
Saga Víking Ölgerðar nær 
aftur til Efnagerðar Siglufjarð-
ar árið 1939. Verksmiðjan flutt-
ist til Akur eyrar árið 1950 og 
hefur verið þar síðan. Segja má 
að framleiðsla á bjór hafi farið á 
fullt árið 1989 í aðdraganda þess 
að bjórinn var leyfður á Íslandi. 
„Frá þessum tíma hefur starfsem-
in verið blómleg. Undanfarin ár 
hefur verið mikið um vöruþróun 
enda bjórmarkaðurinn að breyt-
ast mikið þar sem krafa neytenda 
er fjölbreytileiki, stöðugleiki og 
gæði,“ segir Unnsteinn Jónsson 
verksmiðjustjóri.

Víking Ölgerð hefur verið í far-
arbroddi á Íslandi í vöru þróun á 
bjór fyrir almenning. „Á síð-
asta ári komum við með nokkra 
nýja bjóra fram á sjónarsviðið og 
veislan heldur áfram með mik-
illi þróun á þessu ári. Til að halda 
stöðugum gæðum er mikilvægt 
að vera með öfluga rannsóknar-
stofu og hefur hún verið mikil-
vægur hlekkur í framleiðslu Vík-
ing á Akureyri.“

Að sögn Unnsteins hefur fjölg-
un ferðamanna og breytt neyslu-
mynstur Íslendinga orðið til þess 
að krafan um fjölbreytileika og 
sérbjóra hefur aukist með hverju 
árinu. „Þó svo Víking Gylltur 
sé langvinsælasti bjór á Íslandi 
með rúmlega tvöfalt meiri sölu 
en næsti bjór á eftir sem er Vík-
ing Lager þá hefur neysla hefð-
bundinna lagerbjóra dregist 
saman. Nýir bjórar líkt og Víking 
Classic,  Einstök og árstíðabjórar 
hafa aukið við sig á undanförnum 
árum,“ lýsir hann.

Útflutningur á bjór frá Akureyri
Að sögn Unnsteins hefur Einstök 
verið að slá í gegn nánast út um 
allan heim og er í dag það áfengi 
frá Íslandi sem langmest er flutt 
út af. „Nú hefur afkastageta verk-
smiðjunnar verið aukin sem opnar 
dyr fyrir Víking og Thule í út-
flutningi. Nýlega kynnti Víking 
nýja línu sem gengur undir nafn-
inu Craft Selection og er hugsuð 
til að svara eftirspurn á innan-

landsmarkaði fyrir sérbjóra auk 
þess sem þessi lína höfðar vel til 
útlendinga þar sem sérstöðu Ís-
lands, sögunni og víkingahefðinni 
er komið til skila á skemmtilegan 
hátt. Markmiðið er að ná árangri 
í útflutningi með þessa vörulínu 
og þannig halda áfram að kynna 
sérstöðu Íslands fyrir útlending-
um sem vonandi heimsækja Ís-
land í framhaldinu,“ segir Unn-
steinn og bætir við að það þurfi 
allir að leggja sitt af mörkum til 
að kynna Ísland á góðan hátt með 
hágæða vörum.

„Baldur Kárason, bruggmeist-
ari Víking, hefur lagt sig fram 
um að finna eins mikið af ís-
lensku hráefni til að nota í bjór-
ana þannig að stöðuleiki og gæði 
fari saman. Einstök Arctic Berry 
Ale var fyrsta tegundin þar sem 
notuð eru íslensk aðalbláber og 
krækiberjasafi í vöruna. Meðal 
hráefnis sem nýlega var bætt við 
í framleiðslunni eru íslensk eini-
ber í hinn fjölskrúðuga Víking 
Juniper Bock.“

Nýjar fjárfestingar á Akureyri
Nýir eigendur Vífilfells hafa á 
undanförnum árum verið að bæta 
reksturinn og fjárfesta í verk-
smiðjunni á Akureyri. „Á síðasta 
ári var fjárfest fyrir tugi milljóna 
til að auka afkastagetu, tryggja 
gæði og opna nýjar dyr á erlend-
um mörkuðum. Sett var inn ný 
miðavél fyrir glerflöskur sem 
leggur grunn að afkastaaukn-
ingu í flöskuframleiðslu. Einnig 
var tekin í notkun ný kútaáfylli-
vél sem eingöngu er ætluð fyrir 
einnota bjórkúta sem fluttir eru 
út. Til að auka afköst í síun á bjór 
var ný skilvinda tekin í notkun í 
lok árs. Með henni næst einnig 
að minnka mikið notkun á kísil-
gúr,“ segir Unnsteinn. Hann nefn-
ir einnig að á þessu ári sé síðan á 
dagskrá að fjárfesta í nýrri flösku-
áfyllivél fyrir glerflöskurnar og 
bæta við tönkum fyrir bjór. „Áætl-
anir miða að því að hægt verði að 
auka afköst bjórverksmiðjunnar á 
Akureyri skref fyrir skref á næstu 
árum í takt við þarfir.“

 Á síðasta ári 
komum við með 
nokkra nýja bjóra 
fram á sjónarsviðið 
og veislan heldur 
áfram með mikilli 
þróun á þessu ári. 
Til að halda stöð-
ugum gæðum er 
mikilvægt að vera 
með öfluga rann-
sóknarstofu. 

Unnsteinn Jónsson
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Víking fjárfestir til framtíðar á akureyri
Víking hefur nánast frá upphafi bjórsölu árið 1989 verið vinsælasti bjór á Íslandi og í dag er einn af hverjum þremur bjórum sem drukknir 
eru á Íslandi Víking bjórar. Íslenskir bjórar hafa slegið í gegn í útlöndum sem verður vonandi til þess að fleiri útlendingar komi hingað. 

„Undanfarin ár hefur verið mikið um vöruþróun enda bjórmarkaðurinn að breytast mikið þar sem krafa neytenda er fjölbreytileiki, stöðugleiki og gæði,“ segir Unnsteinn Jónsson verksmiðjustjóri. 
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fólk gerir sér ekki 
alltaf grein fyrir hve 
gríðarlega mikill metn-
aður ríkir hjá veitinga-
stöðum úti um allt land í 
kjölfar hinnar miklu 
fjölgunar ferðamanna.  
Á akureyri er mikil flóra 
flottra veitingahúsa með 
góðu fagfólki sem er á 
pari við það sem gerist í 
flottum stórborgum.

Hallgrímur Friðrik Sigurðsson

„Okkur þótti vanta alvöru steik
hús á Akureyri og þegar við vorum 
búnir að finna frábæra vöru og al
vöru kolagrill slógum við til og 
opnuðum um verslunarmanna
helgina síðustu,“ segir Hallgrímur 
Friðrik Sigurðsson, einn eigenda 
T Bone steikhúss. Mikil áhersla 
er lögð á að nota aðeins úrvalskjöt 
á T Bone. „Allt kjötið er sérstak
lega meyrnað og er við allra bestu 
gæði þegar það er sett á grillið,“ 
segir Hallgrímur en veitingastað
urinn hefur skapað sér sérstöðu 
á Akur eyri. „Enda hefur nánast 
verið kjaftfullt frá fyrsta degi og 
um helgar eru biðlistar.“

Gestir T Bone eru skemmtileg 
blanda af Akureyringum og gest
um bæjarins enda stendur steik
húsið á besta stað við Ráðhústorg
ið þar sem mikið er um gistirými.

Undir sama hatti og T Bone eru 
reknir tveir aðrir en mjög ólík
ir staðir. „Kungfu Express er as
ískur „taktu með“ staður. Þá opn
uðum við 1. desember síðastliðinn 
R5 beer lounge sem sérhæfir sig í 
miklu úrvali af gæðabjór og viskíi. 
Þar er einnig boðið upp á metn
aðarfullan götumat,“ segir Hall
grímur en allir þrír staðirnir eru í 
kringum Ráðhústorgið.

Hallgrímur þekkir vel til veit
ingabransans enda hefur hann 
starfað í honum í yfir tuttugu ár. 
Hann útskrifaðist frá Perlunni 
sem matreiðslumaður, hefur unnið 
í Noregi með heimsmeistara í mat
reiðslu, unnið á Vox og verið yfir
kokkur á Friðriki V á Akureyri.
„Fólk gerir sér ekki alltaf grein 
fyrir hve gríðarlega mikill metn
aður ríkir hjá veitingastöðum úti 

um allt land í kjölfar hinnar miklu 
fjölgunar ferðamanna. Á Akureyri 
er mikil flóra flottra veitingahúsa 
með góðu fagfólki sem er á pari 
við það sem gerist í flottum stór
borgum.“

nánari upplýsingar má finna á 
www.tbone.is, www.r5.is og www.
kungfu.is.

t bone  
– metnaðarfullt steikhús
t bone steikhús við Ráðhústorgið á Akureyri hefur 
notið mikilla vinsælda frá því það var opnað fyrir 
rúmu hálfu ári. Sérvöldu, kolagrilluðu steikurnar þykja 
líka hið mesta lostæti enda staðurinn afar vinsæll.

Steikurnar eru grillaðar á ekta kolagrilli sem gerir gæfumuninn.

mjög góður rómur er gerður að matnum og stemningunni á t bone steikhúsi.

„Ég hef árum saman verið hald
in ólæknandi þrá til þess að miðla 
menningu. Þegar maður er einu 
sinni kominn inn í hringiðu skap
andi fólks verður ekki aftur snúið, 
þetta er svo gefandi,“ segir Aðal
heiður S. Eysteinsdóttir myndlist
armaður en hún rekur gallerí og 
gestavinnustofu á heimili sínu á 
Siglufirði, gamla Alþýðuhúsinu.

Aðalheiður hlaut menningar
verðlaun DV á dögunum. Hún 
hefur síðustu tvo áratugi tekið 
virkan þátt í listalífi Norðurlands. 
Á Akureyri var hún með vinnu
stofu í Listagilinu og kom að upp
byggingu Listagilsins. Þar rak 
hún galleríið Kompuna um árabil 
og stóð fyrir menningarviðburð
um sem kölluðust Á slaginu sex. 
Þá stóð hún einnig fyrir viðburð
um í samstarfi við aðra í gömlu 
síldarverksmiðjunni á Hjalteyri. 
Fyrir fimm árum festi hún kaup 
á Alþýðuhúsinu á Siglufirði, henn
ar heimabæ.

„Alþýðuhúsið er afar skemmti
legt hús með margvíslega mögu
leika. Þar hef ég staðið fyrir tón
leikum, fyrirlestrum, gjörningum, 
ljóðalestri og nánast hverju sem 
er. Það má segja að ég sé að búa til 
leikvöll fyrir skapandi fólk. Lista
mennirnir koma yfirleitt og dvelja 
hjá mér meðan þeir vinna að sýn
ingunni, innlendir og erlendir. Ég 
endurvakti einnig Kompuna í Al
þýðuhúsinu og þar eru sýningar 
allan ársins hring. Fyrsta sunnu
dag í mánuði fer einnig fram smá 
dagskrá í anddyrinu og í eldhús

inu heima hjá mér sem ég kalla 
Sunnudagskaffi með skapandi 
fólki,“ útskýrir Aðalheiður og 
segir hvern einasta viðburð vel 
sóttan. Menningarlífið kraumi í 
Fjallabyggð og fólk geri sér hik
laust ferð úr nærsveitum til Siglu
fjarðar.

„Héðinsfjarðargöng gera það 
að verkum að Siglufjörður er mið
svæðis. Eins hefur verið mikil 
uppbygging á Siglufirði sem 
dregur fólk að. Það mæta 150 til 
200 manns á þriggja vikna sýn
ingar, sem er bara nokkuð gott í 
litlu bæjarfélagi,“ segir Aðalheið
ur. „Ég held að lítil samfélög úti á 

landi hafi gegnum tíðina lært að 
ef eitthvað á að vera um að vera 
þarf fólk einfaldlega að standa 
fyrir því sjálft.“

Yfirstandandi er sýning Bryn
hildar Kristinsdóttur í Kompunni. 
Þann 25. mars hefst sýning Huldu 
Vilhjálmsdóttur og þær Brák Jóns
dóttir og Freyja Reynisdóttir sýna 
gjörning. Þá mun mynd listar
maðurinn Magnús Pálsson einn
ig fremja gjörning og ætlar Aðal
heiður sjálf að ljúka dagskránni 
með gjörningi. Allir eru velkomn
ir og enginn aðgangseyrir. „Þetta 
er heimili mitt og þangað læt ég 
aldrei kosta inn,“ segir Aðalheiður.

Öflugt menningarlíf  
í fjallabyggð
Siglfirðingurinn og myndlistarmaðurinn aðalheiður S. eysteinsdóttir hlaut 
menningarverðlaun DV á dögunum. Aðalheiður hefur í rúma tvo áratugi miðlað 
myndlist og menningu í Eyjafirði og síðustu fimm árin í Alþýðuhúsinu á Siglufirði.

 „alþýðuhúsið er afar skemmtilegt hús með margvíslega möguleika,“ segir aðal-
heiður en hún bæði býr og starfar í húsinu.  

aðalheiður S. eysteinsdóttir myndlistarmaður hefur miðlað menningu og listum á norðurlandi í rúma tvo áratugi. Hún hlaut 
menningarverðlaun dV á dögunum. mynd/KriStín SigUrjónSdóttir SKSiglo.iS
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Rut Pétursdóttir, veitingastjóri á 
Aurora, segir að hótelið sé á besta 
stað í bænum við Þingvallastræti. 
„Við erum með sundlaugina við hlið-
ina á okkur og gríðarlega fallegt út-
sýni beint upp í Hlíðarfjall og yfir 
Pollinn. Hótelið hefur fengið mjög 
góðar viðtökur hjá gestum okkar. 
Veitingastaðurinn Aurora var opn-
aður síðastliðið sumar í nýrri við-
byggingu. Staðurinn hefur fengið 
góðar viðtökur bæði hjá hótelgest-
um og íbúum,“ segir Rut. Fallegur 
veislusalur er á hótelinu sem tekur 
90-100 manns í sæti. „Hér hafa 
verið brúðkaup, fermingar, afmæli 
og aðrir skemmtilegir viðburðir,“ 
segir Rut enn fremur.

Síðdegiste eða bröns
„Aurora er skemmtileg viðbót við 
hótelið. Við leggjum mikla áherslu 
á gæðahráefni, íslenskt og gott. 
Staðurinn er opinn frá 11.30 til 22 
á kvöldin. Sérstakur hádegis seðill 
er í boði og að sjálfsögðu glæsileg-
ur kvöldréttaseðill. Matargerðin 

er á breiðu bili, allt frá léttum rétt-
um upp í ljúffengar steikur. Einnig 
bjóðum við upp á ótrúlega flott síð-
degiste, High tea, að breskri fyrir-
mynd. Aurora er fallega innréttað-
ur staður prýddur einstakri norður-
ljósamynd. Einnig bjóðum við upp á 
vinsælt brönshlaðborð á sunnudög-
um. Á Aurora er að sjálfsögðu opið 
fyrir alla sem koma til Akureyr-
ar. Gjafabréf í síðdegiste eða bröns 
hafa verið mjög vinsæl. Þá erum við 
með glæsilegt morgunverðarhlað-
borð á hverjum morgni bæði fyrir 
hótelgesti sem aðra.

Stutt í skíðaparadís
Við tökum vel á móti ferðafólki sem 
hefur nýtt sér þessa góðu aðstöðu 
til að eiga skemmtilega daga hér á 
Akur eyri, hvort sem fólk vill bregða 
sér á skíði eða njóta þess sem bær-
inn hefur upp á að bjóða. Um 
páskana verður stemming og sann-
kölluð skíðaparadís í fjallinu. Ég á 
von á að Íslendingar verði í meiri-
hluta hjá okkur um hátíðina og þeir 

munu njóta þess að dvelja hér á fal-
legu hóteli og þeirra góðu veitinga 
sem eru hjá okkur.

Gleðistund á barnum
Við erum með happy hour á barnum 
á milli klukkan 16-18 sem margir 
hafa nýtt sér, sérstaklega um helgar. 
Á laugardögum er ultra happy hour 
en þá er afsláttur á öllu til kl. 19. 
Akur eyringar kunna vel við þessa 
nýbreytni og hér myndast skemmti-
leg og kósí stemming allar helgar. 
Fólk sest gjarnan við arininn í setu-
stofunni undir góðri tónlist og með 
ljúffengan drykk eftir skíðadag í 
fjallinu. Við erum sannkallað skíða-
hótel á þessum árstíma,“ segir Rut.

Hún segist hlakka mikið til 
sumar tarnarinnar.„Þá fáum við 
mikið af hópum, aðallega erlenda 
ferðamenn sem eru að skoða land-
ið. Margir þeirra gista allan hring-
inn á Icelandair hótelunum. Byrja 
í Reykjavík, koma hingað til Akur-
eyrar og fara svo austur á Egilsstaði 
og á Kirkjubæjarklaustur. Síðan 

erum við með Edduhótelin á sumrin. 
Það er alltaf gaman þegar nóg er að 
gera,“ segir Rut sem hefur starfað í 
ferðaþjónustu í nokkur ár. „Ferða-
þjónustan er alltaf að stækka, við 
finnum mjög vel fyrir því.“

Flottur hótelgarður
Við Icelandair hótelið er einstaklega 
notalegur hótelgarður sem hægt er 
að nota jafnt að vetri sem sumri. 
Gestir geta setið í kringum arin-
eld og lagst undir feld. Skemmtileg 
stemming myndast oft í hótelgarð-
inum. „Við erum afar stolt af þessu 
hóteli og höfum lagt mikla áherslu 
á gæði og góða þjónustu. Herberg-
in eru nútímaleg og þægileg. Hér er 
til að mynda mjög gott hjólastólaað-
gengi á hótelinu.

Við hlökkum mikið til páskanna 
enda er alltaf gleði í loftinu hér á 
bæ.“

Hægt er að skoða hótelið á heima-
síðunni www.icelandairhotels.is og 
www.aurorarestaurant.is

Ljúffengur matur í fallegu umhverfi
Icelandair hótel á Akureyri stendur á frábærum stað í bænum, rétt við sundlaugina. Hótelið sem var opnað árið 2011 býður fallega 
innréttuð herbergi og fyrsta flokks veitingastað sem nefnist Aurora. Glæsilegt útsýni er til allra átta frá hótelinu.

Rut Pétursdóttir veitingastjóri.

Falleg setustofa á Icelandair hótelinu á Akureyri.  Ekta breskt síðdegiste. Icelandair hótel á Akureyri stendur á frábærum stað rétt við sundlaugina.

Aurora bar-café–
grill er frábært 
nýlegt veitinga-
hús á Icelandair 
hótelinu.
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North Aurora Guesthouse hefur 
gert samning við Þingeyjarsveit, 
eiganda sundlaugarinnar á Laug-
um, um að bjóða upp á norður-
ljósaböð eftir að hefðbundnum 
opnunar tíma laugarinnar lýkur 
en verkefnið hefur fengið nafn-
ið North Aurora Baths. Norður-
ljósaböðin munu standa til boða 
alla daga vikunnar frá 1. septem-
ber til 31. desember 2016 milli 22. 
og 01. „Miðað við þær undirtektir 
sem við höfum þegar fengið geri 
ég fastlega ráð fyrir því að fram-
hald verði á, að reynslutíma lokn-
um og að hægt verði að bjóða upp 
á þessi böð frá september til apríl 
til frambúðar,“ segir Bryndís Pét-
ursdóttir, eigandi North Aurora 
Guesthouse.

Markhópurinn er að sögn Bryn-
dísar fyrst og fremst erlendir 
ferðamenn; ýmist gestir á eigin 
vegum, gestir sem gista í grennd 
við Laugar og gestir ferðaskrif-
stofa sem eru að selja norðurljósa-
ferðir á svæðinu. Hún segir Ís-
lendinga þó ekki síður geta notið 
upplifunarinnar. „Við munum 
slökkva öll ljós í nærumhverf-
inu og kveikja á kertum og lukt-
um. Gestir fá slopp og ótakmark-

aðan aðgang að lífrænu kaffi, tei 
og kakói í notalegri sófasetustofu.“

Laugin liggur, að sögn Bryndís-
ar, mjög vel og gestir sjá út allan 
dalinn. Engar byggingar byrgja 
sýn og í lauginni er hvorki renni-
braut né önnur tæki sem skapa 
læti. „Þetta er sannkölluð sveita-
laug þar sem ró og friður ræður 
ríkjum en umhverfis hana er 
góður garður sem er hellulagður 
að hluta og þar er auðvelt að stilla 
upp þrífæti til að taka myndir,“ 
upplýsir Bryndís. Ef norðurljósin 

láta ekki á sér kræla getur fólk að 
hennar sögn engu að síður átt nota-
lega stund í myrkrinu og kyrrð-
inni sem hún segir upplifun út af 
fyrir sig. „Þá erum við með Float-
ing-vörurnar sem fólk getur feng-
ið lánaðar og liðið um með náttúru-
öflin allt í kring.“ Bryndís segir 
hluta upplifunarinnar meðal ann-
ars felast í því að hámarksfjöldi 
gesta verður takmarkaður við 40 
í senn. „Það er því mikilvægt að 
hópar og aðrir gestir hafi samband 
fyrirfram og láti taka frá pláss.“

Bryndís segir að af öllum stöð-
um á landinu séu mestar líkur á 
því að sjá norðurljós á Laugum. 
„Það er búið að rannsaka þetta 
mikið síðustu þrjátíu ár og þetta 
er niðurstaðan. Þá er verið að 
byggja rannsóknarsetur norður-
ljósa á Kárhóli sem er hérna stein-
snar frá en það verður líka opnað 
í haust. Þetta helst því allt í hend-
ur og styrkir ferðaþjónustuna allt 
í kring,“ segir Bryndís en ellefu 
gistiheimili eru í dalnum.

Sérstök kynningaropnun á 
norður ljósaböðunum hófst í gær 
og stendur fram á mánudag. Þessa 
daga er ókeypis inn og eru allir 
velkomnir.

Norðurljósaböð í 
sundlauginni á Laugum
Boðið verður upp á norðurljósaböð í sundlauginni á Laugum frá og með 
1. september næstkomandi. Sérstök kynningaropnun stendur yfir til 21. mars.   
Sýnt hefur verið fram á að mestar líkur eru á að sjá norðurljós á Laugum. 

Bryndís á von á því að framhald verði á 
böðunum að reynslutímanum loknum.

Laugin liggur mjög vel og gestir sjá út allan dalinn. Engar byggingar byrgja sýn.

Saga Hótels Kea nær aftur til 
ársins 1944. Flestir Íslendingar 
þekkja þetta sögufræga hús. Hót-
elið hefur lengi verið miðpunktur 
menningar á Akureyri og býður 
upp á frábæra gistingu og mat á 
veitingastaðnum Múlaberg bistro 
& bar. Hrafnhildur E. Karlsdótt-
ir hótelstjóri segir að Akureyri sé 
eins og útlönd fyrir marga Íslend-
inga. „Hér höfum við upp á svo 
margt að bjóða. Við segjum gjarn-
an að öll lífsins gæði séu í göngu-
færi. Hótelið er í hjarta bæjarins 
þar sem stutt er í alla þjónustu 
auk þess sem við erum með frá-
bæran veitingastað sem býður úr-
vals matargerð úr íslensku hrá-
efni. Hótel Kea er steinsnar frá 
útivistar paradísum, skíðasvæðinu 
í Hlíðarfjalli, útivistar- og göngu-
skíðasvæðinu í Kjarnaskógi og 
Naustaborgum. Síðan er örstutt í 
önnur skíðasvæði eins og á Dalvík, 
Ólafsfirði og á Siglufirði,“ segir 

Hrafnhildur og bendir á að skíða-
svæðið á Dalvík sé mjög barnvænt. 
„Um páskana verða Stebbi og Eyfi 
með tónleika á föstudaginn langa 
eins og verið hefur undanfarið.“ 
segir hún.

Hrafnhildur segir að upplagt 
sé að koma til Akureyrar í helgar-
ferð, njóta þess sem bærinn hefur 
upp á að bjóða og fara síðan í bíl-
túr í nærliggjandi sveitir. „Það 
tekur bara klukkutíma að aka til 
Siglufjarðar,“ segir hún. „Við fáum 
mikið af skíðafólki yfir vetrartím-
ann en það er miklu meira í boði á 
Akureyri. Hér er blómlegt menn-
ingarlíf, listasöfn og skemmtileg-
ar verslanir. Veturinn hefur verið 
góður hér fyrir norðan og við 
erum beintengd við veðurguðina 
sem segja að páskarnir verði mjög 
góðir.“

Múlaberg bistro & bar er með 
happy hour milli kl. 16-18. „Veit-
ingastaðurinn opnar kl. 11 á morgn-

ana og býður upp á frábær tilboð í 
hádeginu, til dæmis er fiskur/rétt-
ur dagsins á aðeins 1.990 krón-
ur. Á barnum skapast skemmtileg 
stemning seinni partinn þegar fólk 
kemur inn eftir góðan útivistardag. 
Við erum með mikið úrval af kokkt-
eilum, bjór og víntegundum. Einn-
ig er gott kaffi í boði og kakó. Veit-
ingastaðurinn er með fjölbreyttan 
matseðil, allt frá smáréttum til að-
alrétta. Hótel Kea er elsta hótel á 
Norðurlandi og við erum stolt af 
því,“ segir Hrafnhildur sem hefur 
verið hótelstjóri frá árinu 2012 en 
hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 
1998. Hún segist finna fyrir aukn-
um straumi ferðamanna til Akur-
eyrar allan ársins hring, jafnt inn-
lendra sem erlendra.

Öll herbergin á Kea eru búin 
helstu þægindum en hægt er að 
kynna sér hótelið, skoða myndir 
og dagskrá um páskana á heima-
síðunni www.keahotels.is

Öll lífsins gæði í göngufæri
Hótel Kea er eitt af þekktustu kennileitum Akureyrar og stendur í hjarta bæjarins. 
Stutt er í alla þjónustu, verslanir, söfn og náttúruparadísir. Hótelið býður upp á vel 
búin herbergi, veitingastað, bar, ráðstefnu- og fundasali.

Hótel Kea stendur á fallegum stað, miðsvæðis í bænum.Hrafnhildur E. Karlsdóttir, hótelstjóri á 
Kea. MYND/AUÐUNN

Hvalasafnið á Húsavík 
hefur miðlað fræðslu og upplýsingum um hvali og lífríki þeirra 
á skemmtilegan, lifandi og áhugaverðan hátt til gesta sinna 

frá árinu 1997. Sýning safnsins er um 1600 m2, þar sem meðal 
annars má fræðast um hvalategundir, líffræði hvala og hval-
veiðisöguna. Á safninu eru margir áhugaverðir gripir til sýnis 

þar á meðal 11 tilkomumiklar hvalabeinagrindur. Sú stærsta er 
af steypireyð sem er tæpir 22 metrar á lengd. 

Verið velkomin á Hvalasafnið á Húsavík

Opnunartímar 
um páskana

Opið alla virka  
daga 9-14 

Opið á skírdag og annan  
í páskum frá 9-14 

Lokað föstudaginn langa

Almennur 
opnunartími

Október-apríl
Virka daga 9 – 14
Maí – september

Daglega 8.30 – 18.30

Hafnarstétt 1 • 640 Húsavík • sími 414 2800  
www.hvalasafn.is • netfang: info@whalemuseum.is

Endalaust

ENDALAUST
NET 

1817 365.is

KoMDU NorÐUr Kynningarblað

19. mars 20164



Hótel Kea  |  Hafnarstræti 87 - 89  |  Sími: 460 2000  |  kea@keahotels.is

Múlaberg Bistro & Bar  |  Hótel Kea  |  Sími: 460 2020 

PÁSKAR Á AKUREYRI
KOMDU NORÐUR!

VIÐ ERUM MEÐ GIRNILEG TILBOÐ FYRIR ÞIG

STAÐURINN TIL AÐ VERA Á
Góður matur á góðu verði!



Þrátt fyrir mikið úrval 
má þó segja að bygg-
ingavörudeild okkar sé 
stærsti hlutinn af versl-
un okkar enda erum við 
leiðandi á því sviði hér á 
þessu landsvæði.
 

Haukur Már Hergeirsson

Verslun BYKO hefur starfað á 
Akur eyri síðan 1997 og þjónustað 
bæjarbúa og nærsveitir með fjöl-
breyttu vöruúrvali og vandaðri 
þjónustu. Árið 2000 opnaði BYKO 
2.000 fermetra smásöluverslun á 
Glerártorgi en sex árum síðar var  
opnuð 5.500 m2 smávöruverslun og 
timbursala á Óðinsnesi 2 og jókst 
vöruúrvalið enn frekar að sögn 
Hauks Más Hergeirssonar versl-
unarstjóra. Fjölmargar deildir eru 
innan verslunarinnar með ólík-
ar áherslur auk þess sem BYKO 
rekur líka íþróttavöruverslunina 
Intersport undir sama þaki.

„Þrátt fyrir mikið úrval má þó 
segja að byggingavörudeild okkar 
sé stærsti hlutinn af verslun okkar 
enda erum við leiðandi á því sviði 
hér á þessu landssvæði. Þar þjón-
ustum við verktaka hér í bænum og 
raunar á miklu stærra svæði, frá 
Hólmavík til Egilsstaða með ýmsar 
vörur á borð við timbur, járn, verk-
færi og fleira. Við erum líka með 
sérstaka sölumenn sem keyra út 
frá Akureyri til að þjónusta þessa 
viðskiptavini okkar á þessu stóra 
landsvæði.“

Utan byggingavörudeildarinnar 
er gríðarlega margt í boði að sögn 
Hauks. „Í sýningarsal hreinlætis- 
og gólfefnadeildar okkar má m.a. 
finna mjög gott úrval af parketi og 
flísum auk alls þess sem viðkem-
ur þessum vöruflokkum. Helsta 
vörumerki okkar í parketi er Krono 
Original en í flísum eru það helst 
E-Stone. Í sömu deild má finna 
úrval hreinlætistækja með vörur 

frá Grohe og Gustavsberg í farar-
broddi. „Auk þess bjóðum við upp 
á fjölda annarra merkja á borð við 
Damixa, Duravit og Armatura.“

Ljósadeild BYKO er geysilega 
öflug að sögn Hauks og sú stærsta 
utan höfuðborgarsvæðisins. „Við 
bjóðum upp á mjög gott úrval ljósa 
og lampa af öllum stærðum og 
gerðum. Viðskiptavinir okkar geta 
skoðað úrvalið í björtum og falleg-
um sýningarsal okkar og fengið 
ráðleggingar frá starfsfólki okkar.“

Ekki er síðra úrvalið í bús-
áhaldadeild BYKO að sögn Hauks. 
„Við erum með stærstu deildina í 
bænum og þótt víðar væri leitað 
og erum alltaf að styrkja okkur á 
þessu sviði. Vöruúrvalið er mjög 
mikið og fjöldi vörumerkja mik-

ill. Að sama skapi má segja að raf-
tækjadeildin bjóði upp á mikið 
úrval, allt frá handþeyturum upp 
í níðþunga ísskápa. Þar skiptir 
líka máli að við bjóðum upp á sam-
keppnishæft verð.“

Í málningardeild BYKO er lögð 
áhersla á málningu frá norska 
framleiðandanum Gjöco og Máln-
ingu. „Þar leiðbeinir fagmaður við-

skiptavinum um litaval og hvaða 
tæki og tól þurfi að kaupa þegar 
málað er.“

Íþróttaverslunin Intersport er 
rekin undir sama þaki en hún er 
vel þekkt um land allt fyrir frá-
bært vöruúrval og gott verð að 
sögn Hauks. „Þar bjóðum við upp 
á mikið úrval af íþróttafatnaði og 
útivistarvörum frá heimsþekkt-

um íþróttamerkjum á sanngjörnu 
verði.“

Starfsmenn BYKO á Akureyri 
eru flestir reynslumiklir sem skipt-
ir miklu máli þegar þjónusta þarf 
jafn fjölbreyttan viðskiptamanna-
hóp og þann sem heimsækir versl-
unina. „Vöruúrvalið er mikið, þjón-
ustan góð og hingað eru allir vel-
komnir,“ segir Haukur að lokum.

 Traustur  bakhjarl í heimabyggð
BYKO hefur þjónað Norðurlandi um nær tveggja áratuga skeið með vönduðum vörum og góðri þjónustu sem byggir á reyndu starfsfólki. 
Verslunin hefur stækkað jafnt og þétt á þessum árum og í dag er vöruúrvalið mjög fjölbreytt í mörgum ólíkum verðflokkum.

Verslun BYKO á Akureyri býður mikið úrval af fjölbreyttum vörur í nokkrum deildum í afar stóru og björtu húsnæði. MYNDIR/AUÐUNN NÍELSSON

Haukur Már Hergeirsson er verslunarstjóri BYKO á Akureyri. 
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Hótelið, sem er á tveimur hæðum, 
er búið 68 herbergjum sem öll hafa 
útsýni til sjávar. „Lögð var rík 
áhersla á hljóðeinangrun á hverju 
herbergi og geta gestir því notið 
útsýnisins yfir fjöll og sjó í ró og 
næði. Á hverju herbergi er svokall-
að gluggasæti þar sem hægt er að 
sitja og fylgjast með sjómönnum 
landa aflanum og erli dagsins líða 
hjá,“ lýsir sölu- og markaðsstjór-
inn Finnur Yngvi Kristinsson.

Hann segir aðsóknina hafa 
verið ágæta hingað til og að vit-
und um hótelið sé sífellt að aukast. 
„Nú í vetur hafa Íslendingarnir 
verið áberandi á meðal gesta en 
það er þó alveg ótrúlegt rennirí 
af útlendingum líka. Þeim fer svo 
væntanlega fjölgandi þegar líður 
að sumri.“ Finnur segist sjá mikið 
af vinahópum, árshátíðarhópum 
og fjölskyldum auk þess sem fólk 
komi í rómantískar ferðir og af-
slöppun og notalegheit.

Hann á sérstaklega von á skíða-
fjölskyldum í kringum páskana. 
„Við búumst við miklu fjöri og 
yfir miðjan daginn verðum við  
með opið á veitingastaðnum Hann-

es Boy, sem alla jafna er lokað-
ur á þessum tíma árs. Þar verð-
ur kökuhlaðborð frá föstudegin-
um 25. mars til sunnudagsins 27. 
Staðirnir standa við hlið hótelsins 
og svo er Síldarminjasafnið stein-
snar frá,“ upplýsir Finnur.

„Við ætlum líka að bjóða upp 
á sérstakt barnahlaðborð og af-
þreyingu fyrir börnin á hótelinu 
á kvöldin svo foreldrarnir geti 

notið matarins eða slakað á í setu-
stofunni. Þetta er nýjung sem við 
vonumst til að verði framhald á,“ 
segir Finnur. Á hótelinu er líka 
heitur pottur og gufa sem hann 
segir kjörið að nota eftir góðan 
dag í fjallinu og er það sívinsælt.

Á veitingastaðnum Sunnu er 
lögð höfuðáhersla á íslenskan 
mat. „Við Íslendingar viljum þó fá 
okkar nautasteik og hún er vitan-
lega á boðstólum líka.“

Hótelið komst í fréttirnar 
skömmu eftir opnun þegar kvikn-
aði í gölluðum djúpsteikingarpotti 
og þurfti að endurbyggja eldhús-
ið að hluta. „Fall er fararheill og 
það var allt komið í stand á örfá-
um vikum,“ segir Finnur.

Sumarið leggst afskaplega vel í 
Finn. „Það má segja að það byrji 
hjá okkur í byrjun maí en þá verð-
ur stórt fjallaskíðamót sem ber 
nafnið Ofurtröllið. Þetta er af-
skaplega skemmtileg þriggja daga 
hátíð og verður sérlega fjölskyldu-
vænn tími á Siglufirði. Þannig 
ljúkum við skíðavertíðinni með 
pompi og prakt og tökum svo fagn-
andi á móti sumrinu.“

Notalegheit og óviðjafnanlegt útsýni
Sigló Hótel var opnað 18. júlí í fyrra. Það er byggt út í smábátahöfnina á Siglufirði og fellur einstaklega vel inn í bæjarmyndina enda var 
tekið fullt mið af Síldarminjasafninu og húsunum í kring við hönnun þess. Framkvæmdir við bygginguna hófust um áramótin 2013/2014 
en samt er eins og hún hafi staðið þar alla tíð. Hótelið setur mikinn svip á bæinn. Það er allt hið glæsilegasta enda ekkert til sparað.

Von er á fjölda skíðafólks um páskana.Gestir geta haft það náðugt í setustofunni.

Hótelið er allt hið glæsilegasta. Á herbergjunum eru gluggasæti sem öll snúa út að sjó. Þar er hægt að fylgjast með erli dagsins líða hjá.

Það er tilvalið að bregða sér í heita pottinn eftir góðan dag í fjallinu.

Hótelið er byggt út í smábátahöfnina og setur mikinn svip á bæinn. 

Við ætlum að bjóða 
upp á sérstakt barna-
hlaðborð og afþreyingu 
fyrir börnin á kvöldin svo 
foreldrarnir geti notið 
matarins og slakað á í 
setustofunni. Þetta er 
nýjung sem við vonumst 
til að verði framhald á.

Finnur Yngvi Kristinsson
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Heiðar Halldórsson, forstöðumað
ur Húsavíkurstofu, og starfsfélag
ar hans ætla að bjóða í fyrsta skipti 
upp á skemmtilegar gönguferð
ir fyrir ferðamenn um Húsavík. 
„Húsavíkurstofa hefur meðal ann
ars með upplýsingastofu bæjarins 
að gera og er þetta hugsað sem við
bót við starfsemi hennar, hún verð
ur tekin út fyrir hússins dyr. Svona 
formlegar gönguferðir hafa ekki 
verið áður í gangi hér á Húsavík. 
Ef vel er skoðað er hér mikil saga 
sem er ósögð að því leyti að ekki er 
hægt að gúgla hana. Hér er mikið 
um venjur og staðreyndir sem gætu 
komið spánskt fyrir sjónir ferða
manna. Við sjáum þetta því fyrir 
okkur sem heppilegt innlegg í af
þreyingarflóru bæjarins sem verð
ur til þess að ferðamenn fræðist á 
nánari hátt um Húsavík og innviði 
hennar,“ lýsir Heiðar.

Ganga, náttúra og saga
Göngurnar verða byggðar þannig 
upp að sögn Heiðars að þær verða 
eins og hefðbundnar skoðunarferð
ir þar sem farið er á ýmsa staði, 
bent á það sem fyrir verður og því 
lýst. „Það verður svo til þess að fólk 
kannski heimsækir þá staði seinna. 

Að einhverju leyti verður þetta líka 
náttúruskoðun og svo söguferð. 
Söguferð að því leyti að komið verð
ur við á nokkrum stöðum í bænum 
og saga bæjarins vafin inn í það 
sem fyrir ber.“

Heiðar og starfsfólk upplýsinga
miðstöðvarinnar leiðir göngurnar 
og verður leiðsögnin að öllu jöfnu á 
ensku. „Við verðum hins vegar líka 
með Ítala, Francesco Perini, í vinnu 
hjá okkur þannig að það getur ýmis
legt verið í boði og nokkuð gefið 
að það yrði töluð ítalska ef ítalsk
ur hópur kæmi. Íslendingar gætu 
einnig haft gagn og gaman af þess
um göngum og því að sjálfsögðu 
hægt að taka íslenska hópa líka og 
tala þá íslensku.“

Margir að flytja heim
Töluverð uppbygging hefur verið 
á Húsavík að undanförnu að sögn 
Heiðars og mikið af uppöldum 
Húsvíkingum á aldrinum tuttugu 
og fimm ára til fertugs flutt aftur 
til bæjarins síðastliðið ár. „Sjálf
ur er ég tiltölulega nýlega snúinn 
aftur heim úr námi eftir sex ára 
fjarveru. Undanfarið ár hefur fólk 
mikið verið að koma aftur heim og 
þá einstaklingar sem margir hefðu 

haldið að kæmu ekki aftur. Hér 
hefur margt byggst upp að undan
förnu, bæði varðandi ferðaþjónustu 
og annað og meira um heilsársstörf 
í fleiri greinum en áður. Svo hefur 
hnattvæðingin auðvitað áhrif þar 
sem hægt er að taka störfin með sér 
í mörgum tilfellum. Engu að síður 
hefur þessi fjölgun komið okkur hér 
heima á óvart og í raun farið fram 
úr björtustu vonum,“ segir Heiðar 
ánægður í bragði.

Gönguferðir með 
sögulegu ívafi
Í gönguferðum fyrir ferðamenn um Húsavíkurbæ sem farnar verða næsta sumar 
verða þátttakendum sagðar sögur af Húsavík og Húsvíkingum, ásamt því að 
komið verður inn á ýmsa siði og venjur sem einkenna bæjarfélagið. 

Ferðamenn verða leiddir um miðbæjarkjarnann og fræddir um helstu staði sem á vegi verða.

Heiðar Halldórsson, forstöðumaður 
Húsavíkurstofu, og starfsfélagar hans 
ætla að bjóða í fyrsta skipti upp á 
skemmtilegar gönguferðir fyrir ferða-
menn um Húsavík. 

PÁSKAR
Á GLERÁRTORGI 

–af lífi & sál– 

Glerártorg verslunarmiðstöð | Akureyri | www.glerartorg.is 

tbone.is    I    Brekkugata 3    I    Sími 469 4020 

ALVÖRU
KOLAGRILLAÐAR STEIKUR

VIÐ RÁÐHÚSTORGIÐ Á AKUREYRI

Sparisjóður  Höfðhverfi nga  |  Akureyri og Grenivík  |  Sími 460 9400  |  spsh@spsh.is  |  www.spsh.is

Sparisjóðurinn, persónuleg þjónusta síðan 1879

Hvað getur Sparisjóðurinn gert fyrir þig?
– kynntu þér málið
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SKÝJUM OFAR
NÝJAR OG STÆRRI VÉLAR

Þórunn flugmaður er skýjum ofar af 
því að fram undan eru hljóðlátari og 
umhverfisvænni flugtímar með fleiri  

sæti í stærri vélum.

Taktu flugið – styttu ferðalagið 
og lengdu faðmlagið 

Stærri vélar Þægilegra ferðalag

Fleiri sæti Hljóðlátari vélar

Aukið rými Umhverfisvænni flugsamgöngur
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Öll fjölskyldan ætti að finna eitthvað 
við sitt hæfi á skíðasvæði Dalvík-
ur. „Við verðum með ævin týraland 
og þrautabrautir fyrir börnin og 
bretta- og skíðagarð fyrir þá sem 
eru lengra komnir. Neðstu brekk-
urnar eru góðar fyrir byrjendur 
og börn en ofar eru fínar brekkur 
fyrir lengra komna. Hér er því eitt-
hvað fyrir alla,“ segir svæðisstjór-
inn Kári Ellertsson. Meðal viðburða 
yfir páskana er kvöldopnun á skír-
dag og troðaraferðir upp á Böggvis-
staðafjall. Sömuleiðis heldri manna 
mót og páskaeggjamót fyrir krakk-
ana á páskadag svo eitthvað sé nefnt.

Aðspurður segir Kári veturinn 
hafa verið með besta móti. „Hér 
hefur verið mikill snjór og margar 
skíðaleiðir í boði. Troðnu brekkurn-
ar hafa sennilega aldrei verið fleiri 
en nú og svo hafa gönguskíðahring-
irnir okkar verið mjög vinsælir.“

Svæðið hefur verið opið í yfir 80 
daga á tímabilinu. Aðspurður segir 
Kári það með betra móti en í meðal-

ári er opið í um 100 daga frá byrjun 
desember og út apríl.

Kári segir svæðið búa við mikla 
veðursæld. „Það stendur svo lágt 
og þar af leiðandi er oft miklu betra 
veður hjá okkur en á skíðasvæðun-
um í kring. Á það sérstaklega við ef 
það blæs að sunnan eða suðvestan. 
Þá getum við stundum haft opið á 
meðan það er lokað í Hlíðarfjalli og 
á Siglufirði.“

Í skíðaskálanum, sem ber nafnið 
Brekkusel, er veitingasala auk þess 
sem skálinn er leigður út til skóla-
hópa, félagsmiðstöðva og vinnu-
staðahópa. „Það hefur verið nóg að 
gera í því í vetur en um páskana er 
það þó meira fjölskyldufólk sem á 
leið hérna um,“ segir Kári og tekur 
fram að verð á skíðaleigunni og 
lyftukortum sé með hagstæðara 
móti.

Hægt er að nálgast allar nánari upp-
lýsingar um páskadagskrána á ski-
dalvik.is3

Skemmtileg páskadagskrá 
fyrir alla fjölskylduna
Skíðafélag Dalvíkur verður með fjölbreytta dagskrá í Böggvisstaðafjalli um 
páskana. Færið hefur verið með besta móti og tilvalið að skella sér Norður á skíði.

Bjartur er lukkudýr Skíðafélags 
Dalvíkur og lætur stundum sjá sig í 
brekkunum.

Margar skíðaleiðir eru í boði og hafa troðnu leiðirnar aldrei verið fleiri en í ár. 

Hrísey í Eyjafirði nýtur sífellt 
meiri vinsælda meðal innlendra 
og erlendra ferðamanna, sérstak-
lega yfir sumartímann. Eyjan er 
næststærsta eyja við Íslands-
strendur, á eftir Heimaey, og 
liggur nokkrum kílómetrum fyrir 
utan Árskógssand, þaðan sem 
ferjan Sævar siglir til Hríseyjar 
nokkrum sinnum á dag. Sigling-
in til eyjarinnar tekur bara um 
fimmtán mínútur og því er heim-
sókn þangað skemmtileg viðbót 
við ferðalagið á Norðurlandi að 
sögn Lindu Maríu Ásgeirsdóttur 
hjá Ferðamálafélagi Hríseyjar.

„Helsta aðdráttarafl Hríseyj-

ar er umgjörðin og sérstaðan. Við 
erum á eyju og hefur siglingin 
hingað mikið að segja enda ekki 
margir staðir á Íslandi sem siglt 
er til. Svo er það kyrrðin, fugla-
lífið og síðast en ekki síst náttúr-
an og fegurðin.“

Mikil aukning ferðamanna
Flestir ferðamenn sem heim-
sækja eyjuna koma í dagsferð-
um og hingað til hafa Íslending-
ar verið í meirihluta. Það er þó 
að breytast að sögn Lindu Maríu. 
„Nú erum við að fá ferðamenn 
allt árið sem ekki þekktist fyrir 
4-5 árum. Segja má að aukning-

in sé meiri meðal erlendra ferða-
manna og einnig hefur aukist að 
hópar komi til eyjarinnar og eru 
það þá bæði skipulagðar göngu-
ferðir og einnig af skemmtiferða-
skipum.“

Þótt eyjan sé ekki stór er 
margt að skoða að sögn Lindu 
Maríu. „Enginn ætti að sleppa 
því að skoða hús Hákarla-Jör-
undar sem er safn hér í eyjunni. 
Það er í elsta húsi Hríseyjar sem 
var byggt af hákarlaveiðimann-
inum Jörundi Jónssyni. Svo má 
nefna safnið Holt sem sýnir ís-
lenskt alþýðuheimili en þar mæt-
ast gamli og nýi tíminn á fallegu 

heimili Öldu heitinnar Halldórs-
dóttur. Hér er einnig stórglæsi-
leg sundlaug með útsýni yfir 
Eyjafjörðinn, fín matvöruversl-
un og veitingahús. Víða um eyj-
una má finna fínar gönguleiðir 
með upplýsingaskiltum um nátt-
úru, gróður og margt fleira. Svo 
er hér fjölbreytt fuglalíf og ekki 
síður gott mannlíf.“

Hápunktur sumarsins
Fjölskylduhátíðin í Hrísey hefur 
verið haldin óslitið frá árinu 1997 
og er hápunktur sumarsins. „Hún 
er haldin aðra helgina í júlí og þá 
koma brottfluttir íbúar, sumar-

húsaeigendur og fleiri gestir 
saman og skemmta sér yfir helg-
ina. Fjölmargir fastir viðburð-
ir eru á hátíðinni en einnig er 
reynt að brydda upp á einhverju 
nýju árlega. Fastir liðir eru t.d. 
óvissuferðir á föstudagskvöldinu, 
fjöruferð með Skralla trúð, trakt-
orsferðir og kvöldvaka.“

Hríseyjarferjan Sævar fer á 
tveggja tíma fresti allt árið frá 
Árskógssandi, sem er um 35 km 
frá Akureyri. Ferðamálafélag 
Hríseyjar heldur úti heimasíð-
unni hrisey.is þar sem finna má 
allar nauðsynlegar upplýsingar 
um Hrísey.

Leynda perlan í Eyjafirðinum
Heimsókn til Hríseyjar svíkur engan en þangað siglir ferjan Sævar nokkrum sinnum á dag. Í Hrísey má finna náttúrufegurð, fjölbreytt 
fuglalíf, skemmtileg söfn og ekki síst einstaka kyrrð. Fjölskylduhátíðin í Hrísey er haldin í júlí og er hápunktur sumarsins í eyjunni.

Traktorinn er eitt helsta einkenni Hríseyjar enda lítið um 
hefðbundna bíla þar.  

Falleg náttúra, fjölbreytt fuglalíf og skemmtilegt mannlíf einkenna Hrísey.Fjöruferð með Skralla trúði svíkur engan en hún er fastur 
liður á Hríseyjarhátíðinni. MYNDir/FErÐAMÁLAFÉLAG HrÍSEYJAr

SUNDLAUGIN
Á AKUREYRI
Va t n a v e r ö l d  f j ö l s k y l d u n n a r

Opið á skírdag, föstudaginn langa,
laugardag og páskadag 9.00-19.30.

Annar í páskum opið 9.00-18.30.

www.visitakureyri.is

Street map
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„Sauðárkróksbakarí er allt í senn 
bakarí, veisluþjónusta, gjafavöru-
verslun og kaffihús,“ segir eigand-
inn og bakarinn Róbert Óttarsson. 
Í bakaríinu, sem er nýbúið að gera 
upp, má finna alls kyns kræsingar 
sem allar eru bakaðar eða búnar 
til á staðnum. „Við erum stolt af 
því að vera handverksbakarí og 
keppumst við að framleiða eigin 
vöru. Við búum til sultur, salöt, 
pestó, sætabrauð, brauð og tertur, 
og ýmislegt fleira,“ segir Róbert.  
Fjörutíu manns geta setið inni í 
kaffiteríunni og er bakaríið vin-
sælt kaffihús í bænum.

Bakaríið er opið alla daga allan 
ársins hring og yfir sumartímann 
er mikið um að fólk komi við, bæði 
íslenskir og erlendir ferðamenn. 
„Fyrir þremur árum tókum við í 
gagnið útisvæði þar sem notalegt 
er að sitja á góðum degi og býður 
það upp á  marga möguleika. 
Einnig er búið að girða af leik-
svæði  fyrir börnin sem gerir það 
að verkum að fjölskyldufólk getur 
notið þess að staldra við. 

Meðal þeirra kræsinga sem 
gestir bakarísins geta gætt sér 
á má nefna mikið og fjölbreytt 
úrval af sætabrauði, úrval af góðu 
brauðmeti, girnilegt smurt brauð 
og heitar lokur af grillinu. Súpa, 
pastasalöt, bökur, skyrtwist og 
ýmislegt fleira sem okkur dettur í 
hug hverju sinni. Við höfum einn-
ig lagt okkur fram við að þjónusta 
þá sem að vilja sykurminni vörur 
og hveitilaus brauð.“

Bakaríið á sér langa og farsæla 
sögu. „Það var stofnað árið 1880 og 
er því þriðja elsta bakarí landsins, 
en á þessum tíma hafa eigendurnir 
aðeins verið átta að mér meðtöld-
um,“ segir Róbert sem keypti bak-
aríið af föður sínum fyrir tíu árum 
en sjálfur hefur hann starfað þar í 
aldarfjórðung.

„Sauðárkróksbakarí hefur 
áunnið sér sess í hugum bæjarbúa 
og þeir halda tryggð við okkur,“ 
segir Róbert og býður alla vel-
komna til sín alla daga milli klukk-
an 7 og 18.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.saudarkroksbakari.net.

Heimilislegt bakarí í 
hjarta Skagafjarðar
Sauðárkróksbakarí var stofnað árið 1880 og er þriðja 
elsta bakarí landsins. Það hefur áunnið sér sess í 
hjarta margra, bæði íbúa Sauðárkróks og ekki síður 
þeirra fjölmörgu gesta sem þangað sækja.

Leiksvæðið er vinsælt meðal barna-
fólks.

Kræsingarnar eru á hverju strái í fallegu bakaríinu.

Sauðárkróksbakarí stendur á besta stað í miðbænum.

„Ég reyni að fara norður eins oft 
og ég get, minnst þrisvar, fjórum 
sinnum á ári. Þú verður að skilja 
að Akureyri er höfuðborg Íslands. 
Nafli alheimsins,“ segir Jón Jósep 
Snæbjörnsson, eða Jónsi í Svört-
um fötum eins og hann er gjarnan 
kallaður, þegar hann er spurður út 
í heimabæinn. Jónsi er gegnheill 
Akureyringur og dregur ekkert úr 
lýsingunum þegar hann er beðinn 
um að segja frá töfrum Akureyrar.

„Hlíðarfjall er heimahöfn allr-
ar skíðaiðkunar á Íslandi, hvorki 
meira né minna. Þetta er einfald-
lega langbesta skíðasvæði á land-
inu og þó víðar væri leitað. Við 
fjölskyldan leggjum mikið á okkur 
til að komast norður á skíði, helst 
tvisvar á ári. Þar er hægt að fara 
á skíði jafnvel fram í júlí. Mínar 

bestu stundir á ég standandi efst í 
fjarkanum, teljandi í mig kjark í að 
fara upp í Strýtuna,“ segir hann.

„Það er aðeins einn staður sem 
kemst nær því að vera í uppá-
haldi hjá mér fyrir norðan, fyrir 
utan skíðabrekkurnar, og það er 
heima hjá pabba og mömmu. Ég 
á alla mína fjölskyldu fyrir norð-
an, öll mín systkini búa á Akureyri 
og þar af leiðandi liggja ræturn-
ar djúpt. Konan mín gekk í grunn-
skóla á Akureyri og í framhalds-
skóla, en við kynntumst einmitt í 
Menntaskólanum á Akureyri, sem 
vel á minnst er besti menntaskóli 
á Norðurlöndunum. Við berum því 
bæði mjög sterkar taugar til bæj-
arins og finnst afskaplega gott að 
komast norður í frí,“ segir Jónsi.

Spurður hvað hann ráðleggi 

þeim, sem ætla sér að heimsækja 
Akureyri, að skoða og gera, fyrir 
utan skíðabrekkurnar, segir hann 
Akureyri paradís fjölskyldufólks.

„Það er dásamlegt að fara í 
sund með krakkana á Akureyri. 
Sundlaug Eyjafjarðarsveitar við 
Hrafnagil er til dæmis dásam-
leg og algjörlega falin perla. Eftir 
sundferð þangað er síðan gaman 
að koma við í Jólahúsinu í leiðinni. 
Í miðbæ Akureyrar er ótrúlega 
skemmtilegt að drekka kaffibolla, 
lesa blöðin og njóta lífsins. Akur-
eyri er nafli alheimsins í mínum 
bókum.“

Eitthvað sem alls ekki má missa 
af? „Ef þú hefur ekki smakkað 
hamborgara með frönskum á milli 
í „Gellunestinu“ þá hefurðu ekki 
lifað. Svo einfalt er það.“

Nafli alheimsins
Jón Jósep Snæbjörnsson, söngvari og flugþjónn, er gegnheill Akureyringur og 
stoltur af upprunanum. Hann nýtur sín best í skíðabrekkum Hlíðarfjalls og er tíður 
gestur í „Gellunesti“. Hann segir fólk ekki hafa lifað fyrr en það hefur borðað 
hamborgara með frönskum á milli. Hann segir frá töfrum Akureyrar.

Jón Jósep Snæbjörnsson tónlistarmaður sér ekki sólina fyrir heimabænum Akureyri, sem hann segir nafla alheimsins. myNd/gvA

Ljósmyndasýningin Fólk verður opnuð í Listasafn-
inu á Akureyri í dag. Á sýningunni má sjá verk sjö 
listamanna sem vinna með ljósmyndir. Allt eru 
þetta þekktir listamenn eins og Hrafnkell Sigurðs-
son, Hrefna Harðardóttir, Hallgerður Hallgrímsdótt-
ir, Hörður Geirsson, Barbara Probst, Ina Lamers og 
Wolfgang Tillmans.
Í fréttatilkynningu frá Listasafninu segir að Barbara 
Probst taki myndir af aðstæðum á nákvæmlega sama 
sekúndubroti. Smáatriði og heildar mynd gefur áhorf-
andanum heillandi yfirsýn í aðstæður á götuhorni á 
Manhattan. Hallgerður Hallgrímsdóttir myndar ungt 
fólk í dagrenningu á björtum sumarmorgnum í Reykja-
vík. Ungt fólk sem ef til vill er að ljúka deginum eða að 
hefja nýjan. Í verkum Hrafnkels Sigurðssonar skynjum 
við nærveru fólks án þess að sjá það. Blautir sjóstakk-
ar í skærum litum gefa til kynna erfiðisvinnu við mis-
jöfn skilyrði. Í myndum Hrefnu Harðardóttur má sjá 
athafnakonur á sínum eftirlætisstað. Konur sem eiga 
margt sameiginlegt en hafa þó ólíkan bakgrunn bæði 
bókstaflega og huglægt. Hörður Geirsson notar vot-
plötutækni frá lokum 19. aldar til að taka myndir af 
fólki á miðaldadögum á Gásum við Eyjafjörð og skap-
ar þannig stemningu liðins tíma. Ine  Lamers myndar 

konu í kvikmyndaveri og fjallar um mörkin á milli veru-
leika og kvikmyndar.Wolfgang Tillmans tekur myndir 
af fólki eða líkamshlutum í neðanjarðalestum í Lond-
on. Fólki sem er á ferðinni á annatíma og tekur jafnvel 
ekki eftir því að það sé ljósmyndað.

Margvíslegt fólk í listasafninu

Hrafnkell Sigurðsson myndlistarmaður. verk hans og 
annarra listamanna eru á sýningunni Fólk í Listasafni 
Akureyrar. myNd/PJETUR
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Undirbúningur fyrir stærstu 
vetrar- og útivistarhátíð landsins 
stendur sem hæst þessa stundina 
að sögn Eriks Newman, viðburða-
stjóra hjá Viðburðastofu Norður-
lands og eins skipuleggjenda Ice-
land Winter Games (IWG), sem 
verður haldin dagana 24. mars 
til 3. apríl næstkomandi. „Hátíð-
in verður nú haldin í þriðja sinn 
og er hún svo sannarlega búin að 
festa sig í sessi, jafnt hjá bæjarbú-
um sem og vetraríþróttafólki og 
áhugamönnum um allt land,“ segir 
Erik.

Aðalviðburðir hátíðarinnar 
eru IWG „Volcanic Big Air“, opna 
Slopestyle-keppnin, Meistara-
mót Íslands „Big Air“, IWG opna 
Free ride-mótið, snjósleðakeppni 
og -sýning og Mohawks Rail Jam. 
Þessir viðburðir verða haldnir 
meðal annars í Hlíðarfjalli dagana 
31. mars til 2. apríl, en Hlíðar fjall 
er nú á lista yfir tólf mest fram-
andi skíðasvæði heims.

„Margir af sigursælustu at-
vinnumönnum heims á snjóbrett-
um hafa tekið þátt í mótinu síð-
ustu ár og verður engin breyting á 
því þetta árið. Nú þegar hafa fleiri 
keppendur skráð sig til þátttöku á 
IWG 2016 en fyrri ár. Það er því 
ljóst að þátttökumet verður sett á 
IWG í ár og von á fjölda bæði inn-
lendra og erlendra gesta.“

Heimsþekktir skíðamenn
Meðal þeirra sem hafa skráð sig 
til þátttöku á IWG 2016 eru nokkr-
ir af þekktustu og sigursælustu 
snjóbrettamönnum heims. Má þar 
nefna Ólympíufarana og banda-
rísku landsliðsmennina Scotty 
Lago og Greg Bretz auk hins 
finnska Antti Autti sem hefur sigr-
að á X Games og FIS-heimsmeist-
aramótinu.

Erik segir helstu nýjungar á 
IWG 2016 vera þær að í ár verði 
svokallað „Big Air“ en þá er glæsi-
leg sýning á einum stórum palli. 
„Enn fremur verður pallurinn 
mótaður og skreyttur í líkingu 
við íslenska eldfjallið Heklu en 
sýningin hefur fengið heitið IWG 
„Volcanic Big Air Invitational“. 
Þetta fer fram að kvöldi til ólíkt 

fyrri árum og Hlíðarfjall verður 
upplýst í anda eldgosa og norður-
ljósa í rökkrinu. Snjóbrettamenn-
irnir þurfa því að sigra íslenskt 
eldfjall á IWG í ár.“

Af öðrum viðburðum IWG má 
nefna fyrsta „freeride“-mótið sem 
haldið hefur verið á Íslandi, rail- 
og jib-mót í miðbæ Akureyrar, vél-
sleðastökksýningu og margt fleira. 
Þá verður einnig stóraukin nætur- 
og skemmtidagskrá í boði á IWG 
2016, bæði sem hluti af dagskrá 
IWG og „off venue“ viðburðir.

Líka sumarleikar
Akureyringar láta sér ekki duga 
að halda vetrarleika heldur eru 
sumarleikar eða Iceland Summer 
Games áætlaðir um verslunar-
mannahelgina. „Fjöldi íþróttavið-
burða verður á dagskrá í Eyjafirð-
inum fallega á Iceland Summer 
Games. Til að nefna eitthvað verð-
ur þar heimsmeistaramótið í golfi 
21 árs og yngri, Stóra hjólahelg-
in flyst yfir á sömu helgi og þrí-
þrautarkeppni verður haldin ásamt 
alls kyns hlaupakeppnum og jaðar-
sporti,“ útskýrir Erik.

Það verður skemmtileg og af-
slöppuð stemning í Hlíðarfjalli 
um páskana þar sem fjölskyldan 
getur komið og notið þess að fara 
á skíði og verja tíma saman. „Til 
þess að gera dvölina enn ánægju-
legri erum við með góðan skíða-
skóla hér í fjallinu fyrir alla 
krakka frá fimm til tólf ára. Skól-
inn er fyrri hluta dags, frá klukk-
an tíu til tvö, og fá krakkarn-
ir pitsu frá Greifanum í hádeg-
inu. Þau þurfa ekki að eiga neinn 
búnað þar sem við erum með fína 
skíðaleigu. Þau geta bara fengið 
skíði á leigunni, komið í skólann 
og farið að renna sér,“ segir Guð-
mundur Karl Jónsson, forstöðu-
maður í Hlíðarfjalli.

Fullorðna fólkið getur að sjálf-
sögðu líka fengið leigðan allan 
búnað og fengið kennslu á skíð-
um. „Við erum með flottan búnað 
fyrir alla, byrjendur og vana. 
Svo bjóðum við upp á einka-
tíma og kennslu fyrir alla, sama 
á hvaða getustigi þeir eru. Þeir 
sem eru góðir geta bætt „carv-
ing“-tæknina, það er það nýjasta, 

og þá skíða þeir betur og beygj-
urnar verða hreinni.“

Eins og áður segir verður 
skemmtileg stemning í fjallinu 
alla páskana og boðið upp á ýmis 
skemmtiatriði. „Sem dæmi má 
nefna að Jónsi í Svörtum fötum 
verður hér, líklega bæði á föstu-
dag og laugardag. Svo verða N3-
bræðurnir líka á svæðinu. Síðan 
er nóg að gera í bænum þegar 
skíðasvæðinu er lokað, fjöldi frá-
bærra veitinga- og kaffihúsa og 
fullt af fjöri,“ nefnir Guðmundur.

Opið verður í Hlíðarfjalli alla 
páskana, frá níu til fjögur frá 
fimmtudegi til sunnudags en tíu 
til fjögur á mánudag. Í dymbil-
vikunni verður opið frá klukkan 
tíu til sjö. „Hér er nægur snjór, 
mikill og góður snjór þrátt fyrir 
þessi sögulegu hlýindi sem voru á 
landinu um síðustu helgi. Hér fór 
vindurinn upp í 45 metra og hita-
stigið fór í ellefu, tólf stig þann-
ig að þetta var alvöru hárblásari,“ 
segir Guðmundur og bætir því við 
að langtímaspáin fyrir páskana 
lofi verulega góðu.

 Margir af sigursæl-
ustu atvinnumönnum 
heims á snjóbrettum 
hafa tekið þátt í mótinu 
síðustu ár.

Erik Newman

Stærsta vetrarhátíð landsins
Stærsta vetrar- og útivistarhátíð landsins verður haldin á Akureyri dagana 24. mars til 3. apríl næstkomandi þegar Iceland Winter Games 
fer fram. Hlíðarfjall verður upplýst í anda eldgosa og norðurljósa í rökkrinu og er ljóst að sjónarspilið verður mikið á svæðinu. 

Svokölluð „Big Air“ sýning verður á 
IWG um páskana. 

Það hefur verið stuð og stemning á Iceland Winter Games á liðnum árum. Engin breyting verður þar á í ár. 

Tilþrifin á IWG hafa oft verið mikil. 

Notaleg stemning í Hlíðarfjalli um páskana
Allir geta skellt sér á skíði um páskana á Akureyri. Í Hlíðarfjalli verður lengdur opnunartími og þar er bæði góð skíðaleiga og skíðaskóli 
fyrir börn og fullorðna sem mikil ásókn hefur verið í. Andrúmsloftið verður afslappað alla dagana og boðið verður upp á skemmtiatriði. 

Krakkar á aldrinum fimm til tólf ára geta lært að skíða í Skíða- og brettaskólanum. 
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Hér á Akureyri erum við einstaklega metnaðarfull þegar kemur að pylsum 
og skyndibita almennt og athugaðu að hér tölum við um pylsu en ekki pulsu. 

Í fyrsta lagi er pylsa með öllu ekki pylsa með öllu nema á henni sé kokteilsósa. 
Hallgrímur Sigurðsson

„Það er nú þetta sem setur lit á til
veruna, að vera pínulítið skrítinn í 
mat,“ segir Hallgrímur Sigurðsson, 
matreiðslumeistari, veitingamaður 
og Akureyringur, spurður út í mat
ardynti sveitunga sinna en Akur
eyringar eiga sér ríkulega matar
menningu sem getur komið gest
um á óvart. Hallgrímur er öllum 
norðlenskum matarhnútum kunn
ugur, eigandi fjölda veitingastaða 
í bænum og hefur einnig gert yfir 
sextíu sjónvarpsþætti um íslenska 
matarmenningu fyrir N4.

Kokteilsósudraumur
„Hér á Akureyri erum við einstak
lega metnaðarfull þegar kemur 
að pylsum og skyndibita almennt 
og athugaðu að hér tölum við um 
pylsu en ekki pulsu. Í fyrsta lagi 
er pylsa með öllu ekki pylsa með 
öllu nema á henni sé kokteilsósa. 
Ef hana vantar er þetta bara orðið 
að pulsu,“ segir Hallgrímur sposk
ur og gefur ekkert fyrir þann sið að 
sprauta sinnepinu ofan á pylsuna. 
„Það að setja allt undir pylsuna er 
einfaldlega snyrtilegra og hent
ugra á allan máta. Það er ekki gott 
að borða pylsu með skegg ef sósa 
er ofan á. Djúpsteikta pylsan, með 
osti, kryddi og frönskum í brauðinu 
er sérstaklega góð akur eyrsk út
færsla á pylsu. Hún er algjör spari
matur hjá mér,“ segir Hallgrímur 
en þar með eru ekki allar útfærslur 
á pylsu upptaldar. „Í pylsuvagnin
um í Hafnarstræti fást núna pylsur 

með bökuðum baunum, fermingar
frönskum, steiktu beikoni og ýmsu 
fleira spennandi meðlæti.“

Béarnaise-höfuðborg Íslands
Akureyringar eru sem sagt hrifnir 
af kokteilsósu, en þeir elska béarn
aisesósu að sögn Hallgríms. Hann 
kallar Akureyri béarnaisehöfuð
borg Íslands. „Það er ekki til sá 
réttur hér í bænum sem ekki er 
búið að troða henni á. Þetta jaðr
ar við ofnotkun. Béarnaiseham
borgarar, béarnaisepitsur, béarn
aisekartöflusalat! Ég hef reynd
ar ekki séð hana enn þá á pylsu í 
brauði, en maður veit aldrei.“

Borgari með frönskum á milli
„Þar erum við aftur komin að þæg
indunum. Af hverju að hafa mat í 
tveimur ílátum ef það er hægt að 
koma honum fyrir í einu?“

Laufabrauð með kúmeni
Laufabrauð er upprunnið á Norður
landi þó það eigi vinsældum að 
fagna víðar um landið á jólum. Ak
ureyringum tekst þó að setja eigið 
tvist á það, kúmen.

„Laufabrauð með kúmeni er 
sérstakt og til dæmis í minni fjöl
skyldu er laufabrauð ekki laufa
brauð nema í því sé kúmen,“ segir 
Hallgrímur. „Kúmen vex villt í 
Svarfaðardal og ég held jafnvel að 
rekja megi alla kúmennotkun Ís
lendinga beinustu leið í Svarfaðar
dalinn.“

Ein með öllu nema … kokteilsósu?
Akureyringar eiga sér ríkulega matarmenningu sem getur komið leikmönnum á óvart, þegar þeir finna franskar kartöflur milli laga í 
hamborgaranum og kokteilsósu á pulsu með öllu! Við fengum Hallgrím Sigurðsson matreiðslumeistara til að svara fyrir þessa dynti.

Hallgrímur Sigurðsson matreiðslumeistari segir Akureyringa leggja mikinn metnað í skyndibita.  mynd/Auðunn nÍElSSon

Lamb Inn veitingastaður  og gistihús

margt um að vera í Eyjafirði
Margt skemmtilegt má taka sér fyrir hendur í Eyjafirði um páskana sem og aðra daga ársins. Fjölmörg ferðaþjónustufyrirtæki bjóða upp á 
áhugaverða þjónustu á svæðinu. Þar má finna allt frá veitingastöðum og gistihúsum til skemmtilegra safna og seiðkvenna. 

Sólarmusterið
Seiðkonan Sigríður Ásný Sólar
ljós verður með opið í Sólarmust
erinu um páskana og því um að 
gera að hringja og panta. Sigríð
ur veitir fólki innsýn í hvernig 
það getur tengst náttúrunni og 
náttúruöndunum. Hún tengir 
fólk við jarðar hjólið sem byggt 
var árið 2013 af JesseBlue, boð
bera friðar, en hann smíðaði 
fimm jarðarhjól hér á landi.

Pálmasunnudag 20. mars mun 
Sigríður fagna vorjafndægri og 
blessa vatnið.

Nánari upplýsingar má finna 
á Facebook undir Sólarmusterið.

Smámunasafnið
Smámunasafn Sverris Hermanns
sonar í Sólgarði er bráðskemmti
legt safn. Þetta er ekki safn ein
hverra ákveðinna hluta heldur allra 
mögulegra hluta. Hversdagsleg
ir hlutir eru þar mitt á meðal afar 
óhefðbundinna hluta.

Smámunasafnið verður opið alla 
páskana, frá skírdegi fram á annan 
í páskum, milli klukkan 13 og 17. 
Boðið verður upp á leiðsögn um 
safnið, páskaeggjaleit, ljúffengar 
sveitavöfflur og kaffi.

Nánari upplýsingar á Facebook 
undir Smámunasafn Sverris Her
mannssonar. 

Silva, veitingastaður og gisting
Á bænum SyðraLaugalandi er rek
inn grænmetisveitingastaðurinn 
Silva en þar er einnig boðið upp á 
gistingu í tveimur fullbúnum bú
stöðum og gistihúsi.

Veitingastaðurinn er opinn annan 
hvern föstudag frá klukkan 18 til 21. 
Opnunardagar í vetur eru 18. mars, 
1., 15. og 29. apríl, 13. og 27. maí. Frá 
og með 1. júní er opið fyrir morg
unverð frá 8 til 10 og kvöldmat frá 
17 til 21.

Silva er í aðeins 14 km fjarlægð 
frá miðbæ Akureyrar en nánari upp
lýsingar má finna á silva.is, undir 
Silva hráfæði á Facebook eða í síma 
851 1360.

Brúnalaug gistihús og garðyrkjustöð

Lamb Inn er fallegt gistihús og 
skemmtilegur veitingastaður í 
aðeins átta mínútna akstursfjar
lægð frá Akureyri. Veitingastað
urinn verður opinn í páskavik
unni daglega frá miðvikudeginum 
til laugar dags frá kl. 18 til 21. Á 
boðstólum verða hinar víðfrægu 

kótilettur í raspi með tilheyrandi, 
súpa, brauð og salat og ofnsteikt 
bleikja ásamt eftirréttum. Boðið 
verður upp á gistitilboð sem eng
inn getur hafnað.

Nánar á lambinn.is og í síma 
4631500.

Brúnalaug er við þjóðveg 823 í 
Eyjafjarðarsveit. Þar er stund
uð ylrækt í sex gróðurhúsum, um 
1.100 m2 að stærð. Ræktaðar eru 
paprikur allan ársins hring og frá 
vori til hausts einnig agúrkur og 
steinselja.

Þar er einnig rekið lítið gistihús 
sem getur hýst sjö gesti. Í því eru 

Kaffi Kú – upplifun,  
kaffihús og beint frá bónda
Kaffi Kú er skemmtilega öðruvísi 
kaffihús á bænum Garði, tíu kíló
metra sunnan Akureyrar. Kaffi
húsið er á fjósloftinu í stærsta og 
tæknivæddasta fjósi landsins og 
þaðan má fylgjast með kúnum í 
fjósinu.

Um páskana verður frítt í fjós
ið og hægt að hitta kálfana. Einnig 
er hægt að kaupa nautakjöt beint 
frá býli og því tilvalið að kaupa 
páskasteikina og grillhamborgara 
á Kaffi Kú frá Nautakjöt.is

Opið verður dagana 18. mars til 
og með 28. mars frá kl 12 til 18.

tvö tveggja manna herbergi, eitt 
eins manns herbergi, svefnsófi 
í stofu, tvö salerni, þar af annað 
með sturtu. Vel útbúið eldhús er 
þarna. Úti er verönd með heitum 
potti og grilli. Lögð er áhersla á 
heimilislegt, notalegt og barnvænt 
umhverfi. Gestum gistihússins er 
velkomið að skoða gróðurhúsin.

Komdu norður Kynningarblað
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Verslanir Heimilistækja og Tölvu-
listans hafa um árabil verið leið-
andi í innflutningi og sölu á tölvu-
búnaði, raf- og heimilistækjum hér 
á landi. Fyrirtækin reka verslan-
ir víða um land, þ. á m. á Akureyri 
þar sem verslanir Tölvulistans og 
Heimilistækja voru sameinaðar 
undir sama þaki árið 2010.

Markmiðið hefur alla tíð verið 
að bjóða upp á framúrskarandi 
vöruúrval sambærilegt því sem 
gerist í stærstu verslunum erlend-
is en á sama tíma að veita mjög 
góða og persónulega þjónustu að 
sögn Benedikts Gunnarssonar, 
verslunarstjóra Heimilistækja/
Tölvulistans á Akureyri. „Við bjóð-
um upp á heildstætt vöruúrval af 
raftækjum, heimilistækjum og 
tölvuvörum frá mörgum af virt-
ustu framleiðendum heims eins og 
Philips, LG, Panasonic, Asus, Acer, 
Apple og Whirlpool svo nokkur séu 
nefnd. Markmið okkar er að veita 
viðskiptavinum allt sem þarf í 
þessum vöruflokkum og bjóða upp 
á hagkvæmar og vandaðar vörur 
ásamt því að veita góða þjónustu.“

Þegar nýja verslunin verður 
opnuð á Glerártorgi mun verslunin 
við Glerárgötu loka að sögn Bene-
dikts. „Helsta breytingin verður 
sú að vöruúrvalið mun stóraukast 
og þannig mun þjónusta okkar við 
Akureyringa og nærsveitir aukast 
mikið. Enn fremur er opnunar-
tíminn lengri á Glerártorgi þann-
ig að aðgengi verður mun betra. 

Það hefur hamlað okkur síðustu 
ár að við höfum bara getað sýnt 
lítið brot af þeim stóru heimilis-
tækjum sem við bjóðum upp á, t.d. 
kæliskápum, frystikistum, þvotta-
vélum og þurrkurum en það mun 
breytast með nýju versluninni auk 
þess sem úrval sjónvarpstækja 
mun snaraukast.“

Enn er ekki ljóst hvenær versl-
unin á Glerártorgi verður opnuð 
en það verður síðar á þessu ári. 
„Það mun ekki fara fram hjá nein-
um á Akureyri. Þangað til þá verð-
ur fullt af lífi í núverandi verslun 
að Glerárgötu 30 og í dag er páska-
eggjaleikur Tölvulistans í fullum 
gangi auk þess sem páskatilboð eru 
á sjónvörpum frá Phil ips og LG. Í 
páskaeggjaleiknum er hægt að 
vinna glæsilega vinninga og hvet 
ég alla Akureyringa til að líta inn 
í verslunina með miðann og kanna 
hvort vinningur sé á honum.“

Við bjóðum upp á 
heildstætt vöruúrval af 
raftækjum, heimilis-
tækjum og tölvuvörum 
frá mörgum af virtustu 
framleiðendum heims.

Benedikt Gunnarsson

Benedikt Gunnarsson verslunarstjóri. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Þegar Eik fasteignafélag keypti 
verslunarmiðstöðina Glerártorg á 
Akureyri í febrúar 2014 var mikið 
óútleigt rými þar. Mikil vinna fór 
strax í að leigja út fleiri rými með 
áherslu á fjölbreyttan verslunar-
rekstur, kortlagt út frá þeim að-
ilum sem þar voru fyrir. Að sögn 
Garðars Hannesar Friðjónssonar, 
forstjóra Eikar, beindist áherslan 
líka að því að gera Glerártorg að 
hlýlegri og vistlegri verslunarmið-
stöð. „Miklar framkvæmdir á inn-
viðum hússins fóru af stað í kjöl-
farið með aðstoð arkitekta sem 
sérhæfa sig í hönnun verslunar-
miðstöðva. Þessi vinna tókst vel 
og lagði línurnar sem fylgt hefur 
verið eftir.“

Í dag eru tæplega 35 fjölbreytt-
ar verslanir og þjónustuaðilar á 
Glerártorgi og þeim fer fjölgandi. 
Nýverið var undirritaður samn-
ingur við Læknastofur Akureyrar 
sem tóku á leigu rúmlega helming 
efri hæðar Glerártorgs, um mitt 
árið munu Heimilistæki og Tölvu-
listinn opna ríflega 1.000 fermetra 
verslun og fyrirhugað er að opna 

enn aðra glæsilega verslunina í 
vor. „Það er því alveg ljóst að um-
svif verslunarmiðstöðvarinnar eru 
í sókn.“

Eik fór í miklar endurbætur á 
verslunarmiðstöðinni á síðasta 
ári. „Hljóðvist var bætt, setsvæð-
um komið fyrir ásamt því sem 
merkingar og lýsingar voru tekn-
ar í gegn. Nú er unnið að endur-
hönnun á kaffihúsinu með það að 
markmiði að skapa hlýlegri stemn-
ingu fyrir viðskiptavini.“

Á síðasta ári heimsóttu tæplega 
1,8 milljónir gesta Glerártorg sem 
er fjölgun milli ára að sögn Garð-
ars og afar jákvætt. „Mikil tæki-
færi fylgja fjölgun ferðamanna og 
auknum kaupmætti. Góð samvinna 
við leigutaka skiptir miklu máli og 
hafa aðilar innan okkar eignasafns 
líka haft hug á að stækka verslanir 
sínar á Glerártorgi og er það vel. 
Við höfum miklar væntingar til 
Glerártorgs og það verður spenn-
andi að fylgjast með frekari upp-
byggingu þessarar stærstu versl-
unarmiðstöðvar landsins utan 
höfuð borgarsvæðisins.“

 Miklar væntingar til Glerártorgs
Miklar breytingar hafa átt sér stað á verslunarmiðstöðinni Glerártorgi eftir að Eik fasteignafélag keypti hana árið 2014. Farið var út í ýmsar 
breytingar með það í huga að gera verslunarmiðstöðina bæði hlýlegri og vistlegri. Spennandi tímar eru framundan.

„Við höfum miklar væntingar til Glerártorgs og það verður spennandi að fylgjast með frekari uppbyggingu þessarar 
stærstu verslunarmiðstöðvar landsins utan höfuðborgarsvæðisins,“ segir Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri  Eikar 
fasteignafélags. MYND/ERNIR

Læknastofur Akureyrar (LAK) 
eru einkarekið fyrirtæki í 
heilbrigðis þjónustu og hafa þjón-
að Akureyringum og nærsveit-
armönnum síðan 2003. Í ágúst 
munu stofurnar flytja starf-
semi sína í nýtt og glæsilegt hús-
næði á Glerár torgi sem mun hýsa 
10-12 læknastofur, tvær fullbúnar 
skurðstofur og allt sem þeim til-
heyrir að sögn Guðna Arinbjarn-
ar, bæklunarskurðlæknis og eins 
af stofnendum og eigendum LAK.

Níu fastir starfsmenn starfa 
á LAK í mismunandi starfshlut-
falli og nær 20 læknar. „Viðvera 
læknanna er mismikil en flest-
ir eru þeir í vinnu á öðrum stöð-
um. Sumir þeirra koma frá höfuð-
borgarsvæðinu á meðan aðrir eru 
búsettir á Akureyri. Á Læknastof-
urnar koma um það bil 1.000 sjúk-
lingar á mánuði og framkvæmdar 
eru 150 skurðaðgerðir á sama 
tímabili.“

Sérfræðiþekking er mikil innan 
LAK en þar starfa læknar með vel 
á annan tug sérgreina. „Hér eru 
framkvæmdar hefðbundnar ferli-
aðgerðir í bæklunarlæknisfræði, 

aðgerðir í háls-, nef- og eyrnalækn-
ingum, skurðlækningum, lýtalækn-
ingum, þvagfæralækningum, æða-
skurðlækningum og tannlækning-
um í svæfingum. Auk þess er í 
undirbúningi að fjölga sérgreinum 
á næstunni,“ bætir Guðni við.

Við flutning á Glerártorg mun 
margt breytast. „Öll aðstaða verð-
ur betri og rýmri og möguleikar á 
að auka starfsemina verða miklu 

betri. Við náum að hafa tvær full-
búnar skurðstofur og fjölga skoð-
unarstofum úr sjö í tólf. Til stend-
ur að fjölga sérgreinum og skurð-
aðgerðum og er það nú að verða 
mögulegt. Allt umhverfið nýtt og 
hannað eftir okkar óskum, þann-
ig að aðstaðan bæði fyrir sjúklinga 
og starfsmenn verði sem best enda 
er húsnæði byggt upp sem lækna-
stöð frá grunni.“

Aðstaðan til fyrirmyndar

Úra- og skartgripaverslun Hall-
dórs Ólafssonar hefur verið til 
húsa á Glerártorgi frá upphafi 
en verslunin sérhæfir sig í sölu á 
úrum, klukkum, skartgripum og 
skírnar- og gjafavörum. Verslun-
in er ansi rótgróin en hún var sett 
á fót árið 1950 af Halldóri Ólafs-
syni en er rekin í dag af syni hans, 
Halldóri Halldórssyni úrsmið. 
„Árin sextán hafa verið góð og 
okkur hefur vegnað vel hér. Enda 
hef ég verið lánsamur með bæði 
starfsfólk og viðskiptavini.“

Hann segir marga kosti við að 
vera með verslun á Glerártorgi. „Í 
fyrsta lagi er Glerártorg miðsvæð-
is og mjög vel staðsett á Akureyri. 
Hér eru yfirbyggðar göngugötur 
og því alltaf gott veður. Nýir eig-
endur Glerártorgs, Fasteignafélag-
ið Eik, hafa komið sterkir inn og 
eru búnir að gera ýmsar góðar 
endurbætur á húsinu og því hefur 
alltaf verið vel við haldið.“

Á næstu vikum verða talsverð-
ar breytingar í horni hússins þar 

sem verslunin er. „Framhlið versl-
unarinnar verður breytt. Um leið 
notum við tækifærið og breytum 
versluninni sjálfri. Á meðan unnið 
verður við breytingar munum 
við færa verslunina okkar innar 

á ganginn, mitt á milli Símans 
og 66°Norður. Að öðru leyti er 
ég bjartsýnn á að endurbætur  á 
Glerár torgi séu jákvæðar fyrir 
bæði okkur sem störfum hér og 
viðskiptavini okkar.“

Bjartsýnn á framhaldið 

„Árin sextán hafa verið góð og okkur hefur vegnað vel hér,“ segir Halldór Halldórs-
son úrsmiður sem hefur verið á Glerártorgi frá upphafi. MYND/AUÐUNN NÍELSSONFjölbreytt úrval

Hluti starfsmanna LAK. Guðni er lengst til hægri. MYND/AUÐUNN NÍELSSON
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Á Norðurlandi eru margir áhugaverð
ir staðir og meðal annars er listaverk
ið Heimskautsgerði sem stendur rétt 
norðan við Raufarhöfn vert þess að 
heimsækja. Framkvæmdir við verkið 
hófust árið 2004 og er það enn í bygg
ingu. Heimskautsgerðið mun fanga 
miðnætursólina við heimskautsbaug 
og rísa utan um goðsögulegan hugar
heim og dvergatal Völuspár.

Heimskautsgerðið verður 52 metr
ar í þvermál, með fjórum hliðum, sem 

vísa í höfuðáttirnar og innan þess 
verður dvergastígur með nöfnum 72 
dverga sem mynda árhring. Má nefna 
þar dvergana Suðra, Austra, Norðra 
og Vestra. Í miðjunni verður átta 
metra há súla með kristalstoppi sem 
varpar geislum sólar um Heimskauts
gerðið.

Heimskautsgerðið verður að öllu 
leyti hlaðið úr grjóti úr grjótnámi 
Raufar hafnarhrepps og munu stærstu 
steinarnir vega allt að sex tonnum.

Mikilfenglegur áfangastaður

Þorpið Hjalteyri, sem liggur á 
Galmaströnd norðan við Akur
eyri, er athyglisverður staður og 
vel þess virði að heimsækja á ferð 
um Norðurland þótt það sé aðeins 
utan alfararleiðar.

Hjalteyri var þekkt fyrir öflugt 
atvinnulíf á fyrri hluta 20. aldar en 
árið 1937 byggði Kveldúlfur, fyrir
tæki Thors Jensen, þar stærstu 
síldarverksmiðju í Evrópu. Hún var 
starfrækt til ársins 1966. Auk þess 
byggði fyrirtækið nokkur glæsileg 
íbúðarhús, þ. á m. 500 m2 einbýlis
hús með bílskúr fyrir fjóra bíla auk 
aðstöðu fyrir þjónustufólk.

Nokkru áður en Kveldúlfur hóf 
starfsemi á Hjalteyri höfðu Norð
menn hafið þar síldarsöltun upp 
úr 1880 en þorpið varð löggiltur 
verslunarstaður 1897. Árið 1905 
hófu Svíar útgerð þaðan og Skotar 
og Þjóðverjar ári síðar.

Bygging síldarverksmiðjunnar 
þótti mikið afrek og raunar ótrúlegt 
að hugsa til þess að þeim hafi dott
ið slíkt í huga á þessum tíma og við 
þær aðstæður sem þar ríktu.

Í dag er verksmiðjan á Hjalteyri 
listamiðstöð með nokkra sýningar
sali og gestavinnustofur en hún 
hlaut Eyrarrósina í síðasta mánuði, 
sem er viðurkenningu fyrir framúr
skarandi menningarverkefni á 
starfssvæði Byggðastofnunar.

Sögulegt þorp

Hjalteyri er áhugaverður bær.

Í Hofi á Akureyri standa nú yfir 
sýningar á Pílu Pínu, músinni sem 
leggur upp í hættulega för til að 
lækna hjarta móður sinnar. 
Píla Pína er ævintýri með söngv
um eftir Kristján frá Djúpalæk með 
lögum Heiðdísar Norðfjörð og 
Ragnhildar Gísladóttur. 

Þetta er stærsta sýningin í Hofi í 
vetur og fyrsta stóra verkefnið sem 
unnið er af Menningarfélagi Akur
eyrar – MAk sem varð til eftir sam
einingu Leikfélags Akureyrar, Sin
fóníuhljómsveitar Norðurlands og 
Menningarhússins Hofs.

Með hlutverk Pílu Pínu fer 
Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir en 
Þórunn Lárusdóttir leikur Gínu 
Mömmu. Leikstjóri er Sara Marti 
Guðmundsdóttir.

Sýning fyrir alla 
fjölskylduna

Píla Pína höfðar til allra aldurshópa. 
Mynd/MAk
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