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Uppákomur Listasumars eru víða í bænum og jafnvel eru sundlaugar bæjarins vettvangur atriða í dagskránni.

Litríkt listasumar
Fjölbreyttir og ævintýralegir viðburðir
marka júlímánuð á Listasumri á
Akureyri 2021. Dagskráin hefst
föstudaginn 2. júlí og lýkur 31. júlí. Á
Listasumri eru bæði nýjar uppákomur
og fastir liðir sem bæjarbúar og
ferðamenn ættu að geta notið og haft
gaman af.

Listasmiðjur fyrir fólk á öllum aldri

„Mikil flóra verður af listasmiðjum, allt
frá kakósmakksmiðju, hjólabrettanámskeiði, flotviðburði og upp úr,“ segir
Almar Alfreðsson, verkefnastjóri
Listasumars hjá Akureyrarstofu. Boðið
verður upp á námskeið og listasmiðjur
fyrir börn og fullorðna en meðal
smiðja fyrir krakka verða söng og
spunanámskeiði, sirkusnámskeið og
tónlistarsmiðja.

„Kósý að byrja daginn
í Lystigarðinum“

Á miðvikudagsmorgnum í júlí býður
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Smiðjur fyrir börn eru meðal atriða á Listasumri og þannig taka allar kynslóðir
þátt.

Rakel Eyfjörð upp á morgunjóga í
fallegu umhverfi Lystigarðsins. „Það
verður kósý að byrja daginn í Lystigarðinum,“ segir Almar.
Meðal fastra liða á Listasumri verða
leiðsagnir á Listasafninu á fimmtudögum og á Minjasafninu á miðvikudögum. Fornbílahittingurinn verður

Útgefandi: Ritform ehf. í samvinnu
við Kaupmannafélag Akureyrar.

Prentun:
Ísafoldarprentsmiðja.

Útgáfustjóri: Valþór Hlöðversson.

Dreifing: Íslandspóstur,
júlí 2021.

Ritstjóri: Jóhann Ólafur Halldórsson, (ábm).
Umsjón, textavinnsla og umbrot: Ritform ehf.
Forsíðumynd: Jóhann Ólafur Halldórsson.
Auglýsingar: Inga Ágústsdóttir. inga@ritform.is

2

Rafræn útgáfa á blaðinu
er á ritform.is og visir.is
Við erum líka
á Facebook!

hjá Hofi á miðvikudagskvöldum.
Fjölmargar aðrar uppákomur eru
skipulagðar, bæði tónleikar og
listgjörningar. Upplýsingar um viðburði
eru aðgengilegar á viðburðadagatali
Listasumars á listasumar.is.

listasumar.is
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ÍSLENSKT Á GRILLIÐ Í SUMAR
Njóttu grillsumarsins með ljúffenga grillkjötinu frá Norðlenska

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU
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Undirbúningur verslunarmannahelgar
og Akureyrarvöku í fullum gangi
Undirbúningur stærstu hátíða
bæjarins í sumar er í fullum gangi, þ.e.
hátíðarinnar Einnar með öllu um
verslunarmannahelgina og Akureyrarvöku í lok ágústmánaðar.
Dagskrá einnar með öllu mun
standa frá fimmtudeginum 30. júlí til
mánudagsins 2. ágúst. Dagskráin er er
sem óðast að taka á sig mynd þessa
dagana en meðal viðburða má nefna
fjallahlaupið Súlur vertical, óskalagatónleika í Akureyrarkirkju, Color Run
hlaupið, strandhandboltamót KA,
tónleika á Græna hattinum með
Hvanndalsbræðrum, Dúndurfréttum,
Jónasi Sig og Stjórninni auk þess sem
Herra Hnetusmjör mun mæta norður
og gleðja áhorfendur. Hægt verður að
fylgjast með dagskrá hátíðarinnar á
einmedollu.is

Afmæli Hofs í forgrunni

Akureyrarvaka er árleg bæjarhátíð, sem haldin er helgina sem er
næst afmæli Akureyrarbæjar þann 29.

Herra Hnetusmjör verður á Einni með öllu um verslunarmannahelgina á Akureyri.

ágúst. Akureyrarvaka stendur dagana
27.-29. ágúst og er þetta er 159.
afmælisdagur bæjarins. Að þessu sinni
verður megináherslan á Akureyrarvöku
í kringum menningarhúsið Hof sem
varð 10 ára í fyrra. Nú þegar sam-

komutakmörkunum hefur verið aflétt
gefst tækifæri til að fagna þessum
tímamótum sérstaklega.

halloakureyri.is
einmedollu.is

Gróska í bænum
„Við búumst við stóru innlendu
ferðamannasumri og einhverri umferð
af erlendum ferðamönnum líka,“ segir
María Helena Tryggvadóttir, verkefnastjóri ferðamála á Akureyrarstofu. Hún
segir stefna í gott sumar, mikið sé
bókað í gistingu á Akureyri og allt
virðist vera að lifna aftur í bænum.
Skemmtiferðaskipin séu líka byrjuð að
sjást aftur þó að þau sem komi verði
flest í smærra lagi. Afþreying hafi líka
tekið kipp og útivistarkostum fjölgað.

Kynning hjólaleiða

Á Akureyrarstofu er unnið hörðum
höndum að því að taka saman
upplýsingar um hjólaleiðir í bænum.
Þær verða svo aðgengilegar á gestaog afþreyingarvef Akureyrarbæjar með
svipuðu móti og gönguleiðir eru nú.
Þar verða upplýsingar um lengd leiða,
erfiðileikastig og hvað má sjá hverri
leið. „Við erum að vinna í að gera
þetta aðgengilegt þessa dagana ásamt
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Tónleikar í kaffihúsinu í Lystigarðinum.

því að merkja gönguleiðir betur,“ segir
María.

Breytingar á upplýsingamiðstöð

María segir vert að vekja athygli á að
starfsemi upplýsingamiðstöðvar
bæjarins í Hofi er hætt en kort og

bæklinga er að finna á þremur stöðum
í bænum: Listasafninu, Amtbókasafninu og í Sundlaug Akureyrar. Í Sundlaug Akureyrar er einnig hægt að fá
upplýsingar og ráðgjöf.

halloakureyri.is
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Ókeypis fyrir aftanívagna í Vaðlaheiðargöngum
Vaðlaheiðargöng, sem tengja Eyjafjörð
og Fnjóskadal, voru opnuð fyrir
umferð 21. desember 2018. Farin var ný
leið hér á landi í innheimtu veggjalds í
göngunum, snertilaus sjálfsafgreiðslulausn í gegnum vefsíðuna veggjald.is,
þar sem einnig er að finna allar
upplýsingar um verð og greiðslufyrirkomulag.
Á veggjald.is eru keyptar stakar
ferðir í göngin og einnig er þar boðið
upp á að stofna aðgang og njóta
afsláttarkjara. Vert er að undirstrika
að hvorki þarf að skrá né greiða fyrir
aftanívagn, eingöngu ökutækið sem
dregur. Einnig geta ökumenn bifhjóla
ekið göngin án endurgjalds.
Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga, segir að
greiðslukerfi ganganna hafi í öllum
meginatriðum reynst mjög vel og
viðskiptavinir sem noti göngin mikið

Vaðlaheiðargöng tengja Eyjafjörð og Fnjóskadal.

verið mjög ánægðir með veggjalds
appið. Í því sé yfirlit yfir allar ferðir
auk þess sem hægt er að skrá fleiri
bíla á sama greiðslukortið. Frá upphafi
hafi verið lögð áhersla á að hafa kerfið
einfalt og skilvirkt og það hafi tekist
mjög vel. Vissulega hafi greiðslufyrir-

komulagið verið nýtt og framandi fyrir
marga en þorri vegfarenda hafi verið
mjög fljótur að tileinka sér þennan
greiðslumáta.

veggjald.is

VELKOMIN TIL AKUREYRAR

K VERÐBRÉF.
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Alberto gallabuxur
Desoto skyrtur

Sumarið er tíminn

JMJ og Joes eruOpið:
til húsa Mánud.-föstud.
að Gránufélagsgötu 4, Akureyri
// Opið: Mánud.-föstud. kl. 09:00-18:00/Laugard.
kl. 09:00-18:00/Laugard.
kl. 11:00-16:00 kl. 11:00-16:00

Bændamarkaðir við Hrafnagilsskóla
Markaðsstemning verður allsráðandi í
Eyjafjarðarsveit í sumar en sjö helgar
sumarsins verða bændamarkaðir við
Hrafnagilsskóla þar sem verða til sölu
afurðir framleiðenda í sveitinni og
handverk heimafólks. Efnt var til
bændamarkaða með þessu sniði í
fyrrasumar á vegum markaðsverkefnisins Matarstígs Helga magra sem er nýtt
verkefni sem hefur að markmiði að
sameina matvælaframleiðendur,
veitingaaðila og ferðaþjónustuna í
Eyjafjarðarsveit og búa til mataráfangastað í heimsklassa. Nú verða
markaðsdagarnir ennþá fleiri auk þess
sem Handverkshátíðin kemur nú til
samstarfs en sóttvarnatakmarkanir
síðustu mánuði hafa gert að verkum
að hún verður ekki framkvæmanleg í
ár. Handverkshátíðin verður hins vegar
á sínum stað í ágúst 2022.

Bændamarkaðir sjö helgar

Bændamarkaðirnir við Hrafnagilsskóla
eru sjö eftirtalda laugardaga í sumar:

María Hólmgrímsdóttir, verkefnastjóri Matarstígs Helga magra og Kristín Anna
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Handverkshátíðarinnar.

12. júní, 19. júní, 3. júlí, 17. júlí, 31. ágúst,
7. ágúst og 21. ágúst. Markaðirnir
hefjast kl. 12 á hádegi og þeim lýkur kl.
17. Eyjafjarðarsveit er eitt öflugasta
landbúnaðarhérað landsins og sem
dæmi má nefna að bændur í sveitarfélaginu standa að baki 10% allrar
mjólkurframleiðslu á Íslandi. Auk
mjólkurafurða má nefna lambakjöt,
nautakjöt, hrossakjöt, svínakjöt,
paprikur, gúrkur, egg, kartöflur og
býhunang sem dæmi um framleiðsluna í sveitarfélaginu. Úrvalið af
landbúnaðarafurðum verður því mikið

Afurðir og handverk úr Eyjafjarðarsveit verða í boði á bændamörkuðnum við Hrafnagilsskóla í sumar.

Eyjafjarðarsveit er eitt öflugasta
landbúnaðarhérað landsins og er
framleiðslan fjölbreytt.

á mörkuðunum í sumar við hlið
fjölbreyttrar framleiðslu handverksfólks í sveitinni.
Samhliða bændamörkuðunum
verða einnig viðburðir og opið hús hjá
ferðaþjónustu- og veitingaaðilum víða
í sveitinni.

esveit.is
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AKUREYRARAPÓTEK
ER OPIÐ ALLA
DAGA ÁRSINS
AKUREYRARAPÓTEK
VIRKA DAGA
9 -18
LAUGARDAGA
10 -16
ER
OPIÐ ALLA
SUNNUDAGA 12 -16
DAGA ÁRSINS
VIRKA DAGA
9 -18
LAUGARDAGA 10 -16
SUNNUDAGA 12 -16

www.akap.is

Kaupangi v/ Mýrarveg

sími 460 9999
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Heitu pottarnir í fjörunni á Hauganesi. Tilvalið að bregða
sér í sjóinn og synda.

Saltfiskpizzan á Baccalá bar hefur slegið í gegn.

Markaðir í Himnaríki allar helgar
Allar helgar í sumar verða markaðir í
Himnaríki á Hauganesi á Árskógsstönd
en það er salur á efri hæð fiskvinnslufyrirtækisins Ektafisks. Fyrsti markaðurinn var um miðjan júní en markmiðið er að markaðir verði bæði á
laugardögum og sunnudögum kl. 11-17.

Allt milli himins og jarðar
á mörkuðunum

„Þetta eru markaðir þar sem fjölbreytnin er í fyrirrúmi. Handverk,
eitthvað matarkyns og allt milli himins
og jarðar. Öllum opið að taka þátt í
markaðnum meðan húsrúm leyfir og
að sjálfsögðu eru allir velkomnir að
koma til okkar í Himnaríki og gera góð
kaup,“ segir Sigfríð Valdimarsdóttir,
sem hefur veg og vanda af skipulagi
markaðanna.
Óhætt er að segja að Hauganes hafi
verið í mikilli sókn í ferðaþjónustunni
undanfarin ár og að baki henni
stendur að stærstum hluta Elvar
Reykjalín Jóhannesson og fyrirtæki
hans, Ektafiskur, sem m.a. framleiðir
úrvals saltfisk fyrir bæði innanlandmarkað og útflutning.

Markaðir verða í Himnaríki allar helgar sumar.

Baccalá bar og fjörupottar

Ekki hvað síst laða heitu pottarnir í
fjörunni að og tilvalið er að fá sér
sundsprett í sjónum. Vel búið tjaldstæði er á Hauganesi með aðgengi að
rafmagnstenglum, salernum og
sturtum. Þá er í boði hvalaskoðun og
sjóstangveiði, að ógleymdum möguleikum til gönguferða.
Síðast en ekki síst ber að nefna
veitingastaðinn Baccalá bar sem
leggur sérstaka áherslu á saltfiskrétti
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Veitingastaðurinn Baccalá bar verður opinn alla daga nema mánudaga í sumar.
Matseðillinn er fjölbreyttur en áhersla á glænýjan fisk og saltfiskrétti.

úr úrvals hráefni frá Ektafiski. Djúpsteiktur saltfiskur með frönskum og
saltfiskpizza eru réttir sem alltaf slá í
gegn. Baccalá bar er opinn alla daga
nema mánudaga kl. 12-21.
„Heimsókn til okkar hér á Hauga-

nesi er vel þess virði og hvergi í
heiminum í að fara í himnaríki og eiga
afturkvæmt,“ segir Sigfríð.

ektafiskur.is

Cleancut sumarfatnaður

Sumarið er tíminn

Joes og JMJ eru til
húsa aðMánud.-föstud.
Gránufélagsgötu 4, Akureyri
// Opið: Mánud.-föstud. kl. kl.
09:00-18:00/Laugard.
Opið:
kl. 09:00-18:00/Laugard.
11:00-16:00 kl. 11:00-16:00

Sigríður Hammer og Finnur Aðalbjörnsson eru sannarlega stórhuga í byggingu Skógarbaðanna. Á næstu vikum verður gjörbreyting í þessu skógaróðri í landi Ytri-Varðgjár þar sem munu rísa yfir 500 fermetra útilaugar og 700 fermetra þjónustuhús.

Framkvæmdir við
Skógarböðin í fullan gang
„Finnur maðurinn minn ákvað að
opnunardagur Skógarbaðanna skuli
verða 11. febrúar 2022 og hann er ekki
þekktur fyrir annað en standa við það
sem hann ákveður. Þetta er sú
dagsetning sem við vinnum út frá,“
segir Sigríður Hammer sem ásamt
manni sínum Finni Aðalbjörnssyni
stendur að byggingu nýs baðstaðar í
landi Ytri-Varðgjár, gegnt Akureyri.
Vatnið í böðin kemur úr Vaðlaheiðargöngum.

500 fermetra útilaugar

Framkvæmdir við Skógarböðin eru
komnar í fullan gang en arkitektastofan Basalt hefur í samstarfi við
Sigríði og Finn unnið að hönnun og
útfærslu undanfarna mánuði. Stofan
hefur mikla reynslu á þessu sviði og
hannaði til dæmis bæði Vök við
Egilsstaði og Sjóböðin við Húsavík.
Skógarböðin eru staðsett í skógi
vöxnu klettalandslagi neðst í landi
Ytri-Varðgjár og þaðan er víðsýnt yfir
Akureyri, Eyjafjarðarsveit og norður
Eyjafjörð. Laugargestir geta virt fyrir
sér Súlur, Kerlingu og Hlíðarfjall
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meðan þeir slaka á í laugunum eða
fangað norðurljósin á vetrarsíðkvöldum.
Útilaugarnar verða samtals
rúmlega 500 fermetrar að stærð og við
hlið þeirra verður 700 fermetra
þjónustuhús með snyrtiaðstöðu,
veitingarými, afgreiðslu og starfsmannaaðstöðu.

Aukin afþreying af hinu góða

„Húsið stendur fast upp við fallegan
klettavegg sem kemur til með að
verða hluti af byggingunni og setja
skemmtilegan svip. Með sama hætti

nýtum við okkur landslagið og
klettana í útfærslunni á laugunum
sem verða á tveimur pöllum,“ segir
Sigríður. Hún segir Skógarböðin góða
viðbót í afþreyingarflóruna á svæðinu
en stutt verður að fara frá Akureyri í
böðin. Sigríður, sem hefur áralanga
reynslu úr ferðaþjónustunni, segir
Skógarböðin bæði koma til með að
höfða til erlends og innlends ferðafólks, sem og heimamanna. „Við
finnum fyrir mikilum áhuga og velvilja
enda njóta þess allir að þegar
afþreying á svæðinu eykst,“ segir hún.
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Sveina Björk Jóhannesdóttir eigandi, Íris Eggertsdóttir starfsmaður, Borghildur Ína Sölvadóttir hönnuður og Ragnheiður
Jakobsdóttir eigandi.

Líf og fjör í garninu
Sveina Björk Jóhannesdóttir og
Ragnheiður Jakobsdóttir opnuðu
handavinnuverslunina Garn í gangi í
Listagilinu 6. febrúar og segja þær að
„gengið hafi svakalega vel frá fyrsta
degi.“ Verslunin er eina sérverslunin
með garn á Akureyri og reyna þær að
bjóða upp á fjölbreytt úrval og
persónulega þjónustu. Einnig halda
þær námskeið, handavinnumorgna og
saumaklúbbskvöld fyrir handavinnufólk.

„Hvirfilbylur síðan í janúar“

Sveina hefur rekið „örgarnverslun“ á
ganginum heima hjá sér síðustu ár og
þannig kemur nafnið til. Hugmyndin
að opna verslun saman kom til rétt
fyrir jól í fyrra og þegar afgreiðsluborðið datt upp í hendurnar á þeim á
Þorláksmessu. Þá var ekki aftur snúið.
Um einum og hálfum mánuði síðar
opnuðu þær búðina í Listagilinu.
„Þetta hefur verið svolítill hvirfilbylur
síðan í janúar,“ segja þær og hlæja.
Þær segja dásamlegt að vera í
Listagilinu við hlið þeirrar fjölbreyttu
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starfseminni sem þar er . „Við vonum
að við séum að hjálpa til við að auka
umferðina hérna í Gilinu,“ segja þær.

Fjölbreytt úrval

Þær flytja inn mikið af vörum erlendis
frá, meðal annars frá Danmörku og
Búlgaríu en eru einnig í samstarfi við
tvær garnverslanir í Reykjavík. Þær fá
vörur frá Storkinum og Garnbúð Eddu.
Einnig selja þær handlitað band eftir
Sveinu, Systrabönd og Vatnsnes Yarn.
Mikið úrval er í versluninni bæði af
garni og alls kyns aukahlutum.

Saumaklúbbar og
handavinnumorgnar

Fljótlega eftir opnun stækkuðu þær
verslunina og opnuðu setustofu sem
þær kalla Ragnheiðarstofu eftir
Ragnheiði Björk Þórsdóttur veflistakonu. Þar bjóða Sveina og Ragnheiður
saumaklúbbum að halda samkomur
sínar. Það kostar 2.500 kr. á mann og
innifaldar eru veitingar frá Ketilkaffi á
Listasafninu. Þær verða á staðnum og
geta kynnt vörur ef hóparnir vilja og

Fallegt handlitað band frá Sveinu
Björk.

bjóða afslátt af öllum vörum í búðinni.
Einnig eru handavinnumorgnar á
miðvikudögum. Sveina og Ragnheiður
vilja bjóða allt handavinnufólk
velkomið að eiga notalega stund með
þeim og leggja áherslu á að verslunin
sé ætluð öllum „hvort sem þú prjónar,
heklar eða saumar út.“

garnigangi.is

Allt í veiðina

útivistarverslun - Kaupvangsstræti 4 - 600 Akureyri
Sími 461 1516 - www.utivistogveidi.is
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Samgönguminjasafnið Ystafelli

Glæsivagnar samgöngusögunnar í röðum
Samgönguminjasafnið Ystafelli í
Þingeyjarsveit fagnaði 20 ára afmæli
sínu í fyrra en metaðsókn var að
safninu sumarið 2020. Safnið er eitt
það stærsta sinnar tegundar á landinu
og má þar sjá margan glæsivagninn,
bíla af öllum gerðum og stærðum. Í
sýningarhúsnæði safnsins eru nú um
100 ökutæki og eru mörg þeirra afar
fágæt. Þar er vert að nefna eina helstu
skrautfjöður safnsins sem er sá bíll
sem talinn er elstur hér á landi, Ford T
árgerð 1914.
Alltaf bætast ný ökutæki og ýmsir
munir við safngripina í Ystafelli. Safnið
er því síbreytilegt. Síðastliðið haust
bættist í safnið mikill fjársjóður þegar
afkomendur Aðalgeirs Sigurgeirssonar
á Húsavík færðu safninu muni, gögn
og ljósmyndir úr sögu vörubílaaksturs
og síðar vöruflutninga Aðalgeirs. Þetta
var gert í tilefni af því að þann 1.
október 2020 voru 100 ár liðin frá
fæðingu Aðalgeirs. Í vetur kom einnig

Þennan Ford Fordor árgerð 1934 má sjá í Ystafelli en Kristján bílakóngur á Akureyri keypti bílinn nýjan til landsins.

til varðveislu á safninu Ford Econoline
lögreglubíll sem var í notkun hjá
lögreglunni á Akureyri frá miðju sumri
1997 þar til í nóvember síðastliðnum.
Góð ending það!
En í stuttu mál er sjón sannarlega
sögu ríkari í heimsókn á Samgöngusafnið Ystafelli. Fágætir fólksbílar,
jeppar, bílar frá stríðsárunum á
Íslandi, dráttarvélar, snjóbíll, skrið-

dreki, vinnuvélar, vörubílar, mótorhjól
og þannig mætti lengi telja. Enginn
bílaáhugamaður lætur þetta safn
framhjá sér fara.
Opið er á Samgönguminjasafninu
Ystafelli alla daga kl. 10-18 til loka
september.

ystafell.is

Menningarlífið blómstrar á ný
Þuríður Helga Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Menningarfélags
Akureyrar segir að þrátt fyrir strembna
tíma fyrir menningarstarf í landinu
hafi starfsemi félagsins gengið vonum
framar. Mikið líf verði á menningarsviðinu næsta vetur.

Haldið upp á afmæli Hofs

Menningarhúsið Hof varð 10 ára í fyrra
en þar sem mikil takmörk voru á
samkomuhaldi þá verður tímamótunum fagnað í ár með hátíðardagskrá
með fjölbreyttum viðburðum í húsinu
á Akureyrarvöku í lok ágúst. Boðið
verður upp á tónleika, leiksýningar,
leiðsögn um húsið og fleira.
Þuríður segir að leiksýningarnar
Benedikt búálfur og Fullorðin haldi
áfram hjá Leikfélagi Akureyrar næsta
vetur. Einnig samstarf við Hælið setur um sögu berklanna, með
sýninguna Tæringu. Þuríður segir
sýninguna hafa verið „afskaplega
viðeigandi síðasta haust í kófinu þegar
aðeins 10 manns máttu koma saman.
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Tíu ára afmæli menningarhússins
Hofs, sem var í fyrra, verður fagnað á
Akureyrarvöku í lok ágústmánaðar.

Sýningar á leikritinu Benedikt búálfi
hefjast að nýju 4. september

Sýningin fjallar um að vera í einangrun
á sjúkrahúsi og sögu sjúklinganna sem
þar dvöldu,“ segir hún.

Skuggasveinn á svið í vetur

Þuríður segir greinilegt að kominn sé
ákveðinn þorsti í fólk að mæta á

tónleika og viðburði. Meðal viðburða
hjá Menningarfélagi Akureyrar í haust
verða tónleikar með Jónasi Sig og
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þann
18. september. Einnig verður hið
klassíska leikverk Skuggasveinn
frumsýnt eftir áramót.
„Við vonumst til þess að geta fyllt
Hof af lífi aftur og hlökkum mikið til
þess að geta tekið aftur á móti
gestum,“ segir Þuríður.

mak.is

Ævintýrin
gerast í garðinum
husa.is
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Stærsti útskriftarárgangur
í sögu Háskólans á Akureyri
því umhverfi að gefa landsmönnum
öllum betra aðgengi að háskólanámi
og styðja við uppbyggingu námssamfélaga á hverjum stað,“ sagði Eyjólfur.

„Náið takti í línudansi lífsins og góðu
flæði í hreyfingarnar og þá verða ykkur
allir vegir færir,“ sagði Eyjólfur
Guðmundsson, rektor Háskólans á
Akureyri, í ræðu á Háskólahátíð nú í
júní þegar kandídatar voru brautskráðir. Alls brautskráðust 534
kandídatar af þremur fræðasviðum og
er þetta strærsti útskriftarárgangur
Háskólans á Akureyri frá upphafi.

Gleði í vinnu er mikilvæg

„Nýtum möguleikana
– eflum háskólann“

Eyjólfur sagði í ræðu sinni tækifæri
fyrir hendi fyrir framsæknar menntastofnanir á háskólastigi.
„Háskólinn á Akureyri er tæknilega
og faglega mjög vel í stakk búinn til
þess að grípa þetta tækifæri og gera
það að sínu, enn frekar en nú er.
Nýtum möguleikana, eflum háskólann, styrkjum með því nærsamfélögin
sem skólinn er hluti af, og verum í
fremstu röð meðal menntastofnana
landsins hvað þetta varðar. UppbyggÁrni Beinteinn
Árnason

Birna
Pétursdóttir

Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari, var heiðursgestur
Háskólahátíðar.

ing námsumhverfa líkt og nú er stefnt
að í samvinnu við Austfirðinga með
opnun útibús á Austurlandi er hluti af
Björgvin Franz
Gíslason

Hjalti Rúnar
Jónsson

Kristinn Óli
(KRÓLI)

Heiðursgestur Háskólahátíðar var
Kolbrún Benediktsdóttir, varahéraðssaksóknari og flutti hún einlægt erindi
til kandídata. Hún hvatti þá til að setja
markið hátt og stefna að því að vera
glöð í vinnunni.
„Ég lít á það sem mikil forréttindi
að gera einmitt þetta. Vinna við það
sem hefur verið minn draumur frá því
að ég hóf laganám,“ sagði Kolbrún.
Hún vék að mikilvægi þess að geta
skilið á milli vinnu og einkalífs. „Því
það er nú einu sinni þannig að störf
koma og fara en fjölskyldan, vinir og
heilsan okkar er eitthvað sem við
viljum halda í.“

unak.is

ValgerÐur
GuÐnadóttir

Þórdís Björk
Þorfinnsdóttir

r í samvinnu viÐ Sinfóníuhljómsveit NorÐurlan
kureyra
ds kyn
élag A
nir
Leikf

Eftir

Ólaf Gunnar GuÐlaugsson Tónlist ÞorvaldUR BjarnI Þorvaldsson
leikgerÐ Karl Ágúst Úlfsson og ÓlafUR Gunnar GuÐlaugsson
Söngtextar Andrea GylfadóttIr og Karl Ágúst Úlfsson

SÝNINGAR HEFJAST
AÐ NÝJU Í SEPTEMBER!
MIÐASALA Á MAK.IS
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Eyjafjörður

Víkurskarð

Akureyri
Seyðisfjörður

Vaðlaheiðargöng

Akureyri
Reykjavík

Frítt fyrir aftanívagna
í Vaðlaheiðargöng

Þjónustuver Vaðlaheiðarganga
er opið 10 til 12 og 13 til 15 virka daga
464 1790

veggjald@veggjald.is
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Á Grýtubakka 1 er fullbúið einbýlishús og uppábúin rúm fyrir 13 manns í gistingu.

Gisting í sveitasælunni
á Grýtubakka
Á Grýtubakka 1 í Grýtubakkahreppi er
notaleg gisting í boði í sveitasælunni.
Þar er rúmgott og mikið endurnýjað
einbýlishús til útleigu og geta allt að
13 manns gist.
Húsið á Grýtubakka 1 hentar mjög
vel fyrir hópa og fjölskyldufólk enda
eru í því tvö baðherbergi, rúmgott
eldhús með borðbúnaði ásamt öllum
helstu tólum og tækjum, borðstofu,
sjónvarpsholi, grilli og uppábúin rúm í
öllum svefnherbergjum. Heitur pottur
er útifyrir og víðsýnt um sveitina og út
á Eyjafjörð.
Grýtubakki 1 er 35 kílómetrum frá
Akureyri og steinsnar frá Grenivík þar
sem eru m.a. verslun, sundlaug og
veitingahús. Ótæmandi möguleikar
eru til gönguferða, veiðiferða, hestaferða og náttúruskoðunar jafnt á
láglendi sem í fjöllunum í kring en þar
ber auðvitað helst að nefna Kaldbak,
Blámannshatt og Laufáshnjúk. Tilvalið
er einnig að leggja leið sína á Látraströnd, í Fjörður eða á Flateyjardal. Að
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Viðsýnt er úr heita pottinum.

ekki sé talað um hversu vel Grýtubakki
1 er í sveit sett til dagsferða um
Eyjafjörð og austanvert Norðurland.
Bókanir og frekari upplýsingar
eru í síma 846-9699 og á netfangingu

olofbr@gmail.com. Lágmarksdvöl í
gistingu eru tveir sólarhringar.

grytubakki.is
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Jón M. Ragnarsson, kaupmaður í JMJ og Joe’s. „Hér erum við öll verslunarmenn, vinnum saman sem einn hópur að því að gera
sem best fyrir viðskiptavini. Þetta á ríkan þátt í því að fyrirtækið á svona langa og farsæla sögu.“

„Ekkert starf meira gefandi“
„Ég held að það sé ekkert starf sem er
meira gefandi en starf verslunarmannsins,“ segir Jón M. Ragnarsson í
herrafataverslununum JMJ og Joe‘s. Jón
er frá blautu barnsbeini alinn upp í
verslunarumhverfinu en afi hans
stofnaði fyrirtækið árið 1956 og síðan
tók faðir hans, Ragnar Sverrisson, við
keflinu og rak fyrirtækið í áratugi. Og
nú eru Jón og systkini hans tekin við.
Ragnar hefur þó ekki enn sagt skilið
við kaupmennskuna og tekur til
hendinni með Jóni og starfsfólkinu í
JMJ og Joe‘s þegar á þarf að halda. Við
spyrjum Jón hvort kaupmennskan sé
einfaldlega í blóðinu og hvort aldrei
hafi komið til greina hjá honum að
starfa við eitthvað annað.

Gældi við fiskvinnsluna

„Jú, ég velti því alveg fyrir mér. Ég vann
um tíma í fiskvinnslunni hjá Útgerðarfélagi Akureyringa og hafði mjög
gaman af því. Á þeim árum var
fiskvinnslunám í boði á Dalvík og ég
gat alveg hugsað mér að læra meira á
því sviði. En svo bauðst mér að koma í
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fullt starf í JMJ og hér hef ég verið í 34
ár. Samanlagt fögnum við feðgar núna
90 ára starfstíma í kaupmennsku. Sem
er vissulega langur tími en lykillinn að
baki því er að hafa gaman af starfinu
og njóta þess,“ segir Jón.

Njótum trausts viðskiptavina

Við hlið herrafataverslunar JMJ var sett
á fót verslunin Joe‘s snemma á 9.
áratugnum og þar er lögð áhersla á
fatnað fyrir yngri kynslóðina. Verslanirnar eru í dag reknar hlið við hlið.
„Við erum fjölskyldufyrirtæki í
verslun og ég er ekki í vafa um að það
skiptir máli að við erum sjálfir í
afgreiðslu alla daga, erum þar af
leiðandi í miklum samskiptum við
viðskiptavini og mætum öllum þeim
sem hingað koma inn með léttleika
og þjónustulund. Hér erum við öll
verslunarmenn, vinnum saman sem
einn hópur að því að gera sem best
fyrir viðskiptavini. Þetta á ríkan þátt í
því að fyrirtækið á svona langa og
farsæla sögu. Við finnum líka að
einmitt vegna þess að við erum

gamalgróið fyrirtæki í fataverslun þá
treystir fólk okkur. Það er okkar
gæfa,“ segir Jón.

Netverslun í burðarliðnum

Jón er mjög bjartsýnn á komandi
sumar og mánuði. Hann reiknar með
mikilli umferð í sumar.
„Hér erum við með vöruúrval í
tveimur verslunum sem ég fullyrði að
er á við sex verslanir í Kringlunni, svo
dæmi sé tekið. Við höfum því mikið
að bjóða og nú erum við að stíga enn
stærra skref í þjónustu við viðskiptavini með netverslun þar sem við
verðum með allar okkar vörur í
rafrænni verslun. Ég lít fyrst og fremst
á þetta sem aukna þjónustu við
viðskiptavini en eftir sem áður kemur
fólk í verslunina, mátar, ber saman,
spyr okkur ráða, fær buxurnar styttar
og þannig má áfram telja. Við erum
alla daga, árið um kring, í mikilli nánd
við viðskiptavini. Einmitt það gerir
starfið svo skemmtilegt,“ segir Jón.

Stolt íslenskrar náttúru
Íslenskt heiðalamb
MEÐ VILLTUM ÍSLENSKUM KRYDDJURTUM

Blóðberg • Birkilauf • Aðalbláberjalyng • Einir

VELDU GÆÐI
VELDU KJARNAFÆÐI
www.kjarnafaedi.is
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Máney Dís Díönudóttir sölufulltrúi, Sigrún H. Sigfúsdóttir sölufulltrúi og Ragna
Þórisdóttir, verslunarstjóri eru ánægðar með ganginn í verslun þessa mánuðina.

Húsgagnahöllin við Dalsbraut

Nauðsynlegt er að gera sér ferð í
Húsgagnahöllina til að skoða vörur
frá nýjasta merkinu, Muubs.

Verslun með hátt
þjónustustig
Húsgagnahöllin við Dalsbraut samanstendur af þremur verslunum; Húsgagnahöllinni, Betra Baki og Dorma,
sem eru í eigu sömu aðila. Verslunin er
á tveimur hæðum og er þar að finna
alls kyns innanhúsmuni, allt frá
hnífapörum upp í sófasett og rúm.
Ragna Þórisdóttir, verslunarstjóri
Húsgagnahallarinnar á Akureyri segir
söluna hafa gengið vel síðastliðna
mánuði og að sumarið hafi farið vel af
stað í sölu garðhúsgagna sem seljast
vel á þessum árstíma. „Fólk vill
gjarnan hafa fallegt í kringum sig.“

Dönsk hönnun í fyrirrúmi

Mikið er um fallega muni í versluninni,
bæði húsgögn og smámuni og er
dönsk hönnun vinsæl. Þá sérstaklega

Construct sófi með ljósu tauáklæði.
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matarstellið frá Bitz sem stendur alltaf
fyrir sínu að sögn Rögnu og einnig var
verið að taka upp vörur frá nýju merki,
Muubs, sem sérhæfir sig í stílhreinum
og náttúrulegum vörum, bæði
bastkörfum, trébrettum og stærri
húsgögnum. „Danir eru alveg með
þetta,“ segir Ragna.

Hannaðu sófa eftir eigin höfði!

Á síðasta ári byrjaði Húsgagnahöllin
að selja svokallaða Construct einingasófa sem hver og einn getur hannað til
að henti sínu heimili sem best. Hægt
er að velja um stíl, áklæði, fætur, arma
og púsla saman einingum eftir því sem
hentar. Því eru möguleikarnir endalausir og sköpunargleðin getur fengið
að ráða för.

Smart garðhúsgögn á pallinn.

Enn betri þjónusta við
viðskiptavini

Í upphafi árs skipti verslunin á
Akureyri um dreifingaraðila en nú eru
þau í samstarfi við Flytjanda. „Við
erum búin að hækka þjónustustigið
fyrir viðskiptavini með því að stytta
afhendingartíma vörunnar,“ segir
Ragna en gera má ráð fyrir að vara
sem þarf að panta komi til Akureyrar
innan þriggja daga.
Nýlega opnaði húsgagnaverslunin
Ilva á Norðurtorgi og segir Ragna að
hún sé góð viðbót í verslunarbæinn
Akureyri. Hún fagnar samkeppninni og
segir mikilvægt fyrir íbúa Norður- og
Austurlands að hafa úrval af verslunum til að velja úr.

husgagnahollin.is
dorma.is
betrabak.is
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SICILIA
2ja og 3ja
sæta sófar
og hægindastóll.

CONNECT
tungusófi

ÚTSALA

30%

ÚTSALA

25%

AFSLÁTTUR

2ja sæta sófi
118.993 kr. 169.990 kr.

3ja sæta sófi
132.993 kr. 189.990 kr.

AFSLÁTTUR

Hægindastóll
83.993 kr. 119.990 kr.

164.992 kr. 219.990 kr.
MODENA Hægindastóll.
Mustard brúnt áklæði.
63.992 kr.
79.990 kr.

ÚTSALA

20%

ÚTSALA

20%

AFSLÁTTUR

BRISTOL
Hægindastóll

Skammel
23.992 kr. 29.990 kr.

ÚTSALA

63.992 kr. 79.990 kr.

40%

ÚTSALA

40%

ÚTSALA

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

RICHMOND
Borðstofuborð
ø 120 cm H: 75 cm

NAPOLI
Counterstóll
14.394 kr.
23.990 kr.

AFSLÁTTUR

59.994 kr. 99.990 kr.

40%
AFSLÁTTUR

FOGGIA
Barstóll
19.794 kr.
32.990 kr.

ÚTSALA

32%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

30%

FRIDAY
Hornsófi

197.492 kr. 289.990 kr.

ÚTSALA

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

RICHMOND
Skenkur

83.993 kr. 119.990 kr.

COUVIN
Glerskápur/svart birki 151.992 kr. 189.990 kr.

RIBBON
Höfuðpúði
3.920 kr. 4.900 kr.

VALDAR LUKTIR
ÚTSALA

50%

RIBBON
BERMUDA & BALI

BERMUDA
Garðhúsgagnasett.

20%

Heildarverð:

AFSLÁTTUR

127.992 kr. 159.990 kr.

RIBBON
Stóll úr lituðu birki
eða málaðri furu
36.792 kr.
45.990 kr.

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

RIBBON
Skemill
20.792 kr.
25.990 kr.

BALI
Garðhúsgagnasett. Hornsófi og borð.
Heildarverð:
111.992 kr. 139.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

11 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Verð gildir til 11. júlí 2021,
eða á meðan birgðir endast.

SUMAR

ÚTSALA

N

F

U

VE

Allt að

www.husgagnahollin.is

VERSL

50% afsláttur

ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

EDE
3ja og 2,5 sæta sófar og hægindastóll í koníaksbrúnu áklæði. Set- og bakpullur eru þéttar,
mjög þykkar og þægilegar. Fætur eru úr bogadregnu, svörtu járni. Glæsileg, tímalaus hönnun.

2,5 sæta sófi
135.992 kr. 169.990 kr.

20%

3ja sæta sófi
143.992 kr. 179.990 kr.

Hægindastóll
95.992 kr. 119.990 kr.

STOCKHOLM

KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

STOCKHOLM
Hornsófi 2H2. Stærð: 252 x 252 x 80 cm

STOCKHOLM
Hægindastóll
215.992 kr. 269.990 kr.

47.992 kr. 59.990 kr.

Fallegur borðbúnaður
– tilvalinn í útileguna
eða út á pallinn!
MEDUSA

MEDUSA
Kampavínsglas 1.692 kr. 1.990 kr.

15%
KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

MEDUSA
Skál 14,5 cm 1.267 kr. 1.490 kr.

Akureyrarapótek

Vitundarvakning í
náttúruvænum heilsuvörum
Í Kaupvangi á Akureyri reka lyfjafræðingarnir Jónína Freydís Jóhannesdóttir
og Gauti Einarsson Akureyrarapótek.
Apótekið hefur verið starfrækt síðan
2010 og ávallt lagt áherslu á persónulega þjónustu og fjölbreytt vöruúrval.
Nú streyma inn nýjar náttúrvænar
heilsuvörur með innihaldsefninu CBD.

Góð áhrif á alls kyns kvilla

CBD (Cannabidiol) er efni sem unnið
er úr iðnaðarhampi og er stundum
notað í lækningaskyni og í snyrtivörur
og fæðubótarefni. Akureyrarapótek
selur nokkrar tegundir af kremum með
mismunandi magni af CBD og eru þau
ætluð fyrir bólur, exem, psoriasis og

Jónína Freydís Jóhannesdóttir er
annar eigenda Akureyrarapóteks.

verki í vöðvum og liðum. Jónína segir
að þau reyni að vanda sig að taka inn
vörur sem þau treysta og telja að virki.
„Við reynum að taka inn eins náttúrulegar og eiturefnafríar vörur og við
getum. Það hefur orðið vitundarvakning hjá fólki sem sækist eftir náttúruvænum vörum.“

Pantaðu á netinu!

Í lok síðasta árs opnaði Akureyrarapótek heimasíðu þar sem viðskiptavinir geta pantað lyfin sín gegnum
netið og einnig fengið heimsendingu.
Jónína segir að þau muni koma til með
að auka áherslu á netþjónustu með
haustinu.

Afgreiðslutími í sumar: Kl. 06:45-21:00 virka daga
laugardaga kl. 08:00-21:00, sunnudaga kl. 08:00-19:30
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Hampkremin vinsælu.

akureyrarapotek.is

það má
skipta um
skoðun

30

30 daga skilaréttur
Nánar á elko.is/skilarettur

Sjá opnunartíma á elko.is | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana
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Sláttuvélar frá STIGA eru meðal þess sem finna má nýju versluninni hjá AB varahlutum á Akureyri.

Fjölbreytt úrval í nýrri
verslun AB varahluta
Ný og rúmgóð verslun AB varahluta
var opnuð í Frostagötu 2a á Akureyri
fyrr í vor en hún var áður til húsa í
Sjallahúsinu í miðbæ Akureyrar. Sem
fyrr eru fjölbreyttar vörur fyrir
bíleigendur í aðalhlutverki, m.a.
verkfæri, olíur, lakkvörur, rafgeymar,
ýmiss konar rekstrarvörur fyrir bílinn
sem og Britax barnabílstólar í úrvali.
Að ógleymdum sláttuvélum fyrir
garðinn.
„Við erum vafalítið með eitt mesta
úrval af barnabílstólum í bænum,“
segir Valgeir Andri Ríkharðsson,
markaðsstjóri hjá AB varahlutum sem
hvetur bæjarbúa til að koma í nýju
búðina og skoða vöruúrvalið.

Stórt og smátt fyrir garðinn
frá STIGA

„Með stærri verslun getum við lagt
enn meiri áherslu á stærri tækin en
við gátum áður. Á þessum tíma ársins
eru það garðsláttuvélar, sláttutraktorar og fjórhjól sem eru í forgrunni,“
segir Valgeir Andri. Sláttuvélar og
sláttutraktorar hjá AB varahlutum á
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Öryggi barnanna í fyrirrúmi. AB varahlutir bjóða mikið úrval barnabílstóra frá
Britax.

Akureyri eru frá STIGA en í minni
heimilisvélunum eru bæði fáanlegar
bensínvélar og rafmagnsvélar en
rafmagnsknúnar vélar verða æ
vinsælli hjá garðeigendum.

Fjórhjól frá Segway

AB varahlutir á Akureyri eru að kynna

þessar vikurnar ný fjórhjól hér á landi
frá Segway.
„Þetta er þekktur tækjaframleiðandi sem er núna að ryðja sér rúms á
markaðnum með öflugum og spennandi fjórhjólum,“ segir Valgeir Andri.

akureyri.ab.is
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Bjórböðin og Bruggsmiðjan í
fulla starfsemi
„Núna sjáum við ferðamönnum fjölga
dag frá degi hjá okkur og starfsemin er
að færast í eðlilegt horf. Við horfum því
bjartsýn til næstu mánaða,“ segir Agnes
Anna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri
Bjórbaðanna og Bruggsmiðjunnar á
Árskógssandi. Kórónuveirufaraldurinn
hefur haft mikil áhrif á rekstur
fyrirtækjanna tveggja og nú síðla vetrar
voru Bjórböðin til að mynda lokuð í 17
vikur samfleytt. Sömuleiðis dró talsvert
úr sölu bjórs frá Bruggsmiðjunni vegna
takmarkana í starfsemi kráa og
veitingahúsa.

Gestum Bjórbaðanna fjölgar
dag frá degi

„Það er bæði mikill léttir fyrir okkur að
sjá fyrirtækin fara í fulla starfsemi á ný
og við skynjum það líka á viðskiptavinum okkar að þeir eru hamingjusamir
að geta loksins komist í Bjórböðin hjá
okkur á ný og notið lífsins. Ég held að
Covid hafi kennt okkur hversu dýrmætt
það er að njóta og vonandi munum við
það sem lengst. Mér finnst mikilvægt
að horfa til þess hvað við getum lært af
Covid tímanum,“ segir Agnes.
Gestir Bjórbaðanna eru bæði
Íslendingar og erlendir ferðamenn.
Agnes segir augljóst að hreyfing sé að
komast á ferðaþjónustuna á nýjan leik.
„Síðasta sumar var mjög gott hjá
okkur en veturinn erfiður. Okkar lán var
að geta dregið saman seglin í starfseminni til að komast í gegnum þennan
tíma. En núna eru engar takmarkanir
hjá okkur í starfseminni, opið þriðjudaga til laugardaga í Bjórböðunum kl.
12-22 og nýr og spennandi matseðill í
veitingasalnum allan daginn. Það er
óskaplega notalegt að sjá framan í
viðskiptavini okkar aftur og skynja
hvað fólk er orðið þyrst í að sýna sig og
sjá aðra, lifa og njóta. Það gleður
okkur,“ segir Agnes.

Nýr dósabjór Bruggsmiðjunni

Framleiðslan eykst jafnt og þétt aftur í
Bruggsmiðjunni. Um mitt síðasta ár var
tekin í notkun ný átöppunarlína fyrir
dósir í versmiðjunni og nú eru fjórar
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Nýr og spennandi matseðill er í veitingasal Bjórbaðanna sem opin eru þriðjudaga til laugardaga kl. 12-22.

Útipottar við Bjórböðin.

Ljúft er að láta líða úr sér í Bjórböðunum.

tegundir af Kalda framleiddar í dósum.
Agnes segir Bruggsmiðjuna nú þegar
selja meira af dósum en glerflöskum
og þessa dagana er ný tegund að koma
á markaðinn í dósum, þ.e. Kaldi Light.

Sumar Kaldi er nýjasti bjórinn
frá Bruggsmiðjunni sem kemur á
markað í dósum.

„Kaldi verður áfram framleiddur í
flöskum þó að aukningin sé mikil í
dósunum. Við komum til með að fjölga
tegunum í dósunum þegar frá líður.
Mikilvægast fyrir okkur er að framleiðsla fyrir bari og veitingahús er að
aukast á nýjan leik eftir því sem
takmörkunum í þeirra starfsemi hefur
verið aflétt,“ segir Agnes.
Mikil ásókn hefur verið í að heimsækja Bruggsmiðjuna og fá kynningu á
starfseminni. Sem fyrr er slíkt í boði
fyrir hópa en einnig er opin kynning í
boði kl. 14 alla virka daga. Engar
pantanir, aðeins að mæta.

bruggsmidjan.is
bjorbodin.is

Bætt hreinlæti
í nýjum heimi

Þarftu að aðlaga þig
að breyttum heimi?
Auknar kröfur til fyrirtækja um bætt hreinlæti,
betri sóttvarnir og umhverfisvænar lausnir
kalla á nýja nálgun.
Lausnir sem stuðla að betri heilsu starfsfólks
og viðskiptavina.
Fáðu ráðgjöf um bætt hreinlæti
fyrir þitt fyrirtæki.

www.hreint.is

s: 589 5000

hreint@hreint.is
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Hornið – útivist og veiði

Búnaðurinn fyrir ferðalagið
og veiðina í sumar
„Hvort heldur fólk er á leiðinni í
gönguferðir, veiðiferðir, útilegu eða
almennt að fara út og njóta náttúrunnar þá eigum við allan fatnað og
búnað í ferðalag sumarsins,“ segir
Sveinn Guðmundsson eigandi verslunarinnar Hornsins – útivist og veiði við
Kaupvangsstræti 4 í miðbæ Akureyrar.

Mikið úrval og vandaðir
framleiðendur

Verslunin var stækkuð síðastliðið
haust og rýmið nýtt fyrir enn meira
úrval af skíðavörum en nú yfir
sumarmánuðina eru veiði- og útivistarvörurnar í framlínunni. Og af
nógu er að taka því í versluninni má
skoða tjöld af mörgum stærðum og
gerðum, tjaldbúnað, vandaða svefnpoka fyrir útileguna og gönguferðina,

eldunarbúnað, diska, skálar, drykkjarföng og þurrmat, bakpoka og þannig
mætti lengi telja.
Þegar kemur að fatnaðinum fyrir
útivistina má einfaldlega segja að á
einum og sama staðnum sé að finna
allt frá innstu ullarklæðum upp í
vandaðar úlpur og regnfatnað. Sem og
sokka, húfur, gleraugu, gönguskó,
sjónauka og margt fleira. Meðal
merkja í fatnaði má nefna Regatta,
Marmot, Bula, Smartwool og Kari Traa.
Í gönguskóm eru einnig þekkt merki á
borð við Alpina og Scarpa.

Allt fyrir byrjendur sem lengra
komna í veiðinni

Stangveiðin er komin á fullt í ám
landsins og býður Hornið – útivist og
veiði allt sem veiðimenn vanhagar um,

hvort heldur eru stangir, hjól, flugur,
línur, önglar, vöðlur og veiðifatnaður
eða aðrir aukahlutir. Flugustangir eru
frá Greys, Hardy og Shimano en
kaststangir frá ABU. Einnig er í
versluninni úrval af sjóstöngum og
hjólum frá Penn. Fyrir þá sem eru að
stíga sín fyrstu skref í veiðinni er
einnig að finna veiðisett, bæði
kast- og flugustangarsett á hagstæðu
verði en starfsmenn verslunarinnar
veita viðskiptavinum ráðgjöf um val á
besta búnaði fyrir hvern og einn, hvort
heldur er í veiðibúnaðinum, fatnaði
eða öðrum vörum til útivistar.

utivistogveidi.is

Tjöld, svefnpoka, eldunarbúnað, bakpok, fatnað, skó, veiðibúnað og margt í Horninu – útivist og veiði.
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Laugafell

Leyningshólar

möðruvellir

Uppsalahnjúkur
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Hæstánægð með móttökur viðskiptavina ELKO
„Við erum hæstánægð með viðtökurnar sem við höfum fengið eftir
opnun ELKO á Akureyri og fyrstu
mánuðirnir hafa gengið virkilega vel.
Við horfum björtum augum til
framtíðarinnar,“ segir Haukur Már
Hergeirsson, verslunarstjóri ELKO á
Akureyri. Verslunin er staðsett á
Tryggvabraut 18 og er verslunarrýmið
um 1.000 fermetrar en verslunin var
sett upp í nýju verslunarútliti ELKO.

Verslun sem vantaði í bæinn

Haukur segir þjónustusvæðið vera
mjög stórt. „Við erum að þjónusta
Akureyringa, Norðlendinga og viðskiptavini austur á land. Við státum af
mjög fjölbreyttu vöruúrvali, allt frá
stærri heimilistækjum niður í smærri
raftæki og allt þar á milli.“ Samkvæmt
Hauki þá hefur verslunin þróast eins
og björtustu væntingar stóðu til og
telur hann að það hafi vantað verslun
eins og ELKO á Akureyri sem byði upp
á fjölbreytt vöruúrval og góða
þjónustu. Haukur segir að ELKO leggi
mikið upp úr því að veita framúrskarandi þjónustu og að ánægja viðskiptavina skipti fyrirtækið gríðarlega miklu
máli. „Ánægja viðskiptavina ELKO á
Akureyri mælist í hæstu hæðum og
það sama má segja um ánægju
starfsfólks. Það ríkir góður starfsandi í
versluninni.“

Regluleg sértilboð njóta vinsælda

„Verslun hefur verið að aukast jafnt og
þétt síðustu mánuði eftir því sem áhrif

Sjónvörp af öllum stærðum og gerðum.
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Grill, símar, sjónvörp og hvers kyns raftæki til heimilisins er að finna í verslun
ELKO á Akureyri.

Covid faraldursins hafa farið minnkandi. Ég á því ekki von á öðru en
sumarið verði mjög gott hjá okkur. Við
höfum verið með regluleg sértilboð í
versluninni og hefur þeim verið tekið
einstaklega vel en þessi tilboð eru
hrein viðbót við almennar útsölur og
aðra tilboðsdaga eins og afmælisdaga
eða Svartan Fössara sem ELKO er
þekkt fyrir meðal viðskiptavina. Við
getum því ekki annað en verið mjög
ánægð og þakklát fyrir góðar móttökur
viðskiptavina,“ segir Haukur.
Opið er í ELKO á Akureyri mánudaga til laugardaga kl. 11-18 og
sunnudaga kl. 12-16.
Þvottavélar og þurrkarar eru dæmi
um úrvalið af stærri heimilstækjum
í ELKO.

elko.is

Tónlistarbærinn
Akureyri

Akureyri, bærinn við pollinn

Land fyrir stafni

Jólasýning

Opið daglega: kl. 11-17 1. júní til 31. september / kl. 13-16 1. október til 31. maí

Fjölskylduvæn söfn og sýningar
Minjasafnið

Nonnahús

Davíðshús

Laufás

Leikfangahúsið

Aðeins kr 2.300
minjasafnid.is
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Aðalstræti 58, Akureyri • Sími 462 4162

Hreint á Akureyri í 15 ár
Hreint fagnar 15 ára starfsafmæli á
Akureyri á árinu en fyrirtækið er eitt
það allra reyndasta á Íslandi í þrifaog ræstingaþjónustu við fyrirtæki og
stofnanir, stofnað 12. desember 1983. Í
dag starfa yfir 200 manns hjá Hreint,
þar af 20 á Akureyri. Starfsemi
fyrirtækisins hefur alla tíð snúist um
að veita fyrirtækjum og stofnunum
áreiðanlega, faglega og alhliða
ræstingaþjónustu og ræstir það
milljónir fermetra atvinnuhúsnæðis
hjá viðskiptavinum sínum.
Hreint byggir á góðu og traustu
orðspori og hefur átt mjög gott
samstarf við fyrirtæki og stofnanir á
Akureyri síðastliðin 15 ár. Reynslan
hefur sýnt að persónuleg og traust
þjónusta, sem veitt er af sérfræðingum sem eru heimamenn er lykilatriði í
að viðhalda góðum viðskiptasamböndum. Svo spillir ekki fyrir að Hreint
er samfélagslega ábyrgt og heiðarlegt
fyrirtæki sem býður hagstætt verð og
þjónustu í hæsta gæðaflokki.

Bætt hreinlæti í nýjum heimi

„Í dag og um komandi framtíð eru
gerðar auknar kröfur til fyrirtækja og
stofnana um bætt hreinlæti, betri
sóttvarnir og umhverfisvænar lausnir.
Hreint hefur aðlagað þjónustu sína

Eydís Björk Davíðsdóttir, svæðisstjóri Hreint á Norðurlandi.

fljótt og vel að þessum breytingum og
býður lausnir sem stuðla að betri
heilsu starfsfólks og viðskiptavina,“
segir Eydís Björk Davíðsdóttir,
svæðisstjóri Hreint á Norðurlandi.
Á síðasta ári hóf Hreint að bjóða
viðskiptavinum sínum nýja þjónustu
og byltingarkenndar vörur til að mæta
auknum kröfum um bætt hreinlæti.
„Covid faraldurinn hefur sýnt fram á
að hreint og þrifalegt umhverfi er
nauðsynlegur þáttur í lífi allra og
markaðurinn krefst meira hreinlætis

og betri sóttvarna. Nýju NanoSeptic
vörurnar njóta mikilla vinsælda en
þær eru mikilvægar í baráttunni við
farsóttir, draga úr smithættu, bæta
hreinlæti og auka öryggi starfsfólks og
viðskiptavina. Við bendum stjórnendum fyrirtækja og stofnana með
starfsemi á Akureyri á að fá hjá okkur
ráðgjöf um bætt hreinlæti og saman
stillum við upp nýrri nálgun og lausn
sem hentar hverjum og einum best.“

hreint.is

Samgönguminjasafnið Ystafelli
Safnið verður opið út
september, alla daga frá 10
fyrir hádegi og til 8 á kvöldin.
Aðgangseyrir er 1.000 krónur
og frítt fyrir yngri en 12 ára.

Samgönguminjasafnið Ystafelli
Ystafelli 3 - 641 Húsavík
Sími 464 3133 og 861 1213
sverririfelli@gmail.com - www.ystafell.is
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ENNEMM / SÍA / NM-005978

Vegabréf

1

Lay’s
snakkpoki
Sour Cream & Onion
eða Salted 27,5 g

5

Nóa Krisp

3

2

Coca Cola

Rjómasúkkulaði
með krispkúlum
25 g

Bubs
hlauppoki
20 g

21
#vegabréf

án sykurs
0,5 lítra

6
4

Extra Sweet Mint
tyggjópakki

Sumar Kristall
330 ml dós

Taktu þátt í allt sumar!
Ferðalagið verður leikandi létt með N1 í sumar. Safnaðu stimplum
í Vegabréfið þitt á N1 stöðvum vítt og breitt um landið. Skemmtilegur
glaðningur fylgir hverjum stimpli. Í ferðalok skilar þú Vegabréfinu
fullstimpluðu inn á næstu N1 stöð og getur unnið glæsilega vinninga.
Komdu með okkur alla leið og við fyllum sumarið af fjöri!

ALLA LEIÐ
41

Tónlistarsýning og tónleikar í Minjasafninu
Sýningin Tónlistarbærinn Akureyri
verður opin í allt sumar á Minjasafninu á Akureyri en hún var opnuð í
byrjun sumars 2020 og er einn helsti
burðarásinn í sýningum safnsins í
sumar. Nú geta gestir sýningarinnar
fengið að grípa í hljóðfæri og gera
ýmislegt sem hefur þurft að takmarka
af sóttvarnaástæðum. Segja má að
tónlistin verði alls ráðandi í Minjasafninu í sumar því þar verða nokkrir
smærri tónleikar sem kynntir verða
jafn óðum á heimasíðu safnsins.
Á sýningunni Akureyri bærinn við
Pollinn eru nýjar innsetningar og
örsýningin Fermingarmyndastofan þar
sem hægt er að setjast í stólinn hjá
ljósmyndaranum, fara í búning og
smella af mynd með bakgrunni
ljósmyndarans Hallgríms Einarssonar. Einnig hefur verið sett upp ný
sýning á kortum helstu kortagerðarmanna Evrópu frá 1528 til 1849 á
sýningunni Land fyrir stafni. Þar geta
kortagerðarmenn nútímans gert eigin
landakort eða leikið sér á leikjaborðinu Islandia.

Sýningin Tónlistarbærinn Akureyri hefur vakið mikla athygli. Hún verður opin í
sumar í Minjasafninu.

Leikfangahúsið er draumaheimur fyrir bæði börn og fullorðna.

Safnaflóran í Innbænum

„Safnastarfsemin er smám saman að
færast í eðlilegt horf hjá okkur og
ferðafólki að fjölga dag frá degi,“ segir
Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri
Minjasafnsins á Akureyri. Auk sýninganna innan veggja Minjasafnsins hefur
safnið með höndum starfsemina í
Leikfangahúsinu við Aðalstræti og auk
þess skáldahúsin tvö, Davíðshús og
Nonnahús.

Hestar og fræðsla í Laufási

Það er því af nægu að taka í safna
flórunni á Akureyri og vert að benda á
að hægt er að kaupa hjá Minjasafninu
aðgangskort á mjög hagstæðu verði
sem gildir út árið að öllum framangreindum söfnum og að auki í gamla
bænum í Laufási sem einnig er í umsjá
Minjasafnsins. Alla sunnudaga verður
hægt að bregða sér á hestbak í Laufási
og hlýða á örfræðslu um nytjaplöntur.

minjasafnid.is

42

Verið velkomin að Grýtubakka

Hús fyrir fjölskyldur og smærri hópa
Heitur pottur og fjallasýn
Notaleg gisting í fögru umhverfi
Stutt til Grenivíkur og Akureyrar

Grýtubakki 1 | 610 Grenivík
Sími 846-9699 | olofbr@gmail.com

Virka daga opið frá kl 09:00 til kl 18:00 - Laugardaga opið frá kl 10:00 til kl 14:00 - Sunnudaga lokað

Sófar, stólar, borð, ljós og smávara hvers konar á efri hæðinni hjá Pennanum Eymundsson á Akureyri. Allt frá HAY.

Penninn Eymundsson
opnar HAY verslun

Allt frá tannburstum upp
í hornsófa!

Þessa dagana er verið að opna nýja
húsgagna-, heimilis- og gjafavöruverslun á efri hæð verslunar Pennans
Eymundssonar við Hafnarstræti á
Akureyri. Þar verða í boði húsgögn,
húsbúnaður og gjafavara frá danska
framleiðandanum HAY.

Aðspurð segir hún mikla fjölbreytni í
vörulínunni frá HAY. „Danir eru þekktir
fyrir frábæra hönnun og góðar vörur.
HAY vörurnar eru skýrt dæmi um það,“
segir Guðný. Mikið úrval er í vörulínunni af sófum, stólum og borðum
en auk þess ljós og lampar, mottur,
baðherbergis- og eldhúsvörur og
gjafavörur.
„Fyrir utan að þetta eru mjög flottar
og vandaðar vörur þá er skemmtilegt
að í vörulínunni frá HAY er að finna
allt frá tannburstum upp í fullvaxna
hornsófa. Og allt þar á milli. Sjón er
sögu ríkari,“ segir Guðný.

HAY verslun á efri hæðinni

„Penninn-Eymundsson hóf fyrir
skömmu sölu á þessum frábæru
vörum frá HAY og hér á á Akureyri
höfum við mjög gott rými á efri
hæðinni þar sem við höfum að
undanförnu verið að setja upp
sérverslun með HAY vörurnar. Þarna
verður því nokkurs konar verslun inni í
versluninni hjá okkur,“ segir Guðný
Ketilsdóttir, verslunarstjóri PennansEymundsson á Akureyri. Eftir sem áður
verður Penninn Eymundsson með sölu
og þjónustu í skrifstofuhúsgögnum og
tengdum vörum.
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penninn.is
Litríku plastkörfurnar frá HAY seljast
eins og heitar lummur!
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Húsasmiðjan

Sumarvörur og huggulegheit
í garðinum

Halla Björnsdóttir við stæðu af pallaolíu sem rennur út þessa dagana.

Litskrúðug sumarblómin njóta sín í
sólinni.

„Fólk er mikið að hugsa um garðinn,
pallinn og huggulegheitin og við erum
þess vegna mjög ánægð hjá Húsasmiðjunni með úrvalið sem við höfum
í sumarvörum. Allt frá olíum á pallinn,
grillum og sólhúsgögnum upp í efni til
pallaframkvæmda eða viðhalds á
húsum. Og auðvitað erum við líka með
sumarblómin í úrvali,“ segir Halla
Björnsdóttir, aðstoðarrekstrarstjóri
Húsasmiðjunnar á Lónsbakka. Hún er
ánægð með verslunina almennt og
segir mikið að gera í þjónustu við
verktaka og stærri framkvæmdaverkefni.

Grillin og sláttuvélarnar renna út

Ekki fer á milli mála að viðskiptavinir
Húsasmiðjunnar eru í sumar- og
framkvæmdaskapi nú þegar langur
vetur er að baki. Sláttuvélarnar hafa
runnið út í vor en þær býður Húsasmiðjan í miklu úrvali. Sem og grillin
„og þau eigum við í öllum stærðum og
gerðum, alveg upp í stærstu grillin.
Það eru margir sérfræðingar í grillum
sem aðeins velja það stærsta og
besta,“ segir Halla.
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Grillin og sumarvörurnar í úrvali.

Ferða- og útleguvörur
taka við af sumarblómunum

Mikið hefur verið að gera í Blómavali í
vor og sala sumarblómanna staðið
sem hæst núna í júní. „Tíðarfarið hefur
gert að verkum að sumarblómasalan
er örlítið seinna á ferðinni en venjulega en þau verða í úrvali hjá okkur
vel fram eftir júlímánuði. Strax og

garðvinnunni lýkur fer fólk að huga að
ferðavörunum hjá okkur og útilegubúnaðinum þannig að við fylgjum
þörfum viðskiptavina okkar vel eftir
allt sumarið, sem á öðrum tímum
ársins,“ segir Halla.

husa.is
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Sigurlaug Stefánsdóttir og Berglind Tulinius í Helly Hansen horninu í Sportveri.

Sportver

Íþróttabúð með
götutískuívafi
Sportver á Glerártorgi er ein af þremur
verslunum sem Berglind Tulinius og
Egill Einarsson reka en hinar eru Sport
24 og Útisport. Allar selja þær vörur og
fatnað fyrir hreyfingu og útivist. Auk
þess er í Sportveri einnig að finna
skóbúð sem einfaldlega heitir
„Skóbúðin“. Berglind og Sigurlaug
Stefánsdóttir stýra daglegum rekstri
Sportvers og segja að þar sé eitthvað
fyrir alla.

Ekki bara fyrir ræktina

Í Sportveri er mikið úrval af góðum og
vönduðum vörum frá öllum helstu
íþróttamerkjunum og segir Berglind
Nike vera meðal þeirra sterkustu en
hún og Sigurlaug halda einnig mikið
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upp á norska merkið Helly Hansen.
„Þetta eru flottar, vandaðar vörur sem
eru mjög framarlega í öllum tæknilegum eiginleikum eins og vind- og
vatnsvörn. Í raun fatnaður fyrir allt
milli fjalls og fjöru,“ segir Berglind.
Lögð er áhersla á að allir geti
fundið sér fatnað og skó við hæfi í
Sportveri, hvort sem það er fyrir
útivist, ræktina, hversdags eða jafnvel
fínni viðburði.
„Nike er með mjög flottan hversdagfatnað sem kemur fólki oft á óvart.
Fólk heldur stundum að þessi fatnaður
sé einungis fyrir ræktina en það er svo
miklu meira í boði og við reynum að
höfða til allra aldurshópa.“

Netverslun í bígerð

Berglind og Sigurlaug segjast hafa
fundið fyrir þörfinni á vefverslun í
Covid faraldrinum og er verið að vinna
í að svara því kalli. „Við erum á fullu
að vinna mjög flotta og vandaða
vefverslun sem mun tengja allar þrjár
verslanirnar okkar, Sportver, Sport 24
og Útisport. Þjónusta okkar við
viðskiptavini er því í sífelldri framþróun.“

sportver.is

komið til okkar
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Lindex á Glerártorgi

Sumarkjólarnir hafa aldrei verið vinsælli
„Við erum með fallegar sumarvörur í
öllum okkar línum og mikið úrval. Ekki
síst í kjólunum og verður að segjast
eins og er að sumarkjólar hafa aldrei
verið vinsælli en einmitt núna,“ segir
Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, umboðsaðili Lindex á Íslandi. Verslun
Lindex á Glerártorgi var endurnýjuð í
hólf og gólf síðastliðið haust og fór
sannarlega í sparifötin með glænýju
útliti, innréttingum, birtu og hlýleika í
litavali og skandinavísku yfirbragði.

Endurnýjaðri verslun á
Glerártorgi vel tekið

„Það er mjög mikið að gera um þessar
mundir. Við fundum fyrir áhrifum
faraldursins í svokallaðri fyrstu bylgju
og aftur lítillega síðastliðið haust en
síðan þá hefur verið samfelldur vöxtur
hjá okkur. Og ánægjulegt að hafa náð
við þessar aðstæður að endurnýja
verslunina á Glerártorgi með svo
glæsilegum hætti sem raun ber vitni.
Hún jafnast á við það besta sem gerist
hjá okkur erlendis enda hafa viðskiptvinir tekið versluninni opnum
örmum,“ segir Lóa Dagbjört.

Litatónar íslenska sumarsins í
barnafötunum.

Fjölbreyttir og fallegir sumarkjólar
Þó hlýindi í veðrinu hafi ekki verið
áberandi á landinu í byrjun sumars
segir Lóa Dagbjört sumargleðina
sannarlega til staðar í fatalínum
Lindex. Það eigi við hvort heldur er í
sundbolum, síðkjólum eða barnafötum.
„Í Skandinavíu er mikil hefð fyrir

Nú er sannarlega tími sumarkjólanna og þeir eru í miklu úrvali í
Lindex.

sumarkjólunum og mjög ánægjulegt
að sjá hve mikil aukning er í vinsældum sumarkjóla hjá íslenskum
konum. Þess vegna er gaman fyrir
okkur að geta boðið mikið úrval í
sumarkjólatískunni,“ segir Lóa
Dagbjört.

lindex.is

Verið velkomin!

Dalsbraut 1 - Akureyri - Sími 461 2700

Opið: kl. 7 -17 virka daga og kl. 7-16 um helgar
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Grímsey er sannarlega einn af áhugaverðustu áfangastöðum landsins, margt að sjá og upplifa.

Ævintýri í Grímsey
„Ég hvet fólk eindregið til að heimsækja Grímsey í sumar og upplifa
sumarkvöldin með okkur,“ segir Halla
Ingólfsdóttir hjá Arctic Trip í Grímsey
sem býður gistingu og fjölbreytta
afþreyingu í eynni. Halla segir
fyrirtækið taka að sér að skipuleggja
pakkaferðir sem innifela ferðir,
gistingu og afþreyingu en hún bendir
einnig á að ferðalag til Grímseyjar er í
boði allt árið og er sannkallað
ævintýri á öllum árstímum.

Fræðslu- og skemmtiferðir
með leiðsögn

Arctic Trip býður upp á gönguferðir um
eyjuna með leiðsögn þar sem gestir
fræðast um sögu Grímseyjar og lífið í
eynni í gegnum tíðina. Á fáum stöðum
á landinu er hægt að sjá annað eins
fuglalíf og í Grímsey. Hjá Arctic Trip
eru einnig í boði siglingar hringinn í
kringum eyjuna þar sem gestum gefst
tækifæri til að fylgjast með fuglalífinu
í klettunum frá öðru sjónarhorni.
Sjóstangveiðiferðir eru einnig í boði
og síðast en ekki síst ber að nefna
snorkl með lundanum.
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Arctic Trip býður m.a. upp á siglingar kringum Grímsey og snorkl með lundanum.

Eitt af því nýjasta í afþreyingu í
Grímsey er sjóskíðaleiga og nefna má
að fólk getur einnig leigt sér hjól og
farið á eigin vegum í skoðunarferðir
um eyjuna.

Ferjusigling og flug

Til Grímseyjar er hægt að fara úr landi
með ferjunni Sæfara frá Dalvík fimm
daga vikunnar, þ.e. á mánudögum,
miðvikudögum, fimmtudögum,
föstudögum og sunnudögum. Breytilegt er eftir dögum hversu lengi ferjan

stoppar í eynni, frá tveimur upp í fimm
tíma. Einnig er hægt að fljúga frá Akureyri á þriðjudögum og sunnudögum.
Auk afþreyingarferðaþjónustu rekur
Arctic Trip gistihús en tvö önnur
gistihús eru einnig í Grímsey. Þeir sem
kjósa heldur að gista á eigin vegum
geta tekið með sér tjald, fellihýsi eða
hjólhýsi í ferjuna en tjaldstæði er í
eynni.

arctictrip.is

lindex.is

Kjólar frá

45999

Notaðu ferðagjöfina
í innanlandsflug

icelandair.is
Þægilegra ferðalag í sumar.
Notaðu ferðagjöfina og fáðu 5.000 kr. afslátt af öllu
innanlandsflugi með okkur.

