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Útgefandi: N4 ehf. S: 412 4400

HEYRT OG SÉÐ

Tímaflakk

N4sjonvarp

N4 blaðið

N4 hlaðvarp

N4 safnið

19. tbl 24. árg
24.11.2021 - 30.11.2021
n4@n4.is

ÞÆTTIRNIR OKKAR ERU
LÍKA Í HLAÐVARPI

ba
luma
fsrnláavttörur
af öl
%
0
5
%
25

allt að

um
Öld Flíspeysa
Nú kr. 5.243.-

Eldur Jakki
Nú kr. 9.743.Kr. 12.990.-

Himinn

Kr. 6.990.-

Hettupeysa

Nú kr. 5.243.Kr. 6.990.-

Vindur úlpa
Nú kr. 14.243.Kr. 18.990.-

Eldur Buxur
Nú kr. 5.993.Kr. 7.990.-

Himinn

Buxur

Nú kr. 4.493.Kr. 5.990.-

OPIÐ: MÁN.-FÖST. 09:00-21:00
LAUG. 10:00-21:00 · SUN. 12:00-18:00

UPPLIFUN: EFTIRMINNILEGAR JÓLAGJAFIR

VIÐTAL: MUGISON: NÝ PLATA Í PÍPUNUM

TILVERAN: EINFALT OG ÓDÝRT JÓLASKRAUT

N4fjolmidill

Í ÞESSU BLAÐI:

HVAR ERUM VIÐ?

www.n4.is

N4.IS

20%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM*
* Gildir ekki ofan á önnur tilboð

BLACK

F R I D AUYR
20% A F S L ÁT T

AF ÖLLUM VÖR

Akureyri
Dalsbraut 1
558 1100

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

www.husgagnahollin.is
www.betrabak.is
www.dorma.is

U* M

BLACK
FRIDAY

20%

AF ÖLLUM VÖRUM*

OG EXTRA TILBOÐ MEÐ ALLT AÐ
AFSLÆTTI ALLA VIKUNA

50%

SMÁVÖRUPANTANIR YFIR
9.900 KR ERU SENDAR
FRÍTT TÍMABUNDIÐ Í DROPP
EÐA PÓSTBOX OG
PAKKAPORT PÓSTSINS**
* Gildir ekki ofan á önnur tilboð, t.d. ef vara er fyrir á jólaverði eða -tilboði og hvorki af Skovby né sérpöntunum.
26. nóvember verður 20% afsláttur af Iittala og Bitz.
**Fast verð á smávörusendingum úr netverslun: 500 kr með Dropp 950 kr með Póstinum í póstbox eða pakkaport

Verð og vöruupplýsingar í
auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur.

Undirbúningur
jólanna hefst
í BYKO

Skannaðu kóðann

Þú sérð
allt úrvalið
á byko.is

Skoðaðu
jólablaðið A K U R E Y R I
á byko.is
AKUREYRI

N4.IS

JÓLAAÐSTOÐ VELFERÐARSJÓÐS
EYJAFJARÐAR
Um þessar mundir er að hefjast fjáröflun vegna
jólaaðstoðar sem Velferðarsjóðurinn hefur veitt eins og
undanfarin ár. Velferðarsjóðurinn er samstarfverkefni
Rauða krossins við Eyjafjörð, Mæðrastyrksnefndar,
Hjálpræðishersins og Hjálpastarf kirkjunnar. Þeir sem
vilja styrkja jólaaðstoð Velferðarsjóðs Eyjafjarðarsvæðis
er bent á söfnunarreikninginn 0302-13-175063 kt.
460577-0209.

UNG OG EFNILEG SÖNGKONA Í VMA
Embla Björk Hróadóttir sigraði í síðstu viku Sturtuhausinn,
söngkeppni VMA, með laginu „A Million Dreams” og
verður því fulltrúi skólans í Söngkeppni framhaldskólanna
seinna í vetur. „Ég valdi þetta lag af því að þetta er
rosalega sterkt lag sönglega séð. Það er gott raddsvið í því
og svo finnst mér það rosalega fallegt,” segir Embla sem
tók lagið í Föstudagsþættinum á N4. Embla er á lokaári í
VMA en hún er ekki óvön því að koma fram því hún hefur
verið viðloðandi leiklist undanfarin ár.

NÝR SNJÓTROÐARI Á LEIÐ Í
KJARNASKÓG
Þau gleðitíðindi hafa nú orðið að Skógræktarfélag
Eyfirðinga hefur safnað þeim 35 milljónum króna sem
stefnt var að til að fjármagna nýjan snjótroðara fyrir
Kjarnaskóg. Markmiðið hefur nú þegar náðst, þrátt fyrir
að söfnuninni ljúki ekki formlega fyrr en 22.02.2022.
Tækið hefur nú verið pantað og von er á því fyrir
vetrarlok. Fé sem kann að safnast til viðbótar verður nýtt
til að koma húsi yfir tækið.

ÓÁSÆTTANLEGUR SKORTUR Á
VETRARÞJÓNUSTU Á VEGUM AÐ
DETTIFOSSI OG HVÍTSERK
Stjórn Markaðsstofu Norðurlands telur óásættanlegt
að vetrarþjónustu að vegum á ferðamannastöðum á
Norðurlandi sé jafn ábótavant og raun ber vitni. Þetta
kemur fram í ályktun sem var samþykkt á síðasta
stjórnarfundi MN. Stjórnin horfir þar sérstaklega
til nýopnaðs Demantshrings og Vatnsnesvegar að
Hvítserk,” segir í ályktuninni.

FYLGSTU MEÐ Á N4.IS
LIFANDI SÍÐA UM ALLT MÖGULEGT!

BLA CK
50%
FRIDA Y
ALLT AÐ

2 2 . NÓV E M B E R - 2. DE SE M B E R

AFSLÁTTUR

30%
ROSE GOLD
16 STK Í PAKKA

30%

CLEVELAND TUNGUSÓFI,
EINNIG FÁANLEGUR MEÐ
TUNGU HÆGRA MEGIN
ÁÐUR 119.900,- NÚ 83.930,-

AFSLÁTTUR

50%

COMBINO STÓLL
ÁÐUR 69.995-,

NÚ 34.995,SVART OG GULL
48 STK Í PAKKA

S KO ÐA Ð U
Ö LL T I L B O Ð I N Á

FRÍ HEIMSENDING

40%

AFSLÁTTUR

I LVA .I S

Þegar keyptar eru smávörur
fyrir 9.900 kr. eða meira.

ilva.is

ILVA Korputorgi
Lau. og sun. 12-18
Virkir dagar 11-18.30

ILVA Akureyri
Lau. 10-17 Sun. 13-17
Virkir dagar 11-18

Tilvalið í jólapakkann!
Gjafabréf Rub23
Ævintýraveisla

Extreme Sushiveisla

Fyrir tvo

Fyrir tvo

Þrigg ja rétta ævintýraferð Rub23 úrval af vinsælasta sushi Rub23
Jólatilboð 15.000 kr.

Jólatilboð 15.000 kr.

Gjafabréf - 4 veitingastaðir

Fjórar jólagjafir í einum pakka.
Þú velur upphæðina og færð 10% afslátt.

www.k6veitingar.is

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM FÖSTUDAG,
LAUGARDAG OG
MÁNUDAG
VELKOMIN OG
NJÓTIÐ VEL!

gbgallery.is

GB GALLERY

TÍSKUVERSLUN RÁÐHÚSTORGI 7
Opið: Mán.-fös. 10-18 · Lau. 10-17 · Sími 4694200

OUTLET

3A0FS-L5Á0TT%UR

FOLDA Parkaúlpa
Nú kr. 18.995.Kr. 37.990.-

KRÍA Hybrid jakki
Nú kr. 7.995.Kr. 15.990.-

KJALAR Hybrid jakki
Nú kr. 7.995.-

EMMA Dúnjakki
Nú kr. 7.995.Kr. 15.990.-

Kr. 15.990.-

Arnar Parkaúlpa
Nú kr. 19.995.Kr. 28.990.-

EYJA Softshell jakki
Nú kr. 7.995.Kr. 15.990.-

LOGAN Hettupeysa
Nú kr. 4.995.-

Alda Parkaúlpa
Nú kr. 19.995.Kr. 28.990.-

Kr. 6.990.-

VITINN Þjónustuhúsið við Oddeyrarbryggju

Sími 460- 7450 OPIÐ: MÁN.-LAUG. 12:00-18:00

BLACK FRIDAY
á Strikinu
Gjafabréf á 3ja rétta
matarveislu fyrir tvo

10.000 kr

rétt verð

15.980 kr

50 gjafabréf í boði

Fyrstur kemur fyrstur fær
Aðeins í boði 26. nóvember frá kl. 10:00 - 22:00

KALKSALT

"Eftir að ég fór að gefa kúnum kalksalt
hefur efnainnihald mjólkur aukist,
sérstaklega prótein og fita."
Jónatan Magnússon, Hóli í Firði

kalksalt.is

HENTAR EINNIG FYRIR
SAUÐFÉ OG HESTA

JÓLIN ERU AÐ
KOMA!
Viltu hafa hárið fallegt??
Erum með glæsilega jólapakka frá
KEVIN MURPHY og MARIA NILA
sem væru líka tilvalin jólagjöf
Tökum vel á móti ykkur
Hulda, Hafdís, Skarpi, Þóra, Rebekka
og Anna Guðný

Strandgötu 37, 600 Akureyri | Sími: 4627079 | www.medulla.is

NÝÁRSTÓNL
ANDRI BJÖRN
RÓBERTSSON
BASSI

HANNA DÓRA
STURLUDÓTTIR
ALT

DAGUR
ÞORGRÍMSSON
TENÓR

ÞÓRA
EINARSDÓTTIR
SÓPRAN

HÁTÍÐARTÓNLEIKAR
SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR NORÐURLANDS
Fluttir verða valsar, polkar, forleikir og aríur eftir tónskáld á borð við Johann
Strauss, Sergei Prokofiev o.fl og munu gestir fá að njóta þessarar hátíðardagskrár
í Hamraborg, auk þess sem leynigestur innan úr sveit mun stíga á stokk.

STJÓRNANDI DANÍEL ÞORSTEINSSON

15. JANÚAR 2022
SINFÓNÍU
HLJÓMSVEIT
NORÐURLANDS

‘21-22

EIKAR 2022

Tilvaklkioani n
jolapa

UPPLIFUN

Eftirminnilegar jólagjafir
Jólagjafir geta verið eftirminnilegar af mörgum sökum eins og við komumst að þegar við
fengum nokkra vel valda bæjarbúa til þess að segja frá minnisstæðum jólagjöfum.
Bíómiði á Lord of the Rings
„Árið 2001 var fyrsta Lord of the Rings myndin
frumsýnd, einmitt um jólin. Pabbi keypti miða
í Smárabíó, sem var nýbúið að opna, fyrir alla
fjölskylduna og gaf okkur sem svona „aukagjöf” en
við systkinin þurftum að finna miðana í ratleik um
allt húsið sem hann hafði búið til. Þetta var mjög
skemmtileg gjöf og er líka eftirminnileg fyrir þær sakir
að þarna skapaðist sú hefð að horfa á þessar myndir
um jólin, sem ég hef reyndar ekki alveg haldið svo fast
í svona í seinni tíð.”

Rögnvaldur Már Helgason,
verkefnisstjóri hjá Markaðsstofu Norðurlands
Bútasaumsteppi sem mamma gerði
„Minnisstæðasta jólagjöfin er án efa bútasaumsrúmteppi sem ég fékk frá foreldum mínum á
menntaskólaárunum. Mamma hafði unnið að því
lengi, mér óafvitandi. Þetta teppi var og er enn hreint
listaverk þar sem uppáhaldslitirnir mínir leika stærsta
hlutverkið.”

Kristín Sóley Björnsdóttir,
viðburðarstjóri hjá Menningarfélagi Akureyrar

Jólasveinar 1
og fleiri

Jólasýning Minjasafnsins á Akureyri
25. nóvember 2021 – 9. janúar 2022
Opið daglega 13-16

·

Open daily 1 pm-4 pm

minjasafnid.is

Aðalstræti 58, Akureyri

SÝNING Á BLÁU KÖNNUNNI
Guja Nóa Opnar sýna fyrstu einkasýningu
norðan heiða á Bláu könnunni þann
25. nóvember. Endilega komið við í góðan
kaffibolla, tertu eða annað krúðeri, skoðið
fallega sýningu og njótið í jólastússinu.

Bláa kannan - Hafnarstræti 96
sími: 461 4600
opið virka daga 9 - 23:00
lau og sun 10 - 23:00

TARAMAR

www.taramar.is
Hagkaup Glerártorgi

20% AFSLÁTTUR AF

UNDIRFÖTUM Á SINGLESDAY

FJÖLBREYTTAR STÆRÐIR Í SKÁLUM OG UMMÁLI

Sjáðu úrvalið og pantaðu í netverslun www.curvy.is
* Afsláttur gildir til miðnættis í kvöld

Netverslun www.curvy.is // Fellsmúli 26, 18 RVK // Sími 581-1552

Ertu að fara í ferðalag eða á mannamót?

Bókaðu
ókeypis
hraðpróf
Fáðu ferða- og heilsuvottorð um
leið og niðurstöður liggja fyrir.

Hröð
þjónusta

hradprof.is
Sýnataka fer fram að Hvannavöllum 10,
600 Akureyri. Sími: 888 9412,
akureyri@covidtest.is

BÆTUM INN NÝJUM VÖRUM VIKULEGA!
MÁNUD. - FÖSTUD. Kl 13:00-18:00
LAUGARD. Kl 13:00-17:00

MUNIÐ!
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ÞÚ GETUR NÁLGAST FJÖLMARGA
ÞÆTTI N4 Á HLAÐVARPI
ÞÚ GETUR NÁLGAST ALLA ÞÆTTINA Á:
Anchor.fm, Spotify, Google Podcasts, Apple
Podcasts, Breaker, Pocket Casts og RadioPublic

N4, Hvannavöllum 14, 600 Akureyri

n4@n4.is

412 4402

Þjónustum einnig nærliggjandi svæði

Hafið samband í síma 544-4210 eða sendið okkur línu á service@verkfaeriehf.is

LÍTTU VIÐ Á WWW.BELLADONNA.IS

FLOTTAR YFIRHAFNIR
FYRIR FLOTTAR KONUR
Stærðir

ALLTAF EITTHVAÐ

38-60

NÝTT

OG

SPENNANDI

VIÐTALIÐ
Örn Elías - ‘Mugison’
tónlistamaður

„Afhverju í andskotanum er ég
að þessu, örugglega kominn með
niðurgang”
Örn Elías Guðmundsson tónlistarmaður er öllum kunnur sem ‘Mugison’. Hann var
staddur á Akureyri á dögunum til þess að halda tónleika á Græna hattinum ásamt
kammerhljómsveitinni Cauda. Oddur Bjarni nýtti tækifærið og fékk kappann til sín í
Föstudagsþáttinn, en þeir ræddu meðal annars um tíu ára afmæli plötunnar ‘Haglél’.
„Það voru þrjár konur sem hringdu í mig fyrir
sirka einu og hálfu ári síðan. Þær spurðu hvort
þær mættu sækja um listamannalaun til þess
að útsetja Haglél og flytja með mér á tíu ára
afmælinu,” segir Mugison, en breiðskífan Haglél
kom einmitt út árið 2011. Sjálfur hafði hann ekki
einu sinni leitt hugann til þess að þetta stórafmæli
væri yfirvofandi, en tók vel í fyrirspurn kvennana
og svo fór að þær fengu sín listamannalaun. „Ég
var svo heppin að þetta gekk upp og núna er
bara komið að þessu. Mér finnst ég helst sjá hvað
tíminn hefur liðið á strákunum mínum. Þeir voru
fimm og sex ára, núna eru þeir fimmtán og sextán.

Annars finnst mér þessi tíu ár hafi flogið framhjá,
nema þegar maður horfir á þá,” segir Mugison.
16 ára á krossgötum
Nú eru synirnir á svipuðum aldri og þegar
Mugison lagði land undir fót og flutti í
Laugar í Reykjadal, tók 10. bekk og 1. bekk í
Framhaldsskólanum á Laugum. „Það er varla
hægt að telja fyrsta bekkinn með, ég tók svo fáar
einingar. Það er eiginlega ósanngjarnt gagnvart
skólakerfinu að telja það með sem heilt ár,” segir
Mugison og hlær. „Það er hús þarna sem heitir
Þróttó. Ég var ofsalega mikið þar, að læra að

Allt viðtalið er á www.n4.is og á facebook síðunni n4sjonvarp

Það var rosalega mikið
af íþróttafólki þarna.
Sirka hundrað hressir og
skemmtilegir krakkar og
svo vorum við svona tíu sem
vorum bara í þunglyndinu.

reykja og spila á gítar.” Þarna stóð ungi maðurinn á
ákveðnum krossgötum, en eins og hann orðar það,
þá þarf að taka afstöðu í lífinu. „Það var rosalega
mikið af íþróttafólki þarna. Sirka hundrað hressir
og skemmtilegir krakkar og svo vorum við svona
tíu sem vorum bara í þunglyndinu. Það þarf að vera
mótvægi og við tókum það bara að okkur,” segir
Mugison af hógværð.
Haglél
Þessi áratugs gamla plata Mugisons, Haglél, skartar
lögum á borð við ‘Kletturinn’, ‘Stingum af’ og ‘Gúanó
stelpan’ sem hafa náð miklum vinsældum og eru
enn í mikilli spilun. „Þetta átti upphaflega bara að
vera hliðarverkefni,” segir Mugison. „Ég ætlaði bara
að henda í eina íslenska plötu, en fram að því hafði
ég gefið út þrjár plötur á ensku. Strákarnir mínir
voru litlir og ég hugsaði mér gott til glóðarinnar
að skella í eina plötu á íslensku og geta tekið eitt
til tvö ár hérna heima að spila. Kannski tvo hringi í
kring um landið og selja þetta drasl.” Það er nánast
skondið að vísa í plötuna sem drasl, vegna þess að
hún varð ofboðslega vinsæl og Mugison minnist
þess að hafa átt góðan tíma við gerð plötunnar.
Ný plata í pípunum
„Ég er langt kominn með aðra íslenska. Ég gerði
eina á ensku 2016 og svo er ég eiginlega búinn
að semja þessa íslensku, en á eftir að taka hana

Kósý sófatónleikar í Föstudagsþættinum þar sem
Mugison frumflutti nýtt lag - ‘Hugsa til þín’.

almennilega upp,” segir Mugison og greinilegt að
aðdáendur hans geta farið að leyfa sér að hlakka
til. „Ég er bara búinn að taka upp svona grunna þar
sem ég glamra sjálfur. Svo þarf maður að fara til
Reykjavíkur og kaupa sér alvöru hljóðfæraleikara,”
segir Mugison. Hann nýtir sér krafta úr mismunandi
áttum, en lætur tilfinninguna fyrir hverju lagi ráða.
„Oft er bara stemningin í laginu þannig að það
kallar á að kíkja í kaffi til einhvers sem ég veit að
myndi passa vel. Megnið af þessu er ekkert tekið
upp í stúdíói síðan ég byrjaði í þessu, þetta er oft
bara með fartölvu í kaffihitting hjá einhverjum.”
Niðurgangur fyrir tónleika
Oddur hefur orð á því hvað það sé gaman að fara á
tónleika með Mugison, þvílík orka og greinilegt að
hann hafi gaman af því að spila fyrir fólk. „Ég elska
þetta alveg hreint. En samt er svo fyndið, að alltaf,
svona hálftíma fyrir tónleika, þá hugsa ég - afhverju
í andskotanum er ég að þessu, örugglega kominn
með niðurgang, alveg að drepast úr stressi,”
segir Mugison og hlær. „Hins vegar, þegar ég svo
labba heim, eða þangað sem ég gisti, þá er ég svo
upprifinn að ég velti því helst fyrir mér afhverju ég
geri þetta ekki bara alla daga, allan árið um kring!”
Allt viðtalið og lagið sem Mugison spilaði í Föstudagsþættinum má sjá á www.n4.is.

Rakel Hinriksdóttir / rakelhinriks@n4.is

STARFSMAÐUR
EIGNA- OG FRAMKVÆMDADEILDAR

Leitað er að öflugum starfsmanni á Eigna- og framkvæmdadeild. Um er að
ræða almennt starf hjá deildinni sem heyrir undir Framkvæmdasvið
sveitarfélagsins. Starfsmaðurinn fer ekki með mannaforráð og næsti yfirmaður
er deildarstjóri Eigna- og framkvæmdadeildar.
Starfið felst í framkvæmd verkefna sem eru m.a. að annast svæði og eignir
sveitarfélagsins, umhirðu og almennt viðhald. Undir deildina falla Eignasjóður,
Félagslegar íbúðir og Vinnuskóli. Starfsmaðurinn fer ekki með mannaforráð og
næsti yfirmaður er deildarstjóri Eigna- og framkvæmdadeildar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi æskileg s.s. iðnmenntun.
Þekking og reynsla af sambærilegum verkefnum.
Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti.
Ökuréttindi.
Vinnuvélaréttindi kostur.
Rík þjónustulund, jákvæðni og góð samskiptahæfni.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Skipulagshæfni og nákvæmni.
Hæfni til að aðlagast breyttum aðstæðum.

Eigna- og framkvæmdadeild Dalvíkurbyggðar er hluti af Framkvæmdasviði
sveitarfélagsins. Deildin gegnir veigamiklu hlutverki í sveitarfélaginu í þjónustu við
íbúana og stofnanir sveitarfélagsins. Eigna- og framkvæmdadeild starfar með öðrum
starfsmönnum Framkvæmdasviðs við að ná markmiðum sviðsins og sveitarfélagsins
sem best.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2021. Sækja skal um á www.mognum.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um fullt starf er að ræða.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni D. Daníelsson, sviðsstjóri Framkvæmdasviðs
Dalvíkurbyggðar; bjarnidan@dalvikurbyggd.is.

JÓLAVEISLAN ER Á CENTRUM

FORRÉTTIR

HUMARSÚPA
BLÁBERJA GRAFINN LAX
H U M A R K R Ó K E T TA
HANGIKJÖTSVEFJA

AÐALRÉTTIR
HÁLFDÖNSK SVÍNASÍÐA
APPELSÍNU ÖND
LAMBA STEIK
G R IL L U Ð NA U TA L U ND

EFTIRRÉTTIR

RIS À L'AMANDE
KLEINURINGJAMIÐJUR

VIÐ KOMUM MEÐ JÓLIN TIL ÞÍN

Danskt Smørrebrød

TILVERAN

Einfalt og ódýrt jólaskraut
Að skreyta heimilið fyrir jólin þarf ekki að vera svo dýrt. Hér eru nokkrar
skemmtilegar hugmyndir að einföldu, skapandi og ódýru jólaskrauti.

Jólatré úr pappír
Jólaleg hugmynd úr Oddeyrarskóla. Hér hafa
krakkarnir sett saman jólatré úr mismunandi
pappírssnifsum.

Skapandi samtíningur
Hvernig væri að breyta til í ár og bjóða upp á
óhefðbundið jólatré? Jólaskraut á tréið má svo kaupa
ódýrt á Hjálpræðishernum sem hefur sett upp heila
jóladeild í verslun sinni við Hrísalund á Akureyri.

Nýtt líf gamalla bóka
Gamlar bækur nýtast vel í föndur. Á netinu er að
finna fjölda uppskrifta hvernig brjóta má bækur í hin
ýmsu listaverk. Gúgglið “book art”.

Lýsandi jólastjarna
Hér hefur greinum úr garðinum verið safnað
saman og búin til falleg jólastjarna úr þeim. Hvít
kerti, lausir könglar og grenigrein í glærum vasa
toppa svo stemminguna.

BLACK FRIDAY!
20% AF ÖLLUM VÖRUM
NEMA GULL SKARTGRIPUM

FÖSTUDAGINN 26.11.’21

VIÐSKIPTAVINIR ATHUGIÐ AÐ HÆGT ER AÐ PANTA

Við mælum
með baðstofu
dekri fyrir
jólin.

GJAFABRÉF Á abaco@abaco.is OG Á
FACEBOOK SÍÐU ABACO.

Dekurdagar tilboð

Dekur,
slökun og vellíðan
er fullkomin
gjöf.

KRISTALL
Fótsnyrting og sjávarbað.

PERLA
Handsnyrting, fótsnyrting og nuddtími.

Fullt verð: kr. 25.400 // Tilboðsverð: kr. 24.150

Fullt verð: kr. 35.300 // Tilboðsverð: kr. 33.600

KÓRALL
Andlitsmeðferð, handsnyrting og fótsnyrting.

RÚBÍN
Andlitsmeðferð, sjávarbað og handsnyrting.

SAFÍR
Lúxus andlitsmeðferð, sjávarbað og
fótsnyrting.

GULL
Lúxus andlitsmeðferð, lúxus handsnyrting,
lúxus fótsnyrting og nuddtími.

DEMANTUR
Lúxus andlitsmeðferð með litun og plokkun,
lúxus handsnyrting, lúxus fótsnyrting og
nuddtími.

GIMSTEINN
Lúxus andlitsmeðferð með litun og plokkun,
lúxus handsnyrting, lúxus fótsnyrting og
sjávarbað.

Fullt verð: kr. 35.300 // Tilboðsverð: kr. 33.600

Fullt verð: kr. 45.300 // Tilboðsverð: kr. 40.800

Fullt verð: kr. 69.550 // Tilboðsverð: kr. 59.200

Fullt verð: kr. 38.900 // Tilboðsverð: kr. 35.100

Fullt verð: kr. 63.200 // Tilboðsverð: kr. 56.900

Fullt verð: kr. 70.550 // Tilboðsverð: kr. 60.000

Paranudd · Heit- og kaldsteinanudd · Lúxus fótsnyrting
Demantshúðslípun(ef keypt eru 3 skipti fæst 20% afsláttur)
Verð og annað sem er í boði, sjá www.abaco.is

Opnunartími yfir jól og áramót
18. des

23. des

28. des - 30. des

Kl. 11:00 -17:00

Kl. 09.00 -21:00

Kl. 10.00 -18:00

19 des

Aðfangadagur

Gamlársdagur

Kl. 12:00 -16:00

Lokað

Lokað

20. des - 22. des

27. des

3. jan - 5. jan

Kl. 09.00 - 20.00

Lokað

Lokað

Hrísalundi 1
462 3200
abaco@abaco.is

TILVERAN

10 staðreyndir um
auðnutittlinga
Í vetur er ljósmyndarinn Eyþór Ingi með vikuleg innslög í Föstudagsþættinum á N4 sem hann
kallar „Listaverk í lífríkinu.” Þar gefur hann áhorfendum innsýn í heim náttúrunnar í máli og
myndum, en Eyþór Ingi hefur fengist við náttúruljósmyndun í mörg ár. Innslögin má sjá inn á
heimasíðu N4 og heimasíðu Eyþórs Inga, www.eythoringi.com . Þar má einnig sjá alls konar
náttúruljósmyndir eftir Eyþór. Fyrsti þátturinn fjallaði um auðnutittlinga.
1. Auðnutittlingur er staðfugl.
2. Þeir eru 13-14 cm að lengd frá goggi að stéli.
3. Þeir sveiflast mikið í þyngd og eru léttastir
á sumrin.
4. Þeir eru grábrúnir að lit með svartar rákir
á síðunum. Þá eru þeir með rautt enni
og svartan kverk og stuttan gulan gogg.
Karlfuglar eru oft rauðleitir á bringu. Mikill
munur getur verið á búningi á milli fugla,
sumir eru dekkri á meðan aðrir eru ljósari.
5. Hreiður auðnutittlinga er fallega vafin skál,
oft fóðruð með mosa, fiðri eða ull.

6. Auðnutittlingar eru kvikir og líflegir fuglar
með mjög fjölbreyttan söng.
7. Auðnutittlingar finnast helst í kjarrlendi eða
skógum. Sérstaklega í birkiskógum enda er
birkifræ aðalfæða þeirra.
8. Þeir eru talsvert í þéttbýli, sérstaklega að
vetri til og sækja í staði þar sem fólk gefur
fuglum og í trjágróður.
9. Fuglategundin er frekar gæf og því auðvelt
að fylgjast með þeim.
10. Fyrir ljósmyndara eru auðnutittlingar
nokkuð krefjandi verkefni því þeir eru kvikir.

Hægt er að horfa á innslögin „Listaverk í lífríkinu” á www.n4.is

?
HVAÐ MÁ GEFA
AUÐNUTITTLINGUM?
Auðnutittlingar vilja einkum
sólblómafræ og finkukorn. Mjög
auðvelt er að venja þá á að éta úr
hangandi fóðurdöllum, kornstönglum
og af fóðurpöllum í trjám. Þeir éta
líka finkukorn af jörðinni. Með því að
hengja fóðurdalla í tré rétt utan við
glugga er hægt að fylgjast vel með
atferli þeirra og hafa mikla ánægju.
Heimild: fuglavernd.is

Ljósmyndir: Eyþór Ingi Jónsson

FREISTANDI HELGARTILBOÐ
GILDA 25.-- 28. NÓVEMBER

AFSLÁTTUR

NAUTA-RIBEYE STEIKUR

3.989

KR/KG

30%
AFSLÁTTUR

Kalkúnapiparsteikur
Ísfugl - kalkúnalæri

KR/KG
ÁÐUR: 3.199 KR/KG

KR/KG
ÁÐUR: 3.299 KR/KG

1.979

20%

Lamba-prime

3.199

ÁÐUR: 5.699 KR/KG

AFSLÁTTUR

Londonlamb

2.239

Í PIPARMARÍNERINGU

40%

30%

AFSLÁTTUR

KR/KG
ÁÐUR: 3.999 KR/KG

Hamborgarhryggur

1.249

KR/KG
ÁÐUR: 1.784 KR/KG

30%
AFSLÁTTUR

Vatnsmelóna

179

KR/KG
ÁÐUR: 279 KR/KG

25%
AFSLÁTTUR

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Lónsbakkahverfi, Hörgársveit
skipulagslýsingar aðal- og deiliskipulags
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum 28. október 2021 að vísa skipulagslýsingum fyrir deiliskipulag nýs áfanga Lónsbakkahverfis ásamt skipulagslýsingu tilheyrandi
aðalskipulagsbreytingar í kynningarferli skv. 1. mgr. 30 gr. og 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Skipulagsverkefnið tekur til nýrra íbúðarlóða norðan núverandi byggðar í Lónsbakkahverfi auk þess sem lóð leikskólans Álfasteins er stækkuð og hluta verslunar- og
þjónustusvæðis við Lónsá er breytt í íbúðarsvæði.
Skipulagslýsing vegna verkefnisins liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 22. nóvember til 13. desember 2021 og er auk þess aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins,
horgarsveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur til
mánudagsins 13. desember 2021 til að gera athugasemdir við skipulagslýsinguna. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa
Eyjafjarðar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags – og byggingarfulltrúi
Hörgársveit | Þelamerkurskóla, 604 Akureyri | Sími 460 1750 | horgarsveit@horgarsveit.is

Framsækið endurskoðunarfyrirtæki
Við veitum fyrirtækjum og einstaklingum víðtæka og faglega þjónustu á sviði endurskoðunar,
reikningsskila, skattamála og tengdrar ráðgjafar.

Endurskoðun

Reikningsskil og bókhald

•

Ytri endurskoðun
Innri endurskoðun
• Ferlagreiningar
• Önnur staðfestingarvinna

•

•

• Úrlausn

Skattaráðgjöf

Fyrirtækjaráðgjöf

Ráðgjöf og úrlausnir flókinna skattamála
• Skattframtalsgerð
• Ráðgjöf og úrlausnir á sviði félagaréttar
• Stofnun fyrirtækja, slit, samrunar, skiptingar ofl.

•

•

Aðstoð við gerð reikningsskila
álitamála og flókinna viðfangsefna
• Öll almenn bókhaldsþjónusta
• Launavinnsla, reikningagerð ofl.
Kaup og sala fyrirtækja
Verðmat fyrirtækja
• Áreiðanleikakannanir
• Fjárhagsleg endurskipulagning
•

Við tökum vel á móti þér
Akureyri | Húsavík | Reykjavík | 430 1800 | enor@enor.is | www.enor.is

www.gbgallery.is

AKUREYRARAPÓTEK
ER OPIÐ ALLA DAGA ÁRSINS
VIRKA DAGA
LAUGARDAGA
SUNNUDAGA

9 -18
10 -16
12 -16
www.akap.is

Kaupangi v/ Mýrarveg

sími 460 9999

2 000 — 2 0 21

Eldhúsinnréttingar

Mán. – Föst. 10–17
Laugardaga 1 1–15

Fríform ehf.
Askalind 3,
201 Kópavogur.
5 6 2 –1500
Friform.is

Ánægðari
viðskiptavinir!
Við erum að breyta því hvernig tryggingar virka
og frábærar viðtökur ykkar
hvetja okkur áfram.

Í EYJAFJARÐARSVEIT
13:00-17:00

AKUREYRI

HAFDALS HÓTEL

LAUGARBORG
SIGGA SÓL, ÁSAR, BRÚNIR
BYLGJA STEINGRÍMSDÓTTIR
KVENFÉLAGIÐ IÐUNN,
GERÐUR Í TEIGI, LITLIDALUR,
LIONSKLÚBBURINN SIF
VÖKULAND WELLNESS

BySirry Í KARLSBERGI
YTRA-GIL

HÆLIÐ
JÓLAMARKAÐUR Í KRISTNESI
ÍSLANDSBÆRINN

ICELAND YURT
OG GAIA HOFIÐ
ÁSAR GUESTHOUSE
KAFFI KÚ
LAMB INN / FIMBUL KAFFI
HEIÐULJÓS Á BJARGI
VÖKULAND WELLNESS VELLÍÐUNARSETUR
BRÚNIR/BRUNIRHORSE

DYNGJAN - LISTHÚS
HOLTSEL

SMÁMUNASAFNIÐ

Laugardaginn 4. desember

ætlum við að opna dyrnar upp á gátt og
bjóða vörur okkar og þjónustu. Við leggjum
mikinn metnað í það sem við bjóðum upp á
og fjölbreytnin er gríðarleg. Skellið ykkur á
rúntinn og kynnið ykkur málið. Þið getið nælt
ykkur í umhverfisvænar jólagjafir eins og
t.d. gjafabréf á upplifun, eitthvað ætilegt eða
handunnar gæðavörur.

n
i
m
o
k
l
e
V
VERIÐ

SKOÐIÐ ÚRVALIÐ
HLÝJAR MJÚKAR
GJAFAHUGMYNDIR FYRIR
ÖLL TILEFNI

EINNIG MIKIÐ
AF SPARIFÖTUM
OG SKÓM
20% AFSLÁTTUR
frá 26-29 nóvember á
dimmalimmreykjavik.is
VEFVERSLUN ALLTAF OPIN
Dimmalimmreykjavík.is • Laugavegi 53 - 101 Reykjavík • Sími 552 3737

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á fundi sínum 15. nóvember sl. að vísa skipulagslýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 og deiliskipulags
fyrir íbúðarlóðir í landi Sólbergs í kynningarferli skv. 1. mgr. 30. gr. og 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagsverkefnið snýr að skipulagi lóða fyrir fjögur íbúðarhús í landi Sóbergs.
Skipulagslýsing vegna verkefnisins liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 18. nóvember til
10. desember 2021 og er auk þess aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, svalbardsstrond.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með geﬁnn frestur til föstudagsins 10.
desember 2021 til að gera athugasemdir við skipulagslýsinguna. Athugasemdir skulu vera
skriﬂegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverﬁ, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Svalbarðsstrandarhreppur · Ráðhúsinu
Svalbarðseyri, 606 Akureyri · 464 5500 · svalbardsstrond.is
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Grenivík - ný íbúðarbyggð

Kynning skipulagslýsingar vegna deiliskipulags
fyrir íbúðarbyggð sunnan Grenivíkurvegar
Sveitarstjórn Grýtubakkahrepps samþykkti á fundi sínum 15. nóvember sl. að
vísa skipulagslýsingu vegna deiliskipulags fyrir nýtt íbúðarhverfi sunnan
Grenivíkuvegar í kynningarferli skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Markmið deiliskipulagsins er að skipuleggja íbúðarlóðir á svæði 136ÍB á gildandi
aðalskipulagi. Með framlagningu lýsingar hefst samráð við íbúa, aðra hagsmunaaðila og umsagnaraðila um gerð deiliskipulagsins.
Skipulagslýsing vegna verkefnisins liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá
17. nóvember til 10. desember 2021 og er auk þess aðgengileg á heimasíðu
sveitarfélagsins, grenivik.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn frestur til föstudagsins 10. desember 2021 til að gera athugasemdir
við skipulagslýsinguna. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á
skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Grýtubakkahreppur | Túngötu 3, 610 Grenivík | 414 5400 | www.grenivik.is

AFREKSSJÓÐUR AKUREYARBÆJAR

Auglýsir eftir umsóknum í sjóðinn fyrir árið 2021
Markmið sjóðsins er m.a. að styrkja akureyrsk afreksíþróttaefni til æfinga og
keppni undir merkjum aðildarfélaga ÍBA.
Nánari upplýsingar um Afrekssjóð Akureyrarbæjar er að finna á heimasíðu ÍBA,
www.iba.is
Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2021.

Geislagata 9

Sími 460 1000

www.akureyri.is

akureyri@akureyri.is

Viltu senda
ættingjum og vinum
fallega jólakveðju í
gegnum N4 sjónvarp?
HAFÐU SAMBAND:

elva@n .is

DEILDARSTJÓRI
EIGNA- OG FRAMKVÆMDADEILDAR
Leitað er að öflugum aðila í starf deildarstjóra sem felst í rekstri og yfirumsjón
með verkefnum deildarinnar en undir hana falla Eignasjóður, Félagslegar íbúðir
og Vinnuskóli. Næsti yfirmaður deildarstjóra er sviðsstjóri Framkvæmdasviðs.
Helstu verkefni:
Skipulag og stjórnun á daglegri starfssemi deildarinnar.
Stjórnun og rekstur deildarinnar, fjármál, starfsmannamál og verkferlar.
Ábyrgð á skipulagi þjónustu deildarinnar við íbúa og stofnanir.
Ábyrgð á að opnum svæðum og eignum sveitarfélagsins sé viðhaldið.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf sem nýtist í starfi er kostur.
Þekking og reynsla af sambærilegum verkefnum.
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti.
Góð þekking á upplýsingatækni og helstu forritum. Þekking á Navision kostur.
Ökuréttindi.
Leiðtoga- og stjórnunarhæfni.
Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
Rík þjónustulund og jákvæðni.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Skipulagshæfni og nákvæmni.
Hæfni til að aðlagast breyttum aðstæðum.

Eigna- og framkvæmdadeild Dalvíkurbyggðar er hluti af Framkvæmdasviði
sveitarfélagsins. Deildin gegnir veigamiklu hlutverki í sveitarfélaginu í þjónustu við
íbúana og stofnanir sveitarfélagsins. Eigna- og framkvæmdadeild starfar með öðrum
starfsmönnum Framkvæmdasviðs við að ná markmiðum sviðsins og sveitarfélagsins
sem best.
Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2021. Sækja skal um á www.mognum.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um fullt starf er að ræða.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ólafsdóttir hjá Mögnum;
sigga@mognum.is.

HEYRT OG SÉÐ Á N4

„Hundar gegndu alveg gríðarlega mikilvægu
hlutverki á Íslandi frá því að land byggðist. Það var
jafnvel sagt að hundar væru taldir verðmætari en
börn. Bændur myndu fyrr svelta börnin sín heldur
en hundana.”
JÓN GNARR
skemmtikraftur, leikari, rithöfundur o.fl.
Úr þættinum ‘Kvöldkaffi’

„Það er að færast jólafílingur yfir okkur, er það
ekki? Svæðisgarður Snæfellsness gáfu út rafrænt
aðventudagatal í fyrra sem var ótrúlega þægilegt.
Ég sem tiltölulega latur neytandi vil fá það matað
til mín, hvað ég get gert á aðventunni.”
HLÉDÍS SVEINSDÓTTIR
Fræddi um lífið og tilveruna á Vesturlandi í Föstudagsþættinum,
í gegnum fjarfundarbúnað.
Úr Föstudagsþættinum

„Ég er náttúrulega í orkubransanum. Þetta
er ekkert hollt, orkuþörfin rýkur upp á jólum,
ég hvet alla landsmenn til þess að draga úr
jólastemningu og sitja í myrkrinu. Það var
þannig hér áður. Það komu samt jól.“

SIGURÐUR INGI FRIÐLEIFSSON
spaugar með orkufreka
jólaljósanotkun Íslendinga.

MISSTIR
ÞÚ AF
ÞÆTTI?

Allir þættirnir okkar eru
aðgengilegir á www.n4.is,
N4 Safninu á Sjónvarpi
Símans og á Facebook
síðunni N4Sjonvarp!

17.30 HIMINLIFANDI

MIÐ

24.11

FIM

25.11

26.11

HEIMILDAÞÁTTUR UM KA/ÞÓR

Ljósmóðirin Sigfríður Inga er gestur Maríu Bjarkar.

Handboltastelpurnar í KA/Þór áttu stórkostlegt
keppnisár 2020, og langþráður draumur um
íslandsmeistaratitilinn er orðinn að veruleika.
Gerð þáttar: Rakel Hinriksdóttir og Gunnar Örn
Arnórsson

17.30 HIMINLIFANDI

20.30 HÚSIN Í BÆNUM

20.00 MÍN LEIÐ
SIGFRÍÐUR INGA KARLSDÓTTIR

AKUREYRI

4. ÞÁTTUR - SPÆJÓ

20.00

AÐ AUSTAN

Heimsækjum Vopnafjörð í þessum þætti.

FÖS

20.30 MEISTARAR

3. ÞÁTTUR - TÖKUM TIL

Árni Árnason arkitekt fjallar í þessum þætti
um rými í kringum hús og nýja hverfið vestan
Borgarbrautar.
Farið verður í Eyrarveg, Fögrusíðu, Furulund og
Naustahverfið.

20.00
Föstudagsþátturinn á fastan sess í
hugum áhorfenda N4. Heyrum í Hákoni
Hildibrand á Neskaupsstað, hvað er á
döfinni eystra og margt fleira.

Dagskrá vikunnar endursýnd:

LAU

27.11

SUN

28.11

16.00
17.00
17.30
18.00
18.30

AÐ VESTAN
KVÖLDKAFFI
AÐ NORÐAN
EITT OG ANNAÐ
MÍN LEIÐ

29.11

Hinn rólegi Abbi fær allt í einu þá flugu í hausinn að hann
sé ekki nógu góður eins og hann er. Eddu líst ekkert á
þegar hann fer að stilla allar klukkur heimilisins til að
minna sig á allt sem þarf nauðsynlega að gera.
Hún þarf að taka á öllu sínu til að róa hann niður.

3. ÞÁTTUR - TÖKUM TIL

20.00

AÐ VESTAN
VESTURLAND

Förum með Hlédísi og Heiðari á flakk fyrir vestan.

20.00

ÞRI

30.11

MEISTARAR
AÐ AUSTAN
HÚSIN Í BÆNUM
FÖSTUDAGSÞÁTTURINN
TÓNLIST Á N4

11.00 HIMINLIFANDI
14.00 5. ÞÁTTUR - RÓ

17.30 HIMINLIFANDI

MÁN

19.00
19.30
20.00
20.30
21.30

AÐ NORÐAN

20.30 KVÖLDKAFFI
JÓHANN HELGI HEIÐDAL
Jóhann Helgi Heiðdal kíkir í kvöldkaffi til Rakelar
og verður umræðan á heimspekilegum nótum.
Hvar liggur jafnvægið á milli félagsþarfar og
einveruþarfar manneskjunnar? Erum við alltaf að
færast fjær kjarnanum? Umsjón: Rakel Hinriks.

20.30 EITT & ANNAÐ
AF LISTUM

Bregðum okkur á bæ í Miðfirði í Húnaþingi vestra.
Þar taka hjónin Elín og Ari á Bergsstöðum vel
á móti okkur með skúffuköku og heimsókn í
fjárhúsin. Jólaauglýsing Icelandair er tekin upp á
Akureyri, kíkjum á tökuliðið á Eyrarveginum.

Í þáttunum Eitt & annað skoðum við í
konfektkassann okkar á N4 og setjum saman
skemmtilega, þematengda þætti. Skoðum listalífið
í þessum þætti.

FÖS
FIM

26.11
02.09

Þriðjudagur 2. september:

20.00

Karl Eskil fer víða um Austurland í
nýrri þáttaseríu Að austan, sem hefst
á fimmtudagskvöld.

AÐ AUSTAN

- Grunnskólinn á Eskifirði
- Háskólanám á Reyðarfirði
- Haustuppskeran
- Miklar hafnarframkvæmdir í
Fjarðabyggð
Komdu með austur,
fimmtudagskvöldið 2. september
klukkan 20:00

UMSJÓN

AÐ
FÖSTUDAGSÞÁTTURINN
NORÐAN

ÞRI

EITT & ANNAÐ

Þriðjudagur
7. september:
ODDUR
BJARNI
ÞORKELSSON
20.00

07.09

AÐ NORÐAN

26. nóv kl. 20.00
Við skellum okkur í berjamó
í þættinumFRÁ
en berjaspretta
FRÉTTIR
Norðanlands hefur verið mjög
góð.
LANDSBYGGÐUNUM
Í
Þá heimsækjum við Listasafnið
FÖSTUDAGSÞÆTTINUM!
á Akureyri og kynnum okkur

sýningar
sem
þar eru
nú í
Íþær
hverri
viku heyrir
Oddur
Bjarni
Þá fræðumst
við um
ígangi.
einhverjum
hressum aðila
í nýtt
á Árskógssandi,
á
fjfyrirtæki
arfundarbúnaði,
sem fræðirsem
okkur
sér þó 30 ára sögu þó það sé nýtt
um það sem á dagana drífur á sínum
í Dalvíkurbyggð. Síðast en ekki síst
heimaslóðum. Í þessum þætti sláum
kíkjum við í Háskólann á Akureyri
við
þráðinn
til Hákons Hildibrand
þarásem
Íslandsklukkunni
var
áhringt
Neskaupsstað,
hótelstjóra,
í síðustu viku
til marks um
veitingahúsrekanda
og
margt
fleira!
skólabyrjun.

JAFNT KYNJAHLUTFALL
Kynjahlutfall viðmælenda á N4 var
hnífjafnt á árinu 2020. Undanfarin
ár höfum við fylgst grannt
með þessu og reynt að hafa
kynjahlutfallið sem jafnast.

N4

www.n4.is

412 4400

582

578

mynd: Instagram @hildibrandurinn

AÐ VESTAN - VESTFIRÐIR

Sólarsellur og hleðslustýringar
Bakkmyndavélar og hljómtæki
Ísetningar á staðnum

Alternatorar og startar í miklu úrvali

Glerárgata 34b, 600 Akureyri • S4611092 • asco@asco.is

SUN

28.11

28. nóv kl. 11.00
HIMINLIFANDI
5. ÞÁTTUR - RÓ

HIMINLIFANDI

Hinn rólegi Abbi fær allt í einu
þá flugu í hausinn að hann sé
ekki nógu góður eins og hann
er. Eddu líst ekkert á þegar
hann fer að stilla allar klukkur
heimilisins til að minna sig á
allt sem þarf nauðsynlega að
gera. Hún þarf að taka á öllu
sínu til að róa hann niður.

Framleitt af N4 í samstarfi við
Þjóðkirkjuna-Biskupsstofu

29. nóv kl. 20.30

MÁN

KVÖLDKAFFI

29.12

KVÖLDKAFFI
JÓHANN HELGI HEIÐDAL

Jóhann Helgi Heiðdal kíkir í kvöldkaffi
til Rakelar og verður umræðan á
heimspekilegum nótum. Hvar liggur
jafnvægið á milli félagsþarfar og
einveruþarfar manneskjunnar?
Erum við alltaf að færast fjær kjarnanum?
Umsjón: Rakel Hinriks.

UMSJÓN

RAKEL
HINRIKSDÓTTIR

Opnunartímar:
Mánudaga - föstudaga:
11:30 - 13:30 & 17:00 - 21:30
Laugardagar og sunnudagar:
17:00 - 21:30
STRANDGÖTU 13 - 600 AKUREYRI - kruasiam@kruasiam.is - www.kruasiam.is

Við erum á fésbókinni

Hádegishlaðborð

Kr. 2.150,- / Kr. 2.250,- m. gosi
Alla virka daga frá kl. 11:30 - 13:30

Sótt/Sent
Tilboð 1

(fyrir tvo eða fleiri)

Tilboð 2

(fyrir tvo eða fleiri)

• Djúpsteiktar rækjur
• Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi
• Kjúklingur í massaman karrý
• Hrísgrjón

• Djúpsteiktar rækjur
• Kjúklingur í massaman karrý
• Svínakjöt í súrsætri sósu
• Hrísgrjón

4.700,- kr. fyrir tvo
2.350,- kr. á manninn

Fyrir þrjá eða fleiri:

Tilboð 3

Tilboð 4

Fyrir þrjá eða fleiri:

(fyrir tvo eða fleiri)

• Kjúklingur í massaman karrý
• Svínakjöt í gulu karrý
• Steiktur kjúklingur í ostrusósu m. papriku & lauk
• Hrísgrjón
4.980,- kr. fyrir tvo
Fyrir þrjá eða fleiri: 2.490,- kr. á manninn

4.700,- kr. fyrir tvo
2.350,- kr. á manninn

(fyrir tvo eða fleiri)

• Djúpsteiktar rækjur
• Steikt nautakjöt í ostrusósu
• Steiktar eggjanúðlur með kjúklingi
• Fiskur í sætri chilisósu
• Hrísgrjón
4.980,- kr. fyrir tvo
2.490,- kr. á manninn

Fyrir þrjá eða fleiri:

2l gosdrykkur kostar kr. 450 m. tilboðum

Ath. Gerum ekki breytingar á tilboðum

Heimsending eftir kl. 17
Heimsendingargjald 700,- kr.

Hægt er að skoða matseðil í sal
á heimsíðunni www.kruasiam.is

Landsátak í sundi
1.-28. nóvember
Laugardaginn 27. nóvember verður sundleiðbeinandi
á sundlaugabakka Sundlaugar Akureyrar milli kl. 11:00-12:00
til að leiðbeina og aðstoða þá sundlaugagesti sem það vilja
með sundtökin.
Taktu þátt í að synda hringinn í kringum landið!
Allir þátttakendur fara í pott og geta unnið vegleg verðlaun

Skráðu þína sundvegalengd á syndum.is

Stjörnublik
JÓLATÓNLEIKAR
KARLAKÓRS EYJAFJARÐAR
ásamt fjölda góðra gesta

Glerárkirkju 18. desember
kl. 17:00 og 20:00
Stjórnandi:
Guðlaugur Viktorsson
Hljómsveitarstjóri:
Eyþór Ingi Jónsson
Einsöngvarar:
Margrét Eir
Ívar Helgason ofl.
Hljómsveit:
Úrval rythmískra og klassískra
hljóðfæraleikara

Miðaverð: 4900 kr.
Forsala aðgöngumiða er á Tix.is

SAMbio.is

AKUREYRI

L

L

16

12

MUNIÐ ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
50% afslátt af miðanum.

Kauptu miða á netinu
á www.sambio.is.

Upplýsingar um sýningartíma: www.sambio.is
Keyptu miða á netinu á www.sambio.is. Munið ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN!
ÞRIÐJUDAGSSTILBOÐ 50% afsláttur af miðanum.

TILBOÐSDAGAR

VIKUNA 24. NÓV - 30. NÓV
PÍTUR, VEFJUR OG SAMLOKUR Á 1500 KR

KVÖLDTILBOÐ

GILDIR FRÁ KL.18-20
TILBOÐ FYRIR 1 - 2000 KR
TILBOÐ FYRIR 2 - 3500 KR
TILBOÐ FYRIR 3 - 5000 KR
TILBOÐ FYRIR 4 - 6500 KR
VAL UM PÍTU/VEFJU/SAMLOKU
COKE/COKE CERO + 1/2 L ÍS ÚR VÉL

BRAGÐAREFSTILBOÐ

OPIÐ 11-22 ALLA DAGA

MIÐSTÆRÐ BRAGÐAREFUR Á 1000KR

Kaupangi v/Mýrarveg | Sími 469 4000 | www.isgerdin.is

NÝTT Í BÍÓ

NÝTT Í BÍÓ

L

9

Mið-fös 17:20
lau 14:20 og 16:20
sun 16:00
mán og þri 17:00

Fös 17:00, 19:45 og 22:00
lau 14:00,16:30, 19:00 20:40 og 21:30
sun 15:00,18:20, 20:00 og 21:00
mán og þri 17:00, 19:30 og 21:00

12

L

12

L

fim 20:00

sun 14:00

12

mið 19:30
fim 17:30

12

mið 17:30
sun 17:50
mið 19:40
fös 19:30
lau 18:30
mán og þri 19:00

fim 19:30
fös 21:40

BLACK FRIDAY VIKA

50%
A F S L ÁT T U R
af fyrsta mánaðargjaldi áskriftar

20%

A F S L ÁT T U R
af öllum gjafaáskriftum

M EÐ KÓ ÐA N U M

BLACK

smartsocks.is

BLACK FRIDAY TILBOÐ
AFSLÁTTUR AF HEIMSÞEKKTUM GÆÐAVÖRUM
TILBOÐIN GILDA FRÁ FIMMTUDEGI TIL LAUGARDAGS

20%

20%

SKÍÐAPAKKAR

20%

GÖNGUSKÍÐAPAKKAR

20%

skidathj@gmail.com skidathjonustan.com

