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„Við ætlum að vera hér heima og halda 
fyrstu jólin okkar á nýjum stað. Við mun-
um halda í heiðri gamlar og ómissandi 
hefðir fyrri ára en örugglega skapa eitthvað 
nýtt og skemmtilegt í bland við þær,“ segir 
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akur-
eyri. 

Ásthildur flutti í bæinn ásamt fjölskyldu 
sinni í byrjun september, eiginmanninum 
Hafþóri Jónssyni, Daníel syni þeirra og dótt-
ur, Lilju Sigríði og segir Ásthildur að öllum 
líki vel á Akureyri. „Við erum öll alsæl með 
að búa á Akureyri og höfum komið okkur 
vel fyrir. Það var tekið óskaplega vel á móti 
okkur. Haustið hefur verið yndislegur tími, 
skemmtilegt og lærdómsríkt. Ég starfa með 
frábæru fólki, bæjarstjórnin er góð og það 
má eiginlega segja að hvarvetna í samfélaginu 
finnum við velvild og samstöðu, þannig að á 
betra verður ekki kosið,“ segir Ásthildur.

Hún segir Akureyrarbæ til fyrirmyndar 
þegar kemur að þjónustu við íbúa, fáir staðir 
ef nokkur bjóði íbúum sínum upp á betri 
þjónustu, sama hvar sé borið niður í þeim 
efnum. Það eigi meðal annars við um þjón-

ustu við fatlaða, aldraða og börn, svo dæmi 
séu tekin. Hæsta hlutfall menntaðra kennara, 
bæði í leik- og grunnskólum, sé á Akureyri. 
„Við getum öll verið ánægð og stolt yfir því 
að íbúarnir geta gengið að góðri þjónustu 
vísri,“ segir Ásthildur. „Og hún gerist vart 
betri.“

Spennandi verkefni framundan
Þessa dagana eru fulltrúar í bæjarstjórn önn-
um kafnir við að koma saman fjárhagsáætlun 
næsta árs og segir Ásthildur að mörg góð og 
brýn verkefni séu á dagskránni. Stærsta verk-
efnið er bygging nýs leikskóla við Glerár-
skóla. „Það verður eitt af stóru verkefnunum 
og þá stendur líka til að vinna að stefnumót-
un í skólamálum og kynna hana á komandi 
ári. Það er margt skemmtilegt og spennandi 
framundan,“ segir hún.

Það má líka segja um jólin sem eru hand-
an hornsins og Ásthildur segir að fjölskyldan 
hlakki til að verja þeim saman á nýjum stað. 
Í gegnum árin hafa skapast hefðir og siðir í 
tengslum við hátíðarhöldin og segir hún að í 
margt verði haldið en óneitanlega muni nýr 

staður og nýtt fólk setja sinn svip á komandi 
jól. „Ein af jólahefðunum er að fara í skötu 
með pabba á Þorláksmessu, vanalega fórum 
við saman til vinafólks. Ég er ekki farin að 
hugleiða hvernig ég hef þetta í ár, kannski ég 
eldi bara skötu sjálf núna úti á svölum,“ segir 
Ásthildur og nefnir að hún verði að gera ráð-
stafanir til að útvega sér vestfirska skötu.

Flauelsmjúkur möndlugrautur
Fjölskyldan er kirkjurækin og sá háttur var 
hafður á hennar æskuheimili í Stykkishólmi 
að sækja aftansöng kl. 18 á aðfangadag og 
síðan var farið í miðnæturmessu í klaustrið. 
Ævinlega er í boði möndlugrautur í hádeg-
inu á aðfangadag, feðgarnir sjá jafnan um 
matseldina og leggja í hana mikla alúð. „Það 
eru gríðarlega tilfæringar við grautargerðina 
og m.a. er hann undir lokin látinn hvíla 
undir sæng og verður alveg flauelsmjúkur og 
mátulega heitur.“ Á jóladagsmorgun er hefð 
fyrir því að búa til rjúkandi súkkulaði og 
bera fram í sparistellinu sem bara er notað 
yfir jólin. „Það er alltaf mjög hátíðleg 
stund,“ segir Ásthildur. 

Höfum gaman af lífinu
Fjölskyldan bjó á Patreksfirði í Vesturbyggð 
en þar býr tengdafjölskylda Ásthildar. Áður 
var fjölskyldan búsett í Reykjavík. Tengda-
fjölskyldan hefur um árabil haldið jólaboð á 
jóladag og segir Ásthildur að bæði komi til 
greina að bruna vestur og taka þátt eða vera 
heima og gera eitthvað annað. „Það fer nú 
kannski mest eftir veðri og færð og engar 
ákvarðanir hafa verið teknar. Við höfum líka 
alltaf verið í Stykkishólmi um áramótin og 
það sama er uppi á teningnum með það, 
engar ákvarðanir hafa verið teknar um ferða-
lög. Það má vera að við verðum fjarri fjöl-
skyldunni og búum til alveg nýjar hefðir á 
nýjum stað. En svo mikið er víst að okkur 
mun ekki leiðast, það hendir okkur aldrei. 
Við höfum gaman af lífinu, njótum þess og 
reynum að gera sem mest og best úr því,“ 
segir Ásthildur.
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Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, segir að vel hafi verið tekið á móti fjölskyldunni þegar hún flutti í bæinn í haust. Hún hlakkar til að halda fyrstu jól fjölskyldunnar á nýjum stað. 
 Mynd: Auðunn Níelsson.

Ómissandi jólahefðir í bland við nýjar
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri
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„Ég játa það fullkomlega að ég er mikið 
jólabarn og mjög stoltur af því. Drakk þetta 
í mig með móðurmjólkinni en jólin voru 
alltaf í hávegum höfð hjá foreldrum mín-
um. Ég er aðdáandi hásumarsins og júlí-
mánaðar, eins og flestir, en desember þykir 
mér hreint ekki síðri,“ segir Akureyringur-
inn Gunnar Níelsson. Honum er margt til 
lista lagt þegar kemur að undirbúningi 
jólanna; hengir upp seríur, bakar, undirbýr 
jólamatinn og er meira að segja farinn að 
spreyta sig í föndurgerð „sem mörgum bæj-
arbúum þykir verulega fréttnæmt því karl-
inn er nú ekki beint frægur fyrir handlagni. 
Ég get varla málað vegg skammlaust og því 
ráku margir upp stór augu þegar fréttist að 
Gunni Nella væri farinn að þvælast um bæ-
inn og mæla út fallega köngla í grenitrjám 
til að nota í heimagerðar jólaskreytingar! 
Mér finnst karli bara takast vel upp í 
skreytingunum og aldrei að vita nema mað-
ur færi sig upp á skaftið í þeim efnum,“ 
segir Gunnar.

Smákökuilmurinn hennar mömmu
„Það er með mig eins og marga að í minn-
ingunni frá barnæskunni þá var þessi tími 
fyrir jólin þannig að þegar maður var að 
vakna og fara í skólann var mamma byrjuð 
að vinna úr smákökudeiginu sem gert var 
kvöldið áður. Og svo, þegar komið var heim 
úr skólanum síðdegis, var engu minni köku-
ilmur um allt hús og mamma enn á fullu í 
eldhúsinu. Í minningunni fannst manni 
þetta vera ekki minna en þriggja vikna tíma-
bil sem þetta stóð yfir en hefur nú sennilega 
verið eitthvað styttra. Og svo var hápunktin-
um náð allra síðustu dagana fyrir jól þegar 
smellt var í nokkra svampbotna. Þetta er al-
veg greypt í minnið,“ segir Gunnar og hlær. 
„Og að sama skapi finnst mér eins og pabbi 
hafi verið byrjaður að skrifa jólakortin í 
októberlok, enda þurfti hann að skrifa sögu í 
hvert einasta kort og það hafa viðtakendurn-
ir örugglega kunnað vel að meta. Talandi 
um þann ágæta sið að senda jólakort þá brá 
ég út af honum í fyrra og fannst það eftirá að 
hyggja alveg ömurlegur afleikur. Maður get-
ur ekki ætlast til að fá jólakort ef maður 
sendir þau ekki sjálfur og af því vil ég ekki 
missa. Ég var líka tekinn hastarlega á beinið 

fyrir þetta uppátæki þannig að nú er ég að 
hugsa um að taka þennan góða sið upp aftur. 
Það er ómissandi hluti af aðfangadagskvöld-
inu að setjast niður rétt fyrir svefninn og lesa 
falleg jólakort frá vinum og ættingjum. 
Punturinn yfir i-ið.“ 

Heilagur Þorlákur – í undirbúningi fyrir 
kalt borð
„Tímanum sem fer í skreytingar fyrir jólin, 
föndurgerð og undirbúning þykir mér af-
skaplega vel varið,“ segir Gunni og er afar 
fljótur til svars þegar hann er spurður hvort 
jólahaldið og undirbúningurinn hjá þeim 
Ragnhildi og börnunum þremur sé alltaf í 
föstum skorðum frá ári til árs. 

„Þegar við hófum búskap þá tókum við 

upp þann sið frá mínum foreldrahúsum að 
hafa kalt borð á jóladag. Í fyrra datt okkur í 
hug að nefna við börnin, sem vel að merkja 
eru orðin um og yfir tvítugt, dæturnar og 
sonurinn 17 ára, hvort við ættum kannski 
að...! Lengra komumst við ekki í setningunni 
því við fengum óðara svar til baka að það 
komi ekki til greina að við tökum upp á því 
að breyta jólunum. Og hana nú. Þetta er því 
þannig hjá okkur í matseldinni að við erum 
með nýjan svínahrygg á aðfangadagskvöld og 
svo kalda borðið á jóladag. Og það skemmti-
lega er að hér er til siðs að byrja árla morg-
uns á Þorláksmessu að undirbúa matinn á 
jóladag, sem er auðvitað dásamlega hátíðlegt 
með jólakveðjurnar malandi í útvarpinu á 
meðan. Jólin eru fyrir mér hefðir og notaleg-

heit og fyrir öllu að missa sig ekki í brjálæð-
ið. Ég trúi því að desember með öllum sín-
um ljósum sé bara mannbætandi, ekki síst 
fyrir fólk eins og mig sem hefur ekki algjört 
dálæti á myrkrinu,“ segir Gunni og útilokar 
það ekki að svosem eins og ein sería í viðbót 
gæti dottið upp fyrir jólin! 

„Hjá mér er alveg fastur liður að hefja 
skreytingar fyrir jólin – helst nokkuð tíman-
lega í nóvember – með því að „sú gamla hans 
pabba heitins“ fer upp í glugga. Það er ára-
tuga gamall ljósahringur sem þjóðsagan segir 
að pabbi hafi smíðað árið 1959 og endur-
bætt einhvern tímann á áttunda áratugnum. 
Þessi sería er þeirrar eftirsóttu gerðar að því 
má algjörlega treysta að ljósin kvikna þegar 
henni er stungið í samband á sama tíma ár 
hvert og ekkert þarf að velta því meira fyrir 
sér. Menn voru sko ekki að smíða neitt 
Kína glingur í gamla daga!“

Klipping á allra síðustu stundu – viljandi! 
Eitt af því sem flestir keppast við að gera 
tímanlega fyrir jólin er að fara og láta skerða 
og snyrta hárið. Gunni Nella fer að sjálf-
sögðu aðrar leiðir í þessu og hefur fyrir sið að 
vera allra síðasti viðskiptavinurinn á einni af 
rakarastofum bæjarins fyrir hver jól! 

„Það er nú svolítið sérstakt hvernig þetta 
kom til. Þarna er um að ræða stofu sem 
núna heitir Rakarastofa Akureyrar en hét áð-
ur Pass ion. Einhvern veginn gerðist það að 
þeir sem voru fyrstu viðskiptavinir Passion á 
sínum tíma fóru að hafa það fyrir venju að 
mæta á stofuna í lok Þorláksmessu til hár-
snyrtinga. Og ég er einn þeirra. Það tíðkast 
að taka tappa af góðri viskíflösku í tilefni af 
þessum fagnaðarfundum og tappanum er 
hent! Nú grunar mig að lesendur séu farnir 
að hugsa að þetta stefni í einhverja meiri-
háttar drykkju en svo er nú ekki því við er-
um stundum allt upp í 12 talsins sem mæt-
um og skammtarnir eftir því ekki stórir. En 
þetta er ofboðslega notalegur vinafundur, 
skemtileg stund með góðu fólki. Og vitan-
lega er þetta eins og með marga aðra góða 
jólasiði að þeim má alls ekki breyta. Jólin eru 
ekki komin fyrr en Þorláksheimsókninni til 
Gulla rakara er lokið. Þá mega jólin koma 
fyrir mér!“

  „Þessi tími er í miklu uppáhaldi hjá mér,“ segir Gunnar Níelsson. Eins og sjá má á borðinu fyrir framan hann er hann fyrir löngu byrjaður að undirbúa jólin og búa til jólaskreytingar.

  „Gamla hans pabba,“ nefnir Gunnar þessa skemmtilegu seríu sem faðir hanns gerði árið 1959.

Gunni Nella 
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Nánari upplýsingar í síma 518 1000 og í tölvupósti á akureyri@icehotels.is

Skoðaðu möguleikana á Icelandair hótel Akureyri eða á icelandairhotels.is/gjafabref

Hvað ef það væri hægt 
að pakka inn upplifun?

GJAFABRÉF ICELANDAIR HÓTELA
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Bjórböðin á Árskógssandi fengu á 
dögunum nýsköpunarverðlaun 
Samtaka ferðaþjónustunnar árið 
2018 en það var Eliza Reid for-
setafrú sem afhenti þeim Agnesi 
Sigurðardóttur og Ólafi Þresti 
Ólafssyni, eigendum Bjórbaðanna 
og Bruggsmiðjunnar Kalda, viður-
kenninguna á 20 ára afmælishófi 
samtakanna. Þetta er í fimmta 
sinn sem SAF veita þessa viður-
kenningu en að þessu sinni voru 
tilnefningar yfir 30 talsins. Agnes 
segir verðlaunin mikla viðurkenn-
ingu á þeirri uppbyggingu sem 
eigendur Kalda hafa staðið fyrir á 
Árskógssandi, annars vegar með 
fyrsta handverksbrugghúsi lands-
ins og síðan með opnun Bjórbað-
anna árið 2017 sem eru þau fyrstu 
sinnar tegundar hér á landi og 
raunar á öllum Norðurlöndum. 
Þetta eru önnur verðlaunin sem 
Bjórböðin hljóta en þau voru 
einnig útnefnd Sproti ársins 2017 
af Markaðsstofu Norðurlands.

Upplifun fyrir ferðamenn
„Okkur þykir að sjálfsögðu vænt 
um nýsköpunarverðlaunin og þann 
heiður sem okkur er sýndur. Verð-
laun skipta alltaf máli en sérstak-
lega er gott fyrir okkur sjálf að fá 
viðurkenningu á því að við erum 
að gera rétt því uppbygging sem 
þessi er auðvitað ekki alltaf auð-
veld. Bjórböðin eru frumkvöðla-
starf, nákvæmlega eins og hand-
verksbrugghúsið Kaldi var á sínum 
tíma. Mér þótti sérstaklega vænt 
um að við verðlaunaafhendinguna 
var til þess tekið að hjá okkur væri 
opið allt árið en það er atriði sem 
við vorum mjög meðvituð um og 
ákváðum að þannig skyldi það 
vera. Viðtökurnar frá því við opn-
uðum Bjórböðin í júní 2017 hafa 
verið frábærar og starfsemin er orð-
in sem því nemur mun umfangs-
meiri en við reiknuðum með að 
hún yrði á svo stuttum tíma,“ segir 
Agnes en erlendir sem innlendir 

ferðamenn hafa í þúsundatali próf-
að að leggjast í bjórböðin, heitu 
pottana úti fyrir, saunabaðið og 
látið líða úr sér í slökunaraðstöð-
unni, að ógleymdum veitingastað 
Bjórbaðanna þar sem fjölbreyttir 
réttir eru í boði, auk að sjálfsögðu 
bjórsins Kalda sem framleiddur er í 

mörgum gerðum. Dómnefnd SAF 
sagði enda í umfjöllun sinni um 
verðlaunin að Bjórböðin hafi ein-
staka upplifun að bjóða ferða-
mönnum. 

Afmælisár Jóla-Kalda 
„Kjarni okkar starfsemi er fram-

leiðsla á bjórnum Kalda en með 
tilkomu Bjórbaðanna stigum við 
skrefið enn lengra í þá átt að verða 
ferðaþjónustufyrirtæki. Við sjáum 
enn meiri möguleika í framtíðinni 
hvað varðar þjónustu við ferða-
menn sem okkur vonandi tekst að 
hrinda í framkvæmd með tíð og 

tíma,“ segir Agnes en óhætt er að 
segja að allt frá byrjun hafi eigend-
ur Bruggsmiðjunnar verið duglegir 
að þróa nýjar bjórtegundir. 

„Sem fyrsta handverksbrugg-
húsið á Íslandi höfum við átt stór-
an þátt í þróun bjórmenningar á 
Íslandi undanfarin ár og rutt 
brautina. Líkt og erlendis þykja 
árstíðatengdar bjórtegundir sjálf-
sagðar, t.d. jólabjór, þorrabjór og 
páskabjór. Nú þegar við höfum 
sett Jóla-Kalda og Súkkulaði-Por-
ter á markað tekur strax við brugg-
un á Þorra-Kalda þannig að eitt 
tekur við af öðru. Jóla-Kaldi var 
fyrsti íslenski handverksjólabjórinn 
árið 2008 og því fögnum við 10 
ára afmæli hans í ár,“ segir Agnes. 

Á næsta ári reiknar Agnes með 
að ein eða tvær nýjar tegundir af 
Kalda komi á almennan markað. 
„Við erum komin á þann tíma-
punkt að þurfa að huga að endur-
nýjun og stækkun á bruggtækjum 
verksmiðjunnar og það þýðir að 
við þurfum stærra verksmiðjuhús. 
Við vonumst til að geta ráðist í þá 
stækkun innan þriggja ára.“

bruggsmidjan.is
bjorbodin.is

  Nýsköpunarverðlaun SAF afhent Björböðunum við hátíðlega athöfn á 20 ára afmælisfundi samtakanna nú í haust. Frá vinstri: Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður SAF og dómnefndar verðlaunanna, 
Agnes Sigurðardóttir og Ólafur Þröstur Ólafsson, eigendur Bjórbaðanna og Kalda og Eliza Reid forsetafrú sem afhenti verðlaunin.  Mynd: SAF.

  Gestir Bjórbaðanna leggjast í viðarkerin, gleyma stað og stund og láta líða úr sér. 

  Sápur og snyrtivörur sem frameiddar eru úr bjór-
tengdum hráefnum. 

  Í veitingasal Bjórbaðanna má fá ýmsa rétti og bragða á 
framleiðslu Bruggsmiðjunnar Kalda. 

  Kaldi var fyrsti íslenski bjórinn 
frá handverksbrugghúsi og í ár 
eru 10 ár liðin síðan Jóla-Kaldi 
var fyrst settur á markað. 

Bjórböðin fá nýsköpunarverðlaun
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MR.WATTSON
LED lampi

Verð 16.990,-

KAY BOJESEN
Jólasveinn og sveinka

Verð 11.990,- stk.

CUERO MARIPOSA
Leður stóll verð 149.000,-
Leður púði verð 13.900,-

KÄHLER  NOBILI
Kramarhús f/sprittkerti

Verð frá 4.190,-

LUKKUTRÖLL
Margar gerðir

Verð frá 3.890,-

Skeifunni 8   |   Kringlunni   |   Glerártorgi   |   Sími 588 0640    |   casa.is

ARCHITECTMADE
HR. JÁKVÆÐUR

Verð 9.690,-

STELTON
Ferðamál 0,2L/0,33L  fl. litir

Verð frá 3.450,-

BIALETTI
Mokka Espresso f/1 bolla

Verð 2.290,-

ALESSI
MICHAEL GRAVES KETILL

Verð 19.900,-

KAY BOJESEN 
Söngfugl RAVN

Verð  frá 10.990,- 

IITTALA AALTO 
Vasi 251mm moss green

Verð 19.550,-

KARTELL BATTERY
Borðlampi – fleiri litir

Verð  frá 21.900,- 

VITA SILVIA
Borðlampi

Verð frá 19.900,- 

KARTELL BOURGIE 
Lampi  – fleiri litir

Verð frá 39.900,-

RITZENHOFF
Gin og viskí glös

Verð Gin 2.950,- Viskí 2.450,-

JUST RIGHT STOFF 
Kertastjaki

Verð frá 5.100,- stk. 

KORRIDOR 
Steypudýr fleiri tegundir

Verð frá 6.990,- 

IITTALA KAASA
Kertastjaki 115mm

Verð frá 12.700,- 

KARTELL TAKE
Borðlampi – margir litir

Verð 12.900,-

Jólagjöfin fæst hjá okkur
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Nýja kaffibrennslan á Akureyri 
hefur framleitt gæðakaffi fyrir 
kaffiþyrsta Íslendinga í meira en 
90 ár og hefur á boðstólum ýmsar 
gerðir af kaffi, allt eftir því hvað 
neytendur vilja. Fyrir utan hefð-
bundið kaffi býður fyrirtækið upp 
á sérstakt jólakaffi í aðdraganda 
hátíðarinnar en sá siður var upp 
tekinn árið 1955. Í ár kynnir Nýja 
kaffibrennslan nýjar umbúðir ut-
an um jólakaffið sem er byggð á 
upphaflegu umbúðunum.

Aukin bragðgæði
„Það má segja að það sem einkenn-
ir jólakaffið okkar séu fyrst og 
fremst bragðgæðin. Framleiðsla á 
kaffi gengur þannig fyrir sig að við 
blöndum saman mismunandi teg-
undum af kaffibaunum frá ólíkum 
framleiðslusvæðum samkvæmt sér-
stakri leyniuppskrift okkar. Þannig 
getum við stýrt því hvernig áherslu 
við viljum fá fram í hverri kaffi-
blöndu. Í jólakaffinu er skrefið ein-
faldlega stigið lengra í gæðum og 
til verður hið eftirsótta jólakaffi, “ 

segir Helgi Örlygsson, fram-
kvæmdastjóri Nýju kaffibrennsl-
unnar á Akureyri.

Jólin bara í desember!
Þær kaffibaunir sem notaðar eru í 
jólakaffið frá Nýju kaffibrennsl-
unni koma frá Suður-Ameríku og 
Afríku líkt og verið hefur í fjölda 
ára. Helgi segir að sama blandan 
hafi í grunninn verið notuð síðustu 
20 árin. Hann segir greinilegt að 
margir kaffiunnendur skipti yfir í 
jólakaffið þegar það kemur á mark-
aðinn í desember og raunar hafi 
sumir viljað geta keypt kaffið eftir 
að jólahaldinu lýkur. „Þótt við sé-
um öll af vilja gerð að þjóna okkar 
fjölmörgu viðskiptavinum er jóla-
kaffið aðeins í boði í desember 
enda jólin bara einu sinni á ári. 
Þetta þýðir að þeir sem vilja bragða 
á jólakaffinu þegar líða fer á nýtt ár 
verða að birgja sig upp áður en há-
tíðin gengur í garð,“ segir Helgi að 
lokum.

kbr.is

Á tónlistarsviði Menningarfélags 
Akureyrar hefur verið í nógu að 
snúast það sem af er vetri. Í októ-
ber var 100 ára afmæli lýðveldis 
Eistlands fagnað með hátíðartón-
leikum Sinfóníuhljómsveitar 
Norðurlands, í nóvember frum-
flutti Sinfóníuhljómsveit Norður-
lands hljómsveitarverkið Ólaf 
Liljurós í tilefni aldarafmælis Jór-
unnar Viðar auk annarra verka 
Jórunnar og samtímatónskáldsins 

Önnu Þorvaldsdóttur. Um tón-
listarstjórn sá Hallfríður Ólafs-
dóttir. 

Á fullveldisdaginn, 1. desember 
sl., var glæný fullveldiskantata 
Michael Jóns Clarke „Út úr kofun-
um“ flutt í Hofi og samkvæmt 
Þorvaldi Bjarna Þorvaldssyni, tón-
listarstjóra MAk, eru ekki síður 
spennandi tímar framundan. Í 
mars fagnar Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands 25 ára afmæli sínu 
með sérstökum afmælistónleikum 
þar sem feðginin Guðmundur Óli 
Gunnarsson hljómsveitarstjóri og 
Hrafnhildur Marta selluleikari 
ásamt sinfóníuhljómsveitinni flytja 
verk eftir Dvořák, Korsakov og 
Atla Örvarsson. 

Um páskana mun svo norð-
lenska undrabarnið og vonarstjarn-
an, Alexander Edelstein, ásamt 
Anna Maria Helsing, heimsþekkt-
um hljómsveitarstjóra, einvalaliði 
einsöngvara, kórum og sinfóníu-
hljómsveit flytja tvö af mögnuð-
ustu og dramatískustu verkum 
Mozarts. „Og það dásamlega er að 
þetta er aðeins lítill hluti af virkni 
Sn/SinfoniaNord því brjálað hefur 
verið að gera við upptökur á kvik-

myndatónlist í Hofi. Þar á meðal 
inn á BBC seríuna Informer sem 
slegið hefur í gegn erlendis, NET-
FLIX seríuna How it ends og Hi-
story Channel seríuna Vikings. 
Sinfónían hefur auk þess leikið 
þrenna Lord of The Rings-tónleika 
og með rokkstjörnunum Midge 
Ure úr Ultravox og Adrian Belew 
úr King Crimson, allt í Eldborgar-
sal Hörpu,“ segir Þorvaldur Bjarni.

mak.is

  Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson tón-
listarstjóri Menningarfélags Akur-
eyrar. 

  Alexander Edelstein kemur fram á Mozart tónleikum um páskana.

  Feðginin Guðmundur Óli Gunnarsson hljómsveitarstjóri og Hrafnhildur 
Marta sellóleikari munu koma fram á 25 ára afmælistónleikum Sinfóníu-
hljómsveitar Norðurlands í mars á næsta ári.

  Nýjar umbúðir. Jólakaffið frá Nýju kaffibrennslunni fæst bæði malað og sem baunir. 

Akureyskt 
gæðakaffi 
á jólum

Heimsfrægar stjörnur og afmælistónleikar

ÚTSÖLUSTAÐIR:
JB ÚR&SKART - MICHELSEN ÚRSMIÐIR
GÞ SKARTGRIPIR OG ÚR - MEBA
GEORG V. HANNAH 
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Aðventuljós
7 arma, 4 litir.
14500400-403
Húsasmiðjan og Blómaval ... gaman að gera fínt í vefverslun husa.isSjáðu allt úrvalið
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Húsasmiðjan í Skútuvogi stakk nýlega sömu 
samtengjanlegu Frost útiseríunum í sam-

band fimmta árið í röð. Flestar þessar seríur 
hafa fengið að vera á trjánum öll þessi ár.

Gæðaseríur
5 ár í röð

Fæst eingöngu í Húsasmiðjunni

Gæða
VARA

FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR - FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR - FYRIR ÍSLEN
SK

AR
 A

ÐS
TÆ

ÐU
R -

 

Þú færð Frost seríurnar 
í Húsasmiðjuverslunum 
um land allt. Þar á meðal  
á Dalvík, Akureyri og  
Húsavík
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Veitingastaðurinn 1862 Nordic 
bistro í menningarhúsinu Hofi er 
fyrir löngu orðinn þekktur, ekki 
bara á Akureyri heldur um allt 
land og jafnvel víðar, fyrir vegleg-
an sunnudagsbrunch á hlaðborði 
sem hefur verið í boði sunnudaga 
árið um kring frá árinu 2010. 
Enda segir Hallgrímur Sigurðar-
son, veitingamaður og eigandi 
1862 að fastur hópur viðskipta-
vina sé orðinn býsna stór. 

Ómissandi brönch alla 
sunnudaga
„Við veitingamenn höfum í gegn-
um tíðina verið duglegir við að búa 
til hefðir í kringum mat og sunnu-
dagsbrunch hjá okkur er gott dæmi 
um það. Algjörlega fastur liður í 
starfseminni og ómissandi. Þetta er 
stórt og mikið hlaðborð, fjöl-
breytni í forréttum, aðal- og eftir-
réttum. Frá þessu hlaðborði hefur 
enginn farið svangur – því get ég 
lofað,“ segir Hallgrímur en föst og 
ófrávíkjanleg regla er að hafa á 
borðinu purusteik, pylsur, egg, 
beikon og pönnsur „en svo leikum 
við okkur meira í köldu réttunum, 
forréttum og aðalréttum. Borðið er 
því aldrei nákvæmlega eins upp 
sett. En alltaf jafn vinsælt. Hér 
hittast fjölskyldur og gera sér glað-
an dag, vinahópar, fólk sem er í fríi 
á Akureyri og svo bara einfaldlega 
fólk sem kýs að spara sér að elda 
sunnudagsmatinn og koma til okk-
ar, njóta stundar og matar,“ segir 
Hallgrímur. 

Hlaðborð af skötu og saltfiski 
á Þorláksmessu
Nú ber svo við að Þorláksmessa er 
sunnudagur og þrátt fyrir að þann 
dag sé sú hefð á 1862 Nordic 
bistro að bjóða veglegt skötuhlað-
borð þá mun það ekki víkja sunnu-
dagshlaðborðinu til hliðar. 

„Þetta verður mjög skemmtilegt 
í ár og við blöndum einfaldlega 
saman þessum ómissandi veislum 
hjá okkur. Á skötuhlaðborðinu er-
um við með skötuna í þremur 
styrkleikaflokkum í kæsingu, salt-

fisk og meðlæti. Sterkasta skatan er 
vinsælust hjá þeim sem eldri eru en 
margir kjósa saltfiskinn umfram 
skötuna. En þó virðist mér flestir 
gestanna smakka skötuna,“ segir 
Hallgrímur. 

- Og láta erlendir gestir þínir sig 
hafa það að borða kæsta skötu? 
„Þeim þykir þetta mjög spennandi 
hefð þegar ég útskýri fyrir þeim 
hvað um er að vera því það fer ekk-
ert á milli mála þegar þeir koma 
hingað inn í menningarhúsið að 
einhver undarleg lykt er hér á 

göngum! Margir þeirra vilja 
smakka en fyrst og fremst þykir 
þeim þetta skemmtilegur íslenskur 
siður. Sem hann auðvitað er,“ segir 
Hallgrímur. 

Skötuveislan og sunnudags-
brunch í 1862 Nordic bistro hefst 
kl. 11 að morgni Þorláksmessu og 
lýkur þegar allir eru orðnir saddir 
og sælir!

1862.is

  Hallgrímur Sigurðarson, veitingamaður í 1862 Nordic bistro í Hofi. 

  Eftirrréttir í  sunnudagsbrunch 
hjá 1862 Nordic Bistro. Hlað-
borðið á sunnudögum hefur verið 
fastur liður frá árinu 2010. 

  Engin jól án jólahangikjötsins! 

Sunnudagsbrunch og skötuveisla í Hofi 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 10. desember eða meðan birgðir endast. 
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

FLOTT Í GJAFAPPÍR! 

Framúrskarandi vörumerki 3

MerkiMUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

VIÐ PÖKKUM INN FYRIR ÞIG 
OG ÞÚ KÍKIR Í TÍMARIT!

Þráðlaus hátalari með 
hljóðnema
Verð: 9.999.-

Hnattlíkan Galilei
Verð: 7.999.-

Vekjaraklukka 
FLIP CLICK
Verð: 8.499.-

Heyrnartól Spectrum
Verð: 4.999.-

Gestaþraut
Verð: 1.999.-

Næturdýrin
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 4.999.-

Kennedy bræður
Verð: 6.999.-

Borðspil - Balance Ship
Verð áður: 2.999.-

Tússpennaveski Fineliner (20 stk.)
Verð: 6.389.-

ALLAR
ERLENDAR 
BÆKUR 

30%
AFSLÁTTUR

DES.

Púsl með jólamynd 
(1.000 bita)
Verð áður: 2.969.-
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Atvinnu- og skipulagsmál eru nátengd
„Miðbær er mannlíf“ 

segir Leó Árnason frumkvöðull á Selfossi

Þetta er auðvitað til marks um þýðingu þess að sérhvert 
metnaðarfullt bæjarfélag lætur ekki nægja að tala um að efla 
miðbæ og miðbæjarlíf heldur framkvæmir það sem búið er að 
ákveða í þeim efnum. Enda þótt orð, ígrundun og samtal sé 
nauðsynleg forsenda skynsamlegrar niðurstöðu kemur ekkert 
af því að notum nema athafnir fylgi á eftir. Á það hefur þeim 
sem þessar línur ritar þótt nokkuð skorta í okkar ágæta bæ.

Í þeim efnum má nefna ágæta forvinnu í tveimur málaflokkum 
síðustu ár og metnaðarfullar niðurstöður sem erfiðlega hefur 
gengið að fylgja eftir í framkvæmd. Þar á ég annarsvegar við 
stefnumótun í atvinnumálum bæjarins og hinsvegar skipulags-
málum, einkum skipulag miðbæjarins.  Að sönnu fylgjast þessir 
málaflokkar nokkuð að eins og fram kom í rösklega þrjátíu ára 
gamalli atvinnumálastefnu bæjarins þar sem segir: „ekki er hægt að búast við að 
atvinnuþróun verði snúið í jákvæðan farveg nema fast verði tekið á framkvæmd 
skipulagsmála.“ Þetta eru vissulega bæði gömul sannindi og ný enda tómt mál að 
tala um öfluga atvinnustefnu ef skipulagsmál eru látin reka á reiðanum.

Atvinnumálin
Árið 1999 var gengið frá vandaðri stefnumótun Akureyrar um 
atvinnumál. Yfirskrift hennar var að „Akureyri taki forystu í 
nýtingu þekkingar til að skapa forskot og vöxt í atvinnumálum.“  
Gríðarmikil vinna lá að baki þessari stefnumótun og margir 
komu að verki. Afraksturinn var tíundaður í vönduðu 35 síðna 
riti þar sem markmið og leiðir voru skilgreindar ítarlega og 
ennfremur hvernig framkvæmd og fjármögnun verkefna skyldi 
háttað. Síðan leið tíminn en fátt gerðist af því sem stefnt var að 
framkvæma enda var málum ekki fylgt skipulega eftir af hálfu 
bæjaryfirvalda.

Svo gerist það árið 2013 að hafin var aftur samskonar vinna um mótun 
atvinnustefnu og úr varð mikill og góður afrakstur fjölda manns og niðurstöður 
gefnar út ári síðar í nákvæmlega jafnstóru riti og árið 1999!  Margt er þar vel sett 
fram, verkefni skilgreind og tilgreindir ábyrgðaraðilar um framkvæmd hvers þeirra 
sem var framför frá fyrra stefnuplaggi.  En samt sem áður féllu menn í sömu 
gryfjuna því málum var ekki fylgt eftir með því að hafa heildarsýn yfir framkvæmd 
allra verkþátta og ýta við framrás einstakra verkefna ef þess þyrfti. 

Nú standa menn frammi fyrir þeirri nöturlegu staðreynd að á þessu ári hefur 
fólksfjölgun á Akureyri orðið 0,5% en á síðustu fimm árum hefur íbúum landsins 
fjölgað um 8%. Af þessu verður ekki dregin önnur ályktun en sú að eitthvað hlýtur 
að vera að í okkar góða bæ, eitthvað sem verður að bregðast við. Nú heyrist af 

Þar hafði miðbæjarreiturinn staðið auður um árabil þrátt fyrir 
að fyrir lægi samþykkt deiliskipulag í kjölfar samkeppni. Áhugi 
fjárfesta á uppbyggingu samkvæmt því skipulagi reyndist 
ekki vera til staðar. Hreyfing komst á málin fyrir fjórum árum 
þegar tveir frumkvöðlar, Leó Árnason og Guðjón Arngrímsson, 
sem báðir eru frá Selfossi, kynntu bæjarstjórn hugmyndir 
um uppbyggingu í ákveðnum stíl sem miðaði að því að laða 
að heimamenn, íslenska ferðamenn og erlenda gesti. Þegar 
bæjarstjórn tók vel í hugmyndirnar var strax haldinn opinn 
kynningarfundur þar sem útlit húsanna, í gömlum klassískum 
stíl, var sýnt á teikningum. Á þróunartímanum var því töluvert 
mikil umræða meðal íbúa um málið, enda reglulega haldnar 
kynningar og verkefnið kynnt í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. 
Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga í vor kom svo fram ósk 
um íbúakosningu. Hún var framkvæmd í ágúst og var hið nýja miðbæjarskipulag 
samþykkt með um 60% atkvæða og mikilli almennri þátttöku.

Á Selfossi var því vissulega líka lýðræðisleg nálgun þar sem vilji íbúa réði úrslitum 
hvaða leið var farin og hvernig miðbærinn á að líta út. Sannast þar að aðkoma íbúa 
að mikilvægum skipulagsákvörðunum getur verið með fjölbreyttum hætti og á 
ýmsum stigum undirbúnings. Til að fræðast um nokkra þættti atburðarásarinnar á 
Selfossi var tekið hús á Leó Árnasyni frumkvöðli um hið nýja miðbæjarskipulag þar. 

Leó sagði að margt þyrfti að fara saman við skipulag miðbæja á landsbyggðinni 
til þess láta hlutina ganga upp. „Það þarf vilja íbúanna sjálfra og fulltrúa þeirra, 
sem eru sveitarstjórnarfólkið, það þarf kunnáttu arkítekta og 
ýmissa sérfræðinga í skipulagi og uppbyggingu. En stundum vill 
gleymast að það er yfirleitt ekki slegist um lóðir úti á landi líkt og 
gerist kannski í miðbænum í Reykjavík. Þess vegna þarf að sjá til 
þess í öllu skipulagi og við slíkan undirbúning að raunverulegur 
vilji sé til staðar hjá einhverjum til þess að fara í framkvæmdir 
og fjármagna þær. Það hefur stundum verið látið mæta afgangi, 
en er aðalatriði.“

Leó lagði áherslu á að miðbæir þyrftu að vera þannig úr garði 
gerðir að þar þrífist gott og fjölbreytt mannlíf því „miðbær er 
mannlíf“  eins og hann sagði og bætti við: „Ein undirstaða þess að fólki líði vel í 
nýja miðbænum okkar og vilji eyða tíma sínum þar er að umferð bíla sé tiltölulega 
lítil og hæg. Þar verða verslanir, veitingastaðir, söfn, íbúðir og fyrirtæki sem þjóna 
heimamönnum. Það er forsenda þess að laða að ferðamenn, því þeir vilja vera 
þar sem þeir sjá að eitthvað er um að vera og mannlíf í blóma. Öll hús sem byggð 
verða í þessum nýja miðbæ verða í gömlum stíl og þannig er stefnt að því að skapa 
einstaka miðbæjarmynd. Við munum stýra því hvaða rekstraraðilar verða með 
starfsemi í miðbænum og munum leggja áherslu á ákveðna fjölbreytni.“ 

Leó segist gera ráð fyrir því að nýja byggðin skapi á þriðja hundruð störf og 
muni hafa veruleg áhrif á ímynd bæjarins. „Um leið og við hófum framkvæmdir 
byrjuðum við á því að leggja drög að markaðsstarfi fyrir verkefnið. Við erum nú í 
miðri stefnumótunarvinnu með dönsku ráðgjafarfyrirtæki og fáum auk þess í lið 

umræðum í bæjarstjórn að búið sé að finna nýja leið út úr 
þessum ógöngum.  Það er að vinda sér í eitthvað sem heitir 
„samkeppnisgreining“ enda sé gildandi atvinnustefna frá 2014 
orðin úrelt án þess að tilraun hafi veri gerð til að útskýra það. 
Mér er nær að halda að með slíkri greiningu yrði komist að 
þeirri niðurstöðu að nærtækast væri að framkvæma öll þau 
mikilvægu verkefni sem tilgreind voru í stefnumörkun árin 1999 
og 2014. Ekkert af því er úrelt því flest sem þar er talið upp eru 
klassísk viðfangsefni við atvinnuuppbyggingu í einu bæjarfélagi.  
Enginn „samkeppnisgreiningargaldur“ með tilheyrandi kostnaði, 
tímaeyðslu og fyrirhöfn breytir því.  Tvær ítarlegar greiningar og 
áætlanir um uppbyggingu atvinnulífsins liggja fyrir og nú er bara 
að koma sér að verki og fylgja þeim eftir.

Vistvænn miðbær
Það merkilega er að sama ár og síðasta atvinnustefna bæjarins var samþykkt 
(2014) var deiliskipulag miðbæjarins líka afgreitt með formlegum hætti eftir 10 ára 
vinnu. Hingað til hefur það merkilega plagg hlotið sömu örlög og atvinnustefnan 
- að komast ekki til framkvæmda. Ég ætla ekki að fjölyrða um það mál á þessum 

vettvangi enda gert það ótal sinnum síðustu ár og mánuði.  
Hins vegar get ég greint frá því að mjög fag- og fjárhagslega 
sterk fyrirtæki hafa sýnt áhuga á að taka þátt í að byggja upp 
miðbæinn í góðri samvinnu við bæjaryfirvöld. Með hliðsjón af 
því sem áður er vitnað til - að atvinnuþróun eigi mikið undir því 
að vel sé staðið að skipulagsmálum - er augljóst að sköpum 
skiptir fyrir slíka þróun að miðbænum verði komið til þess lífs 
sem stefnt er að með gildandi deiliskipulagi. Að öðrum kosti 
verður áhugasömum áfram vísað frá þegar þeir vilja leggja fram 
fé og sérfræðiþekkingu til að byggja upp vistvænan miðbæ.  Í 

því sambandi er rétt að minna á að nýi miðbærinn á Selfossi mun skapa á þriðja 
hundrað störf. 

Orð og athafnir
Niðurstaðan er því sú að mikilvægt er að undirbúa stefnu og verkefni vel og 
vandlega en að því loknu er ekki tími til að kasta mæðinni og hvíla sig heldur er 
nauðsynlegt að hefjast strax handa um að framkvæma hlutina.  Að öðrum kosti 
gerist ekkert annað en að áfram verður haldið þeirri iðju að búa til meira hillufóður, 
en sú framleiðsla ein og sér stuðlar ekki að þeim framförum sem að er stefnt.  Hún 
verður aðeins að veruleika ef áætlanir eru framkvæmdar. Flóknara er það nú ekki.

Ragnar Sverrisson

með okkur fjölda sérfræðinga á Selfossi og víðar að. Selfoss er 
gríðarlega vel í sveit sett á miðju Suðurlandi og við teljum að 
með því að vanda til verka í markaðs og kynningarstarfi þá geti 
bærinn, með óvenjulegum og skemmtilegum miðbæjarkjarna, 
tekið sér miklu stærri stöðu en hann hefur gert.“ 

Það var á brattann að sækja fyrir ykkur að koma þessum tillögum 
til framkvæmda.

„Það er alltaf þannig þegar kynntar eru skipulagshugmyndir, 
sérstaklega þegar útlit einstakra húsa er einnig sýnt, þá verða 
um það skiptar skoðanir. Þá snýst þetta gjarnan um smekk fólks 
og þar er ekki hægt að ætlast til þess að allir verði sammála. 
Allir hafa rétt á sínum smekk. Svo blandast inn í þetta pólitík og 

saga. Allt svona þarf sinn tíma og verkefnið þroskaðist á meðan og varð betra. Við 
fengum Gallup til að gera skoðanakönnum áður en íbúakosningin fór fram og þar 
sáum við glöggt að yngra fólkið í bænum studdi mjög eindregið við hugmyndir 
okkar. Við fórum því glaðir í íbúakosninguna og niðurstaðan var afgerandi.“

Hvenær hefst sjálf uppbyggingin?

„Jarðvinnan er þegar hafin, enda ekki eftir neinu að bíða. Fyrr en varir verður farið 
að byggja upp fyrri áfanga af tveimur í heildaruppbyggingunni. Þessi áfangi er nú 
þegar full fjármagnaður og sá síðari langt kominn.  Það er því ekkert hik á okkur að 
koma nýja miðbænum á laggirnar og við stefnum að því að fyrri áfanga verði lokið 
vorið 2020.“

Til hamingju með það, en nú átt þú ættir að rekja til Akureyrar 
og þekkir vel til þar.  Hefur þú eitthvað leitt hugann að hlutverki 
miðbæjarins þar varðandi uppbyggingu og þróun?

„Ég hef svona horft á það úr fjarlægð og sannfærst um 
að miðbærinn gæti verið betri en hann er í dag, þó svo ég 
viðurkenni um leið að mér finnst frábært að heimsækja Akureyri 
og vera í miðbænum. Ólíkt Selfossi hefur Akureyri mjög sterka 
ímynd meðal landsmanna og flestir eiga góðar minningar um 
dvöl á Akureyri og tengja bæinn við eitthvað skemmtilegt. Í 

því eru töluverð verðmæti. Þið hafið enda ýmislegt frábært upp á að bjóða svo 
sem skíðaaðstöðuna, sundlaugina góðu, Listagilið, skóla af öllum tegundum og 
svo Listigarðinn og söfnin. Þýðing aðlaðandi miðbæjar með góðum aðstæðum 
og þjónustu fyrir bæjarabúa, gesti og gangandi ræður alltaf úrslitum þegar að 
því kemur að vekja áhuga utanaðkomandi á bænum. Daufur miðbær með litla 
þjónustu  er og verður alltaf flöskuháls í hverju bæjarfélagi – alveg sama hvað 
annað áhugavert er í boði. En vonandi fara menn nú að taka sig til, því þeir sem 
hafa áhuga á að taka þátt í slíkri uppbyggingu með framtaki, fjármunum og rekstri 
leynast víða, eins og reynsla okkar á Selfossi hefur sannað.“ 

I.Sv

Horft norður að Hofi, yfir Glerárgötu að húsaröðinni þar fyrir vestan. Góð svæði fyrir gangandi vegfarendur við höfnina og skjólsælar leiðir upp í miðbæinn. Gert er ráð fyrir að gamli 
turninn, sem nú er við Hafnarstræti, verði settur þarna niður. Myndin sýnir ekki endanlega hönnun húsanna.

  Glöggt er gests augað.  Eins og fram kemur í viðtali hér við hliðina telur Leó Árnason frumkvöðull á Selfossi miklvægt að Akureyringar fari að 
koma fjögurra ára deiliskipulagi miðbæjarins til framkvæmda. Hann bendir jafnframt á að fjárfestar, sem hafa áhuga á að takast á við slíkt verkefni, 
leynast víða eins og reynslan sýnir á Selfossi. Mikilvægt sé að virkja þá og aðra sem koma að slíkri uppbyggingu í góðri samvinnu við íbúa og 
bæjaryfirvöld. Afrakstur er nú að koma í ljós á Selfossi þar sem brátt rís miðbær sem mun skapa yfir 200 ný störf auk þeirrar ánægju sem bæjarbúar 
munu upplifa á nýju vistvænu svæði í hjarta bæjarins. 

  Löngum hefur þótt styrkleikamerki að horfa til allra átta áður en mikilvægar ákvarðanir eru teknar og skoða hvað hefur reynst vel hjá öðrum.  
Á þessum vettvangi hefur áður verið fjallað um hvernig núgildandi miðbæjarskipulag á Akureyri var þróað í anda lýðræðislegra vinnubragða, fyrst 
með fjölmennu íbúaþingi og síðan með því að hafa ítrekað samráð við íbúa á vinnslustigi.  Með hliðsjón af þessum lýðræðislegu vinnubrögðum er 
fróðlegt að skoða hvernig íbúar Selfoss komu að ákvörðun um skipulag síns miðbæjar.  

„Daufur miðbær með 
litla þjónustu er og 

verður alltaf flöskuháls 
í hverju bæjarfélagi – 

alveg sama hvað annað 
er áhugavert“

„Hingað til hefur 
það merkilega plagg 

hlotið sömu örlög 
og atvinnustefnan 
– að komast ekki til 

framkvæmda“

Ragnar Sverrisson, Akureyri

Leó Árnason, Selfossi
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Atvinnu- og skipulagsmál eru nátengd
„Miðbær er mannlíf“ 

segir Leó Árnason frumkvöðull á Selfossi

Þetta er auðvitað til marks um þýðingu þess að sérhvert 
metnaðarfullt bæjarfélag lætur ekki nægja að tala um að efla 
miðbæ og miðbæjarlíf heldur framkvæmir það sem búið er að 
ákveða í þeim efnum. Enda þótt orð, ígrundun og samtal sé 
nauðsynleg forsenda skynsamlegrar niðurstöðu kemur ekkert 
af því að notum nema athafnir fylgi á eftir. Á það hefur þeim 
sem þessar línur ritar þótt nokkuð skorta í okkar ágæta bæ.

Í þeim efnum má nefna ágæta forvinnu í tveimur málaflokkum 
síðustu ár og metnaðarfullar niðurstöður sem erfiðlega hefur 
gengið að fylgja eftir í framkvæmd. Þar á ég annarsvegar við 
stefnumótun í atvinnumálum bæjarins og hinsvegar skipulags-
málum, einkum skipulag miðbæjarins.  Að sönnu fylgjast þessir 
málaflokkar nokkuð að eins og fram kom í rösklega þrjátíu ára 
gamalli atvinnumálastefnu bæjarins þar sem segir: „ekki er hægt að búast við að 
atvinnuþróun verði snúið í jákvæðan farveg nema fast verði tekið á framkvæmd 
skipulagsmála.“ Þetta eru vissulega bæði gömul sannindi og ný enda tómt mál að 
tala um öfluga atvinnustefnu ef skipulagsmál eru látin reka á reiðanum.

Atvinnumálin
Árið 1999 var gengið frá vandaðri stefnumótun Akureyrar um 
atvinnumál. Yfirskrift hennar var að „Akureyri taki forystu í 
nýtingu þekkingar til að skapa forskot og vöxt í atvinnumálum.“  
Gríðarmikil vinna lá að baki þessari stefnumótun og margir 
komu að verki. Afraksturinn var tíundaður í vönduðu 35 síðna 
riti þar sem markmið og leiðir voru skilgreindar ítarlega og 
ennfremur hvernig framkvæmd og fjármögnun verkefna skyldi 
háttað. Síðan leið tíminn en fátt gerðist af því sem stefnt var að 
framkvæma enda var málum ekki fylgt skipulega eftir af hálfu 
bæjaryfirvalda.

Svo gerist það árið 2013 að hafin var aftur samskonar vinna um mótun 
atvinnustefnu og úr varð mikill og góður afrakstur fjölda manns og niðurstöður 
gefnar út ári síðar í nákvæmlega jafnstóru riti og árið 1999!  Margt er þar vel sett 
fram, verkefni skilgreind og tilgreindir ábyrgðaraðilar um framkvæmd hvers þeirra 
sem var framför frá fyrra stefnuplaggi.  En samt sem áður féllu menn í sömu 
gryfjuna því málum var ekki fylgt eftir með því að hafa heildarsýn yfir framkvæmd 
allra verkþátta og ýta við framrás einstakra verkefna ef þess þyrfti. 

Nú standa menn frammi fyrir þeirri nöturlegu staðreynd að á þessu ári hefur 
fólksfjölgun á Akureyri orðið 0,5% en á síðustu fimm árum hefur íbúum landsins 
fjölgað um 8%. Af þessu verður ekki dregin önnur ályktun en sú að eitthvað hlýtur 
að vera að í okkar góða bæ, eitthvað sem verður að bregðast við. Nú heyrist af 

Þar hafði miðbæjarreiturinn staðið auður um árabil þrátt fyrir 
að fyrir lægi samþykkt deiliskipulag í kjölfar samkeppni. Áhugi 
fjárfesta á uppbyggingu samkvæmt því skipulagi reyndist 
ekki vera til staðar. Hreyfing komst á málin fyrir fjórum árum 
þegar tveir frumkvöðlar, Leó Árnason og Guðjón Arngrímsson, 
sem báðir eru frá Selfossi, kynntu bæjarstjórn hugmyndir 
um uppbyggingu í ákveðnum stíl sem miðaði að því að laða 
að heimamenn, íslenska ferðamenn og erlenda gesti. Þegar 
bæjarstjórn tók vel í hugmyndirnar var strax haldinn opinn 
kynningarfundur þar sem útlit húsanna, í gömlum klassískum 
stíl, var sýnt á teikningum. Á þróunartímanum var því töluvert 
mikil umræða meðal íbúa um málið, enda reglulega haldnar 
kynningar og verkefnið kynnt í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. 
Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga í vor kom svo fram ósk 
um íbúakosningu. Hún var framkvæmd í ágúst og var hið nýja miðbæjarskipulag 
samþykkt með um 60% atkvæða og mikilli almennri þátttöku.

Á Selfossi var því vissulega líka lýðræðisleg nálgun þar sem vilji íbúa réði úrslitum 
hvaða leið var farin og hvernig miðbærinn á að líta út. Sannast þar að aðkoma íbúa 
að mikilvægum skipulagsákvörðunum getur verið með fjölbreyttum hætti og á 
ýmsum stigum undirbúnings. Til að fræðast um nokkra þættti atburðarásarinnar á 
Selfossi var tekið hús á Leó Árnasyni frumkvöðli um hið nýja miðbæjarskipulag þar. 

Leó sagði að margt þyrfti að fara saman við skipulag miðbæja á landsbyggðinni 
til þess láta hlutina ganga upp. „Það þarf vilja íbúanna sjálfra og fulltrúa þeirra, 
sem eru sveitarstjórnarfólkið, það þarf kunnáttu arkítekta og 
ýmissa sérfræðinga í skipulagi og uppbyggingu. En stundum vill 
gleymast að það er yfirleitt ekki slegist um lóðir úti á landi líkt og 
gerist kannski í miðbænum í Reykjavík. Þess vegna þarf að sjá til 
þess í öllu skipulagi og við slíkan undirbúning að raunverulegur 
vilji sé til staðar hjá einhverjum til þess að fara í framkvæmdir 
og fjármagna þær. Það hefur stundum verið látið mæta afgangi, 
en er aðalatriði.“

Leó lagði áherslu á að miðbæir þyrftu að vera þannig úr garði 
gerðir að þar þrífist gott og fjölbreytt mannlíf því „miðbær er 
mannlíf“  eins og hann sagði og bætti við: „Ein undirstaða þess að fólki líði vel í 
nýja miðbænum okkar og vilji eyða tíma sínum þar er að umferð bíla sé tiltölulega 
lítil og hæg. Þar verða verslanir, veitingastaðir, söfn, íbúðir og fyrirtæki sem þjóna 
heimamönnum. Það er forsenda þess að laða að ferðamenn, því þeir vilja vera 
þar sem þeir sjá að eitthvað er um að vera og mannlíf í blóma. Öll hús sem byggð 
verða í þessum nýja miðbæ verða í gömlum stíl og þannig er stefnt að því að skapa 
einstaka miðbæjarmynd. Við munum stýra því hvaða rekstraraðilar verða með 
starfsemi í miðbænum og munum leggja áherslu á ákveðna fjölbreytni.“ 

Leó segist gera ráð fyrir því að nýja byggðin skapi á þriðja hundruð störf og 
muni hafa veruleg áhrif á ímynd bæjarins. „Um leið og við hófum framkvæmdir 
byrjuðum við á því að leggja drög að markaðsstarfi fyrir verkefnið. Við erum nú í 
miðri stefnumótunarvinnu með dönsku ráðgjafarfyrirtæki og fáum auk þess í lið 

umræðum í bæjarstjórn að búið sé að finna nýja leið út úr 
þessum ógöngum.  Það er að vinda sér í eitthvað sem heitir 
„samkeppnisgreining“ enda sé gildandi atvinnustefna frá 2014 
orðin úrelt án þess að tilraun hafi veri gerð til að útskýra það. 
Mér er nær að halda að með slíkri greiningu yrði komist að 
þeirri niðurstöðu að nærtækast væri að framkvæma öll þau 
mikilvægu verkefni sem tilgreind voru í stefnumörkun árin 1999 
og 2014. Ekkert af því er úrelt því flest sem þar er talið upp eru 
klassísk viðfangsefni við atvinnuuppbyggingu í einu bæjarfélagi.  
Enginn „samkeppnisgreiningargaldur“ með tilheyrandi kostnaði, 
tímaeyðslu og fyrirhöfn breytir því.  Tvær ítarlegar greiningar og 
áætlanir um uppbyggingu atvinnulífsins liggja fyrir og nú er bara 
að koma sér að verki og fylgja þeim eftir.

Vistvænn miðbær
Það merkilega er að sama ár og síðasta atvinnustefna bæjarins var samþykkt 
(2014) var deiliskipulag miðbæjarins líka afgreitt með formlegum hætti eftir 10 ára 
vinnu. Hingað til hefur það merkilega plagg hlotið sömu örlög og atvinnustefnan 
- að komast ekki til framkvæmda. Ég ætla ekki að fjölyrða um það mál á þessum 

vettvangi enda gert það ótal sinnum síðustu ár og mánuði.  
Hins vegar get ég greint frá því að mjög fag- og fjárhagslega 
sterk fyrirtæki hafa sýnt áhuga á að taka þátt í að byggja upp 
miðbæinn í góðri samvinnu við bæjaryfirvöld. Með hliðsjón af 
því sem áður er vitnað til - að atvinnuþróun eigi mikið undir því 
að vel sé staðið að skipulagsmálum - er augljóst að sköpum 
skiptir fyrir slíka þróun að miðbænum verði komið til þess lífs 
sem stefnt er að með gildandi deiliskipulagi. Að öðrum kosti 
verður áhugasömum áfram vísað frá þegar þeir vilja leggja fram 
fé og sérfræðiþekkingu til að byggja upp vistvænan miðbæ.  Í 

því sambandi er rétt að minna á að nýi miðbærinn á Selfossi mun skapa á þriðja 
hundrað störf. 

Orð og athafnir
Niðurstaðan er því sú að mikilvægt er að undirbúa stefnu og verkefni vel og 
vandlega en að því loknu er ekki tími til að kasta mæðinni og hvíla sig heldur er 
nauðsynlegt að hefjast strax handa um að framkvæma hlutina.  Að öðrum kosti 
gerist ekkert annað en að áfram verður haldið þeirri iðju að búa til meira hillufóður, 
en sú framleiðsla ein og sér stuðlar ekki að þeim framförum sem að er stefnt.  Hún 
verður aðeins að veruleika ef áætlanir eru framkvæmdar. Flóknara er það nú ekki.

Ragnar Sverrisson

með okkur fjölda sérfræðinga á Selfossi og víðar að. Selfoss er 
gríðarlega vel í sveit sett á miðju Suðurlandi og við teljum að 
með því að vanda til verka í markaðs og kynningarstarfi þá geti 
bærinn, með óvenjulegum og skemmtilegum miðbæjarkjarna, 
tekið sér miklu stærri stöðu en hann hefur gert.“ 

Það var á brattann að sækja fyrir ykkur að koma þessum tillögum 
til framkvæmda.

„Það er alltaf þannig þegar kynntar eru skipulagshugmyndir, 
sérstaklega þegar útlit einstakra húsa er einnig sýnt, þá verða 
um það skiptar skoðanir. Þá snýst þetta gjarnan um smekk fólks 
og þar er ekki hægt að ætlast til þess að allir verði sammála. 
Allir hafa rétt á sínum smekk. Svo blandast inn í þetta pólitík og 

saga. Allt svona þarf sinn tíma og verkefnið þroskaðist á meðan og varð betra. Við 
fengum Gallup til að gera skoðanakönnum áður en íbúakosningin fór fram og þar 
sáum við glöggt að yngra fólkið í bænum studdi mjög eindregið við hugmyndir 
okkar. Við fórum því glaðir í íbúakosninguna og niðurstaðan var afgerandi.“

Hvenær hefst sjálf uppbyggingin?

„Jarðvinnan er þegar hafin, enda ekki eftir neinu að bíða. Fyrr en varir verður farið 
að byggja upp fyrri áfanga af tveimur í heildaruppbyggingunni. Þessi áfangi er nú 
þegar full fjármagnaður og sá síðari langt kominn.  Það er því ekkert hik á okkur að 
koma nýja miðbænum á laggirnar og við stefnum að því að fyrri áfanga verði lokið 
vorið 2020.“

Til hamingju með það, en nú átt þú ættir að rekja til Akureyrar 
og þekkir vel til þar.  Hefur þú eitthvað leitt hugann að hlutverki 
miðbæjarins þar varðandi uppbyggingu og þróun?

„Ég hef svona horft á það úr fjarlægð og sannfærst um 
að miðbærinn gæti verið betri en hann er í dag, þó svo ég 
viðurkenni um leið að mér finnst frábært að heimsækja Akureyri 
og vera í miðbænum. Ólíkt Selfossi hefur Akureyri mjög sterka 
ímynd meðal landsmanna og flestir eiga góðar minningar um 
dvöl á Akureyri og tengja bæinn við eitthvað skemmtilegt. Í 

því eru töluverð verðmæti. Þið hafið enda ýmislegt frábært upp á að bjóða svo 
sem skíðaaðstöðuna, sundlaugina góðu, Listagilið, skóla af öllum tegundum og 
svo Listigarðinn og söfnin. Þýðing aðlaðandi miðbæjar með góðum aðstæðum 
og þjónustu fyrir bæjarabúa, gesti og gangandi ræður alltaf úrslitum þegar að 
því kemur að vekja áhuga utanaðkomandi á bænum. Daufur miðbær með litla 
þjónustu  er og verður alltaf flöskuháls í hverju bæjarfélagi – alveg sama hvað 
annað áhugavert er í boði. En vonandi fara menn nú að taka sig til, því þeir sem 
hafa áhuga á að taka þátt í slíkri uppbyggingu með framtaki, fjármunum og rekstri 
leynast víða, eins og reynsla okkar á Selfossi hefur sannað.“ 

I.Sv

Horft norður að Hofi, yfir Glerárgötu að húsaröðinni þar fyrir vestan. Góð svæði fyrir gangandi vegfarendur við höfnina og skjólsælar leiðir upp í miðbæinn. Gert er ráð fyrir að gamli 
turninn, sem nú er við Hafnarstræti, verði settur þarna niður. Myndin sýnir ekki endanlega hönnun húsanna.

  Glöggt er gests augað.  Eins og fram kemur í viðtali hér við hliðina telur Leó Árnason frumkvöðull á Selfossi miklvægt að Akureyringar fari að 
koma fjögurra ára deiliskipulagi miðbæjarins til framkvæmda. Hann bendir jafnframt á að fjárfestar, sem hafa áhuga á að takast á við slíkt verkefni, 
leynast víða eins og reynslan sýnir á Selfossi. Mikilvægt sé að virkja þá og aðra sem koma að slíkri uppbyggingu í góðri samvinnu við íbúa og 
bæjaryfirvöld. Afrakstur er nú að koma í ljós á Selfossi þar sem brátt rís miðbær sem mun skapa yfir 200 ný störf auk þeirrar ánægju sem bæjarbúar 
munu upplifa á nýju vistvænu svæði í hjarta bæjarins. 

  Löngum hefur þótt styrkleikamerki að horfa til allra átta áður en mikilvægar ákvarðanir eru teknar og skoða hvað hefur reynst vel hjá öðrum.  
Á þessum vettvangi hefur áður verið fjallað um hvernig núgildandi miðbæjarskipulag á Akureyri var þróað í anda lýðræðislegra vinnubragða, fyrst 
með fjölmennu íbúaþingi og síðan með því að hafa ítrekað samráð við íbúa á vinnslustigi.  Með hliðsjón af þessum lýðræðislegu vinnubrögðum er 
fróðlegt að skoða hvernig íbúar Selfoss komu að ákvörðun um skipulag síns miðbæjar.  

„Daufur miðbær með 
litla þjónustu er og 

verður alltaf flöskuháls 
í hverju bæjarfélagi – 

alveg sama hvað annað 
er áhugavert“

„Hingað til hefur 
það merkilega plagg 

hlotið sömu örlög 
og atvinnustefnan 
– að komast ekki til 

framkvæmda“

Ragnar Sverrisson, Akureyri

Leó Árnason, Selfossi

RS_Selfoss_Akurayri_miðbæjarskipulag_10x39_20181202_END.indd   1 3.12.2018   14:10:28
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Aðventan í Menningarhúsinu 
Hofi er aðlaðandi, fjölbreytt og 
afar skemmtileg. Hún hófst með 
tónleikum á glænýrri fullveldis-
kantötu Michaels Jóns Clarke 1. 
desember. Nú þegar nálgast fer 
aðra helgi aðventunnar skunda 
hátt í 300 skólabörn í 1. bekk á 
Akureyri glaðbeitt í heimsókn en 
Menningarfélag Akureyrar, í sam-
vinnu við andstandendur Norður-
ljósatónleikanna, býður á æfingu 
listafólksins, spiluð eru óskalög og 
allir syngja saman. 

Þetta er fimmta árið í röð sem 
tónleikar Norðurljósa eru haldnir í 
Hofi og í ár munu þau Sigríður 
Thorlacius, Jón Jónsson, Magni 
Ásgeirsson, Salka Sól, Óskar Pét-
ursson og Daði Freyr koma gestum 
í jólaskapið. Þriðju helgina í að-
ventu heldur Friðrik Ómar sitt ár-
lega og glæsilega jólaboð, Heima 
um jólin, og fær til sín góða gesti 
en það eru þau Sigga Beinteins, 
Garðar Thor Cortes, Diddú, Jógv-
an Hansen og Jóhanna Guðrún 
sem munu syngja jólin inn ásamt 
gestgjafa sínum. Ekki má svo 
gleyma Þorláksmessutónleikum 
Bubba Morthens þann 21. des-
ember. 

„Það eru fjöldamargir tónleika-
gestir sem sækja okkur heim í hug-
ljúfri aðventunni, en auk þess stíg-
ur á stokk dansandi ungviði og 
dívur úr Steps Dancecenter og út-
skriftarnemar úr Verkmenntaskól-
anum á Akureyri setja upp hvíta, 

rauða og græna kolla hér í Hofi 
rétt fyrir jól og halda inn í hátíðina 
og lífið með bros á vör,“ segir 
Kristín Sóley Björnsdóttir, við-
burðastjóri MAk. Það er því aug-
ljóst að fjölbreytnin er mikil og 
heimsókn í Hof er á einn eða ann-
an hátt mikilvægur hluti af jóla-
undirbúningi margra.

mak.is

Fjölbreytt og skemmti
leg aðventa í Hofi

„Verslunin eykst með hverri vik-
unni nú þegar líður að jólum. Það 
á bæði við um þá sem koma hing-
að í verslunina til okkar á Glerár-
torgi og líka þá fjölmörgu út um 
land sem nýta sér okkar góðu vef-
verslun casa.is til að skoða vörur 
og panta. Sá hluti okkar þjónustu 
er vaxandi,“ segir Hilda Eich-
mann, verslunarstjóri Casa. Þar er 
fjölbreytt úrval af vörum til heim-
ilisins; gjafavara, skrautmunir og 
alls kyns fallegir nytjahlutir. Nýjar 
vörur í bland við sígildar og ekki 
síður sívinsælar vörur sem alltaf 
eru í tísku og höfða til yngri sem 
eldri kynslóðanna. 

Nýjar vörur - skemmtileg 
hönnun
„Af nýjum vörum vil ég nefna 
vörur frá Kähler; fallega kerta-
stjaka, vasa og fleira. Við vorum 
líka að taka upp skemmtilegar ís-
lenskar vörur úr plexigleri frá Her 
Staen Design, t.d. fugla, kerta-
stjaka og fleira. Einnig hafa stafa-
bollarnir frá Design letters slegið í 
gegn. Síðan er vert að nefna vöru-
línuna frá Heklu Íslandi sem fólk 
er mjög hrifið af og ferðamenn 
sækjast eftir. Þetta eru íslenskar 

hönnunarvörur, allt frá kertum og 
skrautmunum yfir í servíettur og 
dúka. Það er vandalaust að finna 
jólagjafir í þessum línum,“ segir 
Hilda. 

Sígild merki og alltaf í tísku
Sem fyrr er Casa með gott úrval af 
vörum frá þekktum stórum fram-
leiðendum á borð við iittala, Ros-
endahl, Ritzenhoff og fleiri. „Þetta 
eru vörur sem einhvern veginn eru 
alveg tímalausar, alltaf í tísku og sí-
vinsælar. Samt eru þessir framleið-
endur stöðugt vakandi fyrir því að 
koma með eitthvað nýtt og fylgja 
straumunum eftir. iittala er mikið í 
skrautvörunni en Rosendahl frekar 
í heimilisvöruframleiðslunni. Það 
er mjög algengt að t.d. fólk, sem er 
að byrja að búa, ákveði að safna sér 
línum frá þessum framleiðendum 
og þá er mjög þægilegt fyrir fólk að 
geta alltaf fundið góðar jólagjafir 
hjá okkur sem hitta alveg í mark. 
Dæmi um þetta eru matarstellin, 
glasalínan, föt og eldföstu mótin 
frá Rosendahl,“ segir Hilda og tal-
andi um skemmtilega jólagjöf þá 
bendir hún á að Casa bjóði nú 
mesta úrval á Akureyri af Múmín-
könnunum sem svo margir safna. 

„Þar bætast nýjar könnur við 
reglulega. Ætli þær séu ekki að 
verða 30 talsins. Hér er því auðvelt 
að finna jólagjöfina í ár. Fallega 
innpökkuð gjöf er líka gaman að 
gefa og bjóðum við einmitt uppá 
þá þjónustu hjá okkur.“

Fyrirtækjasvið Casa
Einnig starfrækir Caso nú fyrir-
tækjaþjónustu sem er einmitt hent-
ug fyrir fyrirtæki til að skoða jóla-
gjafir handa starfsfólki sínu eða 
viðskiptavinum. „Við höfum útbú-
ið fallegan bækling með hugmynd-
um að gjöfum en að sjálfsögðu 
kemst aðeins brot af vöruúrvali 

okkar í slíkan bækling. Okkur 
finnst einnig afar gaman að fá 
óhefðbundnar spurningar frá fyrir-
tækjum en sumir vilja t.d. láta 
skrifa á glös eða grafa í stál en við 
tökum auðvitað vel í slíkar fyrir-
spurnir og reynum að þjónusta það 
eftir bestu getu,“ segir Karen 

Bjarnadóttir en hún sér um fyrir-
tækjasvið Casa á Akureyri. „Við 
gerum engar kröfur um lágmarks-
pöntun og erum að veita fyrirtækj-
um góðan afslátt á vörunum ásamt 
því að pakka þeim fallega inn.“

casa.is

  Karen Björnsdóttir og Hilda Eichmann í verslun Casa á Glerártorgi. Að 
baki þeim má sjá fjölbreytt úrval frá Kähler.

  iitalla vörurnar eru sívinsælar, eiginlega tímalausar tískuvörur. 

  Jólaleg útstilling í Casa.

Casa, Glerártorgi

Vandaðir skrautmunir og 
nytjahlutir til heimilsins

  Kristín Sóley Björnsdóttir við-
burðastjóri í Hofi. „Það eru 
fjöldamargir tónleikagestir sem 
sækja okkur heim á hugljúfri að-
ventunni.“
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Í fimm sölum fjórðu hæðar Listasafnsins á 
Akureyri stendur nú yfir sýningin „Lífið er 
LEIK-fimi“, sem er yfirlitssýning á list-
heimi fjöllistamannsins og Akureyringsins 
Arnar Inga Gíslasonar. Sýningin er um 
margt einstök því ekki aðeins endurspeglar 
hún fjölbreytileika í viðfangsefnum Arnar 
Inga á listasviðinu heldur verður sýningin 
smám saman að fæðast og mótast allt til 
jóla en sýningin stendur til 27. janúar næst-
komandi. Í tengslum við sýninguna hafa 
verið haldnir fjölbreyttir viðburðir síðustu 
vikur, m.a. fyrirlestar og gjörningar en sam-
hliða sýningunni og vinnslu hennar verður 
til bók um listheim Arnar Inga sem koma 
mun út á næsta ári. Hljómdiskurinn Rætur, 
til minningar um Örn Inga, er einnig ný-
kominn út en þar leikur Þórarinn Stefáns-
son píanóleikari og stjúpsonur Arnar Inga.

Örn Ingi Gíslason fæddist á Akureyri árið 
1945. Hann lést á síðasta ári, 72 ára að aldri. 
Örn Ingi var sjálfmenntaður í myndlist og 
nálgaðist list sína á fjölbreyttan, frjálsan hátt, 
án þess að tilheyra neinum straumum og 
stefnum eins og sýningargestir upplifa á sýn-
ingunni í Listasafninu á Akureyri. Dóttir 
hans Halldóra er listfræðingur og hefur hún 
verið búsett erlendis síðustu þrjátíu ár. Hún 
dvaldi hér á landi síðasta æviár föður síns og 
saman hófu þau undirbúning sýningarinnar. 
Erni Inga entist þó ekki aldur til að fylgja 
eftir þessari stærstu sýningu á verkum sínum 
í heimabænum Akureyri en Halldóra hélt 
undirbúningnum áfram ásamt eiginmanni 
sínum, Javier Sánchez Merina, arkitekt og 
hönnuði sýningarinnar. 

Verkin skipta hundruðum
„Javier á hugmyndina að uppsetningu sýn-
ingarinnar og að undirbúa útgáfu bókar á 
sýningartímanum sjálfum. Til þess að að-
stoða mig við að þekkja fjöllistamanninn 
koma á sýninguna margir af samferðamönn-
um hans og segja frá reynslu og hvað hann 
hefur skilið eftir. Þessir viðburðir eru allir 
opnir gestum. Hér í sýningarsölunum erum 
við að taka verkin upp úr kössum, skrásetja 
þau, taka af þeim ljósmyndir og setja þau í 
samhengi til þess að fá heildarmynd á hans 
verk. Mörg verkanna eru í einkaeigu og við 
höfum sótt þau eða fengið afhent frá eigend-
um þannig að fólk getur í raun fylgst með 
því þessa dagana hvernig sýningin tekur 
smám saman á sig mynd,“ segir Halldóra 

Bókin verður prýdd fjölda ljósmynda af 
verkum listamannsins en hvergi nærri öllum. 
„Mér sýnist að í heild geti orðið hér á sýn-
ingunni yfir 500 verk þegar hún verður full-
mótuð,“ segir Halldóra sem er í raun í 
tveimur hlutverkum þessa dagana; annars 
vegar sem sýningarstjóri og dóttir lista-
mannsins og hins vegar sem listfræðingur að 
afla efnis og skrásetja heimildir um fjöllista-
manninn Örn Inga Gíslason. Á sýningunni í 
Listasafninu eru málverk, trémunir, ljós-
myndir, skúlptúrar, gjörningar, innsetningar 
og því til viðbótar myndbrot úr gríðarlegu 
safni lifandi myndefnis sem Örn Ingi tók 
upp á kvikmyndavél sína síðustu áratugi. 
Það efni eitt og sér væri nóg í aðra sýningu 
og leynast í þeim efnisbanka ómetanlegar 
heimildir um sögu Akureyrar. Síðast en ekki 
síst ber að nefna þátt Arnar Inga í að miðla 
af reynslu sinni og þekkingu því bæði rak 
hann Sumarlistaskóla Arnar Inga á Akureyri 
um árabil, kenndi á námskeiðum og upp-
brotsdögum og stóð fyrir listavikum í grunn-
skólum víða um land. Einnig sótti fjöldi 
nemenda myndlistarnámskeið á heimili hans 
við Klettagerði á Akureyri. 

Barnahátíð í lok sýningar
„Eins mikill Akureyringur og faðir okkar var 
þá er nokkuð athyglisvert að allar stærri sýn-
ingar á list sinni hélt hann sunnan heiða eða 
erlendis. Þetta er því langstærsta sýning á 

verkum hans sem hefur verið á Akureyri en 
engu að síður hafði hann hugmyndir allt til 
loka um að ráðast í að mála 2x4 metra mál-
verk til að eiga nóg á sýninguna! Heilsan 
hamlaði framkvæmdum en hann hafði sann-
arlega stórar hugmyndir til síðasta dags,“ 
segja þau Halldóra og Þórarinn en Örn Ingi 
notaði listina meðal annars til að svara 
áleitnum spurningum um lífið og tilveruna. 

„Ég vil hvetja fólk til að fylgjast með dag-
skrá sýningarinnar hér á Listasafninu yfir jól-
in og í janúar en hér verður fjölbreytt dag-
skrá. Laugardaginn 26. janúar verður útgáfa 

bókarinnar kynnt og við ljúkum sýningunni 
27. janúar með nokkurs konar barnahátíð, 
án þess að gefa meira upp,“ segir Halldóra. 

Minningardiskurinn Rætur 
Sem fyrr segir kom nú í lok nóvember út 
hljómdiskur með píanóleik Þórarins en hann 
segir að það hafi staðið honum næst að 
minnast föður síns með því að tengja tónlist-
ina við sýninguna og gefa út hljómdisk í 
tengslum við hana. 

„Diskurinn Rætur inniheldur tónlist sem 
með ýmsum hætti tengist lífi pabba og list-

inni. Í fyrsta lagi Ógjörningur fyrir píanó 
sem er verk eftir Kolbein Bjarnason tónskáld 
sem hann samdi fyrir mig að beiðni pabba í 
tilefni sýningarinnar. Verkið var frumflutt á 
A! Gjörningahátíð sl. í haust en í því sækir 
Kolbeinn innblástur í myndir, skúlpúra og 
ljóð. Í öðru lagi eru smáverk eftir Erik Satie 
sem ég minnist þess að pabbi hafi spilað af 
kassettu á myndlistarsýningum á sínum tíma 
t.d. í gamla Iðnskólanum á Akureyri og loks 
er á diskinum verk eftir kæran fjölskylduvin, 
Oliver Kentish, sem bjó hér á Akureyri, en 
verkið heitir Three Sketches. Titillinn og 
viðfangsefnið hefur skírskotun í hugarheim 
myndlistar. Þennan disk geta gestir sýningar-
innar tekið með sér heim, sér að kostnaðar-
lausu. Að sjálfsögðu prýðir eitt af listaverk-
um pabba forsíðu hljómdisksins,“ segir Þór-
arinn. 

  Þórarinn Stefánsson og Halldóra Arnardóttir með verk föður þeirra að baki sér. Áhugavert er fyrir gesti Listasafnsins á Akureyri að fylgjast með 
sýningu á listheimi Arnar Inga verða til þessa dagana á fjórðu hæð safnsins. Sýningin mun standa til 27. janúar. 

  Fjöllistamaðurinn Örn Ingi Gíslason kom víða við í list sinni. 

  Rætur er hljómdiskur sem Þórarinn Stefáns-
son, píanóleikari og stjúpsonur Arnar Inga, 
tók upp í tilefni af sýningunni og fá gestir 
sýningarinnar hann endurgjaldslaust. 

  Halldóra Arnardóttir, listfræðingur, stýrir vinnslu sýningar föður síns 
og eru þær Edda B. Aspar og Ingibjörg Gunnarsdóttir henni til að-
stoðar. Verkin eru skráð og ljósmynduð áður en þau fara upp á veggi 
sýningarsalanna. 

  Mýsnar voru líka eitt af viðfangsefnum í verkum Arnar Inga. 

Listheimur fjöllistamannsins
Arnar Inga 
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Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 
Sími 515 7050 volvocars.is

bestu lúxusjepparNIR
eru frá volvo

Volvo xc90 AWD

margverðlaunaður
lúxusjeppi
Volvo XC90 AWD hefur verið hlaðinn lofi frá því 
hann kom fyrst á markað sem endurspeglast í 
meira en 65 alþjóðlegum verðlaunum. Hann var 
kynntur sumarið 2015 á Íslandi og valinn Bíll ársins 
á Íslandi 2016 og skömmu síðar Jeppi ársins í 
Bandaríkjunum. Honum hefur hlotnast fjöldi 
annarra verðlauna m.a. öruggasti bíllinn og 
öruggasti stóri jeppinn af Euro NCAP og hlaut 
Top Safety Pick af Bandarísku umferðaröryggis-
stofnuninni (IIHS). 
Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus beint frá 
Gautaborg hlaðinn búnaði og þægindum. 

XC90 AWD dísil verð frá: 8.990.000 kr.

XC90 AWD T8 tengitvinn verð frá: 10.190.000 kr.

Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll.
Hann var valinn heimsbíll ársins 2018 af World 
Car Awards og öruggasti bíllinn hjá Euro NCAP 
árekstrarprófunarstofnuninni. Hann var einnig 
valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra 
bílablaðamanna og hefur hlotið fjölda annarra 
verðlauna.
Volvo XC60 AWD er skandinavísk nútímahönnun 
að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla 
beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum 
gæðaefnum sem gera hverja ökuferð að einstakri 
upplifun.

XC60 AWD dísil verð frá: 7.290.000 kr.
XC60 AWD T8 tengitvinn verð frá: 8.890.000 kr.

Volvo xc60 AWD

HEimsbíll ársins 2018

MADE BY SWEDEN

Volvo xc40 AWD

Bíll ársins 
í evrópu 2018
Það eru breyttir tímar. 
Meira er ekki lengur allt.
Volvo XC40 AWD hefur allt sem þú þarft. 
Engu er ofaukið. Framúrstefnuleg hönnunin 
og nýstárleg tæknin gera þennan jeppa 
alveg einstakan. Svo einstakan að hann
var valinn Bíll ársins í Evrópu 2018 
og að auki fékk hann fimm stjörnur 
í árekstraprófunum Euro NCAP.
Skandinavískur lúxus í nýstárlegum búningi.
 
XC40 AWD dísil verð frá: 6.290.000 kr.
XC40 AWD bensín verð frá: 6.690.000 kr.

Komdu og skoðaðu þessa frábæru verðlaunajeppa

BEST OVERALL PERFORMER 2017

2016
BEST IN CLASS - OVERALL 2016

Xc jepparnir heilsíða AKUREYRI 255x380 20181130_END.indd   1 30/11/2018   14:29
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„Jakkaföt hverfa aldrei úr tísku, 
sama um hvaða aldurshóp við er-
um að tala. Þetta sjáum við t.d. 
þegar kemur að árshátíðum fram-
haldsskólanna og þegar stórhátíð 
eins og jólin er í nánd. Við stór 
tilefni vilja allir karlmenn eiga 
falleg jakkaföt,“ segir Jón M. 
Ragnarsson í herrafataverslunun-
um JMJ og Joe’s í miðbæ Akur-
eyrar.

Þróun í efnum og sniðum
Almennt segir Jón að karlmenn í 
dag hafi sterkari skoðanir en áður á 
fatavali, samsetningu lita, sniðum 
og öðru því sem að fatnaði snýr. 
„Það hefur orðið mikil þróun í efn-
um og sniðum, stretch-efni eru t.d. 
mjög ráðandi og hægt að fá margar 
gerðir af sniðum þannig að fötin 

falli sem best. Síðan er mjög mikil-
vægur þáttur í okkar starfsemi að 
lagfæra og breyta fötunum ef á þarf 
að halda. Okkar aðalsmerki er að 
veita viðskiptavinum ráðgjöf og 
aðstoð við val á fatnaði,“ segir Jón 
og bætir við að litir á borð við 
kamelbrúnan, fjólubláan og vín-
rauðan sjáist í vaxandi mæli í karl-
mannafötum. „Það er líka meiri 
litadýrð í sokkunum og svo er 
rúllukragapeysan á uppleið á nýjan 
leik. En almennt finnst mér karla-
mannafötin stílhrein í dag.“

Fötin eru góður kostur í 
jólapakkann
Margir nota tækifærið og endur-
nýja betri fötin fyrir jólin og því er 
þetta jafnan mikill annríkistími hjá 
starfsmönnum JMJ og Joe’s. 

„Þar fyrir utan seljum við mikið 
af fötum til jólagjafa, t.d. peysur, 
buxur, boli, polo-boli og þannig 
mætti áfram telja. Föt koma við-

takendum alltaf vel og margir hafa 
þá reglu að velja fatnað til jólagjafa 
enda hafa þau alltaf verið hagstæð-
ur kostur í jólapakkann. Það þurfa 

jú allir að klæðast. Þetta er 
skemmtilegasti tími ársins í 
vinnunni – engin spurning um 
það,“ segir Jón.

Akureyrarapótek ehf. var opnað 
fyrir átta árum og er í eigu lyfja-
fræðinganna Jónínu Freydísar Jó-
hannesdóttur og Gauta Einars-
sonar sem bæði starfa í apótekinu. 
Markmið Akureyrarapóteks er að 
veita persónulega þjónustu og 
gott vöruúrval en þar er opið alla 

daga ársins auk þess sem boðið er 
upp á heimsendingar á lyfjum fyr-
ir þá sem eiga erfitt með að sækja 
lyfin sín sjálfir.

„Almenningur er orðinn mjög 
meðvitaður um heilsusamlegar 
vörur. Við fylgjum þeim tíðaranda 
og erum því sífellt að bæta við okk-
ur vörum sem ekki innihalda efni 
sem talin eru skaðleg heilsu fólks. 
Við erum líka með gott úrval víta-
mína og fæðubótarefna frá fjöl-
mörgum birgjum og gott er að 
benda á D-vítamín sem er nauð-
synlegt í skammdeginu og bætir 
okkur upp sólarleysið.“

Í aðdraganda jólanna eru ýmis 
tilboð í gangi í verslunum og und-
irbúningur jólanna svo sem bakst-
ur, skreytingar og allsherjar þrif eru 
algeng á mörgum heimilum. „Oft 
sækir streita á fólk á þessum tíma 
og þá er gott að taka magnesíum 
og sterka B-vítamín blöndu til að 

ná að halda jafnvægi undir miklu 
álagi. Einnig er gott að vera með-
vitaður um að fara ekki offari í 
eyðslu og neyslu yfir jólahátíðina 
þó vissulega sé þetta tími sem gam-
an er að gleðja aðra með gjöfum,“ 
segir Jónína.

Jónína nefnir mikilvægi þess að 
huga að meltingunni þegar fólk 
standi andspænis freistingum af 
ýmsu tagi í mataræði. Sérstaklega 
þurfi að gæta sín á óhóflegri sykur-
neyslu og almennt séð fara rólega í 
sakirnar í þeirri neyslu sem jafnan 
fylgir jólum. „Jólin eru yndislegur 
árstími og við skulum nýta hann 
sem best til að njóta samveru með 
fjölskyldu og vinum og skapa 
þannig góðar minningar. Það er 
hinn eini sanni jólaandi,“ segir 
Jónína í Akureyrarapóteki að lok-
um.

akureyrarapotek.is

  Jónína Freydís Jóhannesdóttir, annar eigenda Akureyrarapóteks í Kaup-
angi. „Vítamín og magnesíum er gott að taka í skammdeginu og þegar 
jólastreitan sækir á.“

Akureyrarapótek

Gætum okkar á jólastressinu!

  Skemmtilegasti tími ársins, segja afgreiðslumennirnir í JMJ og Joe’s. Frá vinstri: Kristinn Ingólfsson, Jón M. Ragn-
arsson og Kjartan I. Jósavinsson. 

  Kristinn hugar að skyrtunum í Joe’s.

JMJ og Joe’s eru sérverslanir í karlmannafatnaði

Karlmenn hafa sterkari skoðanir 
á fötum en áður

FÖGNUM

Á AKUREYR I

P IZZASMIÐJAN
OPNAR EFT IR
ÁRAMÓT

FJÖLBREYTNI
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#akureyri #hallóakureyri
Kíktu á visitakureyri.isOg margt margt fleira!

Friðarganga
23. des.
Frá Samkomuhúsinu 
að Ráðhústorgi
 

Jólatónleikarnir Norðurljós
7. & 8. des.
Hof

Stúfur hinn óstöðvandi
8. & 9. des.
Samkomuhúsið

Gildagur – Opnun í Listasafninu
8. des.
Listagilið

Jólasöngvar 
Akureyrarkirkju
9. des.
Akureyrarkirkju

Búðu til jólapeysu
12. des.
Amtsbókasafnið

Jólatónleikar Kvennakórs Akureyrar
13. des.
Akureyrarkirkja

Heima um jólin
14. 15. & 16. des.
Hof

Jól með Helgu, Hildu og Pálma
15. des.
Hlaðan Litla-Garði

Kyrrlát jól með 
KK og Ellen
16. des.
Akureyrarkirkja

Sigríður Thorlacius 
og Sigurður Guðmundsson
19. & 20. des.
Græni hatturinn

Eyþór Ingi ásamt kórum
21. des.
Glerárkirkja

Þorláksmessutónleikar Bubba
21. des.

Hof

Jónas Sig, Milda hjartað - Útgáfutónleikar
13. des.
Græni Hatturinn

Jón Jónsson og Friðrik Dór
8. des.

Græni Hatturinn

Stebbi Jak 
og Andri Ívars
21. des.
Græni hatturinn

Hymnodia
22. des.
Akureyrarkirkja

Vísinda Villi 
í Hofi
22. des kl. 14
Hof

Skíðasvæðið opnað 
8. des. kl. 10
Hlidarfjall.is
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Minjasafnið á Akureyri hefur sett 
upp sína árlegu jólasýningu og í ár 
er fjallað um jólakveðjur en safnið 
á mikinn fjölda jólakorta í safn-
eign sinni og er nú hluti þeirra til 
sýnis. Sögu jólakorta í þeirri 
mynd sem við þekkjum í dag má 
rekja aftur til miðrar 19. aldar. Í 
kjölfar nýjunga í póstþjónustu, 
s.s. með tilkomu frímerkja, fór 
fólk að senda kveðjur sín á milli 
um jól og áramót. 

175 ára gamall siður
„Elsta útgefna jólakort í heiminum 
er frá árinu 1843, en frímerkið 
kom fram á sjónarsviðið þremur 
árum áður. Elsta jólakortið á sýn-
ingunni hér er frá aldamótaárinu 
1900. Safnið á fjölda korta frá 
fyrstu árum 20. aldar og eru þau 
oftar en ekki handskreytt og máluð 
með fallegum áletrunum og kveðj-
um. Rúmlega 100 jólakort eru á 
sýningunni og rekjum við okkur í 
gegnum 20. öldin en yngsta kortið 
er frá árinu 1998. Jólakortin end-
urspegla tísku og tíðaranda þar 
sem sum hver þykja líklega klassísk 
en önnur mögulega börn síns 
tíma,“ segir Ragna Gestsdóttir, 
safnfræðslufulltrúi Minjasafnsins. 

Gestir safnsins fá mögulega þá 
tilfinningu að jólin séu alveg að 
bresta á því þar ómar lestur á jóla-
kveðjum Ríkisútvarpsins. Lestur á 
jólakveðjum hefur verið fastur lið-
ur síðan árið 1932 og boðar svo 
sannarlega komu jólanna í hugum 
margra. Hvoru tveggja, skrautleg 
jólakort með notalegum kveðjum 

og hugheilar óskir um gleðileg jól, 
lesnar fyrir alla landsmenn – er 
ætlað að boða okkur anda jólanna, 
kærleika og vináttu með kveðjum 
sínum. 

Svartiljótur, Moðbingur 
og Lampaskuggi!
„Ný þemu hvers árs eru alltaf 
spennandi viðfangsefni og gaman 
að sýna fjölbreytni safnkostsins. 
Við hættum þó aldrei að kynnast 
betur jólasveinunum, sem eru nú 
89 talsins!“ segir Ragna. „Um allt 
land leyndust þessir ógnvænlegu 
jólasveinar- og meyjar en misjafnt 
var eftir svæðum hverjir úr hópn-
um laumuðust til byggða og voru 
þau því misjafnlega þekkt. Í gegn-
um árin hafa mörg þeirra gleymst 
og láta mögulega minna fyrir sér 
fara. Það er líka hætt við því að 
Flórsleikir yrði fyrir vonbrigðum ef 
hann ætlaði að ærslast í fjósum á 
Akureyri. Eins er nokkuð víst að 
börn geta verið fegin að Lungna-
slettir láti ekki sjá sig lengur – eða 
gefi þeim í skóinn. Ódæðin sem 
hann framdi hér áður fyrr eru alveg 
á mörkunum að vera frásagnarhæf, 
en bara á mörkunum – við segjum 
samt frá. Moðbingur og Barnaþef-
ur, Lampaskuggi og Svartiljótur 
eru allir hálf ógnvænlegir en 
Kleinu sníkir og Smjörhákur eru 
kannski engu skárri þegar haft er í 
huga hve tæpt gat orðið á matar-
birgðum þegar líða fór á veturinn. 
Við þekkjum ekki sögur allra 
sveinanna en gestir safnsins gætu 
kannast betur við einhverja í þess-

um undarlega og oft óhugnanlega 
hópi. Kannski einhver að vestan 
kannist við Þambarskelfi eða að 
austan við Kattarvala?“

Þefað af jólum og gægst 
inn í jólafjall
Jólasýningin er snertisýning þar 
sem hægt er að gægjast inn í smá-

veröld í jólafjallinu, þefa af ýmsum 
mat sem tengist jólasveinum og 
prófa hluti sem tilheyra jólaundir-
búningi fyrri tíma. „Með því að 
prófa og skoða aska og strokka, lýs-
islampa og pottkróka má líka 
kynnast betur hvað nöfn jólasvein-
anna þýða, þar sem þeir eru oft 
nefndir eftir því sem þeir ásældust 
og gefa til kynna hvernig lífið í 
sveitum landsins var hér áður fyrr,“ 
segir Ragna. 

Auk jólasýningarinnar, sem 
standa mun til 13. janúar, eru yfir-
standandi sýningar nú þessar: Ak-
ureyri – bærinn við Pollinn, Skátar 
á Akureyri í 100 ár og Listakonan í 
Fjörunni – Elísabet Geirmunds-
dóttir.

Minjasafnið á Akureyri er opið 
alla daga kl. 13-16 en lokað verður 
að aðfangadag, jóladag og nýárs-
dag. Í desember fá fullorðnir í fylgd 
með börnum frítt inn á safnið.

minjasafnid.is

  Auk jólakorta eru á sýningunni ýmisir munir sem jólunum tengjast.

  Persónuleg kveðja í korti þykir mörgum ómissandi 
hluti jólahaldsins. 

 Handskreytt og máluð kort frá fyrri hluta 20. aldar. 

Með jólakveðju!

GJAFABRÉF

í BRUNCH

Gjöf sem

svíkur engan!

SKÖTUHLAÐBORÐ
Á ÞORLÁKSMESSU

kl. 11:00 - 15:00

Síld og lax

Það gamla góða

Brennivínsmarineruð síld með sítrónu

Sinneps- og karrýsíld með dilli

Kryddsíld með rauðlauk og pipar

Reyktur lax með mangópiparsósu

Kæst skata

Kæst Tindabikkja

Saltfiskur

Plokkfiskur

Soðnar kartöflur, rófur og gulrætur

Hnoðmör, hamsar og hangifita

Rúgbrauð, flatbrauð og nýbakað brauð

Riz a la mande og kirsuber

Smákökur í öllum stærðum

Jólamarenge

Þeyttur rjómi, vanillusósa og karamellusósa

Ka� og te

Í lokin

Menningarhúsinu Hofi
sími 466 1862
1862@1862.is
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Vertu snemma á ferðinni  
og hafðu það notalegt  

á aðventunni

Upplýsingar um afgreiðslutíma og aðra örugga 
skiladaga má finna á postur.is/jol

Innanlands:
17. des
19. des

Til Evrópu:
13. des
14. des
14. des

Bréf
Pakkar

Pakki til Evrópu
Pakki til Norðurlanda
Bréf til Evrópu

Öruggir skiladagar

B
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„Ég held að fullyrða megi að hér í 
Horninu sé eitt mesta úrval lands-
ins af skíðum og skíðatengdum 
búnaði,“ segir Sveinn Guðmunds-
son í versluninni Horninu á Akur-
eyri. Veturinn kom heldur betur 
af krafti á Akureyri um og fyrir 
síðustu helgi og nú bíða skíðaunn-
endur óþreyjufullir eftir því að 
geta komist í brekkurnar. Búnað-
inn segist Sveinn hafa tilbúinn, 
bæði í versluninni og í vefverslun-
inni skidasport.is

Skíðabúnaðurinn, fatnaðurinn og 
aukahlutirnir
Skíðabúnaður er fyrir alla aldurs-
hópa í Horninu, fullorðna sem 
börn. Bæði svigskíði, fjallaskíði og 
gönguskíði, einnig bretti og bretta-
búnaður. „Við erum með mikið 
úrval af svigskíðum og fjallaskíðum 
frá toppmerkinu Elan og sömu-
leiðis fjölbreytt úrval af bæði svig- 
og fjallaskíðum frá Völkl. Fyrir 
gönguskíðafólkið erum við með 
skíði frá Peltonen og Alpina. Og 
Alpina bæði í skíðum og göngu-

skíða skóm en sá framleiðandi er 
ráðandi á gönguskíðaskóm í dag. 
Algjört toppmerki. Í svigskíðaskóm 
erum við einnig með mjög vand-
aða skó frá Dalbello, Salomon og 
Alpina og Scarpa fjallaskíðaskó, allt 
þrautreynd merki. Þessu til viðbót-
ar erum við með allan annan bún-
að, s.s. stafi, skíðahjálma, skíða-
gleraugu, bindingar, skíðatöskur 
og skíðapoka, svo fátt sé nefnt. Og 
að sjálfsögðu allan fatnað fyrir 
sportið þannig að skíðaunnendur 
þurfa einfaldlega ekki að leita 
lengra. Nú þegar snjórinn er kom-
inn er ekki eftir neinu að bíða.“

Skíðaáhuginn lifnar við
Sveinn segir að skíðabúnaður sé 
alltaf vinsæl jólagjöf, allt frá skíða-
gleraugum upp í skíðin sjálf. 

„Oft er það þannig að heilu 
fjölskyldurnar stunda skíðaíþrótt-
ina saman og þá er alltaf verið að 
huga að búnaðinum og endurnýja 
eftir þörfum. En það er jú algjör-
lega þannig að þegar svona háttar 
til eins og núna hjá okkur hér á 

Akureyri og mikill snjór er yfir öllu 
að þá lifnar verulega yfir skíða-
áhuganum. Því er ekki að neita. 

Og þá er skíðabúnaður tilvalin 
jólagjöf,“ segir Sveinn. 

Komdu á skíði um jólin! 
Opið milli jóla og nýárs 

 – líka á jóladag!

Komdu norður
  og brunaðu inn í nýja árið!

Í tískuversluninni Imperial á 
Glerártorgi er jólaverslunin komin 
í fulla ferð fyrir nokkru enda mik-
ið úrval í fatnaði og vandalítið að 
finna réttu flíkina fyrir hátíðarnar 
eða í jólapakkann. Imperial er 
verslun fyrir bæði kynin og úrval-
ið endurspeglar þá skemmtilega 
fjölbreyttu fatatísku sem er í dag. 

Frakkar, skyrtur og buxur 
á herrana
Í fatnaði til jólanna sækjast herr-
arnir helst eftir skyrtum og buxum 
en í vörunum fyrir jólin er líka að 
finna mjög fína frakka sem vafalít-
ið munu koma sér vel í vetrarfærð-
inni. Og vitanlega fá herrarnir 
fatnað í Imperial fyrir öll tilefni, 
hvort heldur eru betri fötin eða 
fötin í skólann og vinnuna. Svo 
koma auðvitað hlýjar peysur alltaf 
að góðum notum á veturna.

Glimmer og pallíettur í kjólunum 
Kjólarnir njóta alltaf vinsælda hjá 
dömunum og mikið úrval er í Im-
perial af fallegum hátíðarkjólum, 
sem og auðvitað buxum, skyrtum 
og bolum. Þetta er árstíminn fyrir 
glimmer og pallíettur í kjólunum, 
sívinsælt og eftirsótt hjá viðskipta-
vinum en þess utan er áhugavert að 
núna njóta alls kyns dýramynstur 
mikilla vinsælda í alls kyns fatnaði 
og aukahlutum. 

Í bæði kjólum, bolum og legg-
ings er velúrefnið að koma sterkt 
inn og líkt og hjá herrunum sækj-
ast margar konur eftir að eiga góða 
kósípeysu til að grípa á köldum 
vetrardögum. Með öðrum orðum 
er auðvelt að fata sig upp fyrir jólin 
í Imperial og kaupa góðar jólagjafir 
í leiðinni.   Herrarnir finna auðveldlega eitthvað við sitt hæfi. 

  Glimmer og glitrandi kjólar fyrir dömurnar. 

Imperial á Glerártorgi

Hátíðarfötin fyrir 
dömur og herra

  Sveinn Guðmundsson við einn af skíðarekkunum í verslun hans. „Nú þegar snjórinn er kominn lifnar yfir skíða-
áhuganum.“

  Scarpa fjallaskíðaskór. 

Allt í skíðasportið í Horninu 

skidasport.is
utivistogveidi.is
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SÍMI 462 3599

Clipper peysur í jólapakkann
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„Vetrarfríin í grunnskólunum 
voru mjög gott skref, ekki aðeins 
fyrir okkur heldur sjáum við ber-
sýnilega að foreldrarnir taka sér frí 
og fjölskyldan er saman. Það er 
mjög ánægjulegt,“ segir Guð-
mundur Karl Jónsson, forstöðu-
maður Skíðasvæðins í Hlíðarfjalli.

„Vetrarfríin í grunnskólunum á 
höfuðborgarsvæðinu eru í febrúar 
og eru fyrst og fremst tvær helgar 
stærstar. Þessir dagar verða sífellt 
stærri hjá okkur og gleðilegt að 
fólk noti tækifærið á þessum árs-
tíma til að skreppa norður til Ak-
ureyrar, fara á skíði og njóta þess 
sem bærinn hefur uppá að bjóða,“ 
segir Guðmundur Karl. 

Öruggara að panta
„Við heyrum að margir eru mjög 
tímanlega í því að undirbúa skíða-
ferðina til Akureyrar í vetrarfríinu 

en við hvetjum þá sem vilja leigja 
skíðabúnað hjá okkur að senda 
okkur pöntun í gegnum heimasíðu 
okkar, hlidarfjall.is Þó við eigum 
mikið af búnaði í leigunni þá er ör-
uggara þessa stóru daga að panta 
búnaðinn fyrirfram,“ segir Guð-
mundur Karl en einnig má vekja á 
því athygli að skíðaskólinn í Hlíð-
arfjalli er starfræktur þessa daga og 
hægt að fá þar leiðsögn fyrir börn-
in. 

Sala vetrarkorta skíðasvæðisins í 
Hlíðarfjalli hefur staðið yfir síðustu 
vikur og mun standa þar til skíða-
svæðið verður opnað, næstakom-
andi laugardag.. Eftir þann dag 
geta skíðaunnendur þó enn gert 
góð kaup með því að fjárfesta fjórir 
saman í árskortum og fá þau þann-
ig á sama verði og í forsölu. 

hlidarfjall.is

  Vetrarfríin í grunnskólunum nota margar fjölskyldur til að fara á skíði í 
Hlíðarfjalli. 

Norður á skíði 
í skólafríinu

„Í kringum næstu áramót munum 
við setja í loftið nýja bókunarvél 
þar sem allir félagar í Icelandair 
Saga Club geta notað Punkta og 
peninga líkt og hægt hefur verið 
að gera á vef Icelandair og mun 
fólk nú geta bókað flug innan-
lands og til Grænlands. Það hefur 

verið hægt að bóka sérstök far-
gjöld með Vildarpunktum í mörg 
ár á vef Air Iceland Connect en 
með því að bjóða upp á Punkta og 
peninga getur fólk nú blandað 
saman greiðslu með punktum og 
öðrum greiðsluleiðum á öllum 
fargjöldum í bókunarvélinni. Við 
munum að auki tvöfalda söfnun 
punkta á öllum fargjöldum, auk 
þess sem nú verður hægt að safna 
punktum fyrir Létt fargjöld og til-
boð,“ segir Hildur Óskarsdóttir, 
vefstjóri hjá Air Iceland Connect. 

Æ fleiri innrita sig á vefnum
Hildur segir að Air Iceland Con-
nect hafi boðið farþegum sínum í 
rúmlega ár upp á þann möguleika 
að innrita sig í flug á vefnum. „Það 
er gaman að segja frá því að við er-
um að sjá mikla aukningu hjá 
þeim sem nota þann möguleika 
sem við erum stöðugt að betrum-
bæta og gera aðgengilegri fyrir far-
þega. Með því að innrita sig á 
vefnum fær farþeginn brottfarar-

spjaldið beint í símann og þarf 
ekki að fara að innritunarborði í 
flugstöð nema ef hann er með far-
angur sem þarf að innrita. Hann 
gengur bara beint um borð og 
brottfararspjaldið í símanum er 
skannað á leiðinni út í vél. Einfald-
ara getur það ekki orðið.“

Jólagjafabréf og jólasveinar
Undanfarin jól hefur verið mjög 
vinsælt að gefa jólagjafabréf til 
kaupa á flugi hjá Air Iceland Con-
nect. „Gjafabréfin okkar eru nú 
komin í jólabúning og auðvelt að 
kaupa gjafabréf fyrir hvaða upp-
hæð sem er, skrifa persónulegan 

texta, prenta út eða senda með 
tölvupósti til viðtakanda. Slík gjöf í 
jólapakkann er alltaf vel þegin og 
mjög vinsæl en gjafabréfin gilda í 
tvö ár frá útgáfu og því ættu allir 
að geta fundið flug og tímasetn-
ingu sem hentar,“ segir Hildur. 

Hún bætir því við að nú fyrir jólin 
megi farþegar, sem koma í heim-
sókn í flugstöðina á Reykjavíkur-
flugvelli, eiga von á skringilegum 
körlum sem veki þar jafnan eftir-
tekt. 

„Já, jólasveinarnir eru mikið á 
ferli á þessum árstíma og kíkja 
stundum við hjá okkur til að 
kveðja yngstu flugfarþegana áður 
en þeir stíga um borð og þeir taka 
líka með ærslum á móti þeim sem 
eru að lenda. Þetta er orðinn fastur 
liður hjá okkur í jólaundirbún-
ingnum og veitir alltaf mikla gleði 
og kemur fólki í sannkallað jóla-
skap.“

airicelandconnect.is

  Hildur Óskarsdóttir, vefstjóri Air Iceland Connect. „Með Punktum og peningum getur fólk bókað öll flug sem eru 
í boði með Vildarpunktum og öðrum greiðsluleiðum. Söfnun Vildarpunkta verður tvöfölduð og hægt verður að 
safna punktum við kaup á Létt fargjöldum.“

Punktar og 
peningar hjá Air 
Iceland Connect

Flogið á nýársdag
Flogið verður á næstkomandi 
nýársdag en þetta er í fyrsta 
sinn sem flogið verður þennan 
dag í sögu flugfélagsins. Þetta 
er gert til að koma til móts við 
þarfir viðskiptavina sem hafa 
óskað eftir flugi á þessum fyrsta 
degi ársins. Flugið er þegar 
bókanlegt á vefnum.

AkureyriKeflavík
Akureyri

Air Iceland Connect býður nú 
farþegum frá Akureyri, sem eru 
að fara í flug til útlanda, að 
fljúga beint frá höfuðstað 
Norðurlands til Keflavíkur fjóra 
daga í viku. Þá er fluginu háttað 
þannig að fólk getur farið beint 
í morgunflug til útlanda og til 
baka síðdegis. Brottför að norð-
an er kl. 04:30 og er lent í 
Keflavík kl. 05:20. Þegar fólk 
kemur að utan og er á leið heim 
er farið frá Keflavík kl. 17:15 
og lent á Akureyri kl. 18:00.

SOFÐU VÆRT Í MJÚKUM 
SÆNGURFÖTUM FRÁ VORHÚS

FÁST HJÁ EPAL, DÚKU, GARÐHEIMUM, MOTIVO
OG SÖLUSTÖÐUM OKKAR UM LAND ALLT

V o r h u s  · H a f n a r s t r æ t i  7 1  · A k u r e y r i  · w w w . v o r h u s . i s

Sjá vöruúrval, vefverslun og sölustaði á www.vorhus.is
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Haustið byrjaði aldeilis með hvelli 
hjá Menningarfélagi Akureyrar, 
MAk, sem samanstendur af Leik-
félagi Akureyrar, Menningarhús-
inu Hofi og Sinfóníuhljómsveit 
Norðurlands. Eftir flotta uppsetn-
ingu á nýjum, litríkum og fjörug-
um fjölskyldutónleikum, Krúnk, 
Krúnk og dirrindí, þar sem öll 
svið Menningarfélagsins komu 
saman í söng, leik og dansi, hófst 
fjörið fyrir alvöru með frumsýn-
ingu á hinum heimsþekkta söng-
leik Kabarett eftir Joe Masteroff. 

Viðtökur komu ekki á óvart
Söngleikurinn er sýndur í Sam-
komuhúsinu og hefur fengið afar 
góða dóma og frábærar viðtökur 
sem koma Mörtu Nordal, leikhús-
stjóra Leikfélags Akureyrar og leik-
stjóra Kabaretts, ekkert endilega á 
óvart. 

„Strax á æfingartímabilinu viss-
um við að við værum með eitthvað 
alveg sérstakt í höndunum. Þetta er 
fjörug og skemmtileg sýning þótt 
undirtónninn sé alvarlegur. Verkið 
á mjög vel við samtímann en það 
fjallar um uppgangstíma ógnar á 
meðan fólkið bara skemmtir sér og 
flýtur sofandi að feigðarósi – svona 
eins og með uppgang þjóðernis-
hyggju í dag. Við sjáum heiminn 
breytast en lokum bara augunum 
fyrir því,“ segir Marta. 

Vegna frábærrar aðsóknar á 
Kabarett hefur sýningartíminn 
verður lengdur. Tvær sýningar 
verða á milli jóla og nýjárs og svo 
verður haldið áfram á nýju ári en 
miðasala er í fullum gangi á mak.is.

Verk sem talar í samtímann
Þegar sýningum á Kabarett lýkur 
mun barnaverkið Gallsteinar afa 
Gissa, eftir Kristínu Helgu Gunn-

arsdóttur, taka við keflinu. Marta 
segir að um afar metnaðarfulla 
barnasýningu sé að ræða en leik-
stjórn er í höndum Ágústu Skúla-
dóttur. 

„Í aðalhlutverki, hlutverki afa 
Gissa, er Karl Ágúst Úlfsson en 
þarna eru líka María Pálsdóttir og 
Benedikt Karl Gröndal auk þess 
sem við fáum nýja tónlist frá Þor-
valdi Bjarna Þorvaldssyni. Þetta er 
svo skemmtileg saga en ég las hana 

einmitt fyrir börnin mín á sínum 
tíma,“ segir Marta en bók Kristínar 
Helgu, sem kom út árið 2003, 
fjallar um börn sem eru orðin 
þreytt á samskiptaleysi foreldra 
sinna sem eru of upptekin af eigin 
frama og hafa lítinn sem engan 
tíma fyrir fjölskylduna. 

„Þetta verk talar inn í samtím-
ann, líkt og Kabarett, en á þann 
háttinn að við erum uppi á tímum 
sem foreldrar geta týnt sér í skján-
um á símanum sínum á meðan 
börnin eru gleymast,“ segir Marta 
en æfingar á leikritinu eru í fullum 
gangi.

mak.is

  Kabarett er fjörug og skemmtileg 
sýning þótt undirtónninn sé al-
varlegur.

  Karl Ágúst Úlfsson er í aðalhlut-
verki í leikverkinu Gallsteinar afa 
Gissa eftir Kristínu Helgu Gunn-
arsdóttur.

Ég er óstöðvandi!
Líkt og síðustu ár mun Stúfur 
mæta með nýja jólasýningu í Sam-
komuhúsið á aðventunni og það er 
aldrei að vita nema leynilegur gest-
ur muni mæta óvænt til hans á 
sviðið. Stúfur, sem er mikill fjöl-
skyldumaður, mælir með því að 
kynslóðirnar komi saman og heim-
sæki hann í Samkomuhúsið en 
hann hefur sérstaklega gaman af 
því að segja sögur af fjölskyldu 
sinni. „Einu sinni tók Leppalúði 
smá hliðarspor með Lúpu vinnu-
konu. Og Grýla varð bjé joð á u 
eð. Brjáluð! Pabbi á jólaköttinn og 
hann kemst upp með allt. Sko 
kötturinn. Stundum held ég að 
Leppa þyki vænna um köttinn en 
mig,“ segir Stúfur. 

Miðasala á nýju sýninguna er í 
fullum gangi. „Nýja sýningin er al-
veg glæný. Fullt af nýjum góðum 
lífstílsráðum og æsispennu, glamúr 
og nýjum lögum. Ég er óstöð-
vandi,“ segir Stúfur að lokum. 

Miðasala er á vefnum mak.is

Fjörugur Kabarett og 
Gallsteinar afa Gissa 

  Stúfur hefur sérstaklega gaman af 
því að segja sögur af sinni stór-
skrítnu fjölskyldu.
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„Ég held að óhætt sé að segja að það sem er 
að gerast í beinu flugi til Akureyrar núna sé 
ávöxtur mikillar vinnu síðustu ár. Flugklas-
inn Air 66N var stofnaður árið 2011 með 
aðkomu sveitarfélaga hér á Norðurlandi og 
ferðaþjónustufyrirtækja og síðan þá hefur 
verið markviss vinna í þessa átt. Takmark-
aðir fjármunir hafa svolítið staðið okkur 
fyrir þrifum en smám saman hefur meira 
og meira fallið með okkur. Tilkoma Flug-
þróunarsjóðs árið 2016 breytti miklu og að-
koma Isavia að verkefninu hefur líka skipt 
máli, sem og samstarfsvilji yfirvalda á Akur-
eyrarflugvelli. Allt er þetta mikilvægt í 
heildarmyndinni,“ segir Hjalti Páll Þórar-
insson, starfsmaður Flugklasans Air 66N 
hjá Markaðsstofu Norðurlands um beint 
flug til Akureyrar, annars vegar frá Bret-
landi í vetur og hinsvegar frá Hollandi á 
komandi sumri. 

Langhlaup að markaðssetja nýjan 
áfangastað
Hjalti Páll segir eðlilegt að það taki nokkur 
ár að markaðssetja nýjan áfangastað og ná at-
hygli erlendra ferðaskrifstofa og flugrekenda. 
„Fyrst tók okkur nokkur ár að sannfæra 
þessa aðila um að mögulegt væri að fljúga til 
annarra áfangastaða en Keflavíkur en ég 
skynja að nú er orðinn mun meiri almenn 
vitneskja um að Akureyri sé áfangastaður 
sem ástæða sé til að skoða. Svo eru margir 
ferðamenn sem búnir eru að koma einu 
sinni til Íslands og skoða suðurhluta landsins 
og hafa áhuga á að koma hingað norður og 
skoða okkar svæði. Á þeim árum sem liðin 
eru frá því Flugklasinn Air 66N var stofnað-
ur hefur megináherslan alltaf verið sú sama, 
þ.e. að koma á beinu áætlunarflugi við Akur-
eyrarflugvöll og horfa til vetrartímans sér-
staklega enda er það sá tími ársins sem við 
höfum haft mun verri nýtingu á öllum okkar 
innviðum, hvort heldur við tölum um hótel, 
afþreyingu eða annað. Síðan hefur komið í 
ljós að margt hjálpar okkur í þessari vinnu, 
t.d. að yfir vetrarmánuðina er auðveldara að 
fá flugvélar og þær eru ódýrari í leigu en yfir 
hásumarið, samkeppnin við sólarlandaferðir 
er ekki til staðar og ef við t.d. horfum til 
Bretlands þá eru þarlendir líkir okkur hvað 

það varðar að hafa áhuga á stuttum ferðum 
yfir veturinn en horfa til sólarlanda á sumrin. 
Það fellur vel að áherslu okkar á vetrarferð-
ir,“ segir Hjalti Páll. 

Bretarnir sólgnir í Akureyrarferðir
Breska ferðaskrifstofan Super Break skipu-
lagði 14 flug til Akureyrar síðasta vetur, þ.e. 
í janúar og febrúar, frá nokkrum völlum á 
Bretlandseyjum og reyndist mikill áhugi á 
ferðunum. Svo mikill að Super Break meira 
en tvöfaldaði sætaframboðið nú í vetur og 
býður 29 ferðir með 200 sæta vélum, þá 
fyrstu næsta mánudag, 10. desember. Síðasta 
ferðin verður farin síðari hluta marsmánaðar. 
Um er að ræða pakkaferðir, þ.e. að farþegar 
kaupa fyrirfram flug, gistingu, norðurljósa-
ferð og ferð frá Akureyri í Mývatnssveit. 
Flogið er á mánudögum og föstudögum og 
því er um að ræða þriggja eða fjögurra nátta 
ferðir. 

„Nú þegar er búið að selja vel yfir helm-
inginn af þeim sætum sem eru í boði þannig 
að áhuginn er greinilega til staðar. Fyrir 
þetta tímabil skipti Super Break um leigu-
flugfélag í þessu verkefni og tók upp samstarf 

við breska félagið Titan Airways sem hefur 
áratuga reynslu að baki í flugrekstri. Okkur 
líst afar vel á þessa aðila en fulltrúar félagsins 
komu hingað til Akureyrar fyrir skömmu til 
að fara yfir aðflugsaðstæður, taka upp mynd-
efni og undirbúa þetta verkefni sem allra 
best. Við hlökkum því til þeirra vikna sem í 
hönd fara, samstarfsins og að taka á móti 
bresku ferðamönnunum,“ segir Hjalti Páll. 
Hópar verða á Akureyri yfir jól og áramót og 
er m.a. áformuð norðurljósaferð á aðfanga-
dagskvöld og brennuferð á gamlársdag. 

Rotterdamflug til þriggja ára
Á dögunum hljóp enn frekar á snærið hjá 
Flugklasanum Air 66N þegar hollenska 
ferðaskrifstofan Voigt Travel tilkynnti um 
sölu á skipulögðum ferðum frá Rotterdam til 
Akureyrar, frá maí til september á næsta ári 
og desember til mars næsta vetur. Þetta flug 
er í samstarfi ferðaskrifstofunnar og flug-
félagsins Transavia og verður flogið vikulega. 
Hollenska ferðaskrifstofan hefur á undan-
förnum árum sérhæft sig í sölu ferða á norð-
lægar slóðir, þar á meðal til Finnlands, Nor-
egs og Svíþjóðar. 

„Voigt Travel horfir á verkefnið til þriggja 
ára til að byrja með og ætlar sér að byggja 
Akureyri upp sem áfangastað til framtíðar. 
Þeir horfa til alls Norðurlands í þessu sam-
hengi en farþegar kaupa flug, gistingu og 
leigja bílaleigubíl en sjá að öðru leyti um sig 
sjálfir. Þarna opnast því gott tækifæri fyrir 
ferðaþjónustuaðila á Norðurlandi að koma 
sinni þjónustu á framfæri og vinna með 
Voigt Travel,“ segir Hjalti Páll. Aðspurður 
hvort áætlunarflug milli Akureyrar og 
áfangastaðar erlendis séu úr myndinni segir 
hann svo ekki vera. „Við höldum áfram að 
vinna að því takmarki en okkur reyndist 
auðveldara að koma hreyfingu á þessi mál 
með samstarfi við erlendu ferðaskrifstofurn-
ar. Þessir tveir áfangar, þ.e. flugið frá Bret-
landi og Hollandi, eru mjög stórir og hluti af 
okkar vegferð sem vonandi verður ennþá 
stærri.“

  Hjalti Páll Þórarinsson, starfsmaður Flugklasans Air 66N.  Myndir: Rögnvaldur Már / Markaðsstofa Norðurlands. 

  Fyrsta flug frá Bretlandi til Akureyrar þennan veturinn á vegum ferðaskrifstofunnar Super 
Break verður næstkomandi mánudag, 10. desember. Von er á 29 hópum á komandi mánuðum 
en flogið er tvisvar í viku. 

  Akureyri í vetrarbúningi. Norðrið, veturinn 
og norðurljósin heilla. 

Stórir áfangar í beinu Akureyrarflugi
Þúsundir Breta til Akureyrar á næstu vikum – Rotterdamflug hefst í maí



AKUREYRI // jól 2018 | 27

Úrval jólagjafa
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Joe ´ s  og  JMJ  eru  ti l  húsa  að  Gránufé lagsgötu  4 Akure yr i
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„Frá upphafi hef ég ekki selt jafn 
margar vekjaraklukkur og að und-
anförnu. Ég heyri á viðskiptavin-
um það er verið fjarlægja snjall-
tækin úr svefnherberginu, bæði 
hjá unglingum og fullorðnum, 
sem er bara jákvætt. Kannski að 
vekjaraklukka verði jólagjöfin í 
ár,“ segir Bjarni Jónsson, úrsmið-
ur hjá JB úr og skart við Kaup-
vangsstræti. 

Vefverslunin jb.is 
stöðugt vinsælli 
JB úr og skart sérhæfir sig í sölu á 
úrum, viðgerðum á úrum og sölu 
skartgripa. Fyrirtækið hefur einnig 
á síðustu árum byggt upp vefversl-
un sem Bjarni segir gott stoðtæki. 
„Margir nota vefverslunina til að 
skoða vöruúrvalið og koma svo 
hingað í búðina til að sjá þær með 
eigin augum. En svo eru margir út 
um landið og jafnvel á höfuðborg-
arsvæðinu og erlendis sem panta í 
gegnum vefsíðuna þannig að þetta 
er vel þegin þjónusta. Vefverslunin 
er í senn gluggi til að skoða vör-
urnar og kaupa,“ segir Bjarni. 

Tími skartgripanna 
og giftingarhringanna
Skartgripir og úr eru sígildar jóla-
gjafir en stærstu merkin í úrunum 
hjá JB úr og skart eru svissnesku 
Tissot úrin sem framleidd hafa ver-
ið í yfir 160 ár og dönsku Bering 

úrin þar sem Bjarni segir að saman 
fari tímalaus, glæsileg hönnun og 
gott verð.

„Í skartgripunum höfum við 
mikið úrval að bjóða, bæði gull og 
silfraða, t.d. hringa, hálsmen, 
eyrnalokka, armbönd og herraskart 
úr stáli. Ég legg áherslu á vörur frá 
innlendum hönnuðum og gull-
smiðum, t.d. frá Valdemar Viðars-
syni gullsmið, framleiðslu Veru-de-
sign, hraunperluskartgripina frá 
Hraunlist og dýraskartgripina vin-
sælu frá SEB,“ segir Bjarni en í 
hönd fer líka tími trúlofana og 
giftinga og því seljast hringar vel á 
þessum tíma. 

„Giftingarhringar seljast raunar 
bæði fyrir jól, milli jóla og nýárs og 
líka eftir áramót því þetta er tími 
þegar margir taka þessa stóru 
ákvörðun í lífinu.“

jb.is

  Bjarni Jónsson, úrsmiður fer yfir úrvalið af svissnesku Tissot gæðaúrunum í verslun sinni. 

  Hringar eru meðal vinsælla skartgripa og mörg pörin 
nota tækifærið á þessum tíma til að kaupa giftingar-
hringana. 

 Uppgangstími vekjaraklukkunnar er hafinn!

  Skemmtileg hálsmen frá SEB. 

Vekjaraklukka 
er jólagjöfin í ár

Akureyri

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

Buxur
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Peysa
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Peysa
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Verslunin Tónabúðin á Akureyri 
var flutt fyrr á árinu og er nú í 
Glerárgötu 30. Nýja verslunin er 
talsvert rúmbetri en sú gamla og 
segir Trausti Ingólfsson verslunar-
stjóri að þess sjáist stað í enn 
meira úrvali af hljóðfærum og 
öðrum þeim tónlistartengdu 
vörum sem Tónabúðin státar af. 

Hljómtækin í sókn 
„Ný og enn betri búð, opnari, 
bjartari og stærri. Það þýðir að við-
skiptavinir geta skoðað enn meira 
af okkar vörum í búðinni en 
stærsta breytingin er sú að við höf-
um aukið talsvert úrval af hljóm-
tækjum. Á því sviði bjóðum við 
bresku Naim hljómtækin frá Bret-
landi og frönsku Focal hátalarana. 
Hvort tveggja eru afskaplega vand-
aðar vörur,“ segir Trausti en frá 
Naim býður Tónabúðin tæki sem 
heita Mu-so og Mu-so Qb sem 
hægt er að stjórna þráðlaust frá 
heimilistölvunni, snjallsímanum 
eða spjaldtölvunni og spila tónlist. 
„Naim Mu-so er frábær lausn fyrir 
þá sem vilja nettar og hljómfagrar 
heimilisgræjur. Einnig erum við 
með steymismagnara frá Naim sem 
þarf að tengja við sér hátalara 
ásamt fleiri útfærslum af hefð-
bundnum hljómtækjum.“

Í hátalaradeildinni standa Focal 
hátalarar til boða í mörgum stærð-
um og gerðum. „Við höfum hing-
að til einungis selt stúdíó-búnað 
frá Focal en fyrirtækið framleiðir 
einnig breiða línu af hátölurum til 
heimilisnota og þá bjóðum við í 
dag. Focal er stærsti framleiðandi í 
svokölluðum „high end“ vörum á 
þessu sviði í Evrópu í dag. Með 
þessum nýju streymistækjum frá 
Naim hefur tónlistarunnendum 
opnast möguleiki til að nýta nýj-
ustu tónlistarveitur á netinu sem 
bjóða hljóðskrár í óþjöppuðu 
formi, með öðrum orðum í sömu 
upplausn og er á geisladiskum,“ 
segir Trausti. 

Ekki þurfi að hlusta lengi til að 
skynja hveru mikil gæði séu þar á 
ferð.

Uppfærslur og nýjungar 
í hljóðfærunum
Áherslur að öðru leyti í vöruúrvali 
hjá Tónabúðinni eru með sama 
hætti og hefur verið á undanförn-
um árum. Hljóðfæri skipa stóran 
sess sem og búnaður sem tengist 
tónlistarflutningi og vinnslu tón-
listar, s.s. hljóðkerfi, upptökubún-
aður og fleira. „Á hljóðfærasviðinu 
er líka talsvert að gerast. Við erum 
með ný rafmagnspíanó frá Yamaha 
og Korg, Fender-framleiðandinn 
hefur verið að endurnýja meira og 
minna sína vörulínu í kassa- og 
rafmagnsgítörum og uppfærslur 

eru einnig í kassagítörum frá t.d. 
Taylor, Yamaha og Takamine. Og 
loks má nefna gott úrval hjá okkur 
af handsmíðuðum klassískum 
gítörum frá Camps á Spáni,“ segir 
Trausti. 

tonabudin.is

  Tónabúðin flutti fyrr á árinu í Glerárgötu 30. Stærri og opnari verslun með enn meira vöruúrvali. 

Naim streymistækin, sem Tóna-
búðin selur, opna nýjan heim fyrir 
tónlistarunnendur.

Ný og enn 
betri Tónabúð 
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www.eimur.is

facebook.com/eimurNA

instagram.com/eimur_iceland

250.000
AÐ Á NORÐAUSTURLANDI
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PAPRIKUR RÆKTAÐAR
ÁR HVERT MEÐ 
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7. desember
10:00 til 22:00 Kertakvöld í miðbæ Akureyrar 

– verslanir opnar til kl. 22
17:00 Útgáfuhóf Pastelrita í Flóru
19:00 Skautadiskó í Skautahöllinni
22:00 Lay Low á Græna Hattinum
19:00 og 22:00 Jólatónleikar Norðurljósa í Hofi

8. desember 
10:00 Draflastaðafjall, göngu eða 

skíðaferð með FFA
10:00 Laugardagskaffi um borð í Húna II
17:00 List og handverksmessa 

Gilfélagsins í Deiglunni
13:00 Stúfur hinn óstöðvandi, jólasýning í 

Samkomuhúsinu
19:00 Jólatónleikar Norðurljósa í Hofi 
22:00 Jón Jónsson og Friðrik Dór á Græna 

Hattinum

9. desember
11:00 og 15:00 Þegar Trölli stal jólunum, sýning 

Step Dancecenter í Hofi
13:00 Stúfur hinn óstöðvandi, jólasýning í 

Samkomuhúsinu
17:00 OG 20:00 Jólasöngvar Akureyrarkirkju
20:00 Aðventukvöld í Grundarkirkju, 

Eyjafjarðarsveit

12. desember
17:00 Jólapeysuföndur á Amtsbókasafninu

13. desember
20:00 Jólatónleikar Kvennakórs Akureyrar 

í Akureyrarkirkju

14. desember
19:00 Heima um jólin, jólaboð Friðriks 

Ómars í Hofi 
19:00 Skautadiskó í Skautahöllinni

15. desember
10:00 Laugardagskaffi um borð í Húna II
16:00, 19:00 
og 22:00 Heima um jólin, jólaboð Friðriks 

Ómars í Hofi 
21:45 Jól í Hlöðunni, LitlaGarði

16. desember
16:00 Heima um jólin, jólaboð Friðriks 

Ómars í Hofi 
19:30 Jólasýning með Einari Mikael í 

Rósenborg
20:00 Kyrrlát jól, tónleikar með K.K. og 

Ellen í Akureyrarkirkju

19. desember
21:00 JólaGóss  Sigríður Thorlacius og 

Sigurður Guðmundsson á Græna 
Hattinum

20. desember
21:00 JólaGóss  Sigríður Thorlacius og 

Sigurður Guðmundsson á Græna 
Hattinum

21. desember
19:00 Skautadiskó í Skautahöllinni
22:00 Jólatónleikar Stebba Jak & Andra 

Ívars á Græna Hattinum
20:00 og 22:15 Hátíðartónleikar Eyþórs Inga í 

Glerárkirku – Aukatónleikar
20:30 Þorláksmessutónleikar Bubba í Hofi

22. desember
21:00 Jólatónleikar Hymnodiu í 

Akureyrarkirkju

28. desember
19:00 Skautadiskó í Skautahöllinni
20:30 Kabarett, sýning Leikfélags 

Akureyrar í Samkomuhúsinu 

29. desember
20:30 Kabarett, sýning Leikfélags 

Akureyrar í Samkomuhúsinu 

30. desember
22:00 Helgi og Hljóðfæraleikararnir – 

Áramótauppgjörið á Græna 
Hattinum
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Aðventuævintýri
á Akureyri

Listasafnið á Akureyri
Frá Kaupfélagsgili til Listagils 
Svipir – Valin verk úr safneign 
Listasafns ASÍ 
Úrval – valin verk úr safneign 
Listasafnsins á Akureyri 
Örn Ingi – Lífið er LEIKfimi 

Hjördís Frímann og Magnús Helgason – 
Hugmyndir
Ange Leccia – Hafið 

Menningarhúsið Hof
Sýning myndlistarkonunnar Habbý Ósk 
– hefst 15. desember í Hamragili

Bókasafn Háskólans á Akureyri
Myndlistarsýning Helgu Sigríðar 
Valdemarsdóttir – opin virka daga

Flugstöðin Akureyrarflugvelli
Listsýning Tolla á Akureyrarflugvelli

Aðrar sýningar
Jólasýning Minjasafnsins á Akureyri
Norðurslóðasetrið
Myndlistarsýningin XO, Brúnum 
Eyjafjarðarsveit

Nánar á www.visitakureyri.is

  Tónleikarnir Heima um jólin verða fimm talsins í ár. 

  Þétt dagskrá er í Hofi alla aðventuna. 

  Akureyri hefur sjaldan verið jólalegri en nú. Úr mörgu er 
að velja á menningarsviðinu í bænum. 

Þrennir tónleikar Norðurljósa verða í Hofi nú um helgina. 
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„Þótt alltaf sé gaman að dýfa sér 
ofan í jarðböðin hér í Mývatns-
sveitinni er veturinn minn uppá-
haldstími þegar snjór er yfir og 
kalt í veðri. Þá er endurnærandi 
fyrir sál og líkama að láta líða úr 
sér í allt að 40°C heitu baðlón-
inu,“ segir Heiða Halldórsdóttir, 
markaðsstjóri Jarðbaðanna við 
Mývatn. 

Jarðböðin við Mývatn eru einn 
þeirra staða þar sem gott er að 
komast í beina snertingu við nátt-
úruna, slaka á og endurnýja líkama 
og sál. Þar er að finna náttúruleg 
gufuböð, baðlón með heitu hvera-
vatni og heita potta auk frábærrar 
veitingaaðstöðu. Jarðböðin voru 
opnuð árið 2004 á heitum reit sem 
sagt er að Guðmundur góði biskup 
hafi vígt gufuholu snemma á 13. 
öld. Ekki er vitað hvort jólasvein-

arnir hafi mætt á svæðið þá en hitt 
er vitað að undanfarin ár hafa þeir 
heimsótt Jarðböðin nokkrum vik-
um fyrir jól. 

„Jú, í ár ætla þeir að koma í sitt 
árlega jólabað laugardaginn 8. des-
ember og hefst atgangurinn kl. 16. 
Jólasveinarnir í Dimmuborgum 
eru þennan dag að undirbúa sig 
fyrir jólin og áður en þeir fara í 
baðið sitt ætla þeir að gefa sér tíma 
til að taka á móti gestum, spjalla, 
syngja, segja sögur, fara í leiki, 
flokka „óþekktarkartöflur“ og 
margt fleira skemmtilegt á milli kl 
11:00 og 13:00 á Hallarflötinni í 
Dimmuborgum. Sama dag verður 
einnig markaðsdagur í Jarðböðun-
um kl. 14-18. Þar verður í boði 
ýmislegt sem tilvalið er að setja í 
jólapakkann. Við hvetjum alla til 
að mæta og eiga góðan dag í 

Dimmuborgum og Jarðböðunum, 
það verður sannkölluð aðventu-
stemning fyrir alla fjölskylduna,“ 
segir Heiða markaðsstjóri.

Heiða hvetur Norðlendinga og 
aðra landsmenn til að leggja leið 
sína í Mývatnssveit og njóta þess 
að virða fyrir sér útsýnið yfir Mý-
vatn úr baðlóninu. „Það er tilvalið 
að koma til okkar með fjölskyld-
una í aðdraganda jóla og gefa sér 
góðan tíma til að slaka á og njóta 
þess að vera til.“

jardbodin.is

  Hið árvissa jólasveinabað verður í Jarðböðunum við Mývatn þann 8. 
desember nk. Í ár verður einnig boðið upp á jólamarkað þar sem ýmis 
handgerður varningur verður til sölu.

  Mörgum finnst best að fara í heit náttúrleg böð þegar frostið bítur og 
snjórinn liggur yfir öllu.

Jarðböðin við Mývatn

Jólasveina bað og jólamarkaður

„Ræstingar eru okkar sérgrein og 
við vinnum fyrir fjölda fyrirtækja 
og stofnana hér norðan heiða, 
fyrst og fremst á Akureyri. Í dag 
erum við 25-30 sem störfum hjá 
Hreint á Akureyri og starfsemin 
hefur jafnt og þétt farið vaxandi 
síðustu ár. Hreint er öflugt fyrir-
tæki og ég sé mikil tækifæri til 
enn frekari vaxtar á komandi ár-
um,“ segir Eydís Björk Davíðs-
dóttir, svæðisstjóri Norðurlands 
hjá Hreint ehf. sem er ein elsta og 
stærsta ræstingaþjónusta landsins, 
stofnuð árið 1984.

Gott skipulag ræstingar 
skiptir máli
Eydís Björk segir ræstingu mikil-
vægan hluta í starfsemi fyrirtækja. 
„Við önnumst reglulegar ræstingar 
fyrir alls kyns fyrirtæki og stofnanir 
hér á Akureyri, stór og smá. Ræst-
ingartíðni getur verið mjög breyti-
leg eftir eðli starfseminnar og þar 
erum við sérfræðingar í að veita 
ráðgjöf. Í dag eru ræstingar gjarnan 
á dagvinnutíma, ef því verður við 
komið. Við leggjum áherslu á góð 
samskipti við viðskiptavini okkar 
og að starfsmaður upplifi sig sem 
hluta af heild í því fyrirtæki sem 
hann er að ræsta í,“ segir Eydís 
Björk en bætir við að í sumum til-
vikum sé erfitt að koma ræstinga-
þjónustunni við á dagvinnutíma. 
Það eigi t.d. við um leikskóla en 
Hreint ehf. hefur annast ræstingu 
hjá leikskólum Akreyrarbæjar síðan 
árið 2007.

Auk ræstingaþjónustunnar tek-
ur Hreint ehf. einnig að sér þvotta-
þjónustu fyrir fyrirtæki á t.d. viska-
stykkjum, borðtuskum, handklæð-
um og slíku. „Síðan seljum við fyr-
irtækjum einnig sápur, pappír og 
poka og þessháttar vörur sem snúa 
að hreinlætisþættinum.“

Svansvottuð þjónusta 
Hreint ehf. er umhverfisvottað fyr-
irtæki og því eru allar vörur sem 
notaðar eru í ræstinguna vottaðar, 
sem og áðurnefndar hreinlætisvör-
ur sem fyrirtæki kaupa af Hreint 
ehf. 

„Svansvottunin er stór þáttur í 
okkar starfsemi, t.d. hvað varðar 

efnisnotkun, blöndun efna og fleiri 
þætti. Mér þykir eftirtektarvert og 
ánægjulegt hversu rík og vaxandi 
hugsun er í þessa veru hjá okkar 
viðskiptavinum enda fer umhverf-
isumræðan í þjóðfélaginu hratt 
vaxandi og ég finn greinilega að 
okkar viðskiptavinir kunna að 
meta þá miklu áherslu sem við hjá 
Hreint leggjum á þessi mál í allri 
okkar þjónustu. Sem dæmi fer allt 
starfsfólk okkar í gegnum nám-
skeið og fræðslu um vottunina og 
umhverfisáherslurnar þannig að 
okkar viðskiptavinir geta treyst 
þeirri sérþekkingu sem við búum 
yfir á þessu sviði,“ segir Eydís og 
segir aðspurð að vel gangi að fá 
starfsmenn til Hreint. 

„Einnig eigum við gott með að 
halda starfsfólki og gaman að segja 
frá því að á árlegu jólakaffi fyrir-
tækisins í ár munu 19 starfsmenn, 
þar af 3 á Akureyri, fá starfsaldurs-
viðurkenningar en þær eru veittar 
starfsfólki sem starfað hefur í 5, 10, 
15 ár osfrv.

Sjálf hóf ég störf hjá Hreint árið 
2013 eftir að hafa verið sjálfstætt 
starfandi um tíma. Ég er menntuð 
lífeindafræðingur og tók ákvörðun 
um að prófa eitthvað alveg nýtt á 
vinnumarkaðnum og sé ekki eftir 
því. Ræsting er mjög mikilvægt 
starf en það kemur kannski á óvart 
hversu skemmtilegt starf hún er. 
Og lífeindafræðin reynist mér 
prýðilegur bakgrunnur í starfi,“ 
segir Eydís. 

hreint.is

  Eydís Björk Davíðsdóttir, svæðisstjóri Norðurlands hjá Hreint ehf.

Ræsting er mikilvægt starf

Hofsbót 4 . Akureyri
Sími: 462 3504

TVENNUTILBOÐ Nú fást 
vinsælu 
Fatboy 
vörurnar 
hjá okkur.

EDISON THE PETIT
Verð: 8.890
Snilldar lampi með 
þremur birtustigum og 
endist allt að 24 tíma án 
hleðslu.

THE KLAID
Verð: 14.900
Teppið sem allir eru að 
tala um. Yndislegt og þétt 
faðmlag sem heldur á þér 
hita allt kvöldið.
Stærð: 130x200sm

100% bómull

Opið virka daga
frá kl. 10.-18

Opið alla laugardaga til jóla
frá kl 11-16

Jólagjöfin
fæst í Vogue

Microfiber sæng og koddi.
Fullt verð: 13.300

Jólatilboð:
9.900

WIZAR HÆGINDASTÓLL

Frábærir hægindastólar.
Verð frá: 199.900

Jólatilboð frá:
159.920

Sofðu vel um jólin í
Fussenegger sængurverum.
Margar stærðir og gerðir.

SÆNGURVER

JÓLA
TILBOÐ

Kíktu í verslun okkar að Hofsbót 4.
Fullt af flottum jólatilboðum.

Fáguð hönnun

Medipocket20 160cm dýna með botni

Jólatilboð: 175.120
Fullt verð: 218.900
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„Hreint út sagt frábær Kabarett í leikhúsinu í kvöld og eitt það 

magnaðasta sem sett hefur verið upp hjá leikfélaginu um árabil. 

Til hamingju LA og MAk og til hamingju Marta Nordal.“

Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi

„Svakalega er Kabarett flott sýning hjá Leikfélagi Akureyrar - og 

óhugnanlegt hvað hún smellpassar 

inn í samtímann...“

Þóroddur Bjarnason, prófessor

„Ein besta sýning sem ég hef séð. Ungir efnilegir leikarar i bland við 

reynsluboltana Andreu Gylfa og Karl Águst. Mikið show en sýningin 

að sama skapi með köld skilaboð nasismans sem fær mann til að 

hugsa til þess að mannkynið virðist ekki hafa mikið lært. 

Mæli með leikhúsferð í Samkomuhúsið.“

Sigríður Huld, skólameistari

KABARETT
Sýningar 

milli jóla og 

nýjárs 

og 

á nýju ári

Miðasala í Hofi opin alla virka daga kl. 12-18 og á mak.is

eftir Joe Masteroff

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 
hefur staðið að útgáfu Kærleik-
skúlunnar frá árinu 2003 og er 
hún orðin hluti af íslenskri jóla-
hefð. Allur ágóði af sölunni fer til 
starfs í þágu fatlaðra barna og 
ungmenna. Á hverju ári fær Kær-
leikskúlan nýtt útlit og hefur 
hönnun hennar jafnan verið í 
höndum fremstu listamanna þjóð-
arinnar. Kærleikskúlan í ár er 
hönnuð af listamanninum Elínu 
Hansdóttur og ber hún heitið 
Terrella. 

Kærleikurinn sameinar
Elín lýsir sýn sinni á bak við hönn-
unina í þessum orðum: „Innan 
glerhjúpsins er kúla sem dregur að 
sér efni og skapar heild sem ein-
ungis varir eitt andartak. Um leið 
og utanaðkomandi kraftur hreyfir 
við henni verður samsetningin á 
yfirborði hennar önnur. Fegurðin 
býr í tilviljanakenndri lögun, þeim 
margbreytileika sem aðdráttaraflið 
býður upp á og þeim áhrifum sem 
við getum haft á umhverfi okkar – 
því kærleikurinn getur með krafti 
sínum sameinað og umbreytt því 
sem kemst í tæri við segulmagn 
hans.“ 

Til eflingar Reykjadals
Tilgangurinn með sölu Kærleik-
skúlunnar er að auðga líf fatlaðra 
barna og ungmenna, með því að 
efla starfsemi Reykjadals og gera 
þannig fleirum mögulegt að njóta 
þar ævintýra tilverunnar í hópi 
með jafnöldrum – eignast vini og 
dýrmætar minningar. 

Í grunninn er Kærleikskúlan tær 
eins og kærleikurinn með borða í 
rauðum lit jólanna. Kærleikskúlan 
er munnblásin og eru því engar 
tvær kúlur nákvæmlega eins, en all-
ar fallegar hver á sinn hátt. Kær-
leikskúlan kemur í kassa og fylgir 

henni bæklingur bæði á ensku og 
íslensku. Starfsfólk Áss vinnustofu 
sem rekin er af Styrktarfélaginu 
Ási, hefur séð um að setja saman 
kassana undir kúlurnar, klippa 
borðana og pakka svo öllu saman. 
Um margra vikna vinnu er að ræða 
sem unnin er af einstakri gleði og 
áhuga. Þá hefur Listasafn Reykja-
víkur styrkt verkefnið og þannig 
sýnt áhuga sinn á aukinni velferð 
fatlaðra barna og ungmenna. 

Fegurðin í óvissunni
Elín Hansdóttir er fædd árið 1980 
en hún lauk BA prófi frá Listahá-
skóla Íslands og MA prófi frá KHB 
Weissensee í Berlín. Innsetningar 
Elínar, sem byggðar eru fyrir til-
tekin rými, taka á sig margvíslegar 

myndir. Nefna má hljóð- og sjón-
rænar blekkingar, göng í ætt við 
völundarhús og byggingarfræðilega 
þætti sem myndast fyrir tilstilli 
hreyfingar. Verk hennar ögra og 
hvetja áhorfendur til að upplifa og 
skynja umhverfi og rými á nýjan 
hátt, en þau fjalla í grundvallarat-
riðum um tilvist mannsins og 
fegurðina í óvissunni. Elín, sem 
fengist hefur við flesta miðla í list-
sköpun sinni, hlaut Íslensku bjart-
sýnisverðlaunin árið 2017 og Guð -
mundu verðlaunin seinna sama ár. 
Verk Elínar hafa verið sýnd á öll-
um helstu sýningarstöðum hér-
lendis og víða erlendis. 

slf.is

  Listamaðurinn. Elín Hansdóttir hannar Kærleikskúluna í ár. „Kærleikur-
inn getur með krafti sínum sameinað og umbreytt því sem kemst í tæri við 
segulmagn hans.“

  Allur ágóði af sölu Kærleikskúl-
unnar rennur til eflingar starfs í 
þágu fatlaðra barna og ungmenna.

Kærleikskúlan Terrella

Fyrri listamenn 
Kærleikskúlu
2003: ERRÓ 
2004: Ólafur Elíasson 
2005: Rúrí 
2006: Gabríela 
2007: Eggert Pétursson
2008: Gjörningaklúbburinn
2009: Hreinn Friðfinnson
2010: Katrín Sigurðardóttir 
2011: Yoko Ono 
2012: Hrafnhildur Arnardóttir
2013: Ragnar Kjartansson 
2014: Davíð Örn Halldórsson
2015: Ragna Róbertsdóttir
2016: Sigurður Árni Sigurðsson 
2017: Egill Sæbjörnsson



34 | AKUREYRI // jól 2018

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

Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni

Óskum Akureyringum 
og landsmönnum öllum 
gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári
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Verslun Jötuns á Lónsbakka norð-
an Akureyrar hefur stöðugt sótt í 
sig veðrið síðan hún var opnuð 
fyrir fimm árum. Mikið vöruúrval 
er aðalsmerki hennar og höfðar 
verslunin þar af leiðandi til breiðs 
hóps viðskiptavina, hvort heldur 
þeir eru í þéttbýli eða dreifbýli. 

Vinnutækin fyrir bóndann 
– fötin fyrir iðnaðarmanninn
Jötunn er eitt öflugasta fyrirtæki 
landsins í þjónustu við íslenskan 
landbúnað, bæði hvað lýtur að sölu 
á dráttarvélum og öðrum tækja-
búnaði, sem og rekstrarvörum. Að-
alsteinn Ólafsson, verslunarstjóri 
Jötuns á Lónsbakka, segir bændur 
sækja sér efnavörur, fóður, fatnað, 
verkfæri, varahluti og ýmislegt 
fleira í verslunina. 

„Að sama skapi höfum við 
margt að bjóða iðnaðarmönnum 
og verktökum hvað varðar t.d. 
verkfæri og vinnufatnað,“ segir Að-
alsteinn en Jötunn selur til dæmis 
hinar vönduðu SealSkinz vörur 
fyrir höfuð, hendur og fætur; 
vatnsheldar og hlýjar. Þær eru til-
valdar í jólapakkann fyrir bæði 
iðnaðarmennina og útivistarfólkið. 

Leikföng, reiðhjól
og snjóblásarar
Og talandi um jólagjöf þá er 
vandalaust að finna hjá Jötni gjafir 
sem hitta þráðbeint í mark hjá 
yngstu kynslóðinni, þ.e. leikfanga-
traktora og alls kyns tengitæki. 
„Við erum með mikið úrval af 
vönduðum leikföngum sem alltaf 
njóta mikilla vinsælda, ekki síst á 
þessum árstíma,“ segir Aðalsteinn.

Jötunn selur einnig hin vinsælu 
Trek reiðhjól og vörur sem reið-
hjólasportinu tengist. Einnig má 
nefna garðaáhöld, gæludýravörur, 
snjóblásara, fjórhjól og margt 
fleira. „Við leggjum okkur fram 
um að sníða vöruúrvalið að þörf-
um bæjarbúa,“ segir hann. 

jotunn.is

Jötunn á Lónsbakka

Allt milli himins og jarðar! 

  Aðalsteinn Ólafsson, verslunarstjóri Jötuns á Lónsbakka.   Jötunn býður mikið úrval tækjabúnaðar, m.a. fyrir bændur og verktaka. 
Snjóblásarar koma sannarlega í góðar þarfir þessa dagana. 

Glerártorgi  -   Sími 571 5546
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„Það hefur orðið mikil aukning í 
sölu Nokian vetrardekkjanna síð-
ustu ár hjá okkur hér í Brimborg 
á Akureyri. Þessi frábæru dekk, 
sem fást bæði negld og ónegld, 
eru afsprengi finnsks hugvits og 
sérhönnuð fyrir notkun á norð-
lægum slóðum enda afar góð 
reynsla af þeim hér á landi,“ segir 
Jón Árelíus Þorvaldsson, fram-
kvæmdastjóri Brimborgar á Akur-
eyri. Brimborg hefur sl. fimm ár 
verið í samstafi við Bleiku slauf-
una sem þýðir að hluti af sölu-
verði hvers dekks í október og 
nóvember rennur til Krabba-
meinsfélags Íslands.

Nokian er treystandi
Nokian vetrardekkin hafa um ára-
raðir verið leiðandi þegar kemur að 
öryggi og þægindum. Mýkt og 
tæknilegir yfirburðir Nokian vetr-
ardekkjanna auka öryggi vegfar-
enda og hjálpa ökumönnum að 
komast leiðar sinnar á ís, snjó og 
öðrum erfiðum vetraraðstæðum. 
„Það er engin klisja þegar ég segi 
að það er hægt að treysta dekkjun-
um frá Nokian. Þau hafa líka ávallt 
komið mjög vel út í könnunum og 
eiga sigurvegara í öllum flokkum. 
Ökumenn vita vel að það er mikil-
vægt að geta treyst eiginleikum 
dekkja í krefjandi aðstæðum og 
einmitt þess vegna velja margir 
Nokian,“ segir Jón Árelíus. Og 
hann bætir við: „Það er gaman að 
nefna það að mjög margir nýir 
kaupendur koma einmitt vegna 
þess að vinnufélagar eða kunningj-
ar hafa verið að hæla þessum frá-
bæru dekkjum.“

Gæðadekkið Hakkapeliitta 9 
Nokian framleiðir dekk af fjöl-
mörgum stærðum og gerðum og í 
framleiðsluferlinu öllu er mjög 
hugað að vistsporinu til að draga 
úr óæskilegum umhverfisáhrifum. 
Dekkin eru prófuð í afar erfiðum 
og krefjandi vetraraðstæðum á um 
700 hektara tilraunasvæði í Finn-
landi þar sem eru um 50 brautir 
með mismunandi undirlagi. 
„Nokian dekkin hafa sópað til sín 
viðurkenningum og má nefna sem 
dæmi að Nokian Hakkapeliitta 9 
hefur verið valið besta nagladekkið 
samkvæmt dekkjakönnun NAF. 
Dekkin eru öll verksmiðjunegld og 
ný naglatækni og nýtt mynstur 
Hakkapeliitta 9 veitir hámarks ör-
yggi og grip í snjó og hálku. Þess 
má og geta að Nokian dekkin eru 
með svokallaðar DSI-merkingar á 

öllum sínum dekkjum sem segja til 
um hversu mikið er eftir af dekk-
inu til þess að það uppfylli öryggis-
kröfur.“

Endurbætt hliðarstyrking
Í flestum tegundum dekkja frá 
Nokian hefur verið þróuð ný tækni 

sem kallast Nokian Tyres Aramid, 
en það er hliðarstyrking sem eykur 
endingu dekkjanna og verndar þau 
í óvæntum aðstæðum. „Efnið í 
hliðum dekkjanna inniheldur gríð-
arsterkar aramíðtrefjar sem eru 
sambærilegar efninu kevlar sem er 
notað í skotheld vesti. Aramíð-

trefjarnar styrkja hliðarveggi dekks-
ins þannig að það þolir betur utan-
aðkomandi álag eins og holur í 
vegum,“ segir Jón Árelíus hjá 
Brimborg að síðustu. 

brimborg.is

  Jón Árelíus Þorvaldsson, framkvæmdastjóri Brimborgar á Akureyri. „Það er engin klisja þegar ég segi að það er 
hægt að treysta dekkjunum frá Nokian. Þau hafa líka ávallt komið mjög vel út í könnunum og eiga sigurvegara í 
öllum flokkum.“

Nokian fyrir 
norðlægar 
slóðir

„Nýir bókatitlar streyma í hús og 
hér er komin jólastemning fyrir 
löngu. Penninn Eymundsson á 
Akureyri er fjölsótt verslun þessa 
dagana enda hægt að fá hér allt 
sem þarf fyrir jólin eins og úrval 
bóka, pappír, ritföng, húsgögn og 
gjafavörur af ýmsu tagi er til vitnis 
um.. Í bókaflóðinu þessi jólin 
virðist meira um ævisögur en oft 
áður, m.a. þekktra Akureyringa 
sem ég þykist vita að Norðlend-

ingar hafi áhuga á að kynna sér,“ 
segir Guðný Ketilsdóttir, verslun-
arstjóri í Pennanum Eymundsson 
á Akureyri.

Bækur verðlaunahafa
Meðal ævisagna Akureyringa sem 
út koma fyrir jólin má nefna bók-
ina Kennedybræður eftir Óskar 
Þór Halldórsson sem skráir lífs-
hlaup þeirra landsþekktu athafna-
manna í máli og myndum. Einnig 

má nefna ævisögu Arons Einars 
Gunnarssonar þar sem rakin er 
saga þess frækna knattspyrnu-
kappa, allt frá því hann hóf ferlinn 
á Akureyri og slóst síðan í hóp 
helstu knattspyrnumanna veraldar 
úti í hinum stóra heimi. Þá er 
einnig vert að geta gamansagna af 
Eyfirðingum undir heitinu Ótta-
legur Júlli ertu, en þær skráir Jón 
Hjaltason sagnfræðingur og bóka-
útgefandi hjá Völuspá. 

„Þeir sem hingað koma eru allt-
af spenntir fyrir árlegum sölukóng-
um og drottningum á borð við 
Arnald og Yrsu en þeir höfundar 
eiga hér marga aðdáendur. Þá er 
talsvert spurt eftir bókum Auðar 
Övu Ólafsdóttur sem hlaut á dög-
unum Bókmenntaverðlaun Norð-
urlandaráðs fyrir bókina Ör en 
hún er með nýja bók þetta árið 
sem heitir Ungfrú Ísland. Einnig 
má nefna Sölvasögu Daníelssonar 

eftir annan verlaunahafa Norður-
landaráðs og Akureyring, Arnar 
Má Arngrímsson en hann hlaut 
barna- og unglingabókaverðlaunin 
árið 2016. Það er alltaf eftirspurn 
eftir bókum sem eru ætlaðar börn-
um og unglingum en þetta árið 
kemur t.d. út bókin 14. jólasveinn-
inn eftir Ásgeir Ólafsson en hann 
fer fyrir forlagi hér á Akureyri,“ 
segir Guðný verslunarstjóri.

Mikið úrval af gjafavöru
„Við erum líka með fulla búð af 
gjafavöru og úrvalið hefur aldrei 
verið meira. Hér eru margar 
skrítnar og skemmtilegar vörur frá 
Donkey þar sem grínið er í fyrir-
rúmi og einnig býður Penninn Ey-
mundsson upp á húsgögn og skrif-
stofuvörur, m.a. frá Vitra sem eru 
vandaðar og góðar vörur.“

penninn.is

  Guðný Ketilsdóttir, verslunarstjóri í Pennanum Eymundsson. „Sala bóka 
hafi farið vel af stað og það virðist mikil gróska í æviagnarituninni þessi 
jólin.“

Penninn Eymundsson

Ævisögur Akureyringa og fleira gott

Opið: kl. 7 -18 virka daga og kl. 7-17 um helgar

Dalsbraut 1 - Akureyri - Sími 461 2700

Verið velkomin!
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– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU Á
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Það er ýmislegt sem breytist með tímanum en KEA hangikjötið hefur verið ómissandi á 
jólaborðum Íslendinga í fjöldamörg ár. Það er taðreykt og verkað samkvæmt aldagömlum 

hefðum sem tryggja framúrskarandi bragð og gæði.

Bragðið sem býr til jólin
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„Það er auðvitað alltaf líf og fjör í 
Húsasmiðjunni en fyrir jólin 
skapast hér oft skemmtileg stemn-
ing þar sem fjölskyldur koma til 
að versla. Við eigum von á skrítn-
um jólasveinum til okkar þegar 
nær dregur jólum og jólatónlistin 
mun óma hér um allt hús. Þetta 
eru annasamir en skemmtilegir 
dagar og notaleg stemning hér í 
Húsasmiðjunni og Blómavali,“ 
segir Birgir Björnsson, rekstrar-
stjóri Húsasmiðjunnar og Blóma-
vals á Lónsbakka. 

LED jólaljósin allsráðandi
Jólaandinn er fyrir löngu kominn í 
Húsasmiðjunni og Blómavali og 
þar má sjá gott úrval blóma og 
blómaskreytinga og efni til að gera 
kransa og aðrar jólskreytingar. 
„Við erum með gríðarlegt úrval af 
alls kyns jólavörum; úti- og inni-
seríur, jólatré og jólaskraut, greni, 
kerti servíettur og margt fleira. 
Jólaseríurnar komu snemma í hill-
urnar okkar enda Norðlendingar 
duglegir að lýsa upp í aðdraganda 
jóla. LED ljósin eru orðin nær alls-
ráðandi hjá okkar og hægt að fá 
alls kyns vönduð og skemmtileg 
jólaljós sem bæði endast vel og þarf 
lítið að hugsa um,“ segir Birgir. 

Heimilistæki til jólagjafa
Húsasmiðjan á Lónsbakka á Akur-
eyri er alhliða byggingavöruverslun 
með gott úrval af byggingavörum 
og verkfærum í heimsþekktum og 
góðum merkjum. Heimilistæki og 
húsbúnaður eru líka snar þáttur í 
vöruframboði Húsasmiðjunnar og 
því auðvelt að finna vandaðan hús-
búnað til jólagjafa í hillum verslun-
arinnar. Fjölmargir kaupa sér nýtt 
heimilistæki í tilefni af jólum og 
enn aðrir eru að keppast við að 
ljúka breytingum eða nýbygging-
um áður en jólahátíðin gengur í 
garð. „Það eru allir velkomnir til 
okkar fyrir jólin og auðvitað 
hvenær sem er. Hér er hægt að 
versla en um leið fá í sig andann 
sem er svo nauðsynlegur þegar líða 
fer að jólum,“ segir Birgir Björns-
son verslunarstjóri að lokum. 

husa.is
blomaval.is

  Birgir Björnsson rekstrarstjóri með son sinn Baltasar Ragnar í jólasveinasleðanum. „Norðlendingar eru duglegir að lýsa upp í aðdraganda jólanna en LED 
ljósin eru orðin nær allsráðandi og hægt að fá alls kyns vönduð og skemmtileg jólaljós.“ 

Jólin eru komin í Húsasmiðjunni!

Miðbæjarverslanir
Fös. 7. des. Kertakv., 1022
Lau. 8. des.  1118
Sun. 9. des.  1317
Mán. 10. des.  1018
Þri. 11. des. 1018
Mið. 12. des. 1018
Fim. 13. des. 1018
Fös. 14. des.  1018
Lau. 15. des.  1022
Sun. 16. des. 1017
Mán. 17. des. 1022
Þri. 18. des. 1022
Mið. 19. des.  1022
Fim. 20. des. 1022
Fös. 21. des. 1022
Lau. 22. des.  1022
Sun. 23. des. 1123
Mán. 24. des.  1012

Glerártorg
Fös. 7. des. 1018:30
Lau. 8. des.  1017
Sun. 9. des.  1317
Mán. 10. des.  1018:30
Þri. 11. des. 1018:30
Mið. 12. des. 1018:30
Fim. 13. des. 1018:30
Fös. 14. des.  1018:30
Lau. 15. des.  1022

Sun. 16. des. 1322
Mán. 17. des. 1022
Þri. 18. des. 1022
Mið. 19. des.  1022
Fim. 20. des. 1022
Fös. 21. des. 1022
Lau. 22. des.  1022
Sun. 23. des. 1023
Mán. 24. des.  1012

  Jólakötturinn er við fallega jólatréð á Ráð-
hústorgi. Sannkölluð jólastemning verður á 
kertakvöldi miðbæjarsamtakanna í kvöld og 
verða allar verslanir miðbæjarins opnar til 
kl. 22. 

Opnunartímar verslana til jóla

  Opnunartími verslana á Glerártorgi lengist frá og með 15. desember.

Jólasveinar kíkja 
í heimsókn 
dagana 8., 9., 
15., 16., 20., 21., 
22. og 23. 
desember. 

„Við höfum ávallt lagt mikla 
áherslu á íslenska menningu, arf-
leifð og náttúru í okkar vörum, 
kappkostað er að nota hágæðaefni 
og að framleiðslan sé umhverfis-
væn. Okkar markmið er einnig að 
hanna vöru sem gleður og veitir 
vellíðan,“ segir Jóna Arnórsdóttir, 
verslunarstjóri hjá Lín Design á 
Glerártorgi á Akureyri. Fyrirtækið 
kynnir nýja vörulínu að jafnaði 
þrisvar til fjórum sinnum á ári.

Rúmföt hafa að sögn Jónu 
ávallt verið vinsæl vara hjá Lín De-
sign. Í þeim er 100% pimabómull, 
ein vandaðasta gerð bómullar á 
markaðnum, en höfuðáhersla fyrir-
tækisins er á gæði. Allar sængur eru 
vistvænar. Endurnýtanlegar bóm-

ullarumbúðir eru einnig nýttar til 
að pakka inn vörum en nýjasta 
pakkningin er þannig að rúmföt-
um er pakkað í glæsilegt púðaver 
sem bæði eykur fegurðar- og nota-
gildi. „Okkar markmið er að láta 
náttúruna njóta vafans og henda 
engu,“ segir Jóna.

Þægileg kósíföt
Lín Design hefur um árabil selt 
töluvert af rúmfötum til hótela og 
ferðaþjónustuaðila og eins hafa 
rúmföt verið vinsæl vara til jóla-
gjafa frá fyrirtækjum til starfs-
manna. „Rúmföt hafa alltaf verið 
vinsæl jólagjöf og við eigum mikið 
úrval af þeim núna fyrir jólin,“ seg-
ir Jóna en bendir á að það eigi 

einnig við um vistvænar dúnsæng-
ur og kodda úr andadún, útsaum-
uð handklæði og þá séu gjafakort 
einnig vinsæl til jóla- og tækifæris-
gjafa. 

„Kósífötin okkar eru líka ofar-
lega á vinsældalistanum,“ segir 
Jóna, en þau eru hönnuð með það 
að markmiði að fólki líði vel í 
þeim, þau eru bæði þægileg og 

smekkleg og til á alla, börn, ungl-
inga og fullorðna, bæði karla og 
konur. Þá bendir Jóna á að net-
verslun Lín Design hafi þjónað 
landsbyggðinni frá árinu 2009 og 
sendi viðskiptavinum vörur endur-
gjaldslaust á næsta pósthús.

lindesign.is

Lín Design á Glerártorgi

Rúmfötin alltaf 
vinsæl til jólagjafa

  Jóna Arnórsdóttir verslunarstjóri hjá Lín Design á Glerártorgi á Akureyri.
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Handklæði og sængurver eru 
ávallt vinsælar gjafir um jólin en 
áhersla hönnunarfyrirtækisins 
Vorhús á gæði skilar sér í jákvæð-
um viðtökum og viðskiptavinir 
halda tryggð við fyrirtækið. „Slík 
tryggð skiptir okkur miklu máli,“ 
segir Fjóla Karlsdóttir fram-
kvæmdastjóri. „Við leggjum mik-
ið upp úr gæðum og góðri þjón-
ustu, bæði við einstaklinga og fyr-

irtæki, án þeirra væri fyrirtækið 
ekki að fagna 10 ára afmæli í ár.“

 
Hátíðarbollinn seldist upp 
á þremur vikum
Þekktustu vörur Vorhús eru tvö-
földu thermo bollarnir, en í ár 
komu á markað silfurbollar í tilefni 
af 10 ára afmælinu. Hátíðarbolli 
kom á markað í byrjun nóvember, 
hann er rauður með silfri og seldist 

upp á þremur vikum. „Það er alltaf 
erfitt að áætla eftirspurn, við höf-
um stundum selt upp vörur löngu 
fyrir jól líkt og var með hátíðar-
bollann, en það eru enn til afmæl-
isbollar,“ segir Eydís Ólafsdóttir 
markaðs- og sölustjóri Vorhús. 

Sigríður Haraldsdóttir hönnun-
arstjóri tekur í sama streng og segir 
að alltaf séu til aðrar vörur og 
fallegar í stað þeirra sem seljast 

upp. Nefnir hún að í sumar hafi 
skurðarbretti komið á markað og 
voru þau afar vinsæl. „Það hafa líka 
margir fallið fyrir nýju matar- og 
kaffistelli sem kom fyrst á markað í 
mars,“ segir hún.

„Allt er breytingum háð“
Þrír af fjórum eigendum Vorhús 
starfa í fullu starfi hjá félaginu, 
Sveinbjörg Hallgrímsdóttir, fjórði 
eigandinn, er hætt daglegum störf-

um en kemur enn að hönnun hjá 
Vorhús. „Allt er breytingum háð, 
ég taldi rétt að snúa aftur í listina 
en kraftar mínir nýtast fyrirtækinu 
áfram,“ segir Sveinbjörg en Vor-
hús, sem er nýtt nafn á félagi sem 
áður bar hennar nafn, Sveinbjörg. 
Félagið er með aðsetur við Hafnar-
stræti 71. 

vorhus.is

  Eigendur hönnunarfyrirtækisins Vorhús. Frá vinstri: Sigríður Haralds-
dóttir hönnunarstjóri, Fjóla Karlsdóttir framkvæmdastjóri, Eydís Ólafs-
dóttir, markaðs- og sölustjóri og Sveinbjörg Hallgrímsdóttir sem stofnaði 
fyrirtækið fyrir 10 árum. 

 Jólahandklæði.  Jólaleg eldhúslína. 

Vorhús fagnar 10 ára afmæli í ár

Þakklát fyrir tryggð 
viðskiptavina

Akureyri Museum‘s 
Christmas Exhibition

Aðalstræti 58, Akureyri • www.minjasafnid.is

16. nóvember 2018 – 13. janúar 2019
Opið daglega 13-16  ·  Open daily 1 pm-4 pm

Lokað/Closed 24. 25. desember/1. janúar

Jólasýning Minjasafnsins á Akureyri

  Jólakveðjur 

 og jólasveinar
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Sjúkrasjóður Sambands stjórn-
endafélaga ásamt aðildarfélögum, 
færði Ljósinu, endurhæfingar- og 
stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem 
hefur fengið krabbamein og að-
standendur þess, peningagjöf á 
dögunum í tilefni af 80 ára afmæli 
sambandsins. Um er að ræða 1,2 
milljónir króna sem varið verður 
til reksturs Ljóssins.

Mikilvægur stuðningur
„Þessi styrkur Sambands stjórn-
endafélaga er okkur gífurlega mik-
ilvægur og við þökkum af alhug 
þann velvilja og stuðning sem í 
þessu felst. Það er einmitt þessi 
hugur í garð starfseminnar sem 
gerir okkur kleift að starfa í þágu 
krabbameinssjúkra og aðstandenda 
þeirra. Kærar þakkir til allra þeirra 
félagsmanna sem starfa innan vé-
banda stjórnendafélaganna. Ykkar 
stuðningur er okkar von,“ segir 
Erna Magnúsdóttir, forstöðukona 
Ljóssins.

„Samband stjórnendafélaga, 
sem áður hét Verkstjórasamband 
Íslands, fagnaði 80 ára afmæli í 

apríl sl. og í stað þess að efna til 
veisluhalda ákvað stjórn sambands-
ins að veita frekar fjárstyrk til fé-
lagasamtaka sem þyrftu suðnings 
við. Ljósið varð fyrir valinu en þar 
er unnið ómetanlegt mannræktar-
starf sem lengi hefur vakið eftirtekt 
okkar og aðdáun. Við vonum að 
þessi styrkur STF verði Ljósinu 
hvatning til að halda áfram á sömu 
braut,“ segir Skúli Sigurðsson, for-
seti Sambands stjórnendafélaga.

Frábært starf Ljóssins
Ljósið býður upp á fjölbreytta end-
urhæfingu með heilbrigðismennt-
uðu starfsfólki. Dagskráin, sem er 

fyrir fólk sem hefur greinst með 
krabbamein og aðstandendur 
þeirra, er viðamikil, t.d. námskeið 
fyrir nýgreindar konur, fræðslu-
fundir fyrir karlmenn, jógahópar, 
gönguhópar, líkamsrækt, hand-
verkshópar, nudd, jafningjahópar 
o.fl. Í Ljósinu er unnið að því að 
efla líkamlegan og andlegan styrk. 
Húsnæði Ljóssins að Langholtsvegi 
43 í Reykjavík er opið alla virka 
daga frá kl. 08:30 til 16:00 en auk 
þess er boðið upp á skipulögð 
námskeið á kvöldin og á laugar-
dögum. 

  Frá afhendingu gjafar Sjúkrasjóðs Sambands stjórnendafélaga. Stjórn STF 
og starfsmenn á skrifstofu voru með í för þegar Erna Magnúsdóttir, for-
stöðukona Ljóssins, tók við gjöfinni úr hendi Skúla Sigurðssonar forseta 
sambandsins.

Stjórnendur styðja Ljósið

Á aðalfundi MAk, sem haldinn var 
í lok október, kom fram að tekjur 
félagsins hafi aukist verulega milli 
ára, eða um 42%. Þuríður Helga 
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Menningarfélags Akureyrar, segir 
gott rekstrargengi sanna að sam-
eining menningarstofnananna hafi 
gengið vel. 

„Við höfum náð ótrúlegum ár-
angri á stuttum tíma og ég vil nota 
þetta tækifæri til að þakka starfs-
fólkinu fyrir sitt frábæra starf. Eins 
erum við afskaplega heppin með 
fólkið hér á Akureyri sem hefur 
verið duglegt að mæta til okkar og 
fyrir það erum við þakklát,“ segir 
Þuríður Helga. 

Í tekjuaukningu MAk munar 
mestu um aukningu á sjálfsaflafé 
sem man 43% af heildartekjum fé-
lagsins á rekstrarárinu. Tekjuaukn-
ingin er tilkomin vegna tvöföldun-
ar á miðasölutekjum, sem og vegna 
aukningar á tekjum SinfoniaNord 
sem námu 44 mk.r. á árinu. 
Tekjur félagsins af útleigu húsnæð-
is og þjónustu jukust um 20% á 
milli ára og hækkun á opinberum 
framlögum nam 18 % á milli ára.

  Þuríður Helga Kristjánsdóttir er 
framkvæmdastjóri Menningarfé-
lags Akureyrar.

Akureyringar 
duglegir að 
mæta

Gjöfin sem gleður  
mjúka gjöfin frá 

Lín Design

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  | GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS
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„Þetta er saga athafnabræðra sem 
mörkuðu spor sín í atvinnusögu 
Akureyrar á síðari hluta síðustu 
aldar. Þrír þeirra stofnuðu Bíla-
leigu Akureyrar og hinir tveir hafa 
einnig starfað hjá fyrirtækinu. En 
þetta er miklu meira en athafna-
saga enda hafa þeir bræður víða 
komið við í félagsmálum, íþrótt-
um og ýmsu öðru,“ segir Óskar 
Þór Halldórsson, höfundur nýút-

kominnar bókar um akureyrsku 
bræðurna Baldur, Vilhelm, Birgi, 
Skúla og Eyjólf Ágústssyni. Þeir 
bræður hafa löngum verið kallaðir 
Kennedybræður og það er titill 
bókarinnar. 

„Bræðurnir segja í bókinni hver 
og einn frá sínu lífshlaupi og þar 
kemur ýmislegt áhugavert fram. 
Þeir rifja upp skemmtilega hluti frá 
æsku sinni á Þórshöfn á Langanesi 

og síðar Akureyri eftir að fjölskyld-
an flutti þangað árið 1945. Það 
stóð raunar aldrei til að fjölskyldan 
flytti til Akureyrar enda hafði fjöl-
skyldufaðirinn, Ágúst Steinsson, 
fengið vilyrði fyrir atvinnu í 
Reykjavík. Þangað var ferðinni 
heitið. En síðan gerðist það að 
flutningabíllinn með búslóð fjöl-
skyldunnar bilaði á leiðinni til Ak-
ureyrar, skammt austan Eyjafjarð-
ar, og á þeim tíma sem beðið var 
eftir varahlutum í bílinn til þess að 
halda áfram suðurferðinni bauðst 
Ágústi vinna á Akureyri og fjöl-
skyldunni leist almennt vel á sig 
þar. Það má því með nokkrum 
rökum segja að ef ekki hefði verið 
fyrir bilun í flutningabílnum hefði 
Bílaleiga Akureyrar/Höldur aldrei 
verið stofnuð tæpum þrjátíu árum 
síðar,“ segir Óskar Þór.

Hann segir að fyrst og fremst 
hafi verið sérstaklega gefandi og 
skemmtilegt verkefni að færa sögu 
bræðranna í letur. „Húmorinn er 
jafnan ekki langt undan og þeir 
bræður kunna að gera grín að sjálf-
um sér sem er góður eiginleiki 
húmorista.“

Kennedybræður er 370 blað-
síðna bók, skreytt með um 300 
ljósmyndum sem margar hafa ekki 
áður birst opinberlega.

  Vilhelm, Birgir og Skúli hófu rekstur Bílaleigu Akureyrar árið 1974. Þessa mynd tók Friðþjófur Helgason árið 1977 fyrir framan fyrsta hús fyrirtækisins, Tryggvabraut 14.

  Mynd af bræðrunum fimm prýðir bókarkápuna. Frá vinstri: Eyjólfur, 
Skúli, Baldur, Birgir og Vilhelm Ágústssynir. 

Hinir akureyrsku Kennedybræður

Baldur
Þrettán ára gamall var ég sendill og hjólaði út um allan bæ. Ég veitti 
því athygli að ef þessir menn mættu „venjulegum“ konum litu þeir 
ekki við en þegar þegar þeir mættu virðulegum frúm tóku þeir niður 
hattana og hneigðu sig djúpt. Ég spurði mömmu hvernig á þessu 
stæði en hún sagði mér að þessar „venjulegu“ frúr þættu ekki nægi-
lega virðulegar til að verðskulda að hatturinn væri tekinn ofan fyrir 
þeim.

Eyfi
Um það leyti sem ég var að 
byrja í meistaraflokki ÍBA 
fékk ég boð um að æfa með 
enska stórliðinu Arsenal. Ekki 
man ég nákvæmlega hvernig 
það kom til en þeir sem milli-
gengu það mál voru m.a. Jón 
heitinn Stefánsson, sem hafði 
lengi verið í fótboltanum á 
Akureyri og einn af þeim leik-
mönnum sem ég horfði upp 
til, og Haraldur Sigurðsson 
(Lalli Sig), bankamaður. Ein-
hvern veginn hafði ég ekki 
kjark til þess að stíga skrefið 
og láta á þetta reyna og sagði 
því nei við þessu boði. En 
þegar frá leið sá ég mikið eftir 
því að hafa ekki látið slag 
standa og þegið boðið. 

Biggi
Þegar ég fór til Kaupmannahafnar í verkfræði hélt ég áfram að æfa ís-
hokkí og spilaði nokkra leiki með stúdentum í háskólanum. Þjálfari 
okkar var sænskur og hann undraðist hversu góður ég væri á skaut-
um, miðað við að koma frá Íslandi þar sem aðstæður fyrir íshokkí 
væru afar frumstæðar. Hins vegar vantaði mikið upp á að kylfumeð-
ferðin hjá mér væri til jafns við Danina. Þeir voru vanir góðum kylf-
um sem við höfðum ekki yfir að ráða heima, hvorki á Akureyri né í 
Reykjavík. 

Skúli
Magnús Jónsson, rennismiður og sendibílstjóri, sem var mikill vinur 
okkar, kom mikið í viðgerða skúrinn og málin þróuðust á þann veg að 
hann tók að sér að sjá um sjá um dekkjaviðgerðir og dekkjaskipti fyrir 
okkur bræður. Það var síðan samkomulag um að hann myndi skrá 
reikningshaldið á vegginn í skúrnum, fyrir hvern okkar hann væri að 
vinna og hversu lengi og síðan myndum við gera upp við hann. Einn 
daginn málaði Villi yfir reikningshaldið í ógáti og þar með hvarf það 
á einu bretti!

Villi
Fyrst eftir að ég kom vestur gekk ég um grindhoraður í þunnum Evr-
ópufrakka. Eftir þessu var tekið því Bandaríkjamenn klæddust ekki 
slíkum fatnaði. Einu sinni gerðist það að kvöldlagi að lögreglan 
stoppaði mig í úthverfi New York, skipaði mér að rétta upp hendur 
og lét mig standa upp við netgirðingu á meðan ég var lýstur með 
vasaljósi og rannsakaður í bak og fyrir. Ekki aðeins þótti ég sérkenni-
legur í útliti heldur var ég á þeim stað sem lögreglunni þótti grun-
samlegt, í nágrenni við Du Pont efnaverksmiðjuna. Þetta var á tím-
um kalda stríðsins og því var álitið að ég væri evrópskur njósnari!
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Vatnshelt andar Vindhelt teygjanlegt sVeigjanlegt slitsterkt

f y r i r  í s l e n s k a r  a ð s t æ ð u r

Sealskinz er breskt fyrirtæki sem framleiðir einstaka línu af vatns heldum 
vörum fyrir höfuð þitt, hendur og fætur.

Sealskinz notast við 3ja laga einkaleyfisskráða tækni í prjónuðum sokkum, hönskum og húfum 
til að búa til óaðfinnanlegar vörur sem eru algerlega vatnsheldar en anda engu að síður.

Reykjavík GG Sjósport / Örninn reiðhjólaverslun / Lífland / Icewear / Arctic Trucks / Ellingsen Borgarnes Lífland Ísafjörður Bílaverkstæði 
SB Blönduós Lífland Sauðárkrókur Kaupfélag Skagfirðinga Siglufjörður SR Byggingavörur Akureyri Lífland / Veiðiríkið / Icewear / Hornið 
veiði og útivist / Jötunn Húsavík Skóbúð Húsavíkur Vopnafjörður Málningarþjónusta Ingólfs Egilsstaðir Jötunn Neskaupsstaður Multitask 
Reyðarfjörður Veiðiflugan Vík í Mýrdal Icewear Hvolsvöllur Lífland Selfoss Jötunn Bláskógabyggð Gullfosskaffi / Þjónustmiðstöðin Þingvöllum.

SealSkinz endursöluaðilar

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is
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„Við reiknum með að opna Pizza- 
smiðjuna í janúar. Þessi veitinga-
staður verður eingöngu með ekta 
eldbakaðar pizzur enda njóta þær 
alltaf vinsælda,“ segir Einar Geirs-
son, veitingamaður á Rub 23 um 
opnun nýs veitingastaðar í miðbæ 
Akureyrar þar sem áður var veit-
ingastaðurinn La vita e Bella. Ein-
ar og eiginkona hans, Heiðdís 
Fjóla Pétursdóttir, eigendur Rub 
23 færðu verulega út kvíarnar í 
veitingarekstri í sumar þegar þau 
keyptu veitingastaðina Bautann 
og La vita e Bella, en fyrir áttu 
þau veitingastaðinn Sushi Corner. 
Allir þessir fjórir veitingastaðir 
eru við sömu götuna í miðbæ Ak-
ureyrar. 

Sérsmíðaður eldofn frá Ítalíu
„Í kjölfar kaupanna á Bautanum 
síðasta vor gerðum við ýmsar 
breytingar á áherslum staðarins, 
breyttum matseðlinum, merki og 
ýmsu öðru. Við ætlum okkur svo 
að gera breytingar á húsnæðinu 
þegar fram líða stundir. Næsta 
skref var að hefja undirbúning að 
nýjum pizzastað í Bautahúsinu og 
okkur þótti einboðið að taka á nýj-
an leik upp Smiðjunafnið en í 
þessu rými var um árabil rekinn 
veitingastaðurinn Smiðjan, sem 
margir muna eftir. Úr varð Pizza- 
smiðjan og þar bjóðum við ekta 
eldbakaðar pizzur að ítalskri fyrir-
mynd og erum nú í desember að 
koma fyrir í húsinu nýjum sér-

smíðuðum eldofni frá Ítalíu,“ segir 
Einar. 

Veitingaumhverfið breytt 
á Akureyri 
Með í kaupunum á Bautanum 
fylgdi veisluþjónusta sem Einar 
segir að áfram verði starfrækt af 
fullum krafti en að þeim verkefn-
um vinnur starfsfólk Bautans og 
Rub23. Á þessum árstíma er tals-
vert um minni jólaveislur hjá fyrir-
tækjum úti í bæ og á veitingastöð-
unum segir Einar að matseðlarnir 
fái á sig jólablæ nú þegar líður að 
hátíðum. 

„Sumarið var gott í veitinga-

starfseminni og árið í heild kemur 
vel út. Það varð mikil breyting í 
þessu umhverfi hér á Akureyri fyrir 
4-5 árum, ferðamannastraumur 
stórjókst og ferðamenn eru hér árið 
um kring þó ferðamennskan sé 
mun minni yfir veturinn. Aukning 
í beinu flug til Akureyrar skilar sér 
í veitingahúsarekstrinum og sama 
er að segja þegar góður snjór er í 
fjallinu á veturna og fjölsóttir við-
burðir í Hofi. Þetta styður hvert 
annað.“

rub23.is
bautinn.is

  Hjónin Einar Geirsson og Heiðdís Fjóla Pétursdóttir, eigendur Rub 23 og 
Sushi Corner, færðu út kvíarnar í sumar og keyptu Bautann og La vita e 
Bella. Þar sem síðarnefndi staðurinn var opna þau nýjan stað í janúar, 
Pizzasmiðjuna. 

  Bautinn, hinn gamalgróni veitingastaður í hjarta Akureyrar. 

Pizzasmiðjan opnar í janúar

Fimmtudaginn 13. desember

Aðventukvöld

Akureyri
í LÍFLANDI

Fimmtudaginn 13. desember í LÍFLANDI á Akureyri.

Opið verður til kl. 22:00.

• 20% afsláttur af fatnaði og skóm.

• 15% afsláttur af járningarvörum, mélum og ábreiðum.

• 15% afsláttur af gæludýravörum og ARION fóðri.

Jónas Þór Jónasson og Ívar Helgason 
koma kl. 20:30 og taka nokkur vel valin lög.

Tilvalið að gleðjast í góðum hópi og kíkja 

á hugmyndir að jólagjöfum.

Léttar veitingar í boði

Ljúf stemning, léttar veitingarog frábær tilboð
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„Við höfum stöðugt aukið úrvalið 
hjá okkur í skartgripum og leggj-
um mikla áherslu á að bjóða vörur 
frá íslenskum skartgripahönnuð-
um,“ segir Halldór Halldórsson, 
úrsmiður á Glerártorgi en þar fær-
ist verslunin í aukana dag frá degi 
nú þegar jólahátíðin er í nánd. 
Vandað úr eða fallegur skartgripur 
er enda sígild og góð jólagjöf. 

Sif Jakobs orðin stórt nafn
 í skartgripaheiminum
„Fyrst ber auðvitað að nefna skart-
gripina frá Sif Jakobs sem við erum 
með mikið úrval af. Við erum afar 
stolt af því að bjóða hennar vöru 
hér á Akureyri því Sif er Akureyr-
ingur og orðin stórt nafn í skart-
gripaheiminum á evrópskan mæli-
kvarða,“ segir Halldór og nefnir 
einnig framleiðslu hönnuðarins 
Sigurðar Inga Bjarnasonar gull-
smiðs sem ber vörumerkið Sign. 

„Ingi er með nýja og mjög 
skemmtilega línu nú fyrir jólin í 
öllum þessum helstu flokkum, þ.e. 
hálsmenum, hringum, armbönd-
um og eyrnalokkum en Sign, eins 
og fleiri hönnuðir, eru líka með æ 
meira af herraskarti. Það geta verið 
hringar, hálsmen, armbönd, bind-
isnælur og skyrtuhnappar, svo fátt 
sé nefnt,“ segir Halldór og nefnir 
einnig skartgripi frá Veru Design 
en hönnuður þeirra er Íris Björk 
Jónsdóttir sem tók við skartgripa-

línu sem Guðbjartur Þorleifsson 
gullsmiður var með áður og hefur 
hún þróað sínar hugmyndir áfram. 

Hraunperlur og nýjungar 
frá Jens gullsmið
Hjá Halldóri úrsmið er líka fram-
leiðsla Hraunlistar til sölu en það 
er norðlenskt fyrirtæki sem bræðir 
hraun í perlur á skartgripi. Þetta er 
falleg og skemmtileg framleiðsla 
sem vekur mikla athygli, ekki síst 
meðal ferðamanna. 

„Loks ber að nefna vörur frá 
Jens en þær höfum við boðið mörg 
undanfarin ár. Frá þeim kom 
margt nýtt núna fyrir jólin en auk 
skartgripa framleiða þau mjög fjöl-
breytta stálgjafavöru. Jens, líkt og 
aðrar íslenskir hönnuðir í dag, er 
með hönnun sem höfðar vel til 
viðskiptavina. Fólk hefur áhuga á 
íslenskri hönnun á þessu sviði,“ 
segir Halldór. 

  Halldór Halldórsson, úrsmiður á Glerártorgi segir úrvalið af skartgripum í versluninni sífellt að aukast.   Akureyringurinn Sif Jakobs er Akureyringur sem hefur skapað sér nafn í 
evrópskum skartgripaheimi. Vörur hennar eru seldar hjá Halldóri Ólafs-
syni á Glerártorgi. 

Halldór Ólafsson, úrsmiður

Skartgripa úrvalið aldrei verið meira

VERTU KLÁR Í SKÍÐAVETURINN 

» Herraskíði
» Dömuskíði

» Barnaskíði
» Skíðaskór

» Skíðabúnaður
» Gönguskíði

útivistarverslun
Kaupvangsstræti 4
600 Akureyri
Sími 461 1516
www.utivistogveidi.is
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Ullarkistan á 
Glerártorgi

Úrvalið í 
ullar
fatnaði 
aldrei verið 
meira
„Ullarfatnaðurinn nýtur verð-
skuldaðra vinsælda meðal við-
skiptavina okkar og úrvalið hefur 
aldrei verið meira en núna,“ segir 
Eydís Jóhannesdóttir í versluninni 
Ullarkistunni á Glerártorgi. Versl-
unin hefur selt Janus fatnaðinn 
um árabil og er nú einnig með 
fatnað frá Safa.

Einstakir eiginleikar
Norski Janus fatnaðurinn er fram-
leiddur úr merino ull sem hefur 
einstaka eiginleika, er í senn hlý, 
mjúk, létt, þornar hratt, veldur 
ekki kláða og þannig má áfram 
telja. Það er engin tilviljun að úti-
vistarfólk velur þennan fatnað í 
auknum mæli en eiginleikar fatn-
aðarins gera að verkum að hann er 
tilvalinn í útivistina, fyrir iðnaðar-
manninn í útivinnuna eða sem 
innanundir hefðbundinn klæðnað-
ur hversdags. „Merino ullin hentar 
bæði þegar kalt er í veðri og hlýtt. 
Fötin hleypa rakanum frá líkaman-
um vel í gegn, fötin verða ekki 
þvöl ef þau blotna og þorna hratt. 
Þetta skýrir hvers vegna Janus fatn-
aðurinn hefur orðið jafn vinsæll og 
raun ber vitni,“ segir hún. 

Föt fyrir fullorðna og börn
Aukið úrval segir Eydís sjást í öll-
um línum Janus og Safa fatnaðar-
ins, hvort heldur um er að ræða föt 
fyrir börn, konur eða karla. Meiri 
fjölbreytni er í sniðum sem litum. 
Í fatalínunum frá Janus má finna 
fjölbreyttan fatnað og alls kyns 
aukahluti, t.d. sokka, kraga, eyrna-
bönd, húfur, hanska, fingra- 
vettlinga og þannig mætti telja. Ja-
nus er einnig með vörur fyrir þau 
allra minnstu, t.d. samfellur og 
heilgalla. „Nú er vetur hér fyrir 
norðan og tilvalið að finna góða 
flík í jólapakkann,“ segir Eydís. 

  Afgreiðslukonurnar í Ullarkistunni hafa mikið úrval að sýna viðskiptavinum verslunarinnar. Frá vinstri: Eydís Jóhannesdóttir, Sigrún Freysdóttir og Sólrún 
Sverrisdóttir.

  Hlýir bolir eru tilvaldir fyrir þau 
yngstu í vetur. 

ullarkistan.is

1

2

3

Einfaldast og þægilegast verður að skrá ökutæki og greiðslukort á heima- 

síðuna veggjald.is og aka síðan í gegnum göngin. Veggjaldið skuldfærist af 

greiðslukorti í hvert skipti sem keyrt er um göngin. Skráðum notendum 

bjóðast afsláttarkjör. Því fleiri ferðir sem eru keyptar, þeim mun lægri upphæð 

greiðist fyrir hverja ferð.

Einnig verður hægt að kaupa staka ferð á veggjald.is eða með símaappi allt að 

þremur tímum áður eða í síðasta lagi þremur tímum eftir að ekið er í gegnum 

göngin.

Ef ekið er í gegnum göngin án greiðslu er veggjaldið innheimt, að viðbættu 

álagi, af eiganda eða umráðamanni ökutækis.

Styttist í opnun 
Vaðlaheiðarganga
Nú styttist í opnun Vaðlaheiðarganga. Veggjald fyrir að 

aka í gegnum göngin verður innheimt rafrænt en ekki í 

gjaldskýli. 

Veggjald greiðist í gegnum heimasíðuna veggjald.is, 

sem verður opnuð innan tíðar, og einnig verður þar 

hægt að ná í app fyrir snjallsíma.

Skráning

Stök ferð

Óskráð númer

Allar upplýsingar um veggjöld í Vaðlaheiðargöngum verða 

aðgengilegar á íslensku og ensku á www.veggjald.is
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Hátíðarhlaðborð verður í boði á 
veitingastaðnum Aurora á Ice-
landair Hotel Akureyri á aðfanga-
dagskvöld og gamlárskvöld en 
þetta hátíðarboð hefur notið mik-
illa vinsælda frá því það var reynt 
í fyrsta skipti fyrir fáum árum. 
Sigrún Björk Sigurðardóttir hótel-
stjóri segir að í fyrra hafi verið 
fullbókað bæði kvöldin og því 
þurfi þeir sem hafa hug á að slást í 
hóp gesta að bregðast skjótt við til 
að tryggja sér borð. 

„Í fyrra voru fleiri heimamenn 
en ferðamenn sem komu til okkar 
þessi kvöld í hátíðarhlaðborðið. 
Það er virkilega skemmtilegt og 
auðvitað tilvalið fyrir fjölskyldur 
eða pör að koma og njóta hátíð-
legrar stundar hér á hótelinu, 
borða góðan hátíðarmat laus við 
umstang og uppvask. Við bjóðum 
upp á fjölda rétta á hlaðborðinu en 
jólahlaðborðið á aðfangadagskvöld 
er með sama hætti og jólahlað-
borðin okkar nú í desember. Á 
gamlárskvöld er hlaðborðið svo 
með aðeins öðruvísi sniði en á að-
fangadag,“ segir Sigrún Björk en 
bæði kvöldin opnar veitingastaður-
inn Aurora kl. 18 og er hægt að 
panta borð kl. 18 eða 18:30. 

Alla aðra daga um hátíðarnar 
verður hefðbundin opnun á veit-
ingastaðnum og hægt að panta af 
matseðli. Sigrún Björk bendir 
þeim sem áhuga hafa á frekari upp-
lýsingum á heimsíðu Aurora, au-
rorarestaurant.is. Einnig er hægt að 
panta borð í síma 518-1000 eða á 
akureyri@icehotels.is

Um jólin vill maður hafa það 
notalegt, þessa daga þegar ekki 
þarf að gera neitt og hægt að vera 
í náttfötunum bæði dag og nótt. 
Lindex leggur til það sem þarf til 
að gera þetta eins einfalt og 
mögulegt er þessi jólin með falleg-
um og mjúkum náttfötum sem 
fólk vill hreinlega ekki fara úr. 
Enda engin ástæða til; jólin eru 
tími til að slappa af.

Eins og segir í laginu „Jólin 
koma“ þá gera þau það hvort sem 
þú stressar þig eða ekki. Og því þá 

ekki að hafa það mjúkt um jólin, 
enda áttu það skilið eftir allan und-
irbúninginn. Mjúkar ullarpeysur, 
hlýjar dúnúlpur, notaleg náttföt og 
allt sem þig vanhagar um má finna 
á einum stað í Lindex á Glerártorgi 
til þess að eiga áhyggjulaus jól 
þetta árið.

Sannar gjafir UNICEF í Lindex
Til viðbótar má nefna að fjórða ár-
ið í röð taka UNICEF og Lindex 
höndum saman fyrir jólin til að 
hjálpa börnum í neyð í gegnum 

verkefnið Sannar gjafir. Með því 
geta viðskiptavinir gefið vatns-
hreinsitöflur sem gera 7500 lítra af 
óhreinu vatni drykkjarhæfa, 10 
skammta af næringarmjólk, 20 
skammta af jarðhnetumauki eða 
hlýtt teppi. Á síðasta ári söfnuðust 
um 3 milljónir í gegnum þetta ein-

staka samstarfsverkefni og hafa nú 
í heildina safnast fyrir tilstuðlan 
viðskiptavina Lindex um 25 millj-
ónir í þágu baráttunnar fyrir bætt-
um hag barna um heim allan.

lindex.is

  Kósí náttföt fyrir jólin í Lindex á Glerártorgi. 

  Sigrún Björk Sigurðardóttir hótelstjóri.   Icelandair Hotel Akureyri í jólalegum vetrarklæðum. 

Mjúkt um jólin með Lindex

Icelandair Hotel Akureyri

Hátíðarhlaðborð á aðfangadags
kvöld og gamlárskvöld

SÖLUTÍMABIL

5.–19. DESEMBER

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA OG FATLAÐRA   –   KAERLEIKSKULAN.IS

Kúlan sem
gleður alla

Styrktu brosin í sumarbúðunum 
Reykjadal þar sem fötluð börn  

og ungmenni gleðjast án hindrana.

Kærleikskúlan 2018
Terrella eftir Elínu Hansdóttur
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Reykjavík
Akureyri
Hveragerði
Selfoss
Akranes

…hefur Hreint boðið viðskiptavinum sínum á Akureyri upp á faglega og persónulega  
þjónustu á sviði ræstinga. Við byggjum hana á 35 ára reynslu okkar í alhliða ræstingum.
Hreint er Svansvottað fyrirtæki sem leggur mikla áherslu á umhverfismál, gæði og góð samskipti.

Kíktu á heimasíðuna okkar 
www.hreint.is og sjáðu...

Í yfir 10 ár…

Er  
hjá þér?

UM
HV

ERFISMERKI

1076 0023
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„Sportver er alhliða verslun fyrir 
íþrótta- og útivistarfólk og við 
reynum af fremsta megni að fylgja 
straumum og tísku á því sviði,“ 
segir Gunnar Atli Fríðuson, versl-
unarstjóri Sportver á Glerártorgi. 
Þar hafa vörurnar streymt upp í 
hillur nú síðustu vikurnar fyrir jól 
en í versluninni bjóðast vörur frá 
mörgum þekktustu framleiðend-
um heims í íþrótta- og útivistar-
vörum. 

Verslunin Sportver sérhæfir sig í 
sölu íþróttavara og íþróttatengdra 
vara og segir Gunnar Atli að sú 
þjónusta sé víðtæk, nái til allra 
helstu greina íþrótta. 

„Hér er að finna öll helstu 
merkin í íþróttavörum; skó, fatn-
að, sundföt og þannig má lengi 
telja, ásamt 2XU compression og 
stuðningvörum.

Vörur frá framleiðendum á 
borð við Nike sem eru með í línu 
sinni allt frá skóm upp í vandaðar 
dúnúlpur. Við erum með vörur 
fyrir flestar íþróttagreinar; hvort 
heldur er handbolti, fótbolti, 
hlaup, hjólreiðar, blak eða sund, 
svo nokkrar greinar séu nefndar. 
Hér er hægt að fá allt frá æfingaföt-
um til keppnisbúninga ásamt sér-
pöntunum og við höfum einnig 
verið að leggja aukna áherslu á 
þjónustu við íþróttafélög sem leita 

eftir fatnaði fyrir sína iðkendur, 
því kröfur um gæði hafa aukist. 
Þetta getur verið fatnaður fyrir 
allra yngstu iðkendurnar og upp úr 
í aldri.“

Fyrir alla hópa og allan aldur
Gunnar Atli segir að á útivistar-
sviðinu sé þjónustan einnig mjög 
víðtæk. „Við getum sagt að við 
höfum að bjóða allt frá nærfatnaði 
upp í parkaúlpur og yfirhafnir. 
Dæmi um þekkt vörumerki er 

Helly Hansen, sem við höfum 
lengi selt. Í úlpunum er hægt að fá 
hjá okkur hina margrómuðu 
Canada Goose. Einnig erum við 
með sænska merkið Five Season 

sem eru vandaðar flíkur sem við 
flytjum beint til landsins og bjóð-
um afar hagstæð verð. Svo má 
nefna fatnað frá Craft, ZO-ON og 
Cintamani. 

Í þessum vörum, líkt og íþrótta-
vörunum, leggjum við upp úr að 
eiga vörur fyrir alla aldurshópa og 
bjóða fjölbreytt úrval. Föt fyrir 
krakkana í skólann, jafnt sem þá 
sem ganga á fjöll að vetrarlagi eða 
stunda vetraríþróttir og göngu-
skíði,“ segir Gunnar Atli en til við-
bótar við fatnaðinn sjálfan segir 
hann Sportver státa af miklu úrvali 
aukabúnaðar sem íþróttaiðkun og 
útivist tengist. 

Fylgja uppsveiflu 
hjólreiðaíþróttarinnar
Sú grein almenningsíþrótta sem 
hefur verið í hvað mestri sókn að 
undanförnu er hjólreiðar. „Við 
höfum skapað okkur sterka stöðu á 
því sviði, erum umboðsaðili 
bandarísku GT hjólanna hér á 
landi auk þess sem við seljum 
Cube reiðhjól og síðast en ekki síst 

flaggskipið sem við teljum vera í 
„racerum“ í dag, ítölsku Pinarello 
hjólin. Þetta eru bæði flott og 
gríðalega góð hjól og má geta þess 
að sigurvegarar í Tour de France 
2018, Team Sky, voru á Pinarello. 
Sportver er enn sem komið er eina 
verslunin á Íslandi sem selur þessi 
hjól,“ segir Gunnar Atli en auk 
reiðhjólanna sjálfra selur Sportver 
æfingatæki fyrir hjólareiðafólk, 
svokallaða „trainera“, sem njóta 
vaxandi vinsælda.

Gjafir sem koma að 
góðum notum 
Sportfatnaður, aukahlutir fyrir 
sportið, útivistarvörur og jafnvel 
heilu reiðhjólin segir Gunnar Atli 
að rati í jólapakkana. „Hér er mik-
ið að gera þessa síðustu daga fyrir 
jól og margir sem vilja gefa góðar 
íþrótta- og útivistarvörur í jólagjöf. 
Þær koma alltaf að góðum not-
um.“

sportver.is

  Gunnar Atli Fríðuson, verslunarstjóri í Sportver. 

  Mikið er að gera þessa síðustu daga fyrir jól í Sportver enda margir sem 
vilja gefa góðar íþrótta- og útivistarvörur í jólagjöf.

  Skór frá Nike njóta alltaf vinsælda 
hjá stórum hópi. 

Sportver, Glerártorgi

Allt sem þarf í íþróttirnar og útivistina
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Tilvaldar jólagjafir

Gleðileg jól
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Tæplega 100 þúsund manns 
lögðu leið sína í Amtsbókasafnið á 
Akureyri á síðasta ári en auk hefð-
bundinna útlána á bókum og að-
stöðu fyrir fræðimenn eru þar 
haldnir ýmsir viðburðir, sýningar, 
að ógleymdri starfsemi ítalska 
veitingastaðarins Orðakaffis sem 
nýtur æ meiri vinsælda. Frá efna-
hagshruni fyrir 10 árum hefur 
dregið úr útlánum ár frá ári en 
um mitt þetta ár virtist þessi þró-
un hins vegar snúast við og útlán-
um bóka tók að fjölga á nýjan 
leik. 

„Júlímánuður er jafnan stærsti 
útlánamánuðurinn hjá okkur og í 
ár voru útlánin í þeim mánuði 
11% meiri en í sama mánuði í 
fyrra. Í ágúst jukust útlánin um 
13% samanborðið við ágúst 2017. 
Á þessu er engin ein skýring en 
samt er líklegast að aukning við-
burða hér í húsinu skili líka aukn-
ingu í bókaútlánum og það er auð-
vitað frábær þróun. Amtsbókasafn-
ið er staður sem fólk er enn að 
uppgötva og má segja að stækkun 
safnsins fyrir fjórtán árum sé enn 
að skila sér,“ segir Hólmkell 
Hreinsson amtsbókavörður. 

Gróska í bókaútgáfu
„Tilfellið er að bókinni reiðir vel af 
á snjallsíma- og tölvuöldinni. Mik-
il gróska í útgáfu nú fyrir jólin er 
ágætur mælikvarði á það og ef við 
horfum yfir lengra tímabil þá hefur 
bókaútgáfa verið nokkuð stöðug 
síðustu ár,“ segir Hólmkell og 
nefnir aukningu í útgáfu barna-
bóka og mikla flóru íslenskra 
skáldverka sem dæmi.

„Það sem mér sýnist einna helst 
vanta er að fleiri skrifi unglinga-
bækur en því er að einhverju leyti 

mætt með auknum þýðingum. Út-
gáfa fræðibóka hefur minnkað og 
það skýrist vafalítið af samkeppn-
inni við netið en samt sjáum við 
afar vandaðar bækur í þessum 
flokki koma út reglulega, samanber 
bókina um flóru Íslands sem kem-
ur út nú fyrir þessi jól. Fræðibækur 
sem fjalla um íslenska náttúru 
skipa alltaf ákveðinn sess.“

Ævisögum fækkar
Ef horft er nokkur ár aftur í tím-
ann sést að útgáfa ævisagna hefur 
minnkað en þær njóta þó alltaf 
mikilla vinsælda hjá ákveðnum 
kaupendahópi. „Gjarnan er fjallað 
um einstaklinga sem fólk á 

miðjum aldri og þar yfir þekkir og 
sem dæmi úr útgáfunni fyrir þessi 
jólin má nefna bækur um Henný 
Hermanns og hina akureysku 
Kennedybræður. En svo koma líka 
út ævisögur um fólk sem er lítið 
sem ekkert þekkt í þjóðfélaginu. 
Heilt yfir hefur þó dregið úr ævi-
sagnaútgáfunni með árunum.“

Uppsveifla er greinileg í útgáfu 
ljóðabóka þessi árin og ekki þarf að 
fjölyrða um vinsældir íslenskra 
glæpasagnahöfunda. „Í útgáfunni 
nú í ár staldra ég við allmargar 
bækur sem mig langar að lesa, 
bæði íslenskar og þýddar,“ segir 
Hólmkell en allar nýjar bækur sem 
gefnar eru út koma jafn harðan á 
Amtsbókasafnið til útleigu. 

Bóklestur barna mikilvægur
Talsverð umræða er um stöðu ís-
lenskunnar á öld snjalltækja og 
tölvuvæðingar. Aðspurður segist 
Hólmkell ekki verða var við að 
gestir Amtsbókasafnsins hafi meiri 
áhyggjur af bókinni og íslenskunni 
en almennt gerist í samfélaginu. 

„Þeir sem hingað koma eru þeir 
sem lesa og í því sambandi verð ég 
að lýsa ánægju með hversu margt 
barnafólk kemur hingað á safnið. 
Það bendir til þess að unga fólkið 
haldi bókum og lestri að börnum 
sínum, sem skiptir höfuðmáli. Ég 
held að fólk sé almennt meðvitað 
um að gæta að stöðu íslenskunnar 
og reyni að gera sitt til að vinna 
gegn neikvæðum áhrifum á hana. 
Að mínu mati skiptir það mestu 
máli.“

akureyri.is/amtsbokasafn

  Hólmkell Hreinsson amtsbókavörður með bókina Flóru Íslands sem er meðal nýrra bóka fyrir þessi jólin. 

  Tæplega 100.000 manns sóttu Amtsbókasafnið á Akureyri heim á síðasta 
ári.

Bókin lifir góðu lífi

ritform.is
Riform ehf.
Suðurlandsbraut 30 // 108 Reykjavík
Glerárgötu 28 // 600 Akureyri
ritform@ritform.is

Fjölbreytt verkefni
Starfsmenn Ritforms eru 
með áratuga reynslu af 
hvers konar textavinnslu og 
fréttamiðlun, auglýsingasölu 
og fjármögnun verkefna, 
hönnun og umbroti, 
samskiptum við prentsmiðjur 
og dreifingaraðila. 

Ritform leggur megin 
áherslu á útgáfu eigin 
miðla. Fyrirtækið annast 
einnig útgáfu tímarita og 
fréttablaða fyrir aðra og 
hefur þá heildarumsjón með 
verkinu, allt frá undirbúningi 
til lokafrágangs. 

Sala auglýsinga
Hjá Ritformi er mikil 
yfirsýn yfir íslenska 
auglýsingamarkaðinn.
Inga Ágústdóttir 
auglýsingastjóri hefur 
starfað hjá Athygli og nú 
Ritformi í yfir 20 ár og byggt 
upp viðskiptatengsl við 
hundruð fyrirtækja. 

Hönnun og umbrot
Ritform tekur að sér hönnun  
af ýmsu tagi:

  Blaðaumbrot
  Ársskýrslur
  Auglýsingar
  Markpóstur
  Bæklingar
  Nafnspjöld

Við sjáum um öll samskipti 
við prentsmiðjur og finnum 
ávallt hagkvæmustu 
prentunina.

Útgáfa fyrir atvinnulífið
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#myvatnnaturebaths
www.naturebaths.is

J A R Ð B Ö Ð I N  V I Ð  M Ý V A T N
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OPNUNARTÍMI 
UM JÓL OG ÁRAMÓT

        Dagur           Tími

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

23.12. Þorláksmessa 12-16
24.12. Aðfangadagur 09-13
25.12. Jóladagur 16-18
26.12. Annar í jólum 12-16
27.12. Fimmtudagur 10-18
31.12. Gamlársdagur 09-13
01.01. Nýjársdagur 16-18

„Við erum með úrval af dömu-, 
herra- og barnaskóm, hvort held-
ur er í spariskóm eða góðum 
skóm í vetrarfærðina,“ segir Anna 
Freyja Guðmundsdóttir, verslun-
arstjóri og einn eigenda skóbúðar-
innar Stígs á Glerártorgi. Verslun-
in var opnuð árið 2017 og hefur 
fengið góðar viðtökur hjá við-
skiptavinum. Eigendur ásamt 
Önnu Freyju eru Helga Björk 
Stígsdóttir og Tanja Hlín Þor-
geirsdóttir en þær voru áður 
starfsmenn tískuverslunarinnar 
Imperial sem fengu tækifæri til að 
opna eigin skóbúð. 

Margt í tísku í kvenskónum
Anna Freyja segir að nú þegar 
dregur að jólum og áramótum 
hugi margir að kaupum á spari-
skóm. 

„Á þessum tíma koma glimmer 
og steinar sterkt inn. Rauður litur 
er líka frekar áberandi í kvenskón-
um og dýramynstur líka vinsæl. 
Annars er mjög margt í tísku í 
kvenskónum um þessar mundir. 
Við sjáum alls konar hæla, bæði 
lága og háa, þykka hæla og pinna-
hæla. Flóran er fjölbreytileg og 
skemmtileg,“ segir Anna Freyja um 
kvenskóna. 

Glimmer heillar börnin 
Og ekki er úrvalið síður skemmti-
legt í barna- og herraskónum. 
„Börnunum þykja skór með 
glimmeri mjög spennandi, ekki síst 
stelpunum, og jólin eru auðvitað 
algjörlega tíminn fyrir fallega 
glimmerskó,“ segir hún. 

Þó mörgum komi fyrst í hug 
svartir spariskór fyrir herrana þá er 
það ekki sjálfgefið. „Brúni liturinn 
í herraskónum er að koma sterkt 
inn líka og er vinsæll bæði í spari-
skóm og kuldaskóm. En þetta fer 
líka eftir jakkafötunum því margir 
eru að leita sér að nýjum skóm sem 
passa við jakkafötin um hátíðarn-
ar.“

  Anna Freyja Guðmundsdóttir og Tanja Hlín Þorgeirsdóttir segja mikla fjölbreytni i skónum fyrir börn sem full-
orðna. 

  Glansandi glimmer í sparilegum 
kvenskónum. 

 Mikið úrval af skóm fyrir börnin.

Glimmer og litir í jólaspariskónum í Stíg

Jólatilboð af öllu tagi eru í gangi 
hjá verslun Líflands við Óseyri 1 á 
Akureyri nú í desember. Jólaversl-
un fór ágætlega af stað en þung-
inn vex eftir því sem nær dregur 
jólum.

Allt fyrir hestamenn
Ellert Jón Gunnsteinsson verslun-
arstjóri segir Lífland vinsælan við-
komustað hestamanna, enda fjöl-
breytt úrval í boði fyrir þann hóp. 
„Við höfum verið að taka upp nýj-

an og flottan fatnað síðustu daga 
og er búðin full af varningi,“ segir 
hann. Nefnir hann í því sambandi, 
úlpur, jakka og peysur frá  
Mountain Horse, Wellensteyn, 
Ariat og Top Reiter en verulega 
hefur bæst við vöruúrvalið í þess-
um vörumerkjum frá því sem áður 
var. „Það er býsna algengt að reið-
buxur rati í jólapakka hestamanns-
ins og hefur vöruvalið aukist, sem 
og einnig þegar kemur að skóm.“ 

Auk fatnaðar kennir margra 
grasa þegar kemur að hesta-
mennsku almennt, hvort heldur er 
eitthvað sem tengist útreiðum eða 
tamningum. „Sumir kjósa að 
kaupa hjá okkur gjafabréf. Þiggj-
andinn getur þá sjálfur ráðið 
hvernig hann ver andvirðinu, 
keypt það sem hann langar í eða 
notað upp í dýrari hluti,“ segir Ell-
ert.

Gæludýrin gleymast ekki
Gæludýravörur eru í miklu úrvali, 
fóður, búr, leikföng og fleira. Bætt 
hefur verið inn vörum fyrir nag-
dýr, hamstra og kanínur og hafa 
viðbrögðin verið mjög góð. „Fólk 
sem heldur gæludýr gleymir þeim 
ekki á jólunum,“ segir hann. Vin-
sælast er að kaupa nammi eða nag-
bein til að japla á yfir jólin og leik-
föng eru líka ómissandi í jólapakka 
gæludýranna.

Lífland býður mikið úrval af 
vörum tengdum landbúnaði, fóður 
og aðrar rekstrarvörur fyrir kúa,- 
svína,- hænsna,- og sauðfjárrækt. 
„Við erum mjög umsvifamikil á 
þessu sviði og bjóðum upp á nán-
ast allt sem bændur þurfa í sinn 
rekstur. Það gildir um landbúnað-
arvörurnar eins og aðrar vörur að 
við erum stöðugt að bæta í vöru-
valið og aðlaga okkur markaðn-
um.“

lifland.is

  Ellert Jón Gunnsteinsson, verslunarstjóri Líflands, við Top Reiter gallana 
sem eru vinsælir hjá hestamönnum. 

Lífland Akureyri

Aukið vöruval á 
öllum sviðum
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Jólagjafabréf 

airicelandconnect.is/gjafabref

Kauptu núna!
Veldu upphæð, prentaðu út og jólagjöfin er klár. 

Gefðu undir fótinn
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