skipt í þrennt eftir getustigi þátttakenda, hópur 
eitt er sá sem fer hraðast, hópur tvö sem fara nokkru hægar og svo þriðji hópurinn 
sem fer tiltölulega rólega og leyfir sér líka að njóta útsýnis og náttúrunnar betur en 
þeir sem hraðast fara. Lagt er af stað kl. 8 á laugardagsmorgni frá Skíðahótelinu, 
gengið fyrst upp að Harðarvörðu á austurbrún Hlíðarfjalls og þaðan upp á Strýtu og 
síðan rangsælis Glerárdalshringinn. Myndarlegasta fjallið á þeirri vegferð er Kerling 
sem er 1538 metrar á hæð og hæsta fjall á Norðurlandi. Þaðan er útsýni ótrúlegt 

og spannar allt frá fjöllunum við Öxarfjörð, Herðubreið, norðurhlíðar Vatnajökuls og 
vestur yfir Tröllaskaga.

Þeir félagar leggja áherslu á að þeir sem taka þátt í þessari þrekraun, sem 
Glerárdalsgangan er, þurfi nauðsynlega að meta sína getu raunhæft og finna réttan 
hraða fyrir sig strax við upphaf göngunnar. Þá þýðir ekkert gönuhlaup því þá er 
viðbúið að þrekið gufi fljótt upp og viðkomandi njóti ferðarinnar því ekki sem skyldi. 
Svo er auðvitað hægt að fara hluta leiðarinnar og taka síðari helminginn á næsta 
ári. Það gera sumir og fara þá þrettán tinda og ganga þá niður af Jökulborg og koma 
niður við Þverá í Öxnadal og láta það nægja. Einnig er hægt að velja enn styttri göngu 
og fara þá frá Finnastöðum upp á Kerlingu og þaðan norður eftir að Súlum, sem gera 
þá sjö tinda. Þannig eru að sögn Ragnars og Viðars ýmsir valkostir í stöðunni og getur 
þá hver útfært sína göngu að eigin getu og vilja. 

Enda þótt alltaf sé farin sama leið þá er engin ganga eins frá ári til árs. Það stafar 
af því að snjóalög geta verið mjög misjöfn milli ára og svo bætist hið fjölbreytilega 
veður á Íslandi við en þess eru fá dæmi að það sé alltaf eins. Að þessu sinni má 
búast við meiri snjó en oft áður en það getur líka verið léttara fyrir marga. 

Nú á þessu herrans ári – 2013 – verður farin níunda gangan. Þátttakendur þessi 
átta fyrstu ár skipta hundruðum . Frá upphafi hefur verið lagt mikið upp úr öryggi 
göngumanna og björgunarsveit Súlna ávallt viðbúin til að bregðast við ef eitthvað fer 
úrskeiðis. Sem betur fer hefur ekkert alvarlegt slys orðið þessu átta skipti sem gangan 
hefur verið farin – sjö, níu, þrettán! Eitt af því sem sumir telja vera hámark ferðarinnar 
er þegar komið er niður fyrir Súlumýrar þar sem í tjaldinu býður fjallgöngumanna 
kjötsúpan góða. Þá fer einlægt sæluhrollur um margan göngumanninn og stunur 
heyrast hér og þar ásamt með sigurhrópum sem oft fylgir þegar mönnum hefur tekist 
að vinna afrek sem mun lifa í minningunni fram á elliár.

Þeim sem áhuga hafa á að spreyta sig við Glerárdalsgönguna að þessu sinni er 
bent á að skrá sig á vefnum www.24x24.is eða hafa samband við Viðar (864 0700) 
eða Ragnar (868 1436). Gangan sjálf hefst svo stundvíslega kl. 08.00 laugardaginn 
6. júli frá Skíðahótelinu í Hlíðarfjalli. Fljótt eftir það má sjá ferðalangana sniglast í 
þremur röðum upp hrygginn fyrir ofan Ásgarð í átt að Harðarvörðu. - / I.Sv.

Ragnar Sverrisson og Viðar Sigmarsson

Göngufólk í upphafi ferðar við Skíðastaði í Hlíðarfjalli ofan Akureyrar.

Við Harðarvörðu uppi á Hlíðarfjalli ofan Akureyrar, sem er fyrsti toppur Glerárdalshringsins

Gengið gegnum Þríklakka (1380 m.)  á seinnihluta Glerárdalshrings.
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Árið 2006 opnaði Byko stórverslun 
við Óðinsnes 2 á Akureyri og 
þremur árum síðar bættist við Inter-
sport verslun þannig að í dag er 
hægt að fá undir einu þaki flest það 
sem nútíma Íslendinga vanhagar um 
þegar kemur að heimilis- og bygg-
ingavörum og hvers kyns íþrótta-
vörum. Gott samstarf er á milli 
starfsmanna fyrirtækjanna tveggja 
enda í bæði í eigu verslunarsamstæð-
unnar Norvik. 

Gott úrval og lægra verð
„Sambýlið við Byko hefur gengið 
mjög vel. Við erum eins og ein stór 
fjölskylda þar sem allir hjálpast að ef 
á þarf að halda,“ segir María Stefáns-
dóttir, verslunarstjóri Intersport á 
Akureyri. Hún segir engan vafa að 
sambýlið við Byko styrki rekstur 
Intersport en neitar því ekki að stað-
setningin utan við miðbæinn sé erfið 
fyrir suma viðskiptavini, sérstaklega 
vegna þess að strætisvagnar Akur-
eyrar gangi ekki út í þetta hverfi. 
„Þeir sem koma hingað og skoða 
það sem við höfum uppá að bjóða 
koma hins vegar aftur og aftur, því 
hér er ótrúlega gott úrval af hvers 
kyns íþróttavörum og verðið hjá 
okkur er yfirleitt talsvert lægra en 
hjá öðrum sportvöruverslunum.“ 
Hún segir Intersport vera með mjög 
vandaðar vörur frá framleiðendum 
eins og Haglöfs, McKinley og Di-
drikson sem allt séu viðurkenndir 
framleiðendur. „Vegna þess hvað við 
erum með fjölbreytt úrval má 
kannski segja að við séum tiltölulega 
lítil stórverslun. Þú kemur kannski 
hingað til að kaupa jógadýnu eða 
lóð en getur í sömu ferð krækt þér í 
tjald, prímus, sundföt, kælitösku eða 
ferðaklósett, bara til að nefna eitt-
hvað. Aðspurð hvort einhverjir sér-
stakir litur séu meira í tísku í ár í 
íþróttavörum segir hún svo ekki 
vera. „Það sem er mest áberandi 
núna er litagleðin og þá skiptir það 
ekki máli hvort það er hlaupa- eða 
útivistarfatnaður. Fólk er í öllum 
regnbogans litum.“

Góða veðrið eykur 
framkvæmdagleðina
Stefán Erlingsson sölustjóri hjá Byko 
segir að mikið hafi verið að gera hjá 
þeim undanfarið og salan verið líf-
leg. Hann segir góða veðrið á 
Norðurlandi undanfarnar vikur hafi 
haft mjög hvetjandi áhrif og aukið 
framkvæmdagleði íbúanna á svæð-
inu. „Menn fara frekar í fram-
kvæmdir þegar tíðin er góð, þannig 
að hjá okkur hefur verið mikið að 
gera í sölu á hvers kyns bygginga-
vörum. Þannig eru til dæmis ýmsir 
sólpallar í smíðum hér á svæðinu 
núna sem við höfum selt efni í.“ 
Stefán segir mikið af pöntunum af-
greiddar til viðskiptavina í sveit-
unum bæði austan og vestan Akur-
eyrar og þær pantanir eru þá sendar 
með flutningabílum eftir óskum 
hvers og eins. Vöruvalið í verslun-

inni á Akureyri er gríðarmikið og 
sambærilegt við það sem gerist í 
verslunum Byko á höfuðborgarsvæð-
inu. „Hér færð þú nánast allt sem þú 

þarft, allt frá hnífapörum og upp í 
stálgrindarhús,“ segir Stefán og bætir 
því við að þessa dagana sé góð sala í 
reiðhjólum, grillum og trampol-
ínum auk hvers kyns raftækja sem 
þeir selji fyrir Elko. Stefán tekur 
undir með Maríu að það sé þörf á að 
koma á strætisvagnasamgöngum við 
þau fjölmörgu þjónustufyrirtæki 

sem eru svæðinu. „Það er nauðsyn-
legt að koma hingað strætisvögnum, 
ekki bara fyrir þá sem sækja þjón-
ustu hingað heldur líka fyrir þann 
stóra hóp fólks sem vinnur í fyrir-
tækjunum hér í kring,“ segir Stefán.

byko.is

intersport.is

Stefán Erlingsson, sölustjóri í Byko. María Stefánsdóttir, verslunarstjóri Intersport. Myndir: Audunn N./audunn.com

Mikið vöruúrval í stórverslunum 
BYKO og Intersport við Óðinsnes

Nýju rammahúsin frá Byko hafa vakið verðskuldaða athygli enda koma þau að 
hluta forsniðin og tilbúin í pakka og því sjaldan verið jafn auðvelt að koma sér 
upp slíku húsi. Hér má sjá eina úrfærslu af rammahúsi Byko.

Með góða veðrinu eykst framkvæmdagleði Norðlendinga, 
segir sölustjóri Byko.

„Hér er gott úrval af hvers kyns íþróttavörum og verðið hjá 
okkur er yfirleitt talsvert lægra en hjá öðrum sportvöru-
verslunum,“ segir verslunarstjóri Intersports.

Grænmetis- og hráfæðis 
veitingastaður

við erum hér!

Syðra -Laugalandi efra í Eyja�arðarsveit
Opnunartími 11:00 – 21.00 alla daga vikunnar

yfir sumartímann 

Verið velkomin 

Réttir  dagsins:
 Hráfæðiréttur

Heitur grænmetisréttur
Súpa með heimabökuðu brauði og áleggi

Auk þess:
Heitir og kaldir drykkir

Tertur og eftirréttir
Hollt og bragðgott snakk
Hveitigras- og engiferskot

Glútenlaust, mjólkurlaust og eggjalaust

851 1360 • silva@silva.is

www.silva.is
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Múlaberg Bistro & Bar  |  Hótel Kea  | Hafnarstræti 87-89  |  Akureyri

Fjölbreyttur matseðill frá morgni til kvölds,
kaffi og klingjandi kokteilar.

 
Pallurinn á heitasta horninu í bænum bíður eftir þér.

Þar eru  freistingarnar til að falla fyrir þeim.

Við bjóðum ykkur öll
hjartanlega velkomin á
Múlaberg bistro & bar. 

Opnunartími virka daga  11.00-23.00, 
föstudaga og laugardaga 11.00-01.00

Borðapantanir í síma 460-2020



26  |  AKUREYRI // sumar 2013

Kælismiðjan Frost ríflega tvöfaldaði 
fyrir skömmu húsnæði sitt við 
Fjölnisgötu á Akureyri með kaupum 
á húsi á næstu lóð við hlið höfuð-
stöðva sinna. „Við höfum búið hér 
við mjög þröngan kost í húsnæði í 
mörg ár en sáum þarna tækifæri til 
að bæta við okkur öðru húsi og 
flytja þangað stál- og blikksmiðju 
fyrirtækisins. Það opnar okkur nýja 
möguleika til að vinna meira í sam-
setningum á búnaði hér heima og í 
því er ákveðið hagræði fyrir okkur,“ 
segir Guðmundur Hannesson sölu-
stjóri, en næg verkefni hafa verið hjá 
fyrirtækinu undanfarna mánuði. 
Frost hafði með höndum verkþætti í 
breytingum á kanadískum frystitog-
ara sem gerðar voru á Akureyri í 
vetur og vann einnig að breytingum 
á uppsjávarfrystikerfi Síldarvinnsl-
unnar í Neskaupstað. Að auki hafði 
Frost með höndum frystibúnað 
nýrrar fiskvinnslu Marmetis nú á út-
mánuðum og frystikerfi nýrrar 
frystigeymslu HB Granda í Reykja-
vík sem tekin var í notkun nú í 
byrjun júnímánaðar. 

Nóg að gera innlands og erlendis
Þrátt fyrir að Kælismiðjan Frost sé 
með höfuðstöðvar sínar við Fjölnis-
götuna á Akureyri og starfstöð í 
Reykjavík er ekki hægt að segja 
annað en starfsemin sé í raun um 
allan heim. Sem dæmi má nefna að 
nú um miðjan júní voru starfsmenn 
fyrirtækisins á eftirtöldum stöðum á 
sama tímapunkti: Hvammstanga, 
Þórshöfn, Akureyri, Svalbarðs-
strönd, Blönduósi, í Reykjavík, Fær-
eyjum, Póllandi og Suður Kóreu!

Gunnar Larsen, framkvæmda-
stjóri Frosts segir þetta annatíma, 
bæði hjá starfsmönnum fyrirtækisins 
og undirverktökum. Í Færeyjum er 
unnið að stækkun uppsjávarverk-
smiðju á Suðurey sem Frost og 
Skaginn á Akranesi seldu búnað í á 
síðasta ári. Í Póllandi vinna starfs-
menn Frosts í kælibúnaði uppsjávar-
skipsins Guðmundar VE sem þar er 
í breytingum og í Suður-Kóreu voru 
Frost-menn að tengja lausfrysti-
búnað í rússneskum togara. 

„Þessu til viðbótar erum við með 
í undirbúningi verkefni sem unnið 
verður í Tyrklandi í haust og á næsta 

ári en þar verða tvö stór fiskiskip í 
smíðum fyrir stórt hollenskt út-
gerðarfyrirtæki. Í þau seljum við 
bæði búnað, hönnunarvinnu og 
höfum eftirlit með niðursetningu á 
búnaði. Þetta verður áhugavert verk-
efni enda í fyrsta skipti sem Frost 
vinnur verkefni í Tyrklandi,“ segir 
Gunnar. 

Íslenski skipastóllinn bíður
Aðkallandi eru breytingar á frysti- 
og kælibúnaði í fiskiskipum hér 
innanlands en á útgerðinni hvílir 

reglugerðarkrafa um útskipti á 
freoni fyrir ammoníak sem kæli-
miðil. Gunnar segist eiga von á að 
hreyfing verði á slíkum verkefnum 
með haustinu.

„Já, bæði skiptir máli að horfið 
verði frá stórhækkun veiðileyfagjalds 
og einnig hefur kvótaaukning í 
þorski áhrif. Vonandi sjáum við líka 
einhverja nýsmíði fiskiskipa því ekki 
er vanþörf á henni. Skipastóllinn er 
orðin mjög gamall,“ segir Gunnar. 

frost.is

Í kaffinu í 66 ár!
Helgi Ármann Alfreðsson hefur 
starfað hjá Kaffibrennslu Akureyrar, 
nú Nýju kaffibrennslunni, frá árinu 
1947. Hann gekk í Verkstjórafélag 
Akureyrar árið 1955 og er líklega 
elsti núlifandi maðurinn sem á aðild 
að Verkstjórasambandi Íslands. Við 
hittum á Helga Ármann stutta stund 
á vinnustaðnum en þar stóð hann 
yfir vélunum við að brenna kaffi og 
gat ekki gefið sér mikinn tíma til 
spjalls. Því varð úr að ræða við hann 
betur eftir hádegi!

Helgi Ármann sem er áttræður, 

vinnur enn fyrir hádegi alla virka 
daga vikunnar. „Ég er búinn að 
starfa hjá þessu fyrirtæki síðan 1947. 
Ég man því tímana tvenna, eins og 
sagt er. Það hafa orðið talsverðar 
breytingar á starfseminni á þessum 
tíma þótt ekki sé talað um nema 
vélakostinn,“ segir Helgi Ármann 
sem lengst af starfaði sem verkstjóri 
hjá fyrirtækinu en vinnur nú í fram-

leiðslunni þar sem hann brennir 
brennir kaffibaunir frá kl. 8 á 
morgn ana til hádegis. 

Með kaffi á sendlahjóli 
„Það er því farið að styttast í að ég 
hafi starfað hér í 66 ár. Ég vinn 
hérna hálfan vinnudag og það er 
ágætt að komast út á meðal fólks og 
hafa eitthvað fyrir stafni. Við fram-

leiðum margar tegundir af kaffi – 
blöndum saman mörgum tegundum 
af hrákaffi. Ég er eiginlega eingöngu 
við það að brenna kaffið,“ segir 
Helgi Ármann. 

Hann var þó í öðrum störfum 
hjá fyrirtækinu fyrstu tíu árin. „Ég 
réð mig fyrstu tvö árin sem sendill á 
hjóli. Ég fór með kaffi í búðir, fyrir-
tæki og heimahús líka á þessum 
tíma. Síðan fór ég í alls lags vinnu 
inni í verksmiðjunni í framhaldinu.“

Hann segir að framleiðslan sé 
orðin afar vélvædd. Ekki starfi nema 
þrír við sjálfa framleiðsluna. „Ég næ 
að brenna um það bil tvö tonn af 
kaffi fyrir hádegi. Baunirnar koma í 
sekkjum, 60 og 70 kg sekkjum eftir 
því frá hvaða löndum baunirnar eru. 
Yngri mennirnir sjá þó um að lyfta 
sekkjunum og hvolfa úr þeim í 
trektir.“

Órói á vinnumarkaðnum 
„Þegar ég byrjaði hérna var alltaf 
unnið á laugardögum líka. Við 
unnum frá kl. 7:45 til kl. 18 alla 
virka daga og til kl. 16 á laugar-
dögum að vetrarlagi en til kl. 13 á 
laugardögum á sumrin. Vinnutím-
inn var allt öðruvísi í þessa daga 
heldur en nú er,“ segir Helgi en 
hann gekk í Verkstjórafélag Akur-
eyrar árið 1957. 

„Það var órói á vinnumarkaðnum 
á þessum tíma og verkföll tíð. For-
stjórinn, sem þá var, vildi endilega 
að ég gengi í Verkstjórafélagið, bæði 
fyrir það að þá mætti ég vera á 
staðnum þótt aðrir væru í verkfalli 
og fyrirtækið var einnig þetta ár að 
flytja í nýtt húsnæði og sá sem var 
verkstjóri þá var að komast á aldur. 
Ég tók því við verkstjórn af honum 
en ég hafði þá starfað hjá fyrirtækinu 
í tíu ár,“ segir Helgi Ármann. 

Kælismiðjan Frost er nú með sinn rekstur í tveimur húsum á samliggjandi 
lóðum við Fjölnisgötu eftir að fyrirtækið festi kaup á húsinu nær á myndinni. 
Með þeim kaupum meira en tvöfaldaði fyrirtækið húsnæði sitt. 

Gunnar Larsen, framkvæmdastjóri Kælismiðjunnar Frosts.

Starfsmenn Kælismiðjunnar Frosts um allan heim: 

Allt frá Hvammstanga til Kóreu!

Helgi Ármann Alfreðsson byrjaði sem sendill hjá Kaffibrennslunni árið 1947. 
Sextíu og sex árum síðar er hann enn að og brennir kaffi fyrir hádegi alla virka 
daga.

Velkomin
í  Lystigarðinn
Velkomin
í  Lystigarðinn

Opið 10:00 - 18:00
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– fyrir lifandi heimili –

29.990
fullt VeRð: 44.990

Club lux
hægindastóll

ClEvEland tungusófi stærð: B 231 d 86/140 h 81 cm. svart 
bonded leður og grátt áklæði. Krómlappir. Vinstri eða hægri tunga.

SÓfAR  |  SVefNSÓfAR  |  HeIlSuDÝNuR  |  HeIlSuRÚM  |  HÆGINDAStÓlAR  |  elDHÚSStÓlAR  |  elDHÚSBORð  

BORðStOfuStÓlAR  |  BORðStOfuBORð  |  SÓfABORð  |  lAMPAR  |  PÚðAR  |  GleRVARA OG fAlleG SMÁVARA

97.990
fullt VeRð: 139.990

ClEvEland 
tUngUsóFi -  
grátt áklæði

afb. á mán. m.v. 
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

aðEins

8.789 
krónur

118.990
fullt VeRð: 169.990

ClEvEland 
tUngUsóFi -  
bonded leður

afb. á mán. m.v. 
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

aðEins

10.428
krónur

279.990
fullt VeRð: 399.990

orEgon 
Opinn hOrn sóFi 
með tUngU

afb. á mán. m.v. 
12 mán. vaxtalaust lán

3,5% lántökugj.

aðEins

24.314
krónur

Club 
hægindastóll  
svart áklæði.

orEgon Opinn hornsófi með tungu. stærð: B 305 d 265/150  
h 88 cm. atracite grátt áklæði. Krómlappir. Vinstri eða hægri tunga.

30%
AfSlÁttuR

30%
AfSlÁttuR

32%
AfSlÁttuR

afsláttur

%50
allt að
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Gistiheimilið Básar í Grímsey býður 
ferðafólki upp á sjóferðir í kringum 
eyjuna þar sem farið er undir 
björgin og fuglinn skoðaður í návígi, 
gripið er í sjóstöng og aldrei eru 
hvalirnir langt undan því nóg er af 
þeim í kringum eyjuna. „Það er 
mikið ævintýri að skoða Grímsey 
með þessum hætti af sjónum, mikið 
líf í björgunum og auðvitað mikil 
fegurð og náttúra hvert sem litið er,“ 
segja þær Halla Ingólfsdóttir og 
Rannveig Vilhjálmsdóttir hjá Básum 
en ferðamannatímabilið er komið á 
fulla ferð. Bókunarstaða er góð 
næstu vikurnar og von á bæði inn-
lendu sem erlendu ferðafólki í 
sumar.

„Við leggjum áherslu á að fá 
ferðamennina til að dvelja lengur hjá 
okkur til að þeir geti nýtt sér 
skoðunarferðirnar í kringum eyjuna, 
farið í ferðir um eyjuna með leið-
sögn, sem einnig eru í boði hjá 
okkur eða slegið golfkúlu yfir heim-
skautsbaug. Það er nefnilega hvergi 
hægt nema í Grímsey,“ segir Rann-
veig en þrjár golfbrautir eru þegar 
komnar í Grímsey og golfsett fáan-
leg í Básum. 

Grímseyjarævintýri á einum 
sólarhring
Frá Akureyri eru ferðir alla daga 
með flugi hjá flugfélaginu Nor-
landair og ferjan Sæfari siglir einnig 
frá Dalvík þrisvar í viku til Gríms-
eyjar. Hún hefur fjögurra tíma við-
komu í eynni og þeir sem knapp-
astan tíma hafa á ferðalagi sínu geta 
valið þann kost. Halla gerir hins 
vegar að tillögu sinni að ferðafólk 
blandi þessum leiðum saman. 

„Ég ráðlegg fólki að koma með 
flugi frá Akureyri og þá byrjar fólk á 
að sjá eyjuna úr lofti áður en það fer 
í skoðunarferðir um hana og í sjó-
ferð. Við viljum helst fara í sigling-
arnar að kvöldlagi því þá eru mestar 
líkur á að fá logn og þannig best að 
komast að björgunum og virða fyrir 
sér fuglalífið í þeim. Að sjálfsögðu 
erum við hér með veitingastað á 

Básum þar sem gestir fá gott að 
borða, þeir gista síðan yfir nótt og 
taka ferjuna daginn eftir í land. Pers-
ónulega finnst mér mikil upplifun 
að fara þá leiðina með ferjunni og 
upplifa hvernig landið landið nálg-
ast. Það er ógleymanlegt í góðu 

sumarveðri. Þetta er sólarhringur í 
sumarfríinu sem fólk man lengi,“ 
segir Halla. 

Áhugavert eyjasamfélag
„Skoðunarferðirnar eru liður í því 
starfi okkar heimamanna að auka af-

þreyinguna fyrir gesti í Grímsey því 
við finnum fyrir miklum áhuga 
ferðamanna. Og sjáum aukningu 
bæði í komum erlendra sem inn-
lendra ferðamanna. Það þykir mjög 
spennandi að heimsækja þetta litla 
eyjasamfélag, sjá lífið hér og síðast 

en ekki síst að fara yfir heimskauts-
baug og fá skjal upp á það. Við von-
umst til að sjá sem flesta hjá okkur í 
sumar,“ segir Rannveig.

gistiheimilidbasar.is

Fuglinn, björgin, sjórinn og mannlífið. Allt laðar þetta að ferðamenn til Gríms-
eyjar.

Hvalaskoðun, sjóstangveiði og siglingar eru meðal þeirra þjónustuþátta sem ætl-
unin er að bjóða ferðamönnum í Grímsey í sumar. 

Grímseyjarævintýri í sumarfríinu

Yfir ellefuhundruð umsóknir bárust 
um skólavist við Háskólann á Akur-
eyri næsta vetur en það er um 10% 
aukning frá síðasta ári. Dagmar Ýr 
Stefánsdóttir, forstöðumaður mark-
aðs- og kynningarsviðs skólans, segir 
ánægjulegt að finna fyrir þessum 
mikla áhuga en bendir á að það sé 
ekki fyrr en í haust sem í ljós komi 
hve margar þessara umsókna skili sér 
í raunverulegum nemendum. 

„Reynslan segir okkur að það má 
gera ráð fyrir að 60 til 70% um-
sókna skili sér alla leið. Það á eftir að 
vinna úr þessu og ef að líkum lætur 
eru einhverjar umsóknir sem upp-
fylla ekki öll skilyrði og síðan er 
alltaf eitthvað um að nemendur skili 
inn umsóknum í fleiri en einn skóla 
og ákveða síðan síðsumars hvar þeir 
þiggja skólavist.“

Viðskiptafræðin sækir í sig 
veðrið 
Dagmar segir flestar umsóknir, eða 
um 200, hafa borist í nám í við-
skiptafræði sem nú er aftur að sækja 
í sig veðrið og ná sínum fyrri styrk. 
Strax eftir hrun minnkaði aðsókn í 
viðskiptafræðinám mjög mikið en 
síðustu misseri hefur áhuginn hins 
vegar aukist jafnt og þétt aftur. Í dag 
er viðskiptafræðin stærsta einstaka 
greinin innan skólans og með fjöl-
mennari deildum. Félagsvísinda-
deildin er hins vegar fjölmennari en 
innan hennar eru kenndar fleiri 
greinar.

„Hjúkrunarfræðin er alltaf mjög 
vinsæl en þar er aðgangstakmörkun 
þannig að einungis þeir 50 efstu um 
næstu áramót komast áfram. Síðustu 
ár hefur um helmingur hjúkrunar-
fræðinema komist áfram en í ár 

verður hlutfallið sjálfsagt eitthvað 
lægra því nú bárust hátt í 180 um-
sóknir um nám í hjúkrunarfærði.“ 

Hjúkrunarfræðin er innan heil-
brigðisvísindasviðs en þar er einnig 
kennd iðjuþjálfunarfræði sem hefur 
líka verið vinsæl grein síðustu árin 
enda er HA eini háskólinn í landinu 
sem kennir iðjuþjálfunarfræði. Dag-
mar segir að um 70 umsóknir hafi 

borist um nám í iðjuþjálfun en þar 
er hins vegar ekki um aðgangstak-
mörkun að ræða með sama hætti og 
í hjúkrunarfræðinni. Þriðja stærsta 
greinin að þessu sinni er sálfræðin en 
áhugi á henni hefur aukist talsvert 
eftir að byrjað var að bjóða upp á 
fjarnám og á það sama reyndar við 
um aðrar félagsvísindagreinar.

50% nemenda í fjarnámi
„Það hefur verið stefna skólans frá 
upphafi að bjóða upp á fjarnám 
þannig að fólk geti menntað sig 
óháð staðsetningu. Fjarnámið hefur 
aukist jafnt og þétt og nú er svo 
komið að um 50% nemenda eru í 
fjarnámi á móti 50% í staðarnámi. 
Við bjóðum upp á allt nám í fjar-
námi nema lögfræðina sem ekki 
hefur hentað til fjarnáms.“ Að 
hennar sögn jókst áhuginn á fjár-
námi mjög þegar byrjað var að bjóða 
upp á nám í félagsvísindum í fjar-
námi fyrir um þremur árum. Dag-
mar segir að það sé oft eldra fólk 
sem kjósi fjarnámið, fólk sem hafi 
stofnað fjölskyldur eða búi við að-
stæður sem geri því erfiðara fyrir að 
rífa sig upp og setjast á hefðbundinn 
skólabekk. 

unak.is

Aðsókn að Háskólanum á Akureyri 
heldur áfram að aukast

Brautskráning frá Háskólanum á Akureyri 15. júní síðast-
liðinn. 

Hús Háskólans á Akureyri. 

Dagmar Ýr Stefánsdóttir, forstöðu-
maður markaðs- og kynningarsviðs 
segir Háskólann á Akureyri alla tíð 
hafa lagt áherslu á að bjóða upp á fjar-
nám. 



AKUREYRI // sumar 2013  |  29

„Besta meðlætið? Pylsur“
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Wise er söluaðili Microsoft Dyna-
mics NAV á Íslandi og er í farar-
broddi í upplýsingatækni með sér-
staka áherslu á bókhald, ráðgjöf, 
hugbúnaðargerð og innleiðingar 
ásamt öflugri og persónulegri þjón-
ustu. Kerfi Wise eru mörg hver 
orðin þekkt og eru í notkun hjá 
mörgum af stærri fyrirtækjum lands-
ins. Má þar m.a. nefna WiseFish 
fyrir sjávarútveginn og Wise Analy-
zer greiningartól. 

Öflug skrifstofa á Akureyri
Wise rekur öfluga skrifstofu á Akur-
eyri en þar starfa átta starfsmenn, 
reynsluboltar miklir úr hugbúnaðar-
geiranum til fjölda ára. Hópurinn 
samanstendur af forriturum og ráð-
gjöfum sem vinna þétt saman, en 
helstu viðskiptavinirnir sem Wise á 
Akureyri þjónustar eru á lands-
byggðinni og má þá m.a. nefna 
Sjúkrahúsið á Akureyri, Höldur, 
Ramma hf., Kea hótel og vel flest 
sveitarfélögin á Norðurlandi. 

„Starfsfólk Wise fyrir norðan 
hefur einnig tekið að sér fjölmörg 
verkefni fyrir utan landsteinana við 
innleiðingu og ráðgjöf á WiseFish 
lausnum fyrir sjávarútveginn sem er 
nú í notkun víðs vegar um heiminn. 
Wise er nú í mikilli sókn á erlendum 
mörkuðum með útflutningi á hug-
búnaði og þjónustu en meðal er-
lendra viðskiptavina eru Ocean 
Trawlers, Sanford, Sealord o.fl. 
Hinn hefðbundni viðskiptavinur 
sem sinnt er frá Akureyri getur því 
allt eins verið á Nýja-Sjálandi eins 
og á Akureyri eða Húsavík. Það er 
góður andi á skrifstofunni og nóg af 
verkefnum í sumarblíðunni. Mikil 
eftirspurn er eftir kynningum á 
okkar lausnum erlendis frá svo það 
eru án efa spennandi tímar fram-
undan“, segir Hafþór Ingi Heimis-
son, vörustjóri WiseFish. 

80 starfsmenn
Margir þekkja fyrirtækið undir 
merkjum Maritech en nýlega var 
nafninu breytt í Wise til að sam-
ræma betur markaðsstefnu félagsins 
við dótturfélag Wise í Kanada, 
WiseDynamics. Wise hefur áratuga 
reynslu á markaðnum og þjónar 
stórum fjölbreyttum hópi viðskipta-
vina. Fyrirtækið er einn öflugasti 
söluaðili á Microsoft Dynamics 
NAV viðskiptahugbúnaðinum á Ís-
landi og hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga fyrir starfsemi sína 
þ.a.m. að vera hluti af Forsetaklúbbi 
Microsoft en þar eru saman komin 

5% af bestu þjónustuaðilum Micro-
soft í heiminum. Starfsmenn Wise 
lausna ehf. eru um 80 talsins.

wise.is

Fóðurverksmiðjan Bústólpi á Akur-
eyri er eitt af lykilfyrirtækjum í 
þjónustu við landbúnaðinn á 
Norður- og Austurlandi. Fyrirtækið 
byggir á grunni fóðurvörudeildar 
KEA sem einu sinni var. En þó 
þungamiðjan í rekstrinum sé fram-
leiðsla á fóðri fyrir allar greinar land-
búnaðarins, selur Bústólpi einnig 
áburð til bænda og þéttbýlisbúa, 
girðingarefni og rekur verslun með 
fjölbreyttu úrvali af rekstrarvöru 
fyrir landbúnaðinn. Margt af því 
nýtist heimilinum í þéttbýlinu 
einnig, t.d. garðverkfæri. Þá er 
ónefndur sá þáttur sem vaxið hefur 
hröðum skrefum hjá Bústólpa allra 
síðustu ár en það er DeLaval þjón-
ustan sem felur í sér bæði sölu á 
mjaltakerfum og mjaltaþjónum, 
varahlutasölu fyrir þennan búnað og 
eftirlits- og viðhaldsþjónustu við 
DeLaval notendur á Norður- og 
Austurlandi. 

Beinn fjárhagsávinningur fyrir 
bændur
Ef horft er á svæðið Húnavatnssýslur 
í vestri til Berufjarðar í austri er Bú-
stólpi með 72% markaðshlutdeild 
miðað við framleitt mjólkurmagn. 

„Það er í mínum huga enginn 
vafi að staðsetning verksmiðju Bú-
stólpa á Akureyri er landbúnaðinum 
mjög verðmæt. Hér erum við vel 
staðsett gagnvart stórum landbún-
aðarsvæðum í Eyjafirði og Þingeyjar-
sýslum og getum veitt þjónustu 
hratt og vel bæði vestur í Húna-
vatnssýslur og Skagafjörð og förum 
einnig með fóður allt austur í Beru-

fjörð. Hagkvæmnin er mikil fyrir 
landbúnaðinn að hafa fóðurverk-
smiðju í næsta nágrenni sem sést 
best á því að við flytjum hingað hrá-
efni bæði frá Evrópulöndum og 
Bandaríkjunum og sá flutnings-
kostnaður er þannig 7 krónur á 
hvert kíló fóðurs. Ef flytja þyrfti allt 
fóður hingað norður og austur á 
land frá höfuðborgarsvæðinu yrði 
þessi kostnaðarliður fyrir bændur til 
muna hærri. Þetta er hagræðing sem 
landbúnaðurinn hér á svæðinu 
nýtur,“ segir Hólmgeir en yfir 90% 
fóðurframleiðslunnar hjá Bústólpa 
fara til mjólkurframleiðenda.

Mikil veltuaukning og fóðurverð 
að lækka
Á ársgrundvelli framleiðir Bústólpi 
um 10-11 þúsund tonn af fóðri og 
velta fyrirtækisins var á síðasta ári 
um 1650 milljónir króna og hafði 
þá tvöfaldast á sex árum. Þriðjungur 
þeirrar veltuaukningar endurspeglar 
hækkanir sem orðið hafa á fóður-
verði en með eflingu þjónustuþátta 
við hlið fóðurframleiðslunnar hefur 
fyrirtækið bæði stækkað og styrkst. 
Segja má að þetta hafi birst í því að 
Bústólpi hefur á síðustu árum 
endurnýjað tækjabúnað og aukið af-
kastagetu og bætt fóðurgæðin á 
ýmsan hátt. 

Hólmgeir segir nú loks merki séu 
um viðsnúning í verðhækkunum á 
kjarnfóðri eftir nokkuð langt hækk-
anaferli. „Við höfum nýlega lækkað 
kjarnfóðurverð hjá okkur en spár 
eru nú um aukna kornframleiðslu í 
heiminum á nýjan leik. Þess njóta 
viðskiptavinir Bústólpa,“ segir 
Hólmgeir en kjarnfóðursala hefur 
verið í meira lagi nú á útmánuðum 
og í byrjun sumars sem skýrist af 
löngum vetri og fóðrunartíma hjá 
bændum. „Þetta hafa verið erfið ár 
fyrir bændur en vonandi fáum við 
gott og gjöfult sumar,“ segir hann. 

bustolpi.is

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

oss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is

Úrvalið er hjá okkur

Garðvörur
Fræ, sáðbakkar, mold, 
áburður og garðáhöld.

Erum með úrval sláttutraktora 
í öllum stærðum og gerðum.

SláttutraktorarGróðurhús
Gróðurhús úr gleri og plasti. 
Ýmsar útfærslur - hagstætt verð.

TREK reiðhjól
Mikið úrval af hjólum og 
aukahlutum fyrir hjól.

Leikföng
Úrval leikfanga fyrir 
bændur og verktaka 
framtíðarinnar.

Vinnufatnaður
Skór, stígvél, regnfatnaður, 
vinnugallar, hanskar, húfur og 
margt fleira hjá okkur.

Hólmgeir Karlsson, framkvæmdastjóri Bústólpa. 

Verksmiðjusvæði Bústólpa á Oddeyrartanga. Eitt af því nýjasta í starfsemi Bústólpa er þjónusta við 
bændur hvað varðar búnað frá DeLaval. 

Staðsetning Bústólpa skilar bændum 
beinum fjárhagsávinningi

Starfsstöð Wise við Hafnarstræti á Akureyri. 

Wise á Akureyri þjónustar fjölda aðila 
á landsbyggðinni, t.d. Sjúkrahúsið á 
Akureyri, Höldur, Ramma hf, KEA 
hótel og vel flest sveitarfélögin á 
Norðurlandi, segir Hafþór Ingi 
Heimisson vörustjóri.

Mikill áhugi á lausnum Wise erlendis 
– Wise á Akureyri þjónustar viðskiptavini víðs vegar um heiminn
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ALLT FYRIR 
FERÐALAGIÐ

TJÖLD  SVEFNPOKAR  DÝNUR  KÆLIBOX  FERÐAGRILL  BUGG 
GASGRILL  FERÐAHÚSGÖGN  GARÐHÚSGÖGN  GÖNGUSKÓR
ÚTIVISTARFATNAÐUR  BÚSÁHÖLD  REIÐHJÓL OG FLEIRA
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ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

HÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL AKUREYRIHÚSASMIÐJAN OG BLÓMAVAL AKUREYRI

Sjáumst í sumar!
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1998
kr. kg

grill lamba
sirloin-sneiðar

1598
kr. kg

198
kr. stk

myllu heimilisbrauð 770 gr

259
kr 770gr

bónus nýbakaðar langlokur 4 stk.

198
kr 4 stk.

1298
kr. kg

bónus hrásalat 350gr

198
kr 350gr

pólskar pylsur
360 grömm

bónus pylsur
485 grömm

298
kr. pk

398
kr. 10 stk 159

kr.  280gr

5 stk. pylsubrauð

95
kr. 200gr

steiktur laukur 200gr

79
kr. 33cl

109
kr. 500 ml

579
kr. 3 x 200gr

198
kr. 165gr

heima einnota grill

298
kr stk

heima grill álbakkar 4 stk.

frosnar hollenskar grísalundir

ks frosið lambalæri í sneiðum

198
kr 4 stk

bökunarkartöflur í álpappír u.þ.b. 700 gr

198
kr. pk

prince polo 32 stk. í kassa

1595
kr 32 stk

1598
kr. 10 stk

1198
kr. kg

bónus ferskar grísa 
grill kótilettur

2298
kr. kg

1798
kr. kg

1798
kr. kg

198
kr. 1.5 ltr

1598
kr. kg

1498
kr. kg
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„Viðtökurnar á fyrsta sumrinu voru 
framúrskarandi, bæði hjá erlendu 
ferðafólki og ekki síður bæjarbúum 
sjálfum sem margir hverjir höfðu 
ekki komið í Lystigarðinn í áraraðir. 
Garðurinn er óumdeilanlega eitt 
helsta aðdráttarafl Akureyrar, hans 
er getið í öllum erlendum ferða-
handbókum en það er er einna helst 
að uppá vanti vitund fólks hér 
innanlands á því sem Lystigarðurinn 
hefur að geyma. Ég geri mér vonir 
um að tilkoma kaffihússins muni 
einmitt stuðla að því að auka enn 
frekar aðdráttarafl garðsins í fram-
tíðinnni,“ segir Njáll Trausti Frið-
bertsson, annar eigenda kaffihússins 
Café Bjarkar í Lystigarðinum sem 
opnað var fyrir réttu ári. 

Sjaldgæfar plöntur laða að
Opnun kaffihússins vakti mikla at-
hygli í fyrra og var mörgum unn-
endum Lystigarðsins mikið 
fagnaðarefni því auðvelt er að dvelja 
löngum stundum í garðinum og 
skoða þá miklu flóru plantna sem 
þar er að finna. Njáll Trausti segir 
eftirtektarvert hversu mikið erlendir 
gestir viti um garðinn og hvað þar er 
að finna „og það er ekki óalgengt að 
við hittum fólk sem hingað er 
komið gagngert til að sjá og mynda 
mjög sjaldgæfar plöntur sem það 
veit að hér eru. Þetta segir mikið um 
sérstöðu Lystigarðsins,“ segir Njáll 
Trausti. 

Sumar og sól frá morgni til 
kvölds
Kaffihúsið hefur hlotið mikið lof 
vegna hönnunar og útfærslna og 
segir Njáll að erlendir sem innlendir 
gestir beri undantekningalaust mikið 
lof á húsið og hversu vel það falli að 
umhverfinu í garðinum. „Hér 
höfum við útiverönd mót suðri og 
vestri þar sem eru sæti fyrir um 80 
manns og á sólardögum er þar 
gjarnan þéttsetið frá morgni til 
kvölds. Garðurinn er líka mjög 

skjólsæll og að jafnaði hlýrra en utan 
garðsins þannig að það eru fáir dagar 
yfir sumartímann sem ekki viðrar til 
að vera úti með kaffibollann,“ segir 
Njáll Trausti en að meðtalinni 
inniaðstöðu getur Café Björk tekið 
um 130 manns í sæti. Í boði er öll 
almenn kaffihúsaþjónusta, bæði sætt 
brauð og smurt, súpa og salat í há-
deginu. Opið er alla daga yfir 
sumartímann. „Við höfum líka 
brugðið svolítið út af vananum nú í 
sumarbyrjun og buðum upp á ind-
verska rétti eina helgi nú í júní. Vel 
kann að vera að við gerum eitthvað 
meira af slíku í sumar.“

Viðurkenningar fyrir arkitektúr
Kaffihúsið var hannað af arkitekta-
stofunni Kollgátu á Akureyri og 
hlaut stofan menningarverðlaun 
DV 2013 fyrir arkitektúr. Í vor var 
húsið einnig tilnefnt af Arkitekta-
félagi Íslands sem byggingarlistaverk 
til Evrópusambandsverðlauna í sam-

tíma byggingarlist 2013. Loks fékk 
Kollgáta byggingarlistaviðurkenn-
ingu Akureyrarstofu nú í vor fyrir 
húsið. 

„Allar þessar viðurkenningar 

undirstrika hversu vel tókst til með 
húsið og við finnum á okkar við-
skiptavinum að þeir kunna afar vel 
að meta að geta notið veðurs og 
veitinga og fengið enn meira út úr 

heimsókn sinni í Lystigarðinn á 
Akureyri,“ segir Njáll Trausti. 

cafebjork.is

„Flugfélag Íslands hefur alltaf lagt 
mikla áherslu á sölu ferða til er-
lendra ferðamanna í samstarfi við 
fyrirtæki í íslenskri ferðaþjónustu. 
Undanfarin misseri hafa margir 
ferðamenn farið í vinsæla norður-
ljósaferð á Norðurland yfir vetrar-
mánuðina og má þá helst nefna að 
ferðamenn frá Bandaríkjunum og 
Englandi,“ segir Ingi Þór Guð-
mundsson, forstöðumaður sölu- og 
markaðssviðs Flugfélags Íslands. 

Dagsferðir
Flugfélag Íslands hefur einnig verið 
að bjóða upp á dagsferðir til staða 
eins og Ísafjarðar, Egilsstaða og 
Akureyrar sem flestir velja. Í ferð-
unum norður hefur verið vinsælast 

að fara í hvalaskoðunarferð á Húsa-
vík og ferð um Mývatnssveit og 
Grímsey. Toppurinn á ísjakanum er 
ferð sem kallast „Hápunktur Norð-
ursins“ en sú ferð sameinar alla 
helstu hápunkta Norðurlands þegar 
ferðamennirnir fara á Mývatn og í 
hvalaskoðun á Skjálfanda á sama 
degi. Flogið er frá Reykjavík að 
morgni og komið til baka síðdegis. Í 
byrjun júní hóf Flugfélag Íslands að 
selja dagsferðirnar á heimasíðu 
félagsins og hefur það stóraukið söl-
una. 

Bókað með farsímanum
Á nýjum farsímavef Flugfélagsins, 
sem kominn er í loftið, er hægt að 
bóka ferðir, sækja bókun á flugi, 

skoða komutíma, brottfarir og flug-
áætlun ásamt því að nálgast ýmsar 
upplýsingar.

Hækkandi fargjöld 
„Það sem gerir okkur þó erfitt um 
vik eru síhækkandi álögur á innan-
landsflugið. Við vonum að óhóflega 
mikilli hækkun skatta á undan-
förnum árum, sem hefur haft áhrif á 
hækkun á heildarfargjaldi á innan-
landsflugi, sé nú lokið. Best væri 
auðvitað ef dregið yrði úr skattlagn-
ingu á innanlandsflugið,“ segir Ingi 
Þór og bendir á að dagana 14.-18. 
júní hafi Flugfélagið boðið öll far-

gjöld innanlands án skatta og gjalda 
ef bókað var á netinu. „ Þetta var 
gert til að koma til móts við lands-
menn sem vilja nýta sér flugið 
innanlands í sumar og margir nýttu 
sér þetta einstaka tilboð. Skattar og 
gjöld af flugfarseðlum hafa hækkað 
talsvert undanfarin misseri og eru til 
dæmis ekki eins frá Reykjavíkurflug-
velli og frá öðrum áfangastöðum 
innanlands. Flugvallarskatturinn er 
hærri frá Reykjavíkurflugvelli,“ sagði 
Ingi Þór að lokum. 

flugfelag.is

Gistiheimilið 
Básar

Verið hjartanlega 
velkomin

Bent flug frá Akureyri 
kl. 13 alla dagana.

www.grimsey.is
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við heimsskautsbauginn

Sími 467 3103 - www.gistiheimilidbasar.is - basar@gistiheimilidbasar.is - gagga@simnet.is

Gjarnan er þéttsetið á útisvæðinu hjá Café Björk enda er það með veðursælustu stöðum Akureyrar. 

Ingi Þór Guðmundsson, forstöðumaður sölu- og markaðssviðs Flugfélags Ís-
lands. 

Norðlensku norðurljósin seljast vel!

Verðlaunakaffihús 
í Lystigarðinum
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„Við vorum að taka upp nýjar og 
fallegar vörur frá Farmers Market 
bæði vaxjakka fyrir herra og dömur 
og einnig peysukjóla og ýmislegt 
fleira skemmtilegt. Við erum sífellt 
að þróa vöruframboðið til að koma 
sem best til móts við viðskiptavini 
Geysis,“ segir Björg Marta Gunnars-
dóttir, verslunarstjóri Geysis á Akur-
eyri. 

Íslensk hönnun, framleiðsla og 
hráefni
Björk Marta segir að hjá Geysi sé 
lögð áhersla á að bjóða gæðavörur 
undir þeirra eigin merki auk fram-
leiðslu annarra íslenskra hönnuða 
eins og Farmers Market í bland við 
þekkta erlenda framleiðendur eins 
og Barbour, Fjällraven, Lee og Pen-
field að ógleymdum loðvörunum frá 
Feldi. Hún segir að allar vörur sem 
seldar eru undir Geysismerkinu séu 
íslensk hönnun, unnar hér á landi 
og úr íslenskri ull. 

 „Það er gaman að geta sagt frá 
því að viðskiptavinahópurinn er 
mjög breiður og á öllum aldri. Allt 
frá krökkum sem koma og finna 

Fjällraven töskur eða húfur og vettl-
inga upp í virðulega eldri menn sem 
eru að leita sér að Barbour jakka eða 
skyrtu og svo að sjálfsögðu allt þar á 

milli,“ segir Björg Marta og undir-
strikar að vöruvalið í Geysi sé mjög 
fjölbreytt og þar geti flestir fundið 
eitthvað við sitt hæfi.

Margir líta reglulega við
Um þessar mundir er ár frá því að 
verslun Geysis var opnuð í sögu-
frægu húsi við Hafnarstræti 98 í 

miðbæ Akureyrar. Fyrir voru Geysi-
sverslanir bæði við Skólavörðustíg í 
Reykjavík og síðan við hinn eina 
sanna Geysi í Haukadal. Björg 
Marta segir Norðlendinga hafa tekið 
versluninni mjög vel á fyrsta starfs-
árinu. 

„Við höfum eignast góðan hóp 
fastra viðskiptavina sem líta reglu-
lega við hjá okkur. Þetta er blanda af 
Akureyringum og íslenskum og er-
lendum ferðamönnum. Fólk er að 
átta sig á því að Geysir er ekki bara 
verslun fyrir ferðamenn heldur er 
hægt að fá hér fjölbreytt úrval alls 
konar fatnaðar, allt frá ullarnær-
fötum og vettlingum upp í skó og 
vandaðar yfirhafnir og allt þar á 
milli.“ 

Hún segir að verslunin njóti þess 
að vera í hinu fallega og nýuppgerða 
húsi við Hafnarstræti 98 sem á 
sínum tíma hýsti Hótel Akureyri. 
Vörurnar, húsnæðið og staðsetn-
ingin spili frábærlega saman og ekki 
spilli fyrir að vera með góða granna í 
húsinu þar sem er hostelið Akureyri 
Backpackers. 

geysir.net

Innrétting verslunarinnar er skemmtilega útfærð. 

Undir merki Geysis eru seldar vörur úr íslenskri ull, framleiddar og hannaðar hér á landi. 

„Fólk er að átta sig á því að Geysir er ekki bara verslun fyrir ferðamenn heldur er 
hægt að fá hér fjölbreytt úrval alls konar fatnaðar,“ segir Björg Marta Gunnars-
dóttir, verslunarstjóri Geysis á Akureyri. Myndir: Audunn N./audunn.com

Vöruúrvalið er í sífelldri þróun, segir 
Björg Marta verslunarstjóri. 

Geysir hefur unnið hug og hjörtu Norðlendinga og ferðamanna á Norðurlandi:

Allt frá ullarnærfötum upp í vandaðar yfirhafnir
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Smávörudeild Mjólkursamsölunnar 
var á liðnum vetri flutt frá Selfossi 
og norður yfir heiðar í samlagið á 
Akureyri. Það var gert í kjölfar 
þeirrar ákvörðunar að hætta fram-
leiðslu á hinu fornfræga KEA skyri í 
höfuðstað Norðurlands en fram-
leiðsla á sýrðum vörum fer nú að 
mestu fram hjá MS-Selfossi. Kristín 
Halldórsdóttir mjólkurbússtjóri MS-
Akureyri segir að þessar breytingar 
komi til vegna sérhæfingar mjólk-
urbúanna.

Til stendur að koma nýjum osta-
framleiðslutækjum, sem MS hefur 
fest kaup á, fyrir í húsnæði samsöl-
unnar á Akureyri og segir Kristín að 
fyrsta áfanga þeirrar endurnýjungar 
sem ráðist verður í sé þegar lokið. 
Glæný og öflug ostagerðartæki eru 
komin til landsins og bíða flutnings 
norður í land. Hún gerir ráð fyrir að 
í lok sumars verði svo af krafti hafist 
handa við að taka gömlu tækin 
niður og koma þeim nýju fyrir. 
„Vonandi verður svo hægt að prófa 
nýju tækin í lok september,“ segir 
Kristín en um stórt og viðamikið 
verkefni er að ræða. Mjólkursam-
salan hefur með kaupum á tækjum, 
búnaði og framkvæmdum við hús-
næði fjárfest fyrir um einn milljarð 
króna á Akureyri.

Nýtt lagerhúsnæði
Framkvæmdir standa nú yfir við 
300 fermetra viðbyggingu hjá MS á 
Akureyri. Um er að ræða viðbót við 
afgreiðslulager og kælirými. „Þegar 

framkvæmdum lýkur í haust verður 
komin mun betri aðstaða til að af-
greiða og taka á móti vörum. Á 
meðan framkvæmdum stendur 
búum við við ákveðin óþægindi og 
þrengsli þar sem framkvæmdirnar 
standa yfir á þeim háannatíma sem 
sumarið er,“ segir Kristín.

Hún segir aðframleiðsla smá-
vörudeildar MS henti rekstrinum á 
Akureyri vel, deildin er með fjöl-
breytta starfsemi, hefur m.a. á sinni 
könnu framleiðslu á ýmsum vöru-
tegundum; ostakökum, hrísmjólk, 
grjónagraut, smámáli og rjómaosti, 
auk þess að framleiða nokkrar teg-
undir af skyrkökum fyrir annan að-
ila. 

Miklir möguleikar varðandi 
vöruþróun
„Þetta eru allt vinsælar vörur og við 
sjáum mikil sóknarfæri þegar til 
framtíðar er litið m.a. hvað varðar 
vöruþróun,“ segir Krístín. Nú segir 
hún stóra verkefnið að vinna að 
þeim framkvæmdum og breytingum 
sem fylgi nýju ostagerðartækjunum, 
„en þegar því er lokið munum við 
skoða ýmsa kosti sem það hefur í för 
með sér fyrir okkur að fá smávöru-
deildina norður,“ segir hún. „Við 
teljum að margvíslegir möguleikar 
séu fyrir hendi varðandi þessar 
vörur, m.a. að kynna þær á stækk-
andi eftirréttamarkaði og fyrir stór-
notendum eins og mötuneytum og 
veitingastöðum.“

Sala á rjómaosti eykst ár frá ári
Alls eru framleiddar 6 tegundir af 
mismunandi ostakökum auk þess 
sem MS framleiðir árstíðarbundnar 
ostakökur t.d. fyrir jól, páska og 
konudag. Hrísmjólk, með þremur 
bragðtegundum er einnig framleidd 
innan smávörudeildar sem og 
grjónagrautur en hvorutveggja hefur 
notið mikilla vinsælda meðal lands-

manna. Þá er ótalinn rjómaostur, 
bæði hreinn og með hinum ýmsu 
viðbótum eins og hvítlauk, sólþurrk-
uðum tómötum, svörtum pipar, 
appelsínulíkjör og kryddblöndu. 
Loks má geta þess að hinn ítalskætt-
aði mascarpone rjómaostur er einnig 
framleiddur hjá MS-Akureyri, en 
hann er mikið notaður í ábætisrétti, 
t.d. hið þekkta Tíramísú. 

„Sala á rjómaostum eykst ár frá 
ári, enda eru þeir núorðið mikið 
notaðir til matargerðar; í sósur, 
súpur, pastarétti og ýmsa rétti aðra. 
Við finnum fyrir því að fólk kann 
vel að meta fjölbreytt úrval rjóma-
ostanna frá okkur,“ segir Kristín.

ms.is

Smávörudeild MS var í vetur flutt frá Selfossi til Akureyrar og þar fer nú á hennar vegum fram fjölbreytt framleiðsla, m.a. 
á ostakökum, hrísmjólk, grjónagraut og rjómaostum. Kristín Halldórsdóttir, mjólkurbússtjóri MS á Akureyri, fylgist hér 
með vöskum starfsmanni við pökkun.

Smávörudeild MS var flutt frá Selfossi til Akureyrar:

Sóknarfæri þegar fram líða stundir

HUGSAÐU UM ÞÆGINDIN Í FERÐALAGINU!

Dalsbraut 1 + Sími 580-0060
akureyri@a4.is + www.a4.is
Afgreiðslut. mán-fös 8-18 / lau 10-16 / sun lokað

-35%

19.399,-
Verð áður 29.900,-

3.949,-
Verð áður 6.590,-

-40%

6.495,-
Verð áður 12.990,-

-50%

Ferðataska  
B´lite - fyrir  
handfarangur

Snyrtitaska
23 x 8,5 x 15sm, tekur 2,5 ltr.  
Aðeins 0,12 kg.  5 ára ábyrgð.

Snyrtitaska
33,5 x 17 x 26,5sm, Tekur 13,5 ltr.  
0,56 kg.  5 ára ábyrgð.

Höfuðpúði
Uppblásanlegur með flötu baki.
Hannaður með þægindi í huga

1.599,-

Augnhlíf
Lúxus augnhlíf með breiðri
eftirgefanlegri teygju

1.259,-
Flugsokkar
Svartir flugsokkar sem ýta undir aukið 
blóðflæði í fótleggjum.

3.459,-

VERIÐ
VELKOMIN  

Í A4 Á 
AKUREYRI
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„Aðalsmerki okkar verslunar er mikil 
breidd í útivistar- og íþróttavörum. 
Hér er að finna allt fyrir léttar sem 
erfiðari gönguferðir, útihlaupin, 
tjaldútileguna og hjólareiðar, svo fátt 
eitt sé nefnt. Bæði bjóðum við 
fatnað og einnig annan búnað svo 
sem reiðhjól, tjöld og útivistarbúnað 
hvers konar. Og yfir vetrarmánuðina 
breytist síðan áherslan yfir í skíðin 
og skautana,“ segir Arnar Gauti 
Finnsson, verslunarstjóri Íslensku 
alpanna við Glerárgötu sem opnuð 
var í febrúar síðastliðnum. Gauti 
segir viðtökur hafa verið mjög 
góðar, enda almennur útivistaráhugi 
mikill og vaxandi.

Rangt val á skóm getur skaðað
„Við leggjum upp úr því að bjóða 
þekkt og traust merki. Þegar upp er 
staðið skipta gæðin notandann 
mestu máli,“ segir Gauti og nefnir í 
þessu sambandi til dæmis göngu- og 
hlaupaskó en í versluninni geta við-
skiptavinir fengið sérfræðigreiningu 
á göngu- og hlaupalagi sínu sem 
aftur er grunnur að vali á réttum 
skófatnaði. Gauti hefur sjálfur mikla 
þekkingu á þessu sviði sem þjálfari í 
hlaupum til fjölda ára og segir rétt 
val skipta miklu máli. 

„Rangur skóbúnaður getur valdið 
því að á mjög skömmum tíma koma 
fram eymsli í fótum eða jafnvel 
veruleg meiðsli. Það er þess vegna 
mikið áhersluefni hjá Íslensku ölp-
unum að við sem þjónum viðskipta-
vinum hjálpum þeim að velja það 
rétta. Tryggja þeim þannig bestan 
árangur og mesta ánægju af sínu 
sporti,“ segir hann en verslunin 
hefur staðið vel við bak keppnisfólks 
í hlaupum og frjálsum íþróttum 
norðan heiða, til að mynda stutt 
Rannveigu Oddsdóttur, hlaupara og 
frjálsíþróttakonuna Hafdísi Sig-
urðardóttur. Að sama skapi hefur 
verslunin lagt áherslu á góða þjón-
ustu við starf Skautafélags Akureyrar 

og annast sölu búnaðar fyrir 
keppnislið félagsins. 

Reiðhjól, skíði og 
viðgerðarþjónusta
Meðal merkja sem Gauti nefnir sér-
staklega eru Brooks hlaupaskór, Sal-
omon göngu- og hlaupaskór, breið 
fatalína í Under Armour allt frá 
Crossfit upp í fótbolta, Atomic og 
Salomon skíði og einnig nefnir hann 
amerísku Trek reiðhjólin sem Örn-
inn í Reykjavík hefur umboð fyrir 
hér á landi. „Hér erum við með 
verslun á tveimur hæðum og á hluta 

efri hæðarinnar erum við með við-
gerðaþjónustu fyrir hjólin á sumrin 
og skíðin á veturna. Þar bjóðum til 
t.d. frían undirburð á skíði alla 
fimmtudaga á meðan skíðavertíðin 
stendur yfir. Það má því með sanni 
segja að þjónustan sé fjölbreytt hjá 
okkur,“ segir Gauti. 

Faglegar ráðleggingar og 
vandaðar vörur
Útivistaráhugi er stöðugt vaxandi og 
fjölbreytni mikil. Stórir hópar fólks 
stunda reglulega bæði gönguferðir, 
útihlaup, fjallgöngur og hjólreiðar 
eru vaxandi sport. Gauti segir allar 
þessar greinar eiga það sammerkt að 
miklu skipti að velja réttan og vand-
aðan búnað. Skófatnaðurinn er 
lykilatriði, líkt og áður segir, og 
sama á við um fatnaðinn þar sem 
hann þarf bæði að veita skjól en 
öndun þarf líka að vera góð. 

„Við leggjum mikið upp úr vöru-
vönduninni og faglegri aðstoð við 
viðskiptavin okkar. Þannig getum 
við á bestan hátt stuðlað að því að 
þeir njóti á sem bestan hátt 
íþróttanna og útivistarinnar,“ segir 
Arnar Gauti. 

alparnir.is

Arnar Gauti Finnsson fyrir framan verslun Íslensku alpanna við Glerárgötu. Myndir: Audunn N./audunn.com

Úr mörgu er að velja fyrir íþrótta- og útivistarfólk í fatnaði og skóm. 

Litríkir íþróttaskór af mörgum gerðum. 

Ný verslun Íslensku alpanna við Glerárgötu: 

Verslun íþrótta- og útivistarfólksins
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„Viðtökur hafa verið verið mjög 
góðar og höfum við fengið mikið lof 
frá viðskiptavinunum,“ segja versl-
unarstjórarnir í Húsgagnahöllinni á 
Akureyri, þeir Kristinn Þórir Ingi-
björnsson og Sigurður Magnússon 
en verslunin opnaði nýverið, Akur-
eyringum og nágrönnum þeirra til 
ánægju. 

Verslun Húsgagnahallarinnar á 
Akureyri er að Dalsbraut 1 við hlið-
ina á Bakaríinu við Brúna og A4. 
Undir sama þaki eru einnig Betra 
bak og Dorma en sömu eigendur eru 
að fyrirtækjunum þremur. Þeir 
Kristinn og Sigurður eru báðir 
þrautreyndir þegar kemur að sölu á 
rúmum og húsgögnum. Kristinn var 
hjá Rúmfatalagernum í tíu ár og Sig-
urður hjá Svefni og heilsu í svipaðan 
tíma. 

Hver með sína sérstöðu
Þegar þeir félagar eru spurðir að því 
hvort fyrirtækin séu ekki í bullandi 
innbyrðis samkeppni segja þeir að 
allar séu verslanirnar hver með sína 
sérstöðu í vöruúrvali og því ekki í 
innbyrðis samkeppni. 

„Vörurnar hjá okkur eru fyrst og 
fremst góðar vörur sem standast 
kröfur um styrkleika og gæði,“ segir 

Kristinn og Sigurður bætir við: „Það 
er hægt að horfa á tvo sófa sem líta 
alveg eins út en eru á mismunandi 
verði. Þá þarf ekki að efast um hvor 
sófinn er betri.“

Húsgagnahöllin var stofnuð árið 

1965. Með áralöngu samstarfi við 
Ide-Mobler í Danmörku ásamt 
þekktum bandarískum vörumerkjum 
á borð við La-Z-boy og Broyhill 
hefur Húsgagnahöllin skapað sér 
sterka stöðu á íslenskum markaði. 

Verslunin Betra bak hefur frá 
upphafi verið leiðandi í nýjungum á 
markaði fyrir gæðarúm og býður 

upp á vörur víða að úr heiminum. 
Íslendingar þekkja vel orðið Tempur 
og Spring Air heilsudýnur fyrirtækis-
ins. Dorma er yngsta fyrirtækið í 
þessu samstarfi en hefur á skömmum 
tíma náð góðri fótfestu á markaði 
með áherslu á gæðavöru á góðu 
verði.

Mikið vöruúrval
Auk mikils úrvals af rúmum og öllu 
sem tilheyrir svefnherberginu er 
boðið upp á gjafavörur í merkjum og 
rúm sem henta öllum, jafnt raf-
magnsrúm sem hefðbundin með 
þrýstijöfnunardýnu og springdýn um, 
kodda, sængur, lök, sængurver og 
ótalmargt fleira. Að sjálfsögðu er 
boðið upp á húsgögn í öll herbergi 
heimilisins.

Afgreiðslutími Húsgagna-
hallarinnar á Akureyri er kl. 10-18 
alla virka daga og á laugardögum kl. 
11-16. 

husgagnahollin.is

betrabak.is

dorma.is

Verslunarstjórarnir Sigurður Magnússon og Kristinn Þórir Ingibjörnsson eru sælir með viðtökur viðskiptavina. 
Myndir: Audunn N./audunn.com

Þrjár verslanir eru í raun undir sama þaki; Húsgagnahöllin, Betra bak og 
Dorma. Það sparar viðskiptavinum sannarlega sporin. 

Vörur sem standast kröfur um verð og gæði. Það segja verslunarstjórarnir ein-
kennandi. 

Húsgagnahöllin, Betra bak og Dorma undir einu þaki á Akureyri: 

„Við höfum fengið mikið lof 
frá viðskiptavinunum“
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GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ - ÞAÐ ER TENGI

Hannaðu heimilið með Tengi

MORA CERA T4
sturtutæki 
Upp/niður stútur
 

BOGABOTN 
80x80 og 90x90 
STURTUBOTN 
80x80 og 90x90 

MORA CERA T4
Bað- og sturtutæki

MORA CERA B5
Handlaugartæki
 

MORA CERA K2
Eldhúsblöndunartæki
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„Við leggjum metnað okkar í að 
þjóna sem breiðustum hópi við-
skiptavina, enda eru þeir af öllum 
stærðum og gerðum, ungir og 
aldnir, einstaklingar jafnt sem 
rekstraraðilar. Þess vegna er 
vöruúrval Húsasmiðjunnar eins fjöl-
breytt og raun ber vitni. Hjá okkur 
eru fjölmargir iðnaðar- og fagmenn í 
viðskiptum og við leggjum mikið 
upp úr því að kynna okkur og upp-
fylla þarfir þeirra svo að þeir geti 
gengið að þeirri vöru, sem þeir 
þarfnast á hverjum tíma,“ segir Sig-
urður Harðarsson nýr rekstrarstjóri 
Húsasmiðjunnar á Akureyri. 

Metnaðurinn ræður ríkjum
„Við eigum okkar stóran hóp ein-
staklinga að viðskiptavinum,“ segir 
Sigurður og bætir við að sumir komi 
bara einstaka sinnum en aðrir oft í 
hverjum mánuði. Stundum kemur 
fólk til að kaupa en stundum bara 
ánægjunnar vegna og til að skoða og 
spjalla um eitthvað sem það sér nýtt 
og áhugavert. Það er líka oftast af 
nógu að taka því alltaf er eitthvað 
nýtt á boðstólum í hverri viku. „Við 
viljum að viðskiptavinum líði vel hjá 
okkur og að þeir finni að starfsfólk 
Húsasmiðjunnar er þar til að sinna 
þeirra þörfum. Þegar ég settist í stól 
rekstrarstjóra Húsasmiðjunnar hér á 
Lónsbakka fyrir stuttu þá fann ég 
fljótt að hér er góður andi meðal 
starfsfólks. Ég varð strax var við 
þennan sterka þjónustuvilja og 
metnað, sem er nauðsynlegur til að 
skapa gott þjónustufyrirtæki. Það er 
okkar helsta verkefni, að gera gott 
fyrirtæki betra og Húsasmiðjuna að 
fyrsta valkosti þeirra sem þurfa á 
þjónustu að halda á þessu sviði.“ 

Vottað pallaefni og vinsælt
Nú er hásumar og því snýst versl-
unin mest um sumartengda vöru. 
Margir eru í ýmiskonar garðvinnu 
eins og að setja saman sólpalla, 
planta blómum eða mála utanhúss. 

„Eitt af því sem mikið er keypt þessa 
dagana er gangvarða pallaefnið 
okkar sem kallað er „P5“. Efnið er 
fyrsta flokks og vottað af Nýsköp-
unarmiðstöð Íslands. Við erum 
mjög stolt af þessu pallaefni, svo 
stolt að við afhendum það með 5 ára 
ábyrgð. Þá teljum við líka máln-
inguna okkar jafnast á við það besta, 
sem til er á markaði.“ 

Heitir pottar og grill 
Húsasmiðjan selur einnig ýmislegt 
sem hentar yngri kynslóðinni. 
„Reyndar er það nú oft svo að 
börnin á bænum og unglingarnir 

fagna því mest þegar mamma og 
pabbi fjárfesta í heitum potti á sól-
pallinn. Þá er oft fagnað mikið á 
heimilinu. Svo eru það náttúrulega 
grillin sem eru ómissandi, hjá okkur 
er mikið úrval bæði gas- og kolag-
rilla í hæsta gæðaflokki og aukahluta 
til að gera matreiðsluna, sem 
ánægjulegasta. Þá er ótalinn þáttur 
Blómavals, sem er hluti Húsasmiðj-
unnar. Þar fæst flest til að prýða 
garðinn og heimilið og þar er alltaf 
gaman að líta við,“ segir Sigurður í 
lokin. 

husa.is

Sigurður Harðarson, rekstrarstjóri Húsasmiðjunnar.  Myndir: Audunn N./audunn.com

Heimilis- og byggingarvörur í víðum skilningi þeirra orða eru sérgrein Húsa-
smiðjunnar.

Sumarvörur eru eðlilega orðnar fyrirferðarmiklar á gólfi verslunarinnar, sólhús-
gögn og garðsláttuvélar, svo dæmi séu tekin. 

Sigurður Harðarson rekstrarstjóri Húsasmiðjunnar:

„Leggjum metnað í þjónustuna“
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Sumarsýning Minjasafnsins á Akur-
eyri, Norðurljós, næturbirta norð-
ursins hefur vakið óskipta athygli. 
Sýningin er tvískipt, annars vegar 
má þar líta málverk hins danska 
Haraldar Moltke sem þátt tók í 
rannsóknarleiðangri dönsku veður-
fræðistofnunarinnar til Akureyrar að 
áliðnu sumri 1899 í þeim tilgangi að 
rannsaka norðurljósin, litróf þeirra 
og tengsl við veðurfræðilegar að-
stæður. Hins vegar nýjar myndir 
áhugaljósmyndarans Gísla Kristins-
sonar frá Ólafsfirði. Á sýningunni 
hefur einnig verið sett upp norður-
ljósavinnustofa fyrir börn á öllum 
aldri þar sem hægt er að mála, teikna 
og leika sér með norðurljósin.

Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri 
Minjasafnsins á Akureyri, segir að 
hugmyndin að sýningunni hafa 
kviknað í kjölfar heimsóknar danska 
vísindamannsins Peter Stauning til 
Akureyrar en hann var að forvitnast 
um leiðangur veðurfræðistofnunar-
innar aldamótaárið 1900. „Þessi 
leiðangur hafði fallið í gleymskunnar 
dá, en eftir heimsókn Peters fórum 

við líka að kanna málið og í ljós 
kom að þetta var mjög merkilegur 
leiðangur sem okkur langaði að gera 
skil hér á safninu,“ segir Haraldur 
Þór.

Málaði 19 norðurljósamyndir 
í Íslandsförinni
Með leiðangursmönnum var í för 
listmálarinn Harald Viggo Moltke 
sem hafði það hlutverk að fanga 
norðurljósin á striga, náttúrufyrir-
brigði sem hann hafði aldrei augum 
litið. Um nætur fylgdist hann með 
og skissaði hreyfingar, stærð og lit-
brigði norðurljósanna og mundaði 
svo penslana á morgnana í vinnu-
stofunni Auroru, rannsóknaraðstöðu 
sem leiðangursmenn reistu á Höfð-
anum þar sem nú er Kirkjugarður 
Akureyrar. Alls urðu Íslandsmyndir 
Moltkes 19 talsins og vöktu þær 
mikla athygli á sýningu sem haldin 
var árið 1900 í Konunglegu vísinda-
akademíunni í Kaupmannahöfn sem 
og líka í höll Bonapartes prins í 
París sama ár.

Nútíð og fortíð í 
norðurljósunum
„Þessi málverk hafa aldrei verið sýnd 
aftur, þannig að það er mjög gaman 
að geta nú boðið gestum okkar að 
skoða þau. Þeim þykir forvitnilegt 
að bera saman það sem bar fyrir 
augu dönsku leiðangursmannanna 
fyrir meira en öld og svo ljósmynd-
irnar hans Gísla úr Ólafsfirði. Þar 
tvinnast saman nútíð og fortíð með 
áhugaverðum hætti,“ segir Haraldur. 
Sýningin hefur fengið frábærar við-
tökur og segir Haraldur að þó svo að 
norðurljós séu fylgifiskur vetrarins 
þykir gestum gaman að skoða hana 
nú yfir bjartasta tíma ársins.

Þrjú skáldahús
Aðsókn að Minjasafninu hefur 
undanfarin ár hægt og bítandi mjak-
ast upp á við og heimsækja um 15 
þúsund gestir safnið árlega. Hið 
sama gildir um önnur söfn á Akur-
eyri, aðsókn hefur aukist. 

„Það er nokkuð merkilegt hversu 
mörg og góð söfn eru í bænum og 
hve vel þau eru sótt,“ segir Har-
aldur. Nefnir hann sérstaklega að á 
Akureyri séu þrjú skáldahús og finn-
ist hvergi annars staðar á landinu 
þess dæmi. Skáldahúsin eru Nonna-
hús, Davíðshús og Sigurhæðir, hús 
Jóns Sveinssonar, Davíðs Stefáns-
sonar og Matthíasar Jochumssonar. 
„Þetta eru allt merkileg söfn sem 
gaman er að skoða, sérstaklega má 
nefna hús Davíðs, sem er eins konar 
falin fjársjóður hér í bænum. Húsið 
er nákvæmlega eins og þegar hann 
lést, það er eins og að ganga hálfa 
öld aftur í tímann að koma þar inn. 
Davíð vildi hafa fallegt í kringum 
sig, hann var mikill fagurkeri og 
heimili hans ber því vitni,“ segir 
Haraldur.

Auk Skáldahúsanna eru á Akur-
eyri Flugsafn og Mótorhjólasafn, 
Iðnaðarsafn, Sjónlistamiðstöðin, 
Amtsbókasafnið og þá er eikarbátur-
inn Húni II eins konar fljótandi 
safn. „Það má finna söfn af ýmsu 
tagi á Akureyri, fjölbreytnin er 
mikil. Það vantar í raun ekkert nema 
náttúrugripasafn, en það er raunar 
til vísir að því sem geymdur er í 
kössum,“ segir Haraldur.

Gestkvæmt í Laufási
Þá má nefna að Minjasafnið hefur 
umsjón með rekstri Gamla bæjarins 
í Laufási, en þar er jafnan gestkvæmt 
mjög að sumarlagi. Almennir gestir 
á ferðinni líta þar við, farþegar 
skemmtiferðaskipa leggja þangað 
leið sín í töluverðum mæli og þá 
hafa staðarhaldarar verið iðnir við að 
efna til viðburða af ýmsu tagi sem 
laða að sér fjölda gesta hverju sinni. 
Jónsmessuhátíð var á Laufási um 
liðna helgi og í sumar og fram á 
haust rekur hver viðburðurinn 
annan; Sunnudagurinn í sveitinni, 
markaðsdagur, heyannir og töðu-
gjöld svo eitthvað sem nefnt. 

akmus.is

Sumarsýning Minjasafnsins á Akureyri, Norðurljós, næturbirta norðursins hefur vakið óskipta athygli. Haraldur Þór Egilsson safnstjóri segir að þó svo að norðurljós séu fylgifiskur vetrarins þá þyki gestum 
gaman að skoða sýninguna nú á bjartasta tíma ársins.

Norðurljósin í nútímanum, séð í gegnum myndavélarlinsu Gísla Kristinssonar í Ólafsfirði. 

Norðurljósin til sýnis í sumarbirtunni

Ein af strigamyndum Haraldar Moltke sem hann málaði árið 1899. 
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Ullarfatnaður
í miklu úrvali !

Á stóra sem smáa..
unga sem aldna..

Hin gamalgróna verslun Tónabúðin 
var flutt í byrjun maí úr verslunar-
miðstöðinni Sunnuhlíð og á jarðhæð 
Sjallahússins í miðbænum, nánar til 
tekið að Glerárgötu 7. Þessir flutn-
ingar eru á margan hátt sögulegir því 
ekki einasta er verslunin meðal 
þeirra elstu í bænum, tæplega 47 ára 
gömul, heldur hefur hún einnig 
verið í Sunnuhlíð frá því sú versl-
unarmiðstöð var tekin í notkun árið 
1982 og var Tónabúðin ein eftir af 
þeim upphaflegu. En í sögunni eiga 
Tónabúðin og miðbærinn samleið 
því verslunin var fyrst til húsa í 
Gránufélagsgötu 4, þá í Hafnarstræti 
106, aftur um skeið í Gránufélags-
götunni og þá lá leiðin í Sunnuhlíð. 
Tónabúðin er því á vissan hátt aftur 
komin heim!

50% stærra verslunarrými
„Við höfum um skeið haft hug á 
flutningi í annað húsnæði í bænum 
og gripum tækifærið þegar húsnæði 
hér í Sjallahúsinu bauðst. Þetta er 
þekkt verslunarhúsnæði, vel staðsett 
og sýnilegt. Enda höfum við fundið 
fyrir aukningu í viðskiptum frá því 
við opnuðum í byrjun maí,“ segir 
Sindri Már Heimisson, fram-
kvæmdastjóri Hljóðfærahússins, eig-
anda Tónabúðarinnar. Hann segir 
verslunarými Tónabúðarinnar hafa 
aukist um hartnær 50% „og það 
þýðir að við höfum meira rými til að 
stilla upp vörum fyrir viðskiptavin-

ina. Okkar aðalsmerki er mikið úr-
val af hljóðfærum og öllum búnaði 
tengdum tónlist, hvort heldur er 
fyrir atvinnutónlistarfólkið eða 
áhugamennina. Og hér í búðinni er 
einnig að finna ýmsar vörur til dag-
legra heimilisnota, svo sem heyrnar-
tól, hljóðsnúrur og fleira,“ segir 
Sindri Már. 

Tekið upp með einkatölvunni
Sjá má á gólfi Tónabúðarinnar úrval 
af trommusettum, píanóum, hljóð-
kerfum af öllum stærðum og 
gerðum og á veggjum eru raf- og 
kassagítarar í röðum, blásturshljóð-
færi og mætti þannig nánast enda-
laust telja. „Eitt af því sem stærra 
húsnæði býður upp á er aukið úrval 
af bæði nótnabókum og hljóðfærum 
sem tengjast starfi tónlistarskólanna 
sem eru meðal dyggra viðskiptavina 
okkar. Á því sviði munum við efla 
okkur enn frekar,“ segir Sindri Már. 

Í Tónabúðinni má einnig finna 
mikið úrval upptökubúnaðar sem 
tengdur er einkatölvum og bæði fag-
menn sem áhugamenn nota til að 
taka upp og hljóðvinna efni. Sindri 
Már segir sölu á búnaði sem þessum 
stöðuga og að sama skapi verður 
þessi búnaður sífellt fullkomnari og 
einfaldari í notkun. Með öðrum 
orðum verði æ auðveldara að vinna 
tónlist á útgáfuhæft form. 

„Annað sterkt sérsvið okkar er 
sala og ráðgjöf varðandi hljóðkerfi í 

stærri sem minni sali. Þar bjóðum 
við bæði búnað og gerum tillögu 
fyrir viðskiptavini um bestu lausnir,“ 
segir Sindri Már.

Starfsmenn Tónabúðarinnar eru 
tveir; þeir Trausti Már Ingólfsson og 
Pétur Hallgrímsson. 

tonabudin.is

Sindri Már Heimisson, framkvæmdastjóri Hljóðfærahússins, eiganda Tónabúðarinnar.  Myndir: Audunn N./audunn.com

Tónabúðin er nú komin á jarðhæð Sjallahússins. 

Tónabúðin komin 
í miðbæinn
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Keilan og 
Kaffi Jónsson: 

Keilan er 
fjölskyldu-
sportið í 
sumar fríinu
Keiluspilarar á ferð um Akureyri í 
sumarfríinu geta fengið útrás fyrir 
sína spilaþörf því í glerhúsi við 
Drottningarbraut, skammt innan 
miðbæjarins er Keilan og Kaffi Jóns-
son. Keilubrautir í húsinu eru 8 en 
auk þess er Kaffi Jónsson veitinga-
staður með fjölbreyttan matseðil, 
bæði í hádeginu og á kvöldin. 

„Keilan er fjölskyldusport og ein-
mitt tilvalin þegar bæði eldri og 
yngri kynslóðin vill eiga skemmti-
lega stund saman,“ segir Þorgeir 
Jónsson, framkvæmdastjóri Keil-
unnar en auk þess að vera skemmti-
leg afþreying er nú orðinn talsverður 
hópur fólks á Akureyri sem æfir og 
keppir í keilu. Keiludeild hefur verið 
stofnuð innan íþróttafélagsins Þórs 
og er hún nú komin með lið í efstu 
deild Íslandsmótsins í keilu, auk 
heldur sem deildin verður einnig 
með lið í þriðju deild á komandi 
vetri. 

Eins og áður segir býður Kaffi 
Jónsson upp á fjölbreyttan matseðil 
og tilfallandi tilboð á réttum. Á 
breiðtjöldum í húsinu er sýndar út-
sendingar frá stórum íþróttavið-
burðum og síðsumars hefjast út-
sendingar frá ensku knattspyrnunni, 
sem og frá meistaradeildarleikjum 
þegar fram á haustið kemur. 

Opið er í Keilunni kl. 11-23:30 
mánudaga til laugardags en kl. 11-
22 á sunnudögum. 

keilan.is

Ein með 
öllu að taka 
á sig mynd
Undirbúningur fjölskylduhá-
tíðarinnar Ein með öllu á Akur-
eyri um verslunarmannahelgina 
stendur sem hæst en Viðburða-
stofa Norðurlands annast fram-
kvæmd verkefnisins. 

Af föstum dagskrárliðum há-
tíðarinnar má nefna Fimmtu-
dagsfíling, Kirkjutröppu-
hlaupið, Óskalagatónleika í 
Akureyrarkirkju, góðgerðarupp-
boð á Muffins í Lystigarðinum 
(Mömmur og Muffins), hið 
eina sanna 80´s Dynheimaball, 
Leikhópinn Lottu, Ævintýra-
land að Hömrum, siglingar 
með Húna II á Pollinum, tívolí, 
Go Kart, Paint Ball, söng-
keppni barnanna og ýmislegt 
fleira. 

Þá mæta Söngvaborg, 
Trúðurinn Wally, Einar Mikael 
töframaður, Úlfur úlfur, 
Hjálmar, Hvanndalsbræður, 
Ingó veðurguð, Páll Óskar og 
fleiri listamenn munu vafalítið 
bætast í hópinn. 

Líkt og áður lýkur dag-
skránni með veglegum lokatón-
leikum og flugeldasýningu á 
sunnudagskvöldinu en þann 
viðburð hafa 15-20 þúsund 
manns sótt hin síðustu ár. 

Keilan og Kaffi Jónsson á Akureyri. 



Allar jurtir sem notaðar eru í fram-
leiðsluvörur fyrirtækisins Purity 
Herbs Organics á Akureyri eru 
handtíndar á réttu þroskastigi og við 
réttar aðstæður. Þær eru tíndar á 
hreinum svæðum utan þéttbýlis og 
þannig nást kraftmiklar villijurtir. 
Nú stendur jurtatínslutíminn sem 
hæst og hafa eigendur og starfsmenn 
nýtt góðviðrisdagana undanfarið til 
að tína jurtir sem síðar eru notaðar í 
hinar ýmsu vörur sem fyrirtækið 
framleiðir.

Fáum jurtirnar að láni
Ásta Sýrusdóttir, eigandi fyrirtækis-
ins, segir að góð jurtatínslusvæði séu 
víða í Eyjafirði og þangað sér sótt í 
töluverðum mæli. „Við förum mikið 
út sjálf og á góðum dögum kemur 
stundum fyrir að við erum öll úti í 
náttúrunni að tína jurtir og skiljum 
einn eftir á vaktinni í fyrirtækinu. 
Þetta eru mjög skemmtilegir dagar,“ 
segir Ásta. Þá fá þau einnig aðstoð 
frá vinum og ættingjum en að auki 
kaupa þau jurtir frá fólki víða um 
land. „Við höfum verið svo lánsöm 
að sama fólkið hefur tínt fyrir okkur 
jurtir ár eftir ár og það er ómetan-
legt,“ segir hún. 

Ásta bendir á að einungis sá hluti 
jurtarinnar sem á að nota í fram-
leiðslu er klipptur af jurtinni en af-
gangurinn fær að vaxa og dafna 
áfram í friði. Þegar krafturinn úr 
hverri jurt hefur verið nýttur er hrat-
inu svo skilað aftur til náttúrunnar. 
„Þannig má segja að við fáum jurt-
irnar að láni úr forðabúri náttúr-
unnar,“ segir hún.

Andlitshúðdropar næra og 
styrkja húðina
Nær 60 tegundir af snyrtivörum af 
ýmsu tagi eru framleiddar hjá Purity 
Herbs. Ein þeirra er Andlits-serum 
eða húðdropar sem reynst hefur ein-
staklega vel, en virkustu jurtirnar í 
þeim eru þrílit fjóla, augnfró, hjarta-
arfi, hafþyrnir, lárperuolía og rós-
viður. „Við bjóðum upp á 100% 
náttúrulega andlitshúðdropa og hafa 
viðskiptavinir okkar kunnað vel að 
meta þá um árin. Þetta eru öflugir 
vítamíndropar sem næra, stinna og 
styrkja húðina. Það er t.d. mjög gott 
að nota þessa dropa eftir sólböð og 
við ofþornun. Þeir veita húðinni 
hvíld og skapa gott jafnvægi fyrir 
hana. Fólk nefnir að því líði sérlega 
vel eftir að hafa notað dropana, þeir 
endurnæra húðina og því er ákjósan-
legt að bera þá á sig á kvöldin til að 

vega upp á móti þurrki yfir daginn,“ 
segir Ásta.

Nýjar umbúðir líta dagsins ljós 
með haustinu
Á næsta ári fagnar fyrirtækið 20 ára 

afmæli sínu og eru eigendur farnir 
að huga að því að halda upp á tíma-
mótin. Í bígerð er breyting á um-
búðum og hefur hönnun þeirra 
staðið yfir um skeið. Vörurnar 
munu væntanlega verða boðnar í 

nýjum umbúðum með haustinu. 
„Þetta er heilmikið mál, enda um 
margar vörutegundir að ræða. 
Okkur þótti kominn tími til að lyfta 
umbúðunum aðeins upp, enda hafa 
okkar vörur verið í sömu umbúðum 

allan líftíma fyrirtækisins,“ segir 
Ásta. 

purityherbs.is

„Draumur um sérverslun með golf-
vörur á Akureyri er búinn að vera til 
staðar í nokkur ár og okkur fannst 
tíminn vera kominn. Strax og við 
hófum undirbúning í vetur fundum 
við fyrir miklum áhuga og velvilja 
hjá birgjum og raunar hvert sem við 
leituðum. Og viðtökurnar hafa verið 
framúrskarandi góðar hjá viðskipta-
vinum frá því við opnuðum í byrjun 
maí,“ segja þau Haukur Dór Kjart-
ansson og Sunna Dís Klemensdóttir 
sem opnuðu verslunina Eagle við 
Strandgötu 9 en hún sérhæfir sig í 
öllu því sem golfarar þurfa á að 
halda. Þrátt fyrir að norðlenskir 
golfarar hafi oft komist fyrr út á 
golfvöll á vorin voru þeir strax 
áhugasamir þegar verslunin opnaði 
og hefur verið mikið að gera fram til 
þessa. 

Öll helstu golfmerkin
Eagle spannar allt golfsviðið, ef svo 
má segja. Verslunin selur öll helstu 
merkin í golfvörum; sett og stakar 
golfkylfur, golfpoka og -kerrur, 
kúlur, tí, kíkja og alla aðra fylgihluti 
sem golfarar þurfa á að halda. „Við 
eigum gott samstarf við stærstu 
birgja í golfheiminum hér á landi og 
það sem ekki er til hér í versluninni 
útvegum við með stuttum fyrirvara 
án aukakostnaðar fyrir viðskiptavini 
vegna sérpantana. Hér leggjum við 
upp með að golfarar fái þær vörur 
sem þá vanhagar um,“ segir Haukur 
Dór en af úrvali verslunarinnar að 
dæma er golfíþróttin hér á landi 
greinilega orðin fjölskyldusport. 

„Já, hvort heldur við erum að tala 
um kylfur og golfsett, skó eða fatnað 
þá erum við með barnalínur, 
kvenna- og karlalínur. Og að sama 
skapi breitt svið í búnaði þar sem 
bæði keppnisgolfararnir og byrj-
endur hafa eitthvað úr að velja“ 

segja þau Haukur Dór og Sunna 
Dís. Sem dæmi um þetta má nefna 
að Eagle býður í allt 31 gerð af golf-
skóm frá tveimur framleiðendum; 
Ecco og Foot Joy. Í fatnaði er versl-
unin með mikið úrval frá ZO ON 
Iceland og Foot Joy, hvort tveggja 

vandaður fatnaður, sportleg hönnun 
og fjölbreytt litaval. 

Ráðleggingar um val á kylfum
Í golfsettum býður Eagle sett frá 
35.000 fyrir byrjendur upp í um 
420.000 kr. „Það er því auðveldlega 

hægt að fara rólega af stað í búnað-
inum og finna út hvað hentar 
hverjum og einum,“ segir Haukur 
en verslunin Eagle hefur einmitt 
samstarf við Brian Jensen, golfkenn-
ara Golfklúbbs Akureyrar, um ráð-
leggingar og mælingar varðandi val á 
kylfum. Hægt er að spyrjast fyrir um 
þessa þjónustu í versluninni. Opið 
er alla virka daga í frá 10 til 18 og á 
laugardögum milli 10 og 18. 

facebook.com/golfvoruverslun

Ásta Sýrusdóttir, eigandi fyrirtækisins Purity Herbs Organics á Akureyri við jurtatínslu á góðviðrisdegi í Eyjafirði.

Sunna Dís Klemensdóttir og Haukur Dór Kjartansson létu draum um sér-
verslun fyrir norðlenska golfara rætast. Myndir: Audunn N./ audunn.com

Velja má úr stökum kylfum eða 
heilum golfsettum, hvort heldur er 
fyrir byrjendur eða lengra komna, 
börn eða fullorðna. 

Golffatnaðurinn frá Foot Joy er stíl-
hreinn og litríkur. 

Golfbúðin Eagle er steinsnar frá Ráðhústorgi í miðbæ Akureyrar. 

Jurtatínslutími stendur sem hæst hjá Purity Herbs Organics: 

Allar jurtir 
handtíndar 
á réttu 
þroskastigi

Eagle við Strandgötu opnaði í byrjun maí: 

Sérverslun fyrir golfarann
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Ljós-
myndabók 
um Græna 
hattinn 
Síðla hausts verður gefin út vegleg 
ljósmyndabók um tónleikastaðinn 
vinsæla, Græna hattinn á Akureyri. 
Staðurinn fagnaði 10 ára afmæli síð-
astliðinn vetur og er rómaður af 
bæði tónlistarflytjendum og gestum 
fyrir einstaka stemningu sem þar 
myndast á tónleikum. Vinsældirnar 
má best lesa út úr tölum um fjölda 
tónleika en frá upphafi hafa verið 
haldnir rösklega eitt þúsund tón-
leikar á Græna hattinum og líkast til 
státa fáir aðrir staðir af slíku hér á 
landi. Að vinnslu bókarinnar standa 
ljósmyndararnir Þórhallur Jónsson í 
Pedromyndum, Daníel Starrason og 
Skapti Hallgrímsson í góðu sam-
starfi við Hauk Tryggvason, eiganda 
Græna hattsins. 

Góð heimild um staðinn og 
tónlistarlífið 
„Hugmyndin að verkefninu kvikn-
aði í haust þegar leitað var til okkar 
Daníels og Skapta eftir myndum á 
sýningu í tilefni af tveggja ára afmæli 
Menningarhússins Hofs. Þá fórum 
við að velta fyrir okkur þeirri hug-
mynd að safna saman myndum úr 
10 ára sögu Græna hattsins í tilefni 
af afmælinu og eftir að hafa fengið 
Hauk á Græna hattinum í lið með 
okkur var stefnan tekin á útgáfu 
bókar,“ segir Þórhallur Jónsson sem 
segist nokkuð skipulega hafa byrjað 
að taka myndir á tónleikum á 
Græna hattinum árið 2006. 

„Síðari árin hefur Daníel Starra-
son tekið við þessu verkefni og ég 
var glaður að fá ungan og hæfileika-
ríkan ljósmyndara til að taka þennan 
þráð upp. Saman eigum við þrír 
mikið magn mynda sem eru miklar 
heimildir um tónleikahaldið á 
Græna hattinum þannig að við 
höfum úr nógu að velja. Fyrst og 
fremst verður þetta ljósmyndabók 
en um leið óneitanlega mjög góð 
heimild um hljómsveitir, tónlistar-
menn og þróunina í tónlistarlífinu á 
hverjum tíma. Og síðast en ekki síst 
verður bókin góð heimild um 
hvernig Græni hatturinn hefur þró-
ast í gegnum árin,“ segir Þórhallur. 

Græni hatturinn er rós í 
hnappagat Akureyrar
Það gefur auga leið að ekki verður 
hægt að birta myndir frá öllum tón-
leikunum á þessum tíu árum en 
myndir þeirra félaga fanga vel þá 
einstöku stemningu sem skapast á 
Græna hattinum. „Við reiknum 
með að bókin verði í A4 broti en ef-
laust verður okkar mesti vandi að 
velja hvað kemst að og hvað ekki. 
Síðan er líka hugmynd að hafa í 
bókinni ýmar áhugaverðar upplýs-
ingar um Græna hattinn og tónleika 
þar, birta t.d. yfirlit um þá tónleika 
sem hafa verið haldnir á staðnum frá 
upphafi,“ segir Þórhallur. Í hans 
huga er Græni hatturinn dýrmæt 
perla fyrir Akureyri. 

„Já, það er engin spurning. 
Græni hatturinn er stór rós í 
hnappagat bæjarins og bæjarbúa. Og 
um leið dýrmæt perla fyrir tónlistar-
fólk og tónlistarunnendur í landinu. 
Ég hef líka mjög gaman af að sjá 
hvernig erlendir gestir, sem koma á 
staðinn, hrífast með. Þeir labba út 
eftir tónleika með bros á vör eins og 
þeir hafi unnið í lottói.“

pedromyndir.is

graenihatturinn.is

Þeir vinna að því að segja sögu Græna hattsins á 10 árum í myndum. Frá vinstri: Þórhallur Jónsson ljósmyndari í Pedro-
myndum, Haukur Tryggvason, eigandi Græna hattsins og Daníel Starrason, ljósmyndari. Ásamt þeim vinnur Skapti Hall-
grímsson, ljósmyndari og blaðamaður að verkefninu.

Megas á tónleikum á Græna hattinum 
í apríl 2011.
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„Viðtökurnar hafa verið skínandi 
góðar og viðskiptavinir okkar lýsa 
ánægju sinni með komu Jötunn 
Véla til Akureyrar. Okkar markmið 
með versluninni og annarri þjónustu 
er að auka þjónustu við bændur á 
Norðurlandi og í nágrenni en höfða 
einnig til íbúa þéttbýlisins með góðu 
vöruúrvali hér á Lónsbakka. Fyrstu 
vikurnar lofa mjög góðu,“ segir 
Hrafn Hrafnsson hjá Jötunn Vélum 
á Lónsbakka þar sem fyrirtækið opn-
aði rúmgóða verslun nú í maí. Versl-
unin sjálf er um 700 fermetrar að 
stærð en auk þess er varahlutalager 
og skrifstofurými en því til viðbótar 
útisvæði þar sem eru til sýnis vélar 
og tæki til landbúnaðarins. 

Jötunn Vélar er eitt öflugasta 
þjónustufyrirtæki landsins við land-
búnaðinn en það hefur fram til þessa 
eingöngu verið með starfsemi á Sel-

fossi. Meginstarfsemi fyrirtækisins er 
sala landbúnaðartækja, varahlutasala 
og tengd þjónusta en meðal þekktra 
merkja Jötunn Véla eru Massey 
Ferguson og Valtra dráttarvélar en 
auk þess McHale, Vicon, Pöttinger 
og fleiri hey- og jarðvinnutæki, SAC 
mjaltakerfi og margt fleira mætti 
nefna á tækjasviðinu. Fjórir starfs-
menn eru hjá fyrirtækinu á Akureyri 
og hafa þeir með höndum þjónustu 
við landbúnaðinn og verslunar-
reksturinn en vöruúrvalið er mjög 
mikið. Það spannar allt frá rekstar-
vörum fyrir landbúnaðinn yfir í 
garðverkfæri, áburð, fræ, útivistar-
fatnað, gróðurhús, verkfæri og 
þannig mætti lengi telja. Leikfanga-
deild er einnig öflug og mikið úrval 
reiðhjóla í versluninni en Jötunn 
Vélar selja Trek reiðhjól frá Ern-
inum í Reykjavík. 

Höfum lengi horft til opnunar 
fyrir norðan
Finnbogi Magnússon, framkvæmda-
stjóri Jötunn Véla, segir fyrirtækið 
lengi hafa haft áhuga á opnun versl-
unar norðan heiða. Það eigi marga 
viðskiptavini í landbúnaði á 
Norður- og Austurlandi og mark-
miðið sé að veita þeim enn betri 
þjónustu og sækja frekar fram á 
þessum markaði. 

„Við erum landsbyggðarfyrirtæki 
og stolt af því að geta nú boðið 
norðlenskum viðskiptavinum okkar 
þjónustu með sama sniði og á Sel-
fossi. Vöruúrval í versluninni á 
Akureyri er að miklu leyti það sama, 
bæði hvað varðar almennar rekstrar-
vörur til landbúnaðar og algengustu 
varahluti í vélar og tæki,“ segir Finn-
bogi. 

„Við lítum á okkur sem hluta af 

landbúnaðinum og teljum hlutverk 
okkar að vera í fararbroddi við inn-
leiðingu tækninýjunga og nýrrar 
þekkingar, tengdri tækni og vélbún-
aði. Þannig leggjum við okkar af 
mörkum til framfara og aukinnar 
samkeppnishæfni íslensks landbún-
aðar. Íslenskur landbúnaður hefur á 
stuttum tíma breyst úr atvinnugrein 
í samdrætti í atvinnugrein í hægum 
og jöfnum vexti. Það er því engin 
þörf á að vera með minni-

máttarkennd yfir því að tilheyra 
þessari atvinnugrein, þvert á móti 
eiga menn að vera stoltir af að taka 
þátt í þessari þróun. Tækifærin eru 
fyrir hendi í landbúnaðinum.“

jotunn.is

Hrafn Hrafnsson í verslun Jötunn Véla. Að baki honum má m.a. sjá gróðurhús 
sem fyrirtækið selur og hafa verið eftirsótt hjá Norðlendingum. 

Verslun Jötunn Véla á Lónsbakka. Á útisvæði er fjölbreytt 
úrval landbúnaðartækja. 

Úrvalið er mikið í versluninni, allt frá sérhæfðum rekstar-
vörum fyrir landbúnað til reiðhjóla og leikfanga!

Stórverslun Jötunn Véla 
opnuð á Lónsbakka

þar sem margir staurar koma 
saman – þar er girðing

Hjá Líflandi færðu landsins mesta úrval af girðingaefni. Við veitum þér persónulega þjónustu  
og ráðleggingar um allt frá sinklum* upp í stagaða hornstólpa. 

Skoðaðu úrvalið á www.lifland.is eða hafðu samband við sölumenn í síma 540 1100.

Lífland verslun Reykjavík | Lynghálsi 3 
110 Reykjavík | sími 540 1125

Lífland verslun Akureyri | Lónsbakka 
601 Akureyri | sími 540 1150

Sölumenn og ráðgjafar Líflands  
eru til taks í síma 540 1100.

lifland@lifland.is
www.lifland.is

*Einnig nEfnt: kEngiR EðA VíRLykkjuR.  
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www.ms.is

...hvert er þitt eftirlæti?

Áttu von á gestum? 

Það er ostakaka í ísskápnum, 
handhæg, gómsæt og girnileg. 

Nú er bara að hella upp á kaffi og
 … gjöriði svo vel. 

Leikföng frá liðinni öld er yfirskrift 
leikfangasafns Guðbjargar Ringsted 
sem opið er alla daga í sumar í Frið-
bjarnarhúsi í Innbænum á Akureyri. 
Þeir sem ganga um safnið komast 
ekki hjá því að verða varir við barnið 
í sjálfum sér og minningarnar frá 
bernskunni birtast hvert sem litið er; 
dúkkur af öllum stærðum og 
gerðum, dúkkuvagnar, bangsar, tin-
dátar, bílar, flugvélar og margt, 
margt fleira. Leikföng úr öllum 
mögulegum efnum, íslensk sem er-
lend.

Stærstum hluta þeirra leikfanga 
sem í safninu eru hefur Guðbjörg 
safnað á 20 árum eða svo. Í fyrstu 
safnaði hún dúkkum en síðan leiddi 
eitt af öðru og brátt bættust í safnið 
alls kyns leikföng sem eiga það sam-
merkt að vera frá liðinni öld. Safnið 
í Friðbjarnarhúsi opnaði Guðbjörg 
árið 2010.

„Mig vantar kannski einna helst 
gamla leikfangatraktora en annars er 
allt mögulegt hér að finna. Oft 
kemur líka hingað fólk færandi 
hendi með gömul leikföng sem það 
gefur safninu þannig að alltaf er að 
bætast við,“ segir Guðbjörg en gestir 
safnsins eru að stærstum hluta ís-
lenskir ferðamenn. 

Eins og áður segir er leikfanga-
safnið í Friðbjarnarhúsi opið alla 
daga í sumar milli kl. 13 og 17. 
Opið verður á þessum tíma á laugar-
dögum í september en yfir vetrar-
mánuðina opnar Guðbjörg safnið 
eftir pöntunum. 

Leikfangasafnið er með sam-
skiptasíðu á Facebook undir heitinu 
Leikföng frá liðinni öld.

Gamlir tímar rifjast upp þegar leikföngin eru skoðuð í Friðbjarnarhúsi. Friðbjarnarhús við Aðalstræti. 

Leikföng liðinnar aldar í Friðbjarnarhúsi

Húni II verður í skemmtilegu 
hlutverki í sumar. 

Tónleikaskipið 
Húni II 
Það er óhætt að segja að kveði við 
nýjan tón hjá áhöfninni á eikar-
skipinu Húna II í sumar því 
innan fárra daga leggur það upp í 
hringferð um landið. Raunar 
hefur hefðbundinni áhöfn heldur 
en ekki bæst liðsauki því með í 
för verður hljómsveit, skipuð 
tónlistarmönnunum Jónasi Sig-
urðssyni, Láru Rúnarsdóttur, 
Mugison, Ómari Guðjónssyni, 
Guðna Finnssyni og Arnari 
Gíslasyni. Tónleikar verða í 
hverri höfn og skipið notað sem 
svið fyrir tónlistarflutninginn. 
Fyrstu tónleikarnir verða á Húsa-
vík þann 3. júní en þeir síðustu á 
Akureyri 20. júlí. Selt verður inn 
á tónleikana og fær slysavarna-
félagið Landsbjörg allan ágóða. 
RÚV með þau Margréti Blöndal 
og Felix Bergsson í broddi fylk-
ingar munu fylgjast með ferðinni 
og gera henni skil í sjónvarpi og 
útvarpi. 
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„Við erum stöðugt að taka inn nýj-
ungar í vörulínum okkar. Við erum 
með nýja línu af Mora Cera 
blöndunartækjum, nýja línu í 
sturtuhornum og sturtubotnum frá 
IFÖ sem og baðinnréttingar. Enn-
fremur nýja sturtubotna og baðinn-
réttingar frá Kolpa,“ segir Jóhann 
Björn Jónasson, verslunarstjóri hjá 
Tengi á Akureyri. 

Jóhann Björn og tveir samverka-
menn hans í verslun Tengis að Bald-
ursnesi 6 þjóna Eyjafjarðarsvæðinu 
með fjölbreyttu úrvali af lagnaefni, 
blöndunartækjum og fjölmörgu 
öðru því tengdu. Verslunarstjórinn 
segir viðskiptavinahópinn reyndar 
ná langt út fyrir það svæði enda 
Tengi leiðandi á sínu sviði. Verslun 
Tengis á Akureyri var opnuð í 
janúar 2007 og hefur gerbreytt sam-
keppnisstöðu fyrirtækisins norðan 
heiða og sala verið ört vaxandi.

Snittvélin á útleið
Síðustu árin hafa lagnamál skipað 
stóran sess í vöruúrvalinu.Þegar 
verslunarstjórinn er spurður að því 
hvort vörur eins og lagnaefni séu 
ekki eins frá einu ári til annars 
stendur ekki á svari: „Það hafa orðið 
miklar breytingar á þessu sviði. Við 
seljum orðið mest af svölluðu ál-
plasti í lagnaefni enda er það efni 
ákaflega þjált og gamla snittvélin þar 
með öllu óþörf,“ segir Jóhann Björn.

Fyrirtækið Tengi var stofnað árið 
1981 og er því 32 ára á þessu ári. 
Segja má að þáttaskil hafi orðið 
þegar Tengi hóf innflutning á Mora 
blöndunartækjum árið 1985, en þau 
hafa verið mest seldu blöndunartæki 
á Íslandi í áraraðir og reynst gríðar-
lega vel. Þrátt fyrir áföll í efnahags-
lífinu síðustu ár hefur Tengi náð að 
standa þau af sér og sér nú fram á 
bjartari tíma með auknum bygg-
ingaframkvæmdum. Tengi er fjöl-
skyldufyrirtæki og hefur aðalstarf-
semi fyrirtækisins alltaf verið í Kópa-
vogi, nú að Smiðjuvegi 76.

Áreiðanleiki og persónuleg 
þjónusta
Markmið Tengis hefur frá upphafi 
verið það að bjóða góða og 
viðurkennda vöru frá þekktum 
framleiðendum á hagstæðu verði. óð 
varahlutaþjónusta er einnig lykil-

atriði. Tengi hefur lagt áherslu á að 
rækta langtímasamband við við-
skiptavini sína sem byggist á áreið-
an leika, trausti og persónulegri 
þjón ustu. „Tískan fer í hringi en 

gæðavörur standa hins vegar af sér 
allar tískusveiflur,“ segir Jóhann 
Björn.

tengi.is

Það er svolítill ævintýrablær yfir 
Akureyri, höfuðstað Norðurlands. 
Þar, í einu elsta húsi bæjarins sem 
stendur við Strandgötu 49, er veit-
ingastaðurinn Bryggjan en húsið er 
gamalt iðnaðar- og verslunarhús-
næði auk þess sem þar var skemmti-
staður um tíma. Húsið stendur við 
byggjuna í bænum þar sem 
skemmtiferðaskip leggjast að á 
sumrin. Við innanhússhönnunina 
var lögð áhersla á að bera virðingu 
fyrir þessu gamla húsi og má segja 
að það sé ævintýrablær yfir staðnum 
rétt eins og bænum sjálfum. Það má 
líkja því við upplifun. Móttöku-
borðið og barinn er t.d. úr rúmlega 
100 ára gömlum múrsteinum sem 
eru úr gömlum turni í sveitinni. 
Rúmlega 100 ára gamlir viðarbitar 
skreyta síðan loftið og veggina. 

Fyrir fjölskyldufólk
Staðurinn er hannaður með fjöl-
skyldufólk í huga en sérstakt barna-
herbergi er í húsinu þar sem börn 
geta horft á kvikmyndir, kubbað eða 

lesið. Eldri börn geta nýtt sér iPad 
sem þau geta fengið á borðið til sín.

Maturinn á Bryggjunni er ævin-
týralega góður hvort sem það eru 
eldbakaðar pítsur með álegg úr ná-

grenninu, hamborgarar úr nauta-
kjöti og hreindýrakjöti eða svínarif 
sem eru elduð í sólarhring. Í sumar 
verður opnað snemma á morgnana 
og boðið upp á kaffi, vöfflur með 
rjóma og sultu og íslenskar kökur.

Útsýni til fjalla og út á sjó
Í miðjum bænum stendur fimm 
hæða hús við Skipagötu 14. Veit-
ingastaðurinn Strikið er á efstu hæð-
inni þar sem er stórkostlegt útsýni 
yfir bæinn, fjöllin og sjóinn. Stórir 
gluggar hleypa síbreytilegu málverk-
inu inn í sali veitingastaðarins. Ekki 
skemmir fyrir að á heitum sumar-

dögum og björtum sumarkvöldum 
geta gestir setið á stórum svölum 
sem rúma allt að 80 manns í sæti. 

Maturinn er ekki síðri en út-
sýnið. Lögð er áhersla á að hráefnið 
sé úr nágrenninu svo sem svartfugl, 
hrefnukjöt, hreindýr. Og svo má 
ekki gleyma fiskinum svo sem sil-
ungi, þorski og saltfiski, að 
ógleymdum hinum séríslenska rétti, 
plokkfiski, sem Íslendingar hafa gætt 
sér á í gegnum aldirnar.

strikid.is

bryggjan.is

Veitingastaðirnir Bryggjan og Strikið: 

Sagan og útsýnið

Verslun Tengis við Baldursnes á Akureyri. 

Jóhann Björn Jónasson verslunarstjóri við nýjustu blöndunartækjalínuna frá 
Mora Cera. 

Jóhann Björn Jónasson, verslunarstjóri Tengis á Akureyri: 

„Gæðavörur standa af 
sér allar tískusveiflur“

Fjölbreytni í matreiðslu er mikil á Bryggjunni og Strikinu. 

Matarins og útsýnisins notið á Strikinu, sem er á fimmtu hæð Skipagötu 5 í miðbæ Akureyrar.

Golfverslun 
á Akureyri

Strandgötu 9, 600 Akureyri - Sími 440 6800
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15% afsláttur 
af öllum fatnaði 
dagana 27.-28. júní

Þú færð nýjustu línuna 
frá NIKE hjá okkur
nike free run skór, Hlaupafatnaður, Æfingafatnaður, 

tískufatnaður, og svo miklu meira ...

finndu okkur á facebook /sportver

„Við sjáum kraft í atvinnulífinu á 
okkar þjónustusvæði, til að mynda í 
ferðaþjónustunni sem sér fram á 
gott sumar og áframhald á þeim 
vexti sem verið hefur síðustu mán-
uði. Hér skynjum við fljótt þegar vel 
gengur í atvinnulífinu enda snýst 
okkar daglega starfsemi fyrst og 
fremst um þjónustu við fyrirtæki og 
stofnanir á Norður- og Austur-
landi,“ segir Fannar Geir Ásgeirsson, 
svæðisstjóri Papco við Austursíðu 2 
á Akureyri. Þar rekur fyrirtækið 
smá- og heildsöluverslun.

Svo miklu meira en pappír!
Frá því Papco opnaði á Akureyri 
segir Fannar fyrirtækið hafa verið 
verið í jafnri sókn á Norður- og 
Austurlandi í þjónustu við fyrirtæki 
og stofnanir. „Papco er í hugum 
margra þekktast fyrir framleiðslu á 
eldhús- og klósettpappír fyrir neyt-
endamarkað, fyrirtæki og stofnanir. 
Við erum með úrval af um-
hverfisvottuðum hreinlætispappír og 
erum eina framleiðslufyrirtækið á Ís-
landi með umhverfisvottun Evrópu-
blómsins. Á síðustu þremur árum 
höfum við einnig markvisst byggt 
upp þjónustu við fyrirtæki og stofn-
anir hvað varðar rekstrarvörur sem 
fyrirtæki þurfa á að halda daglega 
svo sem pappír, þrifaefni, einnota-
mál og margt fleira,“ segir Fannar 
Geir. Í Austursíðunni er fyrirtækið 
jafnframt með stóran vörulager en í 
hverjum mánuði eru flutt vörubretti 
í tugavís frá höfuðstöðvunum í 
Reykjavík. Þrír starfsmenn eru í sölu 
og þjónustu hjá Papco á Akureyri og 
frá Austursíðu er dreift út til fyrir-
tækja á Norður- og Austurlandi. 

„Við erum í mjög nánu sam-
bandi við okkar viðskiptavini, 
keyrum vörur til þeirra og fylgjust 
með því að þá vanhagi aldrei um 
neitt. Í þessum ferðum okkar um 
þjónustusvæðið gefst síðan kostur á 
að heimsækja nýja viðskiptavini og 
þannig stækkum við viðskiptavina-
hópinn jafnt og þétt,“ segir Fannar. 

Fjármálum stýrt frá Akureyri
Eins og áður segir vinna þrír starfs-
menn Papco á Akureyri í sölu- og 
dreifingarþjónustu en auk þess er 
starfsmaður sem annast bókhald og 
fjármálastjórn Papco staðsettur á 
Akureyri. Þá er símsvörun fyrir-
tækisins einnig að hluta frá Akur-
eyri. Þetta segir Þórður Kárason, 
framkvæmdastjóri Papco, vera til 
marks um þá bjargföstu trú sem for-
svarsmenn fyrirtækisins hafi frá upp-
hafi haft á uppbyggingu starfs-
stöðvar á Akureyri.

„Viðskiptavinir hafa tekið okkur 
vel frá því við hófum starfsemi á 

Akureyri og markmiðið er að halda 
áfram á sömu braut og vaxa hér. Það 
á bæði við um nærumhverfið hér á 
Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu en 
ekki síður í byggðarlögunum hér í 
kring á Norður- og Austurlandi. Því 
til viðbótar eykst líka með hverjum 
degi verslun hjá okkur í Austursíðu 
enda mikið úrval af vörum hér fyrir 
heimilin. Ég hvet fólk til að líta við,“ 
segir Þórður.  

papco.is

Sölumenn Papco í Austursíðu (f.v.) Stefán Benedikt Stefánsson, Fannar Geir Ás-
geirsson svæðisstjóri og Guðrún Sigurjónsdóttir. Mynd: Audunn N./audunn.com

Þórður Kárason, framkvæmdastjóri 
Papco. 

Verslun Papco við Austursíðu. 

Papco sækir 
fram á Akureyri
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„Þrátt fyrir að sala á rekstarvörum til 
fyrirtækja sé umsvifamesti þátturinn 
í starfsemi okkar þá er margt annað í 
gangi hjá okkur. Í haust ætlum við 
t.d. að bjóða í fyrsta sinn upp á 
skiptibókamarkað fyrir framhalds-
skólanema. Það mun væntanlega 
auka enn umferðina inn í búðina til 
okkar en ágúst er annasamasti og 

um leið skemmtilegasti tími ársins 
hjá okkur,“ segir Svavar Eyþórsson 
verslunarstjóri A4 á Akureyri. 

Skólatöskur, pennaveski og aðrar 
skólavörur koma inn í verslun A4 
um miðjan júlí þannig fyrirhyggju-
samir forráðamenn skólabarna geta 
byrjað að kíkja á það sem vantar 
fyrir skólagöngu krakkanna næsta 

haust. Stjórnendur skólanna og 
skólanemar geta einnig gengið að 
kennslugögnum og því sem tilheyrir 
vetrarstarfinu í skólunum vísu í 
versluninni. 

Föndur allt árið
Föndur og hannyrðahorn í verslun-
inni dregur að sér fjölda viðskipta-

vina allt árið um kring, en mest er 
að gera á þeim vettvangi þegar 
haustar. „Þá er mest er að gera hjá 
okkur í föndurdeildinni en þó má 
segja að það sé stöðugur straumur til 
okkar. Fólk er að föndra allan ársins 
hring en líklega koma þó flestir í 
þessa skemmtilegu deild í september 
og október og nýta svo tímann fram 

að jólum að föndra,“ segir Svavar og 
bætir við að fjölbreytt úrval sé í 
versluninni þegar kemur að efni til 
skartgripagerðar, þar fæst einnig allt 
til hannyrða; garn, lopi, prjónar og 
prjónablöð svo fátt eitt sé nefnt. 

a4.is

Þegar dregur að fyrstu skóladögum í 
ágúst nær annríkið hámarki í verslun-
inni. 

Svavar Eyþórsson verslunarstjóri í A4 
í hannyrðadeildinni. 

Myndir: Audunn N./audunn.com

Skiptibókamarkaður hjá A4 í fyrsta sinn

BRYGGJAN
R E S T A U R A N T

Strandgata 49 • Akureyri • Tel. +354 440 6600
www.bryggjan.is

GÓÐA SKEMMTUN!

Skipagata 14  |  Akureyri  |   Tel. +354 462 7100  |   www.strikid.is

Restaurant
      on the top �oor
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Sveitamarkaður í 
Eyjafjarðarsveit
Sveitamarkaður verður sex sunnu-
daga í röð í Gömlu garðyrkjustöð-
inni í Eyjafjarðarsveit, líkt og 
undanfarin ár. Þar er til sölu alls 
kyns varningur, bæði handverk og 
ýmislegt matarkyns, svo sem sultur, 
sumardrykkir og brauðmeti. Hægt 
að kaupa nýlagað kaffi og kleinur, 
nýsteiktar vöfflur með rjóma, rjúk-
andi kakó, ylvolgt flatbrauð og kan-
díflos – svo aðeins fátt eitt sé nefnt. 

Markaðurinn er milli kl. 11 og 
17 á sunnudögum og verður sá fyrsti 
sunnudaginn 14. júlí og sá síðasti 
sunnudaginn 18. ágúst. 

Byggðir Eyja-
fjarðar 2010 
komin út

Búnaðarsam-
band Eyja-
fjarðar gaf í vor 
út bókina 
Byggðir Eyja-
fjarðar 2010 
sem hefur að 
geyma upplýs-
ingar um ábú-

endur og búhætti á starfssvæði sam-
bandsins við Eyjafjörð, þ.e. í Fjalla-
byggð, Dalvíkurbyggð, Akureyri og 
Eyjafjarðarsveit. Í bókinni eru 
myndir af öllum sveitabæjum og 
þorra ábúenda, ábúendaskrár síðustu 
20 ár, upplýsingar um búskap á 
jörðum í árslok 2010, upplýsingar 
um minni þéttbýlin og íbúaskrár og 
margt fleira. Hliðstæðar bækur 
komu einnig út árin 1970 og 1990. 
Nýja bókin er um 670 blaðsíður að 
stærð og er seld hjá Búnaðarsam-
bandi Eyjafjarðar.

Ný aðstaða 
Nökkva
Framkvæmdir eru hafnar við nýja 
aðstöðu hjá Siglingaklúbbnum 
Nökkva á Akureyri en með þeim 
eykst athafnasvæði klúbbsins til 
muna. Með nýjum landfyllingum 
við Drottningarbraut skapast rými 
fyrir nýtt klúbbhús, stærra bátalægi, 
bílastæði og fleira. Mikill kraftur 
hefur verið í starfi siglingaklúbbins 
síðustu ár og börn og unglingar 
áhugasöm um að sækja námskeið 
klúbbsins og læra þá íþrótt að sigla 
seglbátum. 

Iðnaðarsafnið á Akureyri er 15 ára 
um þessar mundir. Það er staðsett á 
Krókeyri, í fyrrum áhaldahúsi Um-
hverfisdeildar Akureyrarbæjar.  

Á safninu er að finna muni sem 
tengjast iðnaði og iðnframleiðslu lið-
inna tíma á Akureyri, m.a. vélar af 
ýmsu tagi, vélar til smjörlíkisgerðar, 
prentvélar og rennibekki, sauma-
vélar og áhöld til úrsmíða.  Mikill 
fjölda tækja og véla úr gömlum 
verksmiðjunum á Akureyri er á safn-

inu, vélar sem m.a. voru notaðar til 
framleiðslu á Saxbauta, Santos kaffi 
og Flóru smjörlíki auk nytjahluta og 
iðnvarnings af öllu tagi. 

Á efri hæð safnsins er sýning á 
hinn víðtæku fata- og skóframleiðlsu 
sem fram fór á Akureyri á liðinni 
öldum en í því sambandi má nefna 
Íris náttkjólar, Duffy‘s gallabuxur, 
Skinnu mokkajakka og Iðunnar skó. 

Iðnaðarsafnið 
15 ára
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Akureyringar eignuðust nýjan veit-
ingastað um liðna helgi þegar Múla-
berg Bistro & Bar var opnaður á 
Hótel Kea. Ekki aðeins hefur jarð-

hæð hótelsins verið umbylt heldur 
hefur verið byggður veitingapallur 
við hótelið á einum sólríkastastað 
miðbæjarins. „Hótel Kea er í mið-

punkti Akureyrar og skipar stóran 
sess í hjörtum bæjarbúa. Markmið 
okkar með Múlabergi er að færa 
bæjarbúum og gestum nýjan áhuga-

verðan valkost á veitingasviðinu, 
skemmtilega hannaðan stað og fjöl-
breyttan matseðil frá morgni til 
kvölds. Þessum breytingum öllum er 
því alls ekki síður ætlað að höfða til 
hins almenna bæjarbúa en hótel-
gesta. Með Múlabergi gerum við 
Hótel Kea enn frekar að miðdepli 
mannlífsins á Akureyri,“ segir Páll L. 
Sigurjónsson, framkvæmdastjóri 
Keahótela en óhætt er að segja að 
veitinga-, funda- og móttökuhæð-
inni á hótelinu hafi verið gjörbreytt. 

Fjölbreytilegir mat- og vínseðlar
Líkt og á matseðlinum sjálfum 
verður fjölbreytnin í fyrirrúmi á vín-
seðli nýja barsins. Á Múlabergi er 
boðið upp á mikið úrval bjórteg-
unda og vínþjónar staðarins hafa 
sérstaklega lagt sig fram um út-
færslur á kokteilum. 

Aðalhönnuður Múlabergs var 
Hallgrímur Friðgeirsson innan-
húsarkitekt en honum til aðstoðar 
var veitingafólkið þrautreynda Frið-
rika Hjördís Geirsdóttir og Ólafur 
Örn Ólafsson og Helga Lund arki-
tekt. 

„Við erum afar stolt af útkom-
unni, bæði innan- og utandyra,“ 
segir Páll og er ekki í vafa um að 
opnunardagarnir eigi eftir að verða 

margir á veitingapallinum næstu 
vikur. „Já, það er enginn vafi á því. 
Vita ekki allir að það er alltaf gott 
veður á Akureyri?“ svarar hann bros-
andi að bragði.

Sjötta hótelið bætist við
Ekki er hægt að segja annað en að 
Páll og starfsfólk Keahótela hafi 
lokið stórum áföngum að undan-
förnu því auk framkvæmdanna á 
Hótel Kea opnuðu Keahótel sitt 
sjötta hótel í byrjun júní, Reykjavík 
Lights Hotel við Suðurlandsbraut. Á 
hótelinu eru 105 herbergi en fyrir 
rekur Keahótel tvö önnur hótel í 
Reykjavík; Hótel Borg og Hótel 
Björk. Í heild hafa Keahótelin yfir 
um 400 herbergjum að ráða og 
skiptast þau nokkurn veginn jafnt á 
milli höfuðborgarinnar og Norður-
lands. 

„Hótelið er bæði vel staðsett í 
borginni og útfært á nýjan og 
skemmtilegan hátt. Bæði þessi verk-
efni undirstrika þá stefnu félagsins 
að sækja fram á öllum sviðum og 
fylgja þeirri hröðu þróun sem er í 
ferðaþjónustunni,“ segir Páll. 

keahotels.is

Akureyri

TÍSKUVÖRUVERSLUN GLERÁRTORGI  Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17

Múlaberg verður miðdepill mannlífsins á Akureyri

Páll L. Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Keahótela, fagnar verklokum með hönnuðum Múlabergs. Frá vinstri: Friðrika 
Hjördís Geirsdóttir, Páll, Ólafur Örn Ólafsson, Helga Lund og Hallgrímur Friðgeirsson. 

Nýjasta hótelið í keðju Keahótela er Reykjavík Lights Hotel sem var opnað nú í 
byrjun júní. Þar með ræður félagið yfir sex hótelum og samtals um 400 her-
bergjum.

Veitingasalur Múlabergs. 
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Söguleg 
sundlaug á 
Þelamörk
„Við hjónin förum oft í Jónasarlaug 
á Þelamörk og þegar gott er veður 
þá tek ég stundum þann kostinn að 
skokka héðan frá Möðruvöllum og í 
laugina. Það eru um 6 kílómetrar og 
reyndar að hluta til eftir hringveg-
inum með mikilli umferð, en öku-
menn eru flestir tillitssamir. Það er 
gott að slaka á í heitu pottunum á 
eftir og njóta útsýnisins og ég tek 
alltaf 20 armbeygjur á laugarbakk-
anum“ segir Bjarni E. Guðleifsson, 
sem er meðal fastagesta í sundlaug-
inni við íþróttamiðstöðina á Þela-
mörk í Hörgársveit. Laugin ber 
nafnið Jónasarlaug í höfuðið á Jón-
asi Hallgrímssyni en tengingu við 
skáldið og náttúrufræðinginn á 
Hrauni þekkir Bjarni vel og gerði 
nýverið skil í ritinu Heimaslóð – ár-
bók hreppanna í Möðruvalla-
klaustursprestakalli. Þeir sem leggja 
leið sína í Jónasarlaug í sumar geta 
gluggað í ritið í setustofu Jónasar-
laugar, sér til fróðleiks og skemmt-
unar. 

„Mér er það mikið ánægjuefni að 
minningu Jónasar Hallgrímssonar sé 
haldið á lofti með því að nefna laug-
ina Jónasarlaug. Þetta nafn á vel við 
að tvennu leyti; í fyrsta lagi að 
staðurinn hét Laugaland í upphafi 
og það var Jónas sem hóf að leita 
skýringa á nafninu árið 1839 og 
fann þá kísilútfellingar sem bentu til 
þess að þarna hefðu verið laugar á 
fyrri tíð. Í öðru lagi er vel við hæfi 
að tileinka laugina Jónasi því hann 
þýddi fyrstu sundreglur sem birtust 
á íslensku sem eru sundreglur 
danska prófessorsins Nachtegalls. 
Þessi þýðing Jónasar og staðfærsla 
reglnanna varð síðan grunnurinn að 
sundkennslu á Íslandi þannig að 
Jónas Hallgrímsson á mikinn þátt í 
sundkunnáttu hér á landi. Áhugi 
hans á sundi hefur vafalítið tengst 
því að faðir Jónasar drukknaði í 
Hraunsvatni þegar drengurinn var 9 
ára gamall og sá atburður getur skýrt 
áhuga hans á laugum og sundi,“ 
segir Bjarni. 

Sundlaugin á Þelamörk er fast 
við þjóðveginn og samtengd íþrótta-
miðstöð Hörgársveitar. Laugarkerið 
sjálft er byggt árið 1945 og hefur 
síðan verið bæði lengt og breikkað. 
Við það eru heitir pottar, eimbað, 
vaðlaug og rennibraut þannig að 
Jónasarlaug er á allan hátt hinn besti 
viðkomustaður fyrir fjölskyldufólk. 
Tveir koparskildir eru á eimbaðshús-
inu, annar helgaður Jónasi Hall-
grímssyni og hinn Jóni Þorláki Kjer-
nested frá Skriðu í Hörgárdal sem 
hóf árið 1820 fyrstur Íslendinga 
skipulega sundkennslu. Þá eru á 
glerveggjum við heitu pottana erindi 
úr nokkrum af þekktustu ljóðum 
Jónasar Hallgrímssonar. 

horgarsveit.is

Bjarni E. Guðleifsson, náttúrufræðingur á Möðruvöllum, fastagestur í Jónasarlaug og áhugamaður um sögu lauga á Þelamörk. 

NÝTTHAFRAKEX

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU
www.kexsmidjan.is

www.facebook.com/Kexsmidjan
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I C E L A N D I C  B U S  C O M P A N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 • 600 AKUREYRI  
Sími:  5 500 700  • Fax: 5 500 701

HJALLAHRAUNI 2 • 220 HAFNARFIRÐI 
 Sími: 5 500 770  • Fax: 5 500 771

sba@sba.is • www.sba.is

Velkomin norður!Velkomin norður!
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RUB23  |  Aðalstræti 2  |  101 Reykjavík  |  Phone: +354 553 5323  |  reykjavik@rub23.is
RUB23  |  Kaupvangsstræti 6  |  600 Akureyri   |  Phone: +354 462 2223  |  rub23@rub23.is
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Funky, fresh
and full of flavour!
Fresh local seafood

Stangveiðin er að fara á fulla ferð 
um mánaðamótin í ám á Norður-
landi sem undantekningalítið eru 
vatnsmiklar nú á fyrri hluta sumars-
ins. Í versluninni Horninu – útivist 
og veiði við Kaupvangsstræti á 
Akureyri má fá allan búnað til stang-
veiða, hvort heldur er lax- eða sil-
ungsveiða, auk þess sem verslunin 
hefur einnig að bjóða úrval af 
stöngum og öðrum búnaði til 
strandveiða í sjó. Til að fagna nýju 
veiðitímabili býður verslunin Shim-
ano Joy kaststangir með öllum veiði-
hjólum á meðan birgðir endast. 
Veiðimaðurinn getur því gert kjara-
kaup í Horninu á næstunni. 

Stangir, hjól og spúnar
„Tvö stærstu merkin í veiðivörum 
hjá okkur eru Shimano og Abu 
Garcia en síðarnefnda merkið er 
nýtt hjá okkur og jafnframt eitt af 
þeim þekktari í stangveiðiheim-
inum,“ segir Gunnar Þórir Björns-
son, afgreiðslumaður í Horninu. 
„Við erum með úrval af veiði-
stöngum og hjólum í þessum 
merkjum, einnig fjölbreytt úrval af 
spúnum í Abu Garcia, m.a. hina 
vinsælu Toby í 10 litum og 7 
stærðarflokkum. Sömuleiðis erum 
við með Vibrax spúna, að 
ógleymdum öllum öðrum búnaði 
veiðimannsins, s.s. línum, háfum, 
vöðlum og fatnaði, svo fátt eitt sé 
nefnt.“

Að sama skapi er Hornið með úr-
val af stöngum, hjólum, taumum og 

flugum og ýmsum öðrum nauðsyn-
legum búnaði í fluguveiðina. „Allt 
eru þetta þrautreyndar vörur og við 
höfum búið okkur vel undir veiði-
sumarið. Hér hefst veiðitúrinn,“ 
segir Gunnar Þórir og hvetur veiði-
menn til nýta sér áðurnefnt tilboð á 
kasthjólum á meðan birgðist endast. 

Í Horninu má kaupa sumarpassa 

fyrir veiði í Pollinum á Akureyri og 
leyfi til veiða á 0-svæði Eyjafjarðarár. 

Útivistarfatnaður og útilegu-
vörur
Segja má að þegar kemur að útivist 
sé versluninni fátt óviðkomandi 
hvað vöruúrval áhrærir. Í boði er 
fjölbreyttur útivistarfatnaður frá 

Dare2b og Regatta í léttari sem 
erfiðari gönguferðir, götu- og 
gönguskór frá Scarpa, göngustafir, 
golfvörur, útileguvörur, yfirhafnir og 
margt fleira. Sjón er sögu ríkari. 

utivistogveidi.is

Gunnar Þórir Björnsson, afgreiðslumaður í Horninu – útivist og veiði. Myndir: Audunn N./audunn.com

Veiðibúnaður er í miklu úrvali í 
versluninni, allt frá spúnum upp í 
stangir og veiðihjól. 

Veiðitúrinn byrjar í Horninu
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útivistarverslun
Kaupvangsstræti 4
600 Akureyri
Sími 461-1516
Fax 461-2627

„Sumarið er okkar stærsti sölutími 
og þó fatnaður seljist vel hjá okkur 
árið um kring þá er sumarið besta 
tímabil ársins. Þá bætist enn fleira 
ferðafólk í viðskiptavinahópinn, 
bæði innlendir og erlendir ferða-
menn. Það er hagstætt fyrir erlenda 
ferðamenn að versla föt á Íslandi í 
dag og við höfum séð fleiri ferða-
menn hjá okkur á fyrri helmingi árs-
ins en áður. Meiri ferðamanna-
straumur skilar sér í verslun og það 
finnum við líka mjög greinilega 
þegar eitthvað er um að vera í 
bænum, t.d. í kringum verslunar-
mannahelgi, Bíladaga og fleira,“ 
segir Anna Freyja Guðmundsdóttir 
afgreiðslukona í tískuversluninni 
Imperial á Glerártorgi. Þar má finna 
allt mögulegt í fatnaði, hvort heldur 
er fyrir konur eða karla. Verslunin 
skilgreinir sig ekki en leggur áherslu 
á fjölbreytileikann, góða þjónustu, 
gæði og gott verð og það kann við-
skiptavinahópurinn vel að meta. En 
hvað er í tísku?

Fjölbreytt tíska í dag
„Tískan er mjög fjölbreytt og 
skemmtileg í fatnaði í dag. Til 
dæmis mynstraður fatnaður, bæði 
buxur og skyrtur; blómamynstur, 
rendur, doppur og allt mögulegt 

slíkt. Það er ekki laust við að bregði 
fyrir svolitlum „eighties“ og „nine-
ties“ tónum í fatnaðnum núna. Í 
kvenfatnaðnum eru stuttir toppar 
líka vinsælir, uppháar buxur og lita-
dýrð. Reyndar koma alltaf meiri 
fleiri á sumrin en þeir eru frekar í 
skærari kantinum í ár,“ segir Anna 
Freyja. 

Opið er alla daga í Imperial á 
Glerártorgi og í sumar er gerð til-
raun með opnunartíma verslana á 
Glerártorgi á fimmtudögum fram til 
kl. 21.

Afgreiðslustúlkurnar í Imperial, þær Adda, Sunna, Arna og Anna Freyja, eru tilbúnar fyrir sumarverslunina í fötunum. 
Myndir: Audunn N./audunn.com

Verslunin er með fatnað fyrir bæði kyn og breitt aldursbil. 

Fjölbreytileikinn er eitt af aðals-
merkjum Imperial. 

Mynstruð 
og litrík föt 
í Imperial

*Shimano Joy kaststöng fylgir 
með öllum Abu Garcia og 
Shimano kasthjólum.

Til frá 165-300 cm.

*Meðan byrgðir endast.

ABU Ambassadeur 6601 BCX.

ABU Garcia Cardinal 204i.

Shimano Alivio 2500RB.Shimano Corvalus.

ABU Ambassadeur 6600 C4.

ABU Garcia Cardinal 103i.

Shimano Catana 2500RB.Shimano Exage 2500RB.

Abu Garcia Abumatic 170i.

ABU Garcia Cardinal 104i.

himano Nexave 2500RB.

ÞÚ FæRð 
KASTHJÓLIð

HJá OKKuR
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„Það hefur verið mikil eftirspurn 
eftir girðingarefni frá okkur á 
Norðurlandi undanfarið, enda var 
veturinn snjóþungur og girðingar og 
tún komu illa undan honum. 
Bændur hafa því haft ærinn starfa 
við að koma þessu í lag með tilheyr-
andi kostnaði og bætist þetta á 
annað sem á þeim hefur dunið,“ 
segir Ellert Jón Gunnsteinsson, 
verslunarstjóri Líflands á Akureyri. 
Hann segir Lífland með gríðarlegt 
úrval af girðingarefni og líklega séu 
þeir eina fyrirtækið sem býður allar 
tegundir girðingarefnis, hvort sem 
það eru rafmagnsgirðingar, venju-
legar girðingar, tréstaurar, járn-
staurar eða plaststaurar.

Að sögn Ellerts Jóns eru aðstæður 
bænda á Norðurlandi mjög mis-
jafnar eftir svæðum. Sumir eru enn 
að vinna í girðingum og að sá 
fræjum á meðan annars staðar eru 
menn þegar byrjaðir að slá. Þannig 
er rúmlega einn og hálfur mánuður 
síðan bændur inni í Eyjafirði byrj-
uðu að sá en í Svarfaðardal gat sán-
ing ekki hafist fyrr en þremur til 
fjórum vikum seinna. Það er því 
mikil breidd í verkefnum sem tengj-
ast búrekstri á Norðurlandi. 

Auk girðingarefnis og hvers kyns 
rekstrarvöru er Lífland einnig með 
mikið úrval fóðurs og bætiefna auk 
sáðvöru og innréttinga fyrir fjós og 
önnur gripahús. Þá hefur fyrirtækið 
sérhæft sig í vörum sem tengjast 
hrossarækt og hestamennsku. 

Samstarf Líflands og 
Bændaþjónustunnar
„Þessi markaður er stór og er alltaf 
að stækka. Við hér á Akureyri 
sinnum Norðurlandi allt austur á 
Firði, en megin sölustarfsemin fer 
þó fram í höfuðstöðvunum fyrir 
sunnan,“ segir Ellert Jón. Lífland 
hefur um árabil rekið verslanir bæði 
í Reykjavík og á Akureyri en nú í 
byrjun júní tók fyrirtækið höndum 
saman við bændur á Norðurlandi 

um að efla og treysta rekstur versl-
ana Bændaþjónustunnar í Skagafirði 
og á Blönduósi. Af því tilefni verður 
opið hús í bættri verslun Bænda-
þjónustunnar á Blönduósi föstudag-
inn 28. júní milli kl. 12 og 17 þar 
sem vörur og þjónusta Líflands 
verða meðal annars kynnt. „Það 
verður gaman að taka þátt í að styðja 
við blómlegan landbúnað á þessu 
svæði í góðu samstarfi við reynslu-
boltana sem þar eru,“ segir Ellert 
Jón Gunnsteinsson.  

lifland.is

Mikil eftirspurn 
eftir girðingarefni 
frá Líflandi

Ellert Jón Gunnsteinsson er verslunarstjóri Líflands á Akureyri. Mynd: Audunn N./audunn.com

Tilbúnir að sýna ferðafólki nátt-
úruperlur Norðurlands úr lofti. 
Marinó Sveinsson hjá Sport-
ferðum (t.v.) og Reynir Freyr Pét-
ursson, flugmaður. 

Norðurland 
skoðað úr þyrlu!
Fyrirtækið Sportferðir býður í 
sumar upp á þá nýbreytni að 
skoða Norðurland úr þyrlu en 
fyrirtækið verður með eina slíka 
staðsetta á flötinni fyrir framan 
Samkomuhúsið á Akureyri. 
Þaðan verður lagt upp í útsýnis-
flug og meðal annars boðið upp 
á dagsferðir yfir allar helstu 
perlur Norðurlands. Má þar 
nefna Öskju, Herðubreið, 
Dettifoss, Goðafoss, Aldeyjar-
foss, Tröllaskaga, Flatey, 
Huldulandið, Hrísey og Kald-
bak. 

Hægt er að bóka flug hjá 
Sportferðum í síma 894 2967 
og á sporttours@sporttours.is.
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„Það er ekki annað hægt en brosa 
hringinn enda hefur verið sól flesta 
daga í júní og mikil veðurblíða. Og 
þá fer fólk að sjálfsögðu í sund og 
nýtur veðursins. Þegar sumarið kom 
þá var það af fullum krafti,“ segir 
Elín Gísladóttir, forstöðumaður 
Sundlaugar Akureyrar en ef að 
líkum lætur verður aðsóknin nú í 
júní með því allra besta sem gerst 
hefur í þessum mánuði. Og raunar 
er hún í takti við mjög góða aðsókn 
allan fyrri hluta ársins. 

„Aðsóknin síðustu vikurnar hefur 
algjörlega fylgt veðrinu og hún hefur 
verið ánægjulega mikil miðað við að 
ekki er komið fram á háönn ferða-
mannatímans. Sjálfsagt eru Akureyr-
ingar og nærsveitamenn að skríða úr 
hýðinu eftir langan vetur. Það er 
ekki annað hægt en fagna sumar-
komunni að honum loknum og að 
fólk geti farið út og notið blíð-
unnar,“ segir Elín. 

Mun fleiri erlendir gestir
Skoðanakannanir meðal erlendra 
ferðamanna síðustu ár undirstrika 
skýrt að sundstaðirnir á Íslandi eru 
ofarlega á listum þeirra staða sem 
þeir sækja. Og bera mikið lof á. Elín 
segir að erlendum ferðamönnum fari 
stöðugt fjölgandi í gestahópi Sund-
laugar Akureyrar. 

„Það sem af er árinu höfum við 
séð mjög skýrt hvernig þróunin er í 
ferðaþjónustunni hér í bænum því 
við höfum aldrei áður séð jafn mik-
inn fjölda erlendra ferðamanna á 
fyrri hluta árs eins og núna. Á því er 
stór munur milli ára. Það finnum 
við greinilega þó við höfum ekki 
tölulegar flokkanir á gestum eftir 
þjóðernum,“ segir Elín. 

Gestir Sundlaugar Akureyrar hafa 
verið um 330-340 þúsund á árs-
grunni að undanförnu en Elín segist 
fastlega búast við að aðsóknarmet 
falli í ár. „Það er ekki spurning að á 
fyrri hluta ársins verður slegið met í 
aðsóknartölum. Og miðað við byrj-
unina á sumrinu þá erum við mjög 
bjartsýn á komandi vikur og mán-
uði. Þetta veður gott norðlenskt 
sumar,“ segir Elín.

akureyri.is

„Rub23 er íslenskur veitingastaður 
sem notar hráefni frá íslenskum 
fiskimönnum og bændum. „Við sér-
hæfum okkur í sjávarréttum og 
erum með fjölbreytt úrval fiskteg-
unda og mikið úrval sushi-rétta í 
bland við steikur og eftirrétti,“ segir 
Kristján Þórir Kristjánsson, annar 
eigenda Rub23 við Kaupvangsstræti 
á Akureyri. 

Fjölbreyttur matseðill og heima-
tilbúnar kryddblöndur
„Það er þó eitt sem öðru fremur 
skapar okkur sérstöðu, bæði á ís-
lenskum og alþjóðlegum markaði, 
en það er fjölbreytt samsetning mat-
seðils með heimatilbúnum krydd-
blöndum sem viðskiptavinir geta 
valið. RUB er orðið þekkt heiti yfir 
kryddblöndur sem eru settar á og/

eða nuddað í hráefnið, eins og 
nafnið bendir til. Þannig geta við-
skiptavinir valið sér hráefni, fisk eða 
kjöt, og valið svo af lista þá krydd-
blöndu sem þeir vilja prófa.“

Rub23 var opnaður í júní 2008 
við Kaupvangsstræti 23 á Akureyri 
og flutti í mars 2010 í stærra og 
hentugra húsnæði við Kaupvangs-
stræti 6. Vorið 2012 var Rub23 
opnaður í Geysishúsinu í Reykjavík 
og hafa viðtökurnar verið vonum 
framar. Kristján segir Íslendingar 
vera duglega að koma til þeirra og 

bætir við að sushipizzan þeirra hafi 
slegið í gegn í höfuðborginni. „Hún 
hefur vægast sagt fengið góðar mót-
tökur.“

Áralöng reynsla
Einar Geirsson og Kristján Þórir 
Kristjánsson eru eigendur Rub23. 
Þeir starfa báðir á veitingahúsinu 
enda hafa þeir áralanga reynslu í 
veitinga- og matreiðslugeiranum, 
ásamt því að hafa verið í kokka-
landsliðinu um árabil. Einar hefur 
tekið þátt á heimsmeistaramótum og 

Ólympíuleikum í matreiðslu og 
unnið til fjölda verðlauna, bæði gull- 
og silfurverðlauna.

Rub23 hefur að markmiði að 
bjóða upp á fjölbreyttan, einfaldan 
og spennandi valkost fyrir breiðan 
hóp viðskiptavina.

rub23.is

Kristján Þórir Kristjánsson og Einar Geirsson, eigendur Rub 23. 

Sushi nýtur vinsælda á Íslandi. 

Í veitingasal Rub 23 á Akureyri. 

Sushipizzan slær í gegn

Elín Gísladóttir, forstöðumaður Sundlaugar Akureyrar.  Myndir: Audunn N./audunn.com

Júnímánuður slær líkast til aðsóknarmet í ár. Sólin lokkar bæjarbúa út úr húsum og á sundlaugarbarminn. 

Aðsóknar-
metin falla 
í sund-
laug inni
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„Kista hefur skapað sér orð fyrir úr-
val af íslenskri hönnun. Mjög margir 
leita eftir íslenskri hönnun í gjafa-
vöru, að óleymdum öllum þeim sem 
leggja sig fram um að prýða heimili 
sín munum, hönnðum og fram-
leiddum á Íslandi. Af nógu er að 
taka á þessu sviði,“ segir Katrín 
Káradóttir, eigandi verslunarinnar 
Kistu í Menningarhúsinu Hofi. 
Verslun þessi er sú eina sem er í hús-
inu, fast við innganginn og er þar 
við hlið upplýsingamiðstöðvar fyrir 
ferðamenn. Þetta sambýli segir 
Katrín sanna sig æ betur, ekki hvað 
síst þegar kemur að erlendu ferða-
mönnunum sem eigi erindi í upplýs-
ingamiðstöðina og skoði íslenska 
hönnun í leiðinni.

Íslensk hönnun eftirsótt
„Já, erlendu ferðamönnunum þykir 
áhugavert að sjá hvað íslenskt hand-
verks- og listafólk er að gera í 
hönnun og framleiðslu. Margir láta 
sér nægja að skoða en stór hópur 
finnur sér eitthvað áhugavert til að 
kaupa. Það er gjarnan mikil umferð 
á dögum þegar skemmtiferðaskip 
eru í höfn á Akureyri enda er um-
ferð fólks úr skipunum í miðbæinn 
hér upp Strandgötuna við hlið húss-
ins,“ segir Katrín. en fjölbreytnin er 
mikil í vöruframboði Kistu. Bæði er 
um að ræða framleiðslu norðlenskra 
listamanna sem og annarra. 

Hof dregur að 
„Gróskan er síst minnkandi í ís-
lenskri hönnun og gaman að geta 

boðið viðskiptavinum það sem er 
áhugaverðast að gerast á þessu sviði. 
Það má því segja að gróskan hér í 
versluninni sé eins og gróskan í 
Menningarhúsinu Hofi árið um 
kring. Alltaf eitthvað skemmtilegt að 
gerast og ég finn að jafnvel þótt ró-
legra sé í tónlistarviðburðum yfir há-
sumarið þá kemur hingað fjöldi 
fólks til að skoða húsið, setjast niður 
á veitingahúsinu 1862 Nordic Bistro 
eða kíkja í Kistu. Hof er hús sem 
dregur fólk að sér,“ segir Katrín. 

kista.is

Katrín Káradóttir, eigandi Kistu í Menningarhúsinu Hofi.  Myndir: Audunn N./audunn.com

Í Kistu er úrval af íslenskri hönnun frá bæði norðlenskum listamönnum sem öðrum. 

Íslenska hönnunin er í Kistu

Norðurland 
á top tíu 
Ferðavísirinn Lonly Planet birti 
nýverið nýjan lista yfir áhuga-
verðustu áfangastaði í Evrópu. 
Norðurland kemst þar í þriðja 
sæti og er því sérstaklega beint 
að ferðalöngum að heimsækja 
Akureyri og Jarðböðin við Mý-
vatn. Bent er á að margt áhuga-
vert sé hægt að gera á Norður-
landi svo sem að skoða fossa, 
fara í hvalaskoðun, bregða sér á 
hestbak, skoða hraunbreiður og 
síðast en ekki síst að njóta 
norðurljósanna. 



Fljúgðu á FESTIVAl
mEð FlugFélAgI íSlAndS  

bræðSlAn
(26. – 28. júlí)

Flugfélag Íslands mælir með því að falla í stafi  
á Bræðslunni á Borgarfirði eystri. Gamla síldar
bræðslan hefur öðlast nýtt líf og bræðir núna  
hjörtu tónleikagesta með heitum tilfinningum  
og tónlist. Dulúð landslagsins magnar áhrifin 
 í ómfagurt sumarævintýri. Bókaðu flugið  
 Bræðslan er sko ekkert slor. 

EISTnAFlug
(10. - 13. júlí) 

Flugfélag Íslands mælir með því að losa um
bindið, ganga snyrtilega frá jakkafötum eða  
dragtinni. Grafðu svo upp leðurjakkann, galla
buxurnar og jarðýtubeltið og reyndu að dratt
halast á Eistnaflug í Neskaupstað. Flugið til 
Egilsstaða tekur enga stund og svo tekurðu 
rútuna á svæðið eins og almennileg rokkskepna. 
Bókaðu á netinu.  

nEISTAFlug
(02. - 05. ágúst)

Flugfélag Íslands mælir með Neskaupsstað fyrir 
fjörkálfa á öllum aldri um verslunarmannahelgina. 
Dansiböll á hverju kvöldi og látlaus skemmti
dagskrá yfir daginn. Hér koma allar kynslóðir 
saman og hlátrasköllin óma í logninu. Grill, 
drullubolti, varðeldur, leikhópar, töfrabrögð  
og dúndurtónlist. Fljúgðu í fjörið.

lungA
(14. - 21. júlí)

Flugfélag Íslands mælir með því að taka flugið í 
átt að háleitari markmiðum. Listahátíðin LungA 
er uppspretta sköpunargleðinnar í stórbrotinni 
náttúru Seyðisfjarðar. Þetta er hátíð sem 
færir þér sjálfsþekkingu, ást, vináttu og góðar 
minningar. Ef það freistar þín þá skaltu endilega 
bóka flugið sem allra fyrst á netinu.

EIn mEð Öllu
(01. - 04. ágúst)

Flugfélag Íslands mælir með einni með öllu, rauðkáli og kók í 
bauk. Höfuðstaður Norðurlands stendur undir nafni með litríkri 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Hátíðin byrjar á útitónleikum  
sem hrinda af stað bylg ju viðstöðulausrar kátínu sem springur  
svo út í risaflugeldasýningu yfir Pollinum. Bókaðu flugið strax.
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ÞjÓðHáTíð í EYjum
(02. - 05. ágúst)

Flugfélag Íslands mælir með því að taka flugið á Þjóðhátíð um verslunarmannahelgina. Þar sameinast 
gleðipinnar allra landa við söng og dans. Fyrir marga er þetta hápunktur sumarsins en ekkert jafnast þó á 
við að sjá brennuna á Fjósakletti speglast í augum sem þú elskar. Bókaðu strax flug fyrir augun þín til Eyja.

mÝrArbOlTI   
(02. - 05. ágúst)

Flugfélag Íslands mælir með því að drulla sér vestur um verslunarmannahelgina  
og sóða sig almennilega út. Safnaðu liði og njóttu  
þess að sjá vini þína veltast í forinni. Hjá mörgum  
er það hápunktur sumarsins að fá að atast með  
blauta tuðru í leðjunni og skemmta sér með  
fjörlegasta liði landsins. Sturtan að leik loknum  
er líka mögnuð andleg upplifun. 

bÓKAðu á 
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