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1.  Inngangur 

Í febrúar og marsmánuði framkvæmdi Rannsóknastofnun Háskólans á 
Akureyri skoðanakönnun meðal íbúa í Eyjafirði og Suður-Þingeyjarsýslu 
og meðal annars voru spurðar fimmtán spurningar fyrir Kaupfélag 
Eyfirðinga Akureyri.  Dr. Grétar Þór Eyþórsson, Hjördís Sigursteinsdóttir 
og Kjartan Ólafsson unnu að þessari könnun fyrir hönd RHA.  Höfundur 
þessarar skýrslu er Hjördís Sigursteinsdóttir, sérfræðingur RHA. 

2.  Framkvæmd og heimtur 
Könnunin var framkvæmd dagana 25. febrúar til 9. mars sl.  Þýðið var 
skilgreint sem fólk á aldrinum 18-80 ára og var búsett í Eyjafirði og 
Suður-Þingeyjarsýslu 1. febrúar 2005.  Tekið var lagskipt úrtak úr þessum 
hópi.  Upphaflegt úrtak var 1417 einstaklingar.  Síðar kom í ljós að 36 
þeirra voru búsettir utan svæðisins og 27 einstaklingar voru látnir, veikir 
eða töluðu ekki íslensku.  Auk þess sem ekki fannst símanúmer hjá 127 
einstaklingum, þrátt fyrir ítrekaða leit.  Endanlegt úrtak varð því 1227 
manns. 

Alls náðist samband við 1105 manns eða rétt um 90% þeirra sem voru á 
skrá.  Samþykktu 892 þeirra að taka þátt í könnuninni en 213 manns 
neituðu að taka þátt.  Svarhlutfall í þessari könnun er tæplega 73% sem er 
vel viðunandi í slíkri könnun.   

 

892 213 122

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Já Nei Náðist ekki í

Mynd 1.   Svarhlutfall. 

Þar sem um lagskipt úrtak var að ræða er nauðsynlegt að vega svörin áður 
en úrvinnslan fer fram.  Þetta þýðir í raun að svör einstaklinga vega 
mismikið eftir búsetu þeirra. 
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3.  Niðurstöður 
Grunnbreytur fyrir spurningar KEA eru fjórar:  kyn, aldur, búseta og hvort 
viðkomandi sé félagsmaður í KEA eða ekki.   Allar spurningar nema 
opnar spurningar (þar sem viðkomandi átti kost á að svara með sínum 
orðum) voru greindar eftir grunnbreytunum.  Í einu tilviki hefur láðst að 
skrá kyn og í 5 tilvika hefur láðst að skrá aldur.  Ekki svara allir 
spurningunni varðandi aðild að KEA eða ekki.   Þetta leiðir til þess að 
þegar greint er eftir þessum grunnbreytum verður heildarfjöldinn ekki sá 
sami.   

Hér fyrir aftan gefur að líta niðurstöður könnunarinnar á myndrænan hátt 
ásamt stuttri túlkun.  Áreiðanleiki niðurstaðna var metinn með viðeigandi 
tölfræðilegum aðferðum í hvert sinn og er tekið mið af slíkri greiningu í 
umræðunni um tengsl milli svara við einstökum spurningum og þeirra 
bakgrunnsþátta sem til skoðunar eru.   

3.1. Ert þú félagsmaður í KEA? 

Spurt var hvort viðkomandi væri félagsmaður í KEA.  Meirihluti svaraði 
þessari spurningu neitandi eða 567 manns (64,4%), 299 manns eða 33,9% 
eru félagsmenn í KEA og 15 manns svarar því til að þeir viti ekki hvort 
þeir séu félagsmenn eða ekki.  Við nánari skoðun á bakgrunnsþáttum má 
sjá að kynjamunur er nær enginn en hins vegar eru marktæk tengsl milli 
aldurs og þess hvort viðkomandi sé félagsmaður í KEA eða ekki.  Lægri 
aldur þýðir lægra hlutfall félagsmanna í KEA.  Einnig má greina tengsl 
milli búsetu fólks og hvort það er félagsmaður í KEA eða ekki.  Greinilegt 
er að fólk sem býr í dreifbýli er í meira mæli félagsmenn í KEA en þeir 
sem búa í þéttbýli.  Hæst er hlutfall félagsmanna í KEA í 
dreifbýlishreppunum í vestur og austur Eyjafjarðardeild en einnig má sjá 
að félagsmenn eru mun færri í Suður-Þingeyjarsýslu en fólk búsett í 
Eyjafirði.    

299 567 15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Já Nei Veit ekki
 

Mynd 2. Ert þú félagsmaður í KEA? 
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Mynd 3.  Ert þú félagsmaður í KEA, greint eftir aldri og kynferði. 
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Mynd 4.  Ert þú félagsmaður í KEA, greint eftir búsetu. 

3.1.1.  En hefur þú áhuga á að gerast félagsmaður í KEA? 

Þeir sem svöruð því neitandi að þeir væri félagsmenn í KEA voru spurðir 
hvort þeir hefðu áhuga á að gerast félagsmenn í KEA.  Í flestum tilvikum 
hefur fólk ekki áhuga á að gerast félagsmenn í KEA en þó svarar 14,5% 
því til að það komi alveg til greina og 1% eða 7 manns svarar því til að 
það hafi mikinn áhuga.  Ekki er hægt að greina nein tengsl milli kynferðis, 
aldurs né búsetu og hvort áhugi sé á því að gerast félagsmaður í KEA eða 
ekki. 
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Mynd 6. En hefur þú áhuga á að gerast félagsmaður, greint eftir aldri og kynferði. 
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Mynd 7. En hefur þú áhuga á að gerst félagsmaður, greint eftir búsetu. 
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3.2. Ert þú aðili að kostakorti KEA? 

Spurt var hvort viðkomandi væri aðili að kostakorti KEA.  Skemmst er frá því að 
segja að aðeins 4,4% svarar því til að það sé aðili að kostakorti KEA,  95,1% er ekki 
aðili og 0,8% veit ekki hvort það er aðili að kostakorti KEA eða ekki.    
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Mynd 8. Ert þú aðili að kostakorti KEA? 
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Mynd 9.  Ert þú aðili að kostakorti KEA, greint eftir aldri og kynferði. 
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Mynd. 10 .  Ert þú aðili að kostakorti KEA, greint eftir búsetu. 

3.2.1.  En hefur þú áhuga á að gerast aðili að kostakorti KEA? 

Þeir sem svöruð því neitandi að þeir væru aðilar að kostakorti KEA voru 
spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að gerast aðilar að kostakorti KEA.   
Liðlega fimmtungur aðspurðra svarar því til að það komi alveg til greina 
eða hafi mikinn áhuga á að gerast aðilar að kostakortinu en tæplega 70% 
hefur engan áhuga á því og 8,5% svarar að þeir viti það ekki. 

Nokkuð fleiri karlar en konur hafa áhuga en lítil munur er á svörum eftir 
aldri eða félagsdeilda innan KEA.  Þó má sjá að einstaklingar búsettir í 
Þingeyjarsýslu hafi minni áhuga en aðrir. 
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Mynd 11.  En hefur þú áhuga á að gerast aðili að kostakorti KEA? 
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Mynd 12.  En hefur þú áhuga á að gerast aðili að kostakorti KEA, greint eftir aldri og 

kynferði? 
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Mynd 13.  En hefur þú áhuga á að gerast aðili að kostakorti KEA, greind eftir búsetu? 

3.3.  Hvort telur þú að breytingarnar á KEA hafi verið 
jákvæðar eða neikvæðar? 

Næst var fólki tjáð að KEA hafi gengið í gegnum talsvert miklar 
breytingar á síðustu árum.  Síðan var spurt þegar á heildina væri litið hvort 
viðkomandi teldi að þessar breytingar hafi verið jákvæðar eða neikvæðar.  
Mun fleiri telja að breytingarnar hafi verið jákvæðar en neikvæðar, en þó 
má segja að rúmlega fjórðungur þeirra sem svara telja að þessar breytingar 
hafi verið neikvæðar. 
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Marktæk tengsl eru milli kynferðis og svara við þessari spurningu þannig 
að karlar telja í meira mæli en konur að breytingarnar séu mjög eða  frekar 
neikvæðar, konur svara hins vegar í meira mæli að þær séu hvorki 
jákvæðar né neikvæðar eða mjög eða frekar jákvæðar.   

Einnig eru marktæk tengsl milli aldurs og svara við þessari spurningu 
þannig að hækkandi aldur þýðir meiri neikvæðni.    

Nokkur tengsl eru milli félagsdeilda og hvort viðkomandi er jákvæður eða 
neikvæður gagnvart breytingunum.  Einstaklingar búsettir á svæði 
Þingeyjardeildar og Austur-Eyjafjarðardeildar telja í meira mæli að 
breytingarnar séu mjög eða frekar neikvæðar en einstaklingar búsettir á 
svæðum annarra deilda.   

Það hvort að viðkomandi sé félagsmaður í KEA eða ekki hefur ekki áhrif 
á svör fólks við þessari spurningu.   
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Mynd  14.  Hvort telur þú að breytingarnar á KEA hafi verið jákvæðar eða neikvæðar? 
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Mynd 15.  Hvort telur þú að breytingarnar á KEA hafi verið jákvæðar eða neikvæðar, greint  eftir 

kynferði. 
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Mynd 16.  Hvort telur þú að breytingarnar á KEA hafi verið jákvæðar eða neikvæðar, greint eftir aldri. 
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Mynd 17.  Hvort telur þú að breytingarnar á KEA hafi verið jákvæðar eða neikvæðar, greint eftir 

félagsdeild. 
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Mynd 18.  Hvort telur þú að breytingarnar á KEA hafi verið jákvæðar eða neikvæðar, greint eftir 

félagsaðild. 
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3.4.  Finnst þér þú hafa fengið nægjanlegar upplýsingar um 
þær breytingar sem orðið hafa á starfsemi KEA? 

Spurt var hvort viðkomandi finnist hann hafa fengið nægjanlegar 
upplýsingar um þær breytingar sem orðið hafa á starfsemi KEA.  Liðlega 
helmingur svarar spurningunni játandi eða 55,5% svarenda.  Um 29,55 
telur að hann hafi ekki fengið nægjanlegar upplýsingar og 15% svarar því 
til að þeir hafi ekki áhuga á slíkum upplýsingum. 

Kynferði hefur áhrif á svör fólks varðandi upplýsingar um breytingar á 
starfsemi KEA þannig að konur hafa í meira mæli en karlar ekki áhuga á 
að fá þessar upplýsingar.  Einnig má greina marktæk tengsl eftir aldri 
þannig að yngra fólkið telur sig í meira mæli ekki hafa fengið nægjanlegar 
upplýsingar um breytingarnar á starfseminni.   

Ekki eru marktæk tengsl milli svara fólks eftir félagsdeildum KEA þó 
glöggt megi greina aðeins minni áhuga á upplýsingum meðal fólks á 
svæði Þingeyjardeildar og einstaklinga á svæði Út-Eyjafjarðardeildar.    

Það eru hins vegar marktæk tengsl eftir því hvort viðkomandi 
einstaklingur sé félagsmaður í KEA þannig að félagsmenn í KEA telja í 
mun meira mæli en þeir sem ekki eru félagsmenn í KEA að þeir hafi 
fengið nægjanlegar upplýsingar um þær breytingar sem orðið hafa á 
starfsemi KEA.  Einnig kemur fram minni áhugi á að fá slíkar upplýsingar 
meðal þeirra sem ekki eru félagsmenn. 
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Mynd 19.  Finnst þér þú hafa fengið nægjanlegar upplýsingar um þær breytingar sem orðið hafa á 

starfsemi KEA? 
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Mynd 20.  Finnst þér þú hafa fengið nægjanlegar upplýsingar um þær breytingar sem orðið hafa á 

starfsemi KEA, greint eftir aldri og kynferði. 
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Mynd 21.  Finnst þér þú hafa fengið nægjanlegar upplýsingar um þær breytingar sem orðið hafa á 

starfsemi KEA, greint eftir búsetu. 
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Mynd 22.  Finnst þér þú hafa fengið nægjanlegar upplýsingar um þær breytingar sem orðið hafa á 
starfsemi KEA, greint eftir félagsaðild. 

3.5.  Hvað er að þínu mati það jákvæðasta sem KEA hefur 
fengist við upp á síðkastið? 

Spurt var hvað viðkomandi finnist vera það jákvæðasta sem KEA hefur 
fengist við upp á síðkastið.  Þetta var opin spurning þar sem fólki var 
heimilt að segja hvað sem er.  Rétt um 36% einstaklinga svöruðu þessari 
spurningu.  Við lestur á svörum þeirra voru einkum þrjú atriði sem áttu 
samhljóm í mörgum svörum en það er: 

• Atvinnuuppbygging og nýsköpun 

• Styrkveitingar 

• Samgöngumál 

Hvað varðar atvinnuuppbyggingu og nýsköpun þá voru flestir sem 
einfaldlega skrifuðu atvinna, atvinnuuppbygging eða nýsköpun en einnig 
voru þó nokkrir sem nefndu t.d. Norðlenska og þróun í mjólkuriðnaði og 
var þá skyrið oft á tíðum nefnt.   

Mjög margir nefndu styrkveitingar og þá sérstaklega styrki til ýmissa 
menningarmála og svo íþróttastyrki og var þá nefnt annað hvort til 
íþróttamanna eða ákveðinna íþróttagreina sem og afreksfólks. 

Ennfremur voru samgöngumálin oft nefnd og þeir sem nefndu ákveðna 
samgöngubót nefndu Vaðlaheiðargöng og einnig var nokkuð um að 
hálendisvegurinn væri nefndur. 

Sjá nánar töflu hér fyrir aftan og svörin, eins og þau komu fyrir, í viðauka. 
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Tafla 1.  Hvað er að þínu mati það jákvæðasta sem KEA hefur fengist við upp á síðkastið? 
Svar: Fjöldi sem svarar: 
Styrkir til einstaklinga, fyrirtækja og málefna 130 
Atvinnuuppbygging og nýsköpun 67 
Aðild að samgöngumálum 43 
Fjárfestingar 21 
Lágvöruverslanir 21 
Norðlenska 20 
Þróun í mjólkuriðnaði 19 

3.6.  Hvað er að þínu mati það neikvæðasta sem KEA hefur 
fengist við upp á síðkastið? 

Spurt var hvað viðkomandi finnist vera það neikvæðasta sem KEA hefur 
fengist við upp á síðkastið.  Þetta var opin spurning þar sem fólki var 
heimilt að segja hvað sem er.    Tónninn í þessum svörum var 
tvímælalaust kaup og sala á fyrirtækjum sem KEA hefur átt afskipti af.  
Margir nefndu að þeir hefðu hætt öllum atvinnurekstri, dregið sig út úr 
fyrirtækjum og selt þau, einnig voru margir sem nefndu 
matvöruverslanirnar, niðurlagningu hverfaverslananna eða söla á þeim.  
Margir nefndu einnig yfirtökuna á KÞ, að það hafi verið mjög neikvætt og 
einnig salan á ÚA.  Ennfremur voru nokkrir sem voru ósáttir við söluna á 
Kaldbak.  Nokkrir höfðu orð á því að KEA væri ekki orðið að neinu, bara 
verðbréfabrask og þó nokkrir höfðu orð á því að KEA hafi farið illa með 
bændur. 

Sjá nánar töflu hér fyrir aftan og svörin, eins og þau komu fyrir, í viðauka. 

Tafla 2.  Hvað er að þínu mati það neikvæðasta sem KEA hefur fengist við upp á síðkastið? 
Svar: Fjöldi sem svarar: 
Drógu sig út úr atvinnurekstri og seldu fyrirtæki 87 
Yfirtaka á KÞ 31 
Fyrirtækið ekki orðið að neinu 20 
Verðbréfabrask 10 
Fóru illa með bændur 9
Aðkoma að samgöngumálum 9
Aðgerðarleysi 6
Ekki nógu sýnilegir 6

3.7.  Hvernig finnst þér að til hafi tekist með fjárfestingar KEA 
á félagssvæðinu og í staðbundnum verkefnum? 

Byrjað var á því að upplýsa viðmælanda um að KEA hefði lagt áherslu á 
fjárfestingar á félagssvæðinu og í staðbundnum verkefnum.  Síðan var 
spurt „hvernig finnst þér að þarna hafi til tekist?“.   
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Almennt er fólk mjög ánægt með hvernig til hefur tekist varðandi 
fjárfestingar á félagssvæðinu og í staðbundnum verkefnum því um 60% 
telur að það hafi tekist mjög eða frekar vel.  Tæplega 26% tekur ekki 
afstöðu og svarar að það hafi hvorki tekist vel né illa.  Aðeins 4,4% telur 
að þetta hafi tekist mjög eða frekar illa. 

Kynferði hefur áhrif á svör fólks við þessari spurningu þannig að konur 
taka í minna mæli en karlar afstöðu til þess og þær sem það gera eru mun 
jákvæðari en karlarnir og telja í meira mæli að mjög eða frekar vel hafi til 
tekist. 

Einnig eru marktæk tengsl milli aldurs og svara við þessari spurningu 
þannig að aldurinn 26-45 ára tekur neikvæðari afstöðu en aðrir.   

Ekki reyndist marktækur munur milli svara einstaklinga eftir búsetu en 
dreifing svara við þessari spurningu er keimlík milli félagsdeilda innan 
KEA.  Hins vegar er marktækur munur milli svara eftir félagsaðild þanngi 
að félagsmenn í KEA eru mun jákvæðari í viðhorfum sínum til þess 
hvernig til hefur tekist í fjárfestingum á félagssvæðinu og í staðbundnum 
verkefnum heldur en þeir sem ekki eru félagsmenn.  
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Mynd  23.  Hvernig finnst þér að til hafi tekist með fjárfestingar KEA  á félagssvæðinu og í 

staðbundnum verkefnum? 
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Mynd 24.  Hvernig finnst þér að til hafi tekist með fjárfestingar KEA á félagssvæðinu og í 

staðbundnum verkefnum,  greint eftir kynferði. 
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Mynd 25.  Hvernig finnst þér að til hafi tekist með fjárfestingar KEA  á félagssvæðinu og í 

staðbundnum verkefnum,  greint eftir aldri. 
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Mynd 26.  Hvernig finnst þér að til hafi tekist með fjárfestingar KEA á félagssvæðinu og í staðbundnum 

verkefnum,  greint eftir búsetu. 
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Mynd 27.  Hvernig finnst þér að til hafi tekist með fjárfestingar KEA  á félagssvæðinu og í staðbundnum 

verkefnum,  greint eftir félagsaðild. 
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3.8.  Geturðu nefnt dæmi um eitthvað sem þér finnst hafa 
gengið vel eða illa? 

Viðkomandi var beðinn um að tilgreina eitthvað dæmi ef hann gæti, sem 
honum finnst hafa gengið vel eða illa.   

Mörg dæmi voru nefnd en stundum gleymdist að geta þess hvort 
viðkomandi teldi að vel eða illa hafi til tekist.  Einnig var að finna 
verkefni sem sumum þótti vel til takast en öðrum illa.  Nokkuð margir 
nefndu jarðböðin í Mývatnssveit og voru þeir allir sammála um það að þar 
hafi vel tekist til.  Einnig nefndu nokkrir að vel hafi tekist varðandi 
menningarstyrkina.  Þó nokkrir nefndu Norðlenska en flestir þeirra nefndu 
ekki hvort þar hefði tekist vel eða illa til.  Af þeim sem það gerðu hins 
vegar voru fleiri sem fannst vel hafa tekist með Norðlenska.  Sama var um 
Vaðlaheiðargöngin og Kaldbak.  Hinsvegar voru allir sammála um að illa 
hafi til tekist með söluna á ÚA. 

Sjá nánar svörin, eins og þau komu fyrir, í viðauka. 

 

Tafla 3.  Geturðu nefnt dæmi um eitthvað sem þér finnst hafa gengið vel eða illa? 
Svar: Hvernig tókst? 
Jarðböðin í Mývatnssveit Vel 
Menningarstyrkir Vel 
Norðlenska Vel og illa 
Vaðlaheiðargöngin Vel og illa 
Kaldbakur Vel og illa 
Salan á ÚA Illa 

3.9.  Ef þú ættir að nefna eitt svið eða málaflokk þar sem KEA 
ætti að beita fjármunum sínum til fjárfestinga eða 
framfaraverkefna hvað myndi það vera? 

Viðkomandi var beðinn um að nefna eitt svið eða málaflokk þar sem 
honum finnist að KEA ætti að beita fjármunum sínum til fjárfestinga eða 
framfaraverkefna.  Í langflestum tilvikum nefndir fólk atvinnusköpun eða 
í meira en helmingi tilvika og svo að efla byggð.  Þar á eftir bera 
samgöngumálin, þá sérstaklega Vaðlaheiðargöngin, og menningarmálin  
nokkuð oft á góma.  Einnig voru þó nokkrir sem töldu að KEA ætti að 
hlúa betur að bændum og landbúnaði á svæðinu sem og nýsköpun. 

Sjá nánar svörin eins og þau komu fyrir í viðauka. 
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Tafla 4.  Málaflokkur eða svið sem KEA ætti að beita fjármunum sínum til fjárfestinga eða 
framfaraverkefna. 

Svar: Fjöldi sem svarar: 
Atvinnusköpun 118 
Byggðamál 49 
Samgöngumál  40 
Menningarmál 30 
Bændur og landbúnað 25 
Nýsköpun 21 
Íþróttamál 17
Menntamál 15 

3.10.  Þegar á heildina er litið hvort myndir þú segja að þú 
hafir jákvæða eða neikvæða tilfinningu gagnvart KEA? 

Spurt var þegar á heildina er litið hvort viðkomandi hefði jákvæða eða 
neikvæða tilfinningu gagnvart KEA.  Langflestir telja sig hafa frekar 
jákvæða tilfinningu gagnvart KEA eins og sést best á næstu mynd hér 
fyrir aftan. 

Karlar virðast vera jákvæðari en konur en þó reyndist munurinn á mörkum 
þess að vera marktækur.  Mun fleiri konur eru hlutlausar en karlar, þ.e. 
þær svöruðu mun fleiri að þær væru hvorki jákvæðar né neikvæðar. 

Hvað aldurinn varðar þá eru marktæk tengsl milli aldurs og svars við 
þessari spurningu, þannig að aldurshópurinn 36-45 ára tekur jákvæðari 
afstöðu en fólk á öðrum aldri. 

Búseta hefur einnig áhrif á svör fólks við þessari spurningu þannig að fólk 
á svæði Vestur og austur Eyjafjarðardeildar er mun neikvæðara en fólk á 
öðrum svæðum.  Þó eru þeir miklu fleiri sem hafa jákvæða tilfinningu 
gagnvart KEA á öllum svæðum. 

Þeir sem eru félagsmenn í KEA hafa mun jákvæðari tilfinningu gagnvart 
félaginu en þeir sem ekki eru félagsmenn.  Einnig má sjá að mun hærra 
hlutfall þeirra sem ekki eru félagsmenn í KEA hafa hvorki jákvæða né 
neikvæða tilfinningu gagnvart KEA. 

 



Viðhorf til KEA                                                                                                                                   RHA  

Bls.  26 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550

Mjög neikvæða Frekar
neikvæða

Hvorki jákvæða
né neikvæða

Frekar jákvæða Mjög jákvæða

Fjöldi

1,8%
8,5%

17,7%

60,5%

11,6%

 
Mynd 28.  Þegar á heildina er litið hvort myndir þú segja að þú hafir jákvæða eða neikvæða tilfinningu 

gagnvart KEA? 
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Mynd 29.   Þegar á heildina er litið hvort myndir þú segja að þú hafir jákvæða eða neikvæða tilfinningu 

gagnvart KEA, greint eftir kynferði. 
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Mynd 30.  Þegar á heildina er litið hvort myndir þú segja að þú hafir jákvæða eða neikvæða tilfinningu 

gagnvart KEA, greint eftir aldri. 
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Mynd 31.  Þegar á heildina er litið hvort myndir þú segja að þú hafir jákvæða eða neikvæða tilfinningu 

gagnvart KEA, greint eftir búsetu. 
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Mynd 32.  Þegar á heildina er litið hvort myndir þú segja að þú hafir jákvæða eða neikvæða tilfinningu 

gagnvart KEA, greint eftir félagsaðild. 

3.11. Fyrir hvað stendur merki KEA – skammstöfunin og 
græni tígullinn- í þínum huga? 

Viðkomandi var beðinn um að nefna fyrir hvað merki KEA stendur, 
skammstöfunin og græni tígullinn, í hans huga.  Meira en helmingur 
svarenda svarar Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri en svo voru einnig 
nokkuð margir sem svöruðu Kaupfélag Eyfirðinga og enn aðrir sem 
svöruðu bara kaupfélag.  Einnig kom nokkuð oft fram í svörum fólksins 
liðin tíð, samvinnuhreyfingin, verslun, samtök bænda og 
framsóknarflokkurinn.  Nokkrir nefndu að græni liturinn táknaði 
gróandann og túnin eða nokkuð sem vísaði til landbúnaðar. 

Sjá nánar svörin, eins og þeir komu fyrir, í viðauka. 

Tafla 5.  Fyrir hvað stendur merki KEA – skammstöfunin og græni tígullinn – í þínum huga? 
Svar: Fjöldi sem svarar: 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri 290 
Kaupfélag Eyfirðinga 181 
Samvinnuhreyfingu 59 
Liðna tíð 41 
Bændasamfélag 35 
Verslun og þjónustu 35 
Kaupfélag 35 
Framsóknarflokkinn 24 
Akureyri 19 
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3.12. Telur þú að það gæti orðið gagnlegt fyrir félagið að 
skipta um nafn og skammstöfun og vísa betur til 
staðbundinna framfaraverkefna og byggðafestu? 

Byrjað var á því að uppfræða viðmælandann um að nafn KEA vísi til 
þeirrar fjölþættu starfsemi sem félagið hafði áður með höndum sem 
kaupfélag.  Síðan var spurt hvort viðkomandi teldi að það gæti verið 
gagnlegt fyrir félagið að skipta um nafn og skammstöfun og vísa betur til 
staðbundinna framfararverkefna og byggðafestu. 

Nærri helmingur svarenda telur alls ekki ráðlegt að skipta um nafn og 
skammstöfun þó nafnið vísi til þeirrar starfsemi sem félagið hafði áður 
með höndum sem kaupfélag. 

Ekki er hægt að greina neinn mun milli kynja eða búsetu varðandi þessa 
spurningu en hins vegar má greina marktæk tengsl milli aldurs og svara 
við þessari spurningu þannig að fólk á aldrinum 26-55 ára telur í meira 
mæli að það sé gagnlegt en fólk í á öðrum aldri.  Einnig eru marktæk 
tengsl milli þess hvort viðkomandi er félagsmaður í KEA eða ekki og 
svara við þessari spurningu þannig að félagsmenn telja í mun meira mæli 
að það sé alls ekki ráðlegt. 
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Mynd 33.  Telur þú gagnlegt fyrir félagið að skipta um nafn og skammstöfun? 
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Mynd 34.  Telur þú gagnlegt fyrir félagið að skipta um nafn og skammstöfun,  greint eftir kynferði. 
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Mynd 35.  Telur þú gagnlegt fyrir félagið að skipta um nafn og skammstöfun,  greint eftir aldri. 
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Mynd 36.  Telur þú gagnlegt fyrir félagið að skipta um nafn og skammstöfun,  greint eftir búsetu. 
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Mynd 37.  Telur þú gagnlegt fyrir félagið að skipta um nafn og skammstöfun,  greint eftir félagsaðild. 
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3.13. Hefur þú veitt athygli einhverjum af þeim menningar-
verkefnum eða einstaklingsstyrkjum sem KEA hefur úthlutað 
á síðustu árum? 

Spurt var hvort viðkomandi hefði veitt athygli einhverjum af þeim 
menningarverkefnum eða einstaklingsstyrkjum sem KEA hefur úthlutað á 
síðustu árum.  Rétt innan við helmingur svarenda hefur veitt athygli 
einhverjum af þeim menningarverkefnum eða einstaklingsstyrkjum sem 
KEA hefur úthlutað á síðustu árum. 

Kynferði hefur ekki áhrif á svör fólks við þessari spurningu en aldur hefur 
það.  Einstaklingar 45-55 ára hafa í mun meira mæli en aðrir veitt þessum 
verkefnum eða styrkjum athygli.   

Engin tengsl er að finna eftir búsetu eða hvort viðkomandi er félagsmaður 
í KEA eða ekki. 
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Mynd 38.  Hefur þú veitt athygli einhverjum af þeim menningarverkefnum eða einstaklingsstyrkjum 

sem KEA hefur úthlutað á síðustu árum? 
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sem KEA hefur úthlutað á síðustu árum, greint eftir aldri og kynferði. 
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Mynd 40.  Hefur þú veitt athygli einhverjum af þeim menningarverkefnum eða einstaklingsstyrkjum 

sem KEA hefur úthlutað á síðustu árum, greint eftir búsetu. 
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Mynd 41.  Hefur þú veitt athygli einhverjum af þeim menningarverkefnum eða einstaklingsstyrkjum 

sem KEA hefur úthlutað á síðustu árum, greint eftir félagsaðild. 

3.13.1.  Geturðu nefnt dæmi um slíkt verkefni sem þér fannst áhugavert 
eða mikilvægt? 

Þeir aðilar sem svöruðu spurningunni játandi að hafa veitt einhverjum af 
þeim menningarverkefnum eða einstaklingsstyrkjum sem KEA hefur 
úthlutað á síðustu árum voru beðnir um að nefna dæmi um slík verkefni 
sem þeim fannst áhugaverð eða mikilvæg.   Helst kom fram í svörum 
fólks íþróttastyrkirnir, síðan lista- og menningarstyrkirnir og styrkir til 
tónlistarviðburða og tónlistarfólks.  Sjá nánar svörin, eins og þau komu 
fyrir, í viðauka. 

Tafla 6.  Dæmi um áhugaverð verkefni. 

Dæmi um slík verkefni: Fjöldi sem svarar: 
Íþróttastyrkir 120 
Lista- og menningarstyrkir 96 
Tónlistarviðburðir og tónlistarfólk 32 
Námsstyrkir 19 
Félagsmál  18 
Atvinnumál 13 
Safnamál 9
Styrkir til HA 9

3.14.  Hver er þín skoðun á samstarfsverkefnum KEA og HA, 
er það jákvætt eða neikvætt? 

Byrjað var á því að upplýsa viðmælandanum að KEA hafi tekið þátt í 
ýmsum samstarfsverkefnum með Háskólanum á Akureyri.  Síðan var 
spurt hver skoðun viðkomandi væri á því, hvor það væri jákvætt eða 
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neikvætt.   Langflestir telja slíkt vera mjög eða frekar jákvætt.  Ekki er 
hægt að greina nein tengsl milli svara við þessari spurningu og þeirra 
bakgrunnsþátta sem til skoðunar voru. 
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Mynd 42.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA taki þátt í samstarfsverkefnum með HA? 
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Mynd 43.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA taki þátt í samstarfsverkefnum með HA,  greint eftir 

kynferði. 
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Mynd 44.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA taki þátt í samstarfsverkefnum með HA,  greint eftir 

aldri. 
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Mynd 45.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA taki þátt í samstarfsverkefnum með HA,  greint eftir 

búsetu. 
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Mynd 46.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA taki þátt í samstarfsverkefnum með HA,  greint eftir 

félagsaðild. 

3.15.  Hver er þín skoðun á aðild KEA að vaxtarsamningi 
Eyjafjarðar, er það jákvætt eða neikvætt? 

Byrjað var á því að upplýsa viðmælandanum að KEA sé stór aðili að 
Vaxtarsamningi Eyjafjarðar.  Síðan var spurt hver skoðun viðkomandi 
væri á því, hvor það væri jákvætt eða neikvætt.   Langflestir telja slíkt vera 
mjög eða frekar jákvætt.  Aldur og kynferði hefur ekki áhrif á svör fólks 
við þessari spurningu en búseta hefur það.  Búseta hefur áhrif þannig að 
einstaklingar búsettir í Þingeyjarsýslum eru ekki eins jákvæðir þó að þeir 
séu samt fleiri en neikvæðir. 
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Mynd 47. Er jákvætt eða neikvætt að KEA sé stór aðili að vaxtarsamningi Eyjafjarðar? 
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Mynd 48.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA sé stór aðili að vaxtarsamningi Eyjafjarðar,  greint eftir 

kynferði. 
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Mynd 49.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA sé stór aðili að vaxtarsamningi Eyjafjarðar,  greint eftir 

aldri. 
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Mynd 50.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA sé stór aðili að vaxtarsamningi Eyjafjarðar,  greint eftir 

búsetu 
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Mynd 51.  Er jákvætt eða neikvætt að KEA sé stór aðili að vaxtarsamningi Eyjafjarðar,  greint eftir 

félagsaðild. 

3.15.  Er eitthvað eitt sem þú myndir nefna sem mikilvægt er 
að KEA hugi að eða setji á sína stefnuskrá? 

Viðkomandi var beðinn að segja til um hvort það væri eitthvað sem hann 
teldi mikilvægt að KEA hugi að eða setji á sína stefnuskrá.  Í langflestum 
tilvikum nefndi fólk að það væri mikilvægt að KEA myndi stuðla að því 
að efla atvinnu á öllu svæðinu og stuðla að nýsköpun.  Einnig voru 
nokkuð margir sem svöruðu að það að efla byggð væri eitthvað sem KEA 
ætti að einbeita sér að og var þá ýmist tekið fram að það ætti að vera í 
dreifbýli, í Eyjafirði eða utan Eyjafjarðar.  Ennfremur nefndu þó nokkrir 
samgöngumálin og landbúnaðinn. 

Sjá nánar svörin, eins og þau komu fyrir, í viðauka. 

Tafla 7.  Er eitthvað sem þú myndir nefna sem mikilvægt er að KEA hugi að eða setji á sína stefnuskrá?  
Svar: Fjöldi sem svarar: 
Efla atvinnu og nýsköpun 143 
Efla byggð 54 
Styðja mennta- og menningarstarfsemi 31 
Samgöngumál 27 
Efla byggð utan Eyjafjarðar 22 
Vera sýnilegra 21 
Styrkja landbúnað 20 
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3.16.  Lokaorð 

Hér fyrir framan gefur að líta helstu niðurstöður úr könnun sem gerð var á 
viðhorfum íbúa í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum til Kaupfélags Eyfirðinga á 
Akureyri.  Heilt yfir má segja að almennt sé fólk ánægt með þær 
breytingar sem hafa orðið á KEA á undanförnum árum.  Almennt er talið 
að vel hafi til tekist með þau verkefni sem KEA hefur innt af hendi og 
skilaboðin til KEA eru þau að ætlast er til þess að félagið standi fyrir 
atvinnuuppbyggingu á svæðinu og eflingu byggðar.  Kaup og sala á 
fyrirtækjum er það helsta sem fólk sér sem neikvæðan hlut varðandi KEA 
en að öðru leyti hefur fólk almennt góða tilfinningu gagnvart félaginu.  
Hvað varðar gamla kaupfélagsmerkið og ímynd þess í hugum fólks þá eru 
fleiri á þeirri skoðun að félagið eigi ekki að skipta um nafn eða merki þrátt 
fyrir að félagið í dag standi fyrir allt annað en það gerði í upphafi.   
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4.  Viðauki 
 

Hvað er að þínu mati það jákvæðasta sem KEA hefur fengist við upp á 

síðkastið? 
? Styrkja ýmsa málstaði                                                                                   
Að halda verslun í dreifbýli                                                                                  
Að leggja upp laupana                                                                                             
að losa sig út úr verslunarrekstri                                                                                    
Að Norðlenska er ennþá á Húsavík                                                                                          
að splitta öllu upp, jarðgangastefna                                                                                          
Aðkoma að HA - menningarstarf hefur verið til bóta                                                                                
aðkoma að Norðurvegi                                                                                                                  
aðkoma að ýmsu varðandi atvinnumál                                                                                                        
aðkoma þeirra í uppbyggingu ungra íþróttamanna                                                                                                
Afsláttarkort jákvætt annars veit ekki                                                                                                            
Afsláttarmiðar                                                                                                                                        
Allt mjög gott                                                                                                                                            
atv.mál                                                                                                                                                       
atv.mál - samg.mál - menningarmál                                                                                                                                 
Atvinnuuppbygging                                                                                                                                                     
Atvinnuuppbygging með hlutabréfum, fé til rannsóknastarfa                                                                                                                 
Auglýsingapésinn sem þeir senda                                                                                                                                               
Aukin fjárfesting                                                                                                                                                                 
aukning peninga í fyrirtækin                                                                                                                                                          
ávaxta peninga vel, ýmsir styrkir                                                                                                                                                         
Baðlónin í Mývatnssveit                                                                                                                                                                       
Bjargaði því sem bjargað varð (kaupf.) Menningarstarfss. styrkja ýmis málefni - 
atv.starfssemi. Hætta að reka Kaupf. sem góðg.starfssemi                                                          
Byggja sig upp aftur                                                                                                                                                                                  
byggja upp atv.mál                                                                                                                                                                                        
Duglegir að styrkja                                                                                                                                                                                           
Ef þeir eru að skapa atvinnu (fiskeldi)                                                                                                                                                                           
efla starfss. á svæðinu t.d. Jarðböðin                                                                                                                                                                                
efla ýmisl. s.s. splitt í eignarhaldsfélagi - leggja pen í menningarmál og ýmis félög                                                                                                                                     
Efling atvinnu í Þingeyjarsveit                                                                                                                                                                                               
eitthv. tengt atv.málum                                                                                                                                                                                                           
eitthvað tengt Akureyri                                                                                                                                                                                                               
ekkert                                                                                                                                                                                                                                    
ekkert                                                                                                                                                                                                                                        
ekkert                                                                                                                                                                                                                                            
ekkert                                                                                                                                                                                                                                                
ekkert                                                                                                                                                                                                                                                    
Ekkert                                                                                                                                                                                                                                                    
ekkert                                                                                                                                                                                                                                                    
Ekkert
Ekkert    
ekkert sérstakt
ekki              
ekki hugmynd          
ekki hugmynd              
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Ekki hugmynd                  
Ekki leitt hugan að því           
Ekki neitt                            
ekki nógu vel upplýst                     
ekki sáttur                                   
fara með Nettó suðu                               
ferðaþjónusta                                         
fiskeldi                                                  
Fjárfestigarstefna þeirra                                     
Fjárfesting Kaldbakur                                             
Fjárfestinga - styrkir                                                
fjárfestingar                                                             
fjárfestingar                                                                 
fjárfestingar                                                                     
fjárfestingar                                                                         
fjárfestingar                                                                             
fjárfestingar - háledisvegur                                                                  
fjárfestingar - menningarstyrkir                                                                  
Fjárfestingar góðar                                                                                   
Fjárfestingar í fyrirtækjum á norðurlandi                                                                 
fjárfestingarstefna  - hálendisvegur                                                                          
Fjárfestingastefnan                                                                                               
Fjárfestingin i Norðlenska                                                                                            
fjármagn í samfélagið, veita pening í verkefni                                                                            
Fjármunir láti gott af sér leiða                                                                                              
Fjárstuðningur við nýsköpun                                                                                                       
fjölga starfsmönnum                                                                                                                   
Fjölskyldan f´ær afsláttarmiða                                                                                                            
Fóru inn í Kaldbak                                                                                                                            
framfarir í mjólkurframleiðslu                                                                                                                    
Framlög til atvinnumálaog aðkoma að fyrirtækjum á svæði 640                                                                                           
fveit ekki                                                                                                                                                
Fylgist ekki með, veit ekki                                                                                                                                   
gagnvart lágvöruverði                                                                                                                                             
Gátu selt hlutabréfin                                                                                                                                                 
gengið vel að búa til peninga                                                                                                                                             
Get ekki svarað                                                                                                                                                               
Get ekki svarað                                                                                                                                                                   
Getur ekki svarðað                                                                                                                                                                    
gott kjöt                                                                                                                                                                                 
góð eftirfylgni                                                                                                                                                                               
göng í Vaðlaheiði                                                                                                                                                                                 
Göng vaðlaheiði                                                                                                                                                                                       
hafa verið að gera ágæta hluti                                                                                                                                                                            
halda niðri vöruverði - góð þjónusta                                                                                                                                                                          
Halda Norðlenska á floti, menningarmál - Jarðböðin                                                                                                                                                                
Hálendisvegur                                                                                                                                                                                                         
hálendisvegur                                                                                                                                                                                                             
hef ekki skoðun                                                                                                                                                                                                               
hef ekki skoðun                                                                                                                                                                                                                   
Hefur ekki áhuga á KEA                                                                                                                                                                                                                
Hefur lítið verið gerð                                                                                                                                                                                                                    
hefur verið að fást við jákv. hluti                                                                                                                                                                                                           
Hjálpa Norðlenska að halda áfram                                                                                                                                                                                                                  
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Hlutabr.viðskiptin                                                                                                                                                                                                                                    
Hlutabréfaeign í jarðgangnagerð í Vaðlaheiði                                                                                                                                                                                                              
Hvað þeir hafa verið að styðja við menningarmál                                                                                                                                                                                                           
Idolið var á Hotel KEA, fleiri bílastæði hjá KEA                                                                                                                                                                                                          
Jarðböðin                                                                                                                                                                                                                                                 
jarðböðin 
jarðgangagerð 
Jarðgöngin gegn um Vaðlaheiði og rannsóknarvinnu                                                                                                                                                                                                          
Kalbakur              
Kaskó á Húsavík - Kaldbakur
Kaup á Norðlenska             
Kaup og  Kaldbak                  
kaupa hluti hingað og þangað og styrkja fyrirtæki                                                                                                                                                                                                         
Kaupa minni félög og stækka               
Kaupa norðlendska                             
Kaupin á Norðlenska                               
KEA - Netto verslanir - lággjaldaverslanir            
KEA hjálpaði norðlenska                                   
KEA Nettó                                                     
KEA skyið                                                         
KEA skyr                                                              
KEA skyr - augl.herferðin                                                 
kea-skyrið - þróun á nýjum matvörum                                           
Keypti Norðlenska og seldi bændum hluta af því                                    
Keyptu gróðrastöðina í Kjarna                                                         
Keyptu Norðlenska - hjálpa bændum við að eignast vegagerð                                 
kjötið                                                                                        
Koma að atvinnurekstri                                                                            
Koma með fjármagn til Gróðrastöðvarinnar í Kjarna                                                     
Koma öllu yfir í hlutabr.eignir                                                                           
Kostur að fara út í atvinnuuppbyggingu                                                                        
kynning ekki næg                                                                                                  
lagning á hálendisvegi                                                                                                
Lágt matvöruverð með Netto                                                                                                
Lágvöruverslun                                                                                                                
lágvöruverslun á Húsavík                                                                                                          
Lánaði bændum pening til að kaupa norðlenska                                                                                          
leggja fé til fyrirtækja                                                                                                                  
Leggja fjármagn í uppbyggingu á svæðinu, kaup á Norðlenska og Norðurmjólk                                                                     
Leggja í atvinnurekstur t.d.jarðböð í Mývatnssveit                                                                                                
Leggja málefnum lið eins og Vaðlaheiðargöngum                                                                                                         
leggja pen. í jarðböðin                                                                                                                                   
leggja pen. í ýmis fyrirtæki                                                                                                                                  
listadót                                                                                                                                                          
Lífeyrissjóðurinn á Kaldbak                                                                                                                                           
lítið jákvætt                                                                                                                                                             
lítið jákvætt - hafa lítið gert                                                                                                                                               
Losa sig við búðir                                                                                                                                                                
lögun þeirra á rekstri sjávarútv.                                                                                                                                                     
Man ekki                                                                                                                                                                                  
man ekki                                                                                                                                                                                      
Man ekki eftir neinu                                                                                                                                                                              
markaðs setning, vöruþróun                                                                                                                                                                            
Matvæladót                                                                                                                                                                                                
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Matvælaframleiðsla                                                                                                                                                                                            
Meðan þeir voru með Kaldbak                                                                                                                                                                                       
mennigar og fræðslustyrkir                                                                                                                                                                                            
mennignarstarf                                                                                                                                                                                                            
Menningamálastyrkir                                                                                                                                                                                                           
menningarmál                                                                                                                                                                                                                      
menningarmál                                                                                                                                                                                                                          
menningarmál og samgöngumál                                                                                                                                                                                                               
Menningarmál og styrkir                                                                                                                                                                                                                       
Menningarmál sem þeir taka að sér                                                                                                                                                                                                                 
menningarsjóður                                                                                                                                                                                                                                       
Menningarsjóður KEA                                                                                                                                                                                                                                       
menningarstarfssemi - atv.starfssemi                                                                                                                                                                                                                      
menningarstyrkir                                                                                                                                                                                                                                          
menningarstyrkir                                                                                                                                                                                                                                          
Menningarstyrkir                                                                                                                                                                                                                                          
Menningarstyrkir                                                                                                                                                                                                                                          
mjólkin           
Mjólkursamlag - Norðlenska                                                                                                                                                                                                                                
mjólkursamlagið           
Náttúruböðin við Mývatn       
nei                               
nei                                   
nei                                       
Nettó                                         
Nettó                                             
Nettó                                                 
nettó                                                     
Nettó                                                         
nettó                                                             
Nettó                                                                 
Norðlenska                                                                
Norðlenska                                                                    
Norðlenska - kjötiðnaður á Húsavík                                                
Norðlenska bændur og Vaðlaheiðagöng.                                                  
Norðlenska= slátrun                                                                       
samfélagsleg verkefni                                                                         
samgömngumál                                                                                      
Samstarf við HA, byggðastefna og uppbyggingarstefna                                                   
selja búðir - styrkir                                                                                     
selja Kaldbak                                                                                                 
Setja peninga í ýmis fyrirtæki                                                                                    
Skipaútgerð                                                                                                           
Skiptingin                                                                                                                
Skyrið                                                                                                                        
Skyrið                                                                                                                            
Skyrið                                                                                                                                
skyrið er fínt                                                                                                                            
Staða fyrirtækisins?                                                                                                                          
Stofnun félags um hálendisveg                                                                                                                     
stofnun Kaldbaks                                                                                                                                      
Stofnun menningarsjóðsins                                                                                                                                 
stuðla að uppbyggingu í Eyjafirði                                                                                                                             
Stuðla að Vaðlaheiðagöngum og stytta leiðina til Reykjavíkur                                                                                                      
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stuðning við mennigarmál                                                                                                                                              
stuðningur við atvinnu                                                                                                                                                    
Stuðningur við Eyjafjarðasvæðið                                                                                                                                               
stuðningur við félagssvæðið                                                                                                                                                       
stutt menningarstarfssemi og Norðlenska                                                                                                                                               
Styðja Vaðlah.göng                                                                                                                                                                        
Styðja Vaðlah.göng                                                                                                                                                                            
Styðja við atv.lífið í Eyjaf.                                                                                                                                                                     
Styrking á atv.lífi                                                                                                                                                                                   
Styrking byggðarlagsins                                                                                                                                                                                   
Styrking t.d. við Vaðlah.göng og Mývatan                                                                                                                                                                      
Styrkir                                                                                                                                                                                                           
styrkir                                                                                                                                                                                                               
styrkir                                                                                                                                                                                                                   
Styrkir afreksfólk                                                                                                                                                                                                            
styrkir á svæðinu                                                                                                                                                                                                                 
styrkir heimahéraðið - menning                                                                                                                                                                                                        
styrkir í ýmis verkefni                                                                                                                                                                                                                   
Styrkir sem þeir eru að veita                                                                                                                                                                                                                 
styrkir til atv.mála                                                                                                                                                                                                                              
Styrkir til atvinnuuppbyggingar                                                                                                                                                                                                                       
styrkir til fólks á svæðinu                                                                                                                                                                                                                               
Styrkir til HA + menningarmál                                                                                                                                                                                                                             
styrkir til íþrótta                                                                                                                                                                                                                                       
Styrkir til íþróttamanna                                                                                                                                                                                                                                  
Styrkir til íþróttamanna og menningamála                                                                                                                                                                                                                  
styrkir til listamanna                                                                                                                                                                                                                                    
Styrkir til menningamála                                                                                                                                                                                                                                  
styrkir til menningar og íþróttamála + fjármálin                                                                                                                                                                                                          
styrkir til menningar og þeirra sem skara fram úr                                                                                                                                                                                                         
styrkir til menningarmála     
styrkir til menningarmála         
Styrkir til menningarmála             
Styrkir til menningarmála                 
Styrkir til menningarmála og atv.uppbygg.     
Styrkir til menningarmála, uppbygging á Eyjafjarðarsvæðinu                                                                                                                                                                                                
styrkir til námsmanna                                 
styrkir til ungs fólks t.d. tónlist og íþróttir           
styrkir úr menningarsj.KEA                                    
styrkir v/menningarmála                                           
Styrkir við íþrótta og menningarmál                                   
Styrkir yfir höfuð                                                        
Styrkirnir sem þeir veita                                                     
Styrkja Afreksfólkið                                                              
styrkja alskyns unglingastarf                                                         
Styrkja atv.lif og menningu                                                               
styrkja atv.starfssemi og samgöngur                                                           
styrkja atvinnu og menningarlíf                                                                   
styrkja atvinnulif og menningu                                                                        
styrkja fyrirtæki o.fl.                                                                                   
styrkja góð málefni                                                                                           
styrkja göng og hálendisveg                                                                                       
styrkja HA                                                                                                            
Styrkja íþróttafélög                                                                                                      
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Styrkja matvælafyrirtæki á Akureyri                                                                                           
Styrkja málefni ýmiskonar                                                                                                         
Styrkja menningarmál                                                                                                                  
styrkja menningarmál                                                                                                                      
Styrkja menningarviðb. og Vaðlaheiðargöng                                                                                                     
styrkja menntun o.fl.                                                                                                                             
styrkja minni fyrirtæki og hjálpa ýmsu                                                                                                                
styrkja námsfólk og íþróttafólk                                                                                                                           
styrkja svæðið í kringum AK.                                                                                                                                  
styrkja ýmis góð málefni                                                                                                                                          
Styrkja ýmis málefni                                                                                                                                                  
styrktarmál                                                                                                                                                               
styrktarstarfssemi                                                                                                                                                            
styrktu snjókrossið í fyrra og hitt i fyrra                                                                                                                                       
styrkur við nýja starfsemi                                                                                                                                                            
styrkveitingar                                                                                                                                                                            
styrkveitingar                                                                                                                                                                                
styrkveitingar                                                                                                                                                                                    
styrkveitingar                                                                                                                                                                                        
styrkveitingar                                                                                                                                                                                            
styrkveitingar                                                                                                                                                                                                
styrkveitingar                                                                                                                                                                                                    
Styrkveitingar til félaga og einstaklinga                                                                                                                                                                             
Styrkveitingar til íþróttafólks                                                                                                                                                                                           
styrkveitingar til þjóðþrifamála                                                                                                                                                                                              
Stækkun flugsafns, vegamál                                                                                                                                                                                                        
t.d. menningarsjóður                                                                                                                                                                                                                  
taka þátt í umræðunni, að vilja skoða sameingarmál+ málefni varðandi Brim                                                                                                                                                                 
Taka þátt í ýmsum verkefnum efla nýsköpun                                                                                                                                                                                                     
Tekið þátt í atvinnulífinu                                                                                                                                                                                                                        
tengist KASKó (matv.fyrirtæki á Húsavík)                                                                                                                                                                                                              
Tilboð sem koma upp annað slagið                                                                                                                                                                                                                          
tyrkveitingar til fyrirtækja og menningarm                                                                                                                                                                                                                
umræðan  um hálendisveg                                                                                                                                                                                                                                   
Uppbygging sem þeir eru að hlúa að                                                                                                                                                                                                                        
Úrval     
Útgerð og sláturhús                                                                                                                                                                                                                                       
Útgerðarsviðið    
úthlutanir úr menningarsj.                                                                                                                                                                                                                                
Vaðlah.göng               
Vaðlah.göng                   
Vaðlaheiðarg.                     
Vaðlaheiðargöng                       
Vaðlaheiðargöng                           
Vaðlaheiðargöng                               
Vaðlaheiðargöng                                   
Vaðlaheiðargöng                                       
Vaðlaheiðargöng                                           
vaðlaheiðargöng - hálendisvegur                               
Vaðlaheiðargöng - hálendisvegur                                   
Vaxtasamn. Vaðlah.göng, hálendisv. ýmsir styrkir, Norðlenska          
Vaxtasamningur Eyjaf.                                                     
veit ekki                                                                     
veit ekki                                                                         
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veit ekki                                                                             
veit ekki                                                                                 
veit ekki                                                                                     
veit ekki                                                                                         
veit ekki                                                                                             
veit ekki                                                                                                 
veit ekki                                                                                                     
veit ekki                                                                                                         
veit ekki                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                                             
Veit ekki                                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                                                                                                         
Veit ekki (vantar þekkingu)                                                                                                                                                                                                           
veit ekki skortir þekkingu                                                                                                                                                                                                                
Veit ekki, fylgist ekki með                                                                                                                                                                                                                   
veitt góða styrki                                                                                                                                                                                                                                 
verslunin                                                                                                                                                                                                                                             
verslunnarrekstur                                                                                                                                                                                                                                         
viet ekki                                                                                                                                                                                                                                                 
Ýmsar nýjar framkvæmdir                                                                                                                                                                                                                                   
ýmsir menningarstyrkir                                                                                                                                                                                                                                    
ýmsir styrkir                                                                                                                                                                                                                                             
ýmsir styrkir 
Þátttaka í atvinnufyrirtækjum                                                                                                                                                                                                                             
Þátttaka í ýmsum félagsskap,t.d.vegaframkvæmdir og menningarmál                                                                                                                                                                                           
þegar þeir reyndu að komast aftur inn í atv.lífið                                                                                                                                                                                                         
Þekki það ekki                
Þróun í mjólkurs. og norðlenska   
þróunin í mjólkuriðnaði               
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En hvað er að þínu mati það neikvæðasta sem KEA hefur fengist við upp á 

síðkastið? 
að draga sig út úr verslunarrekstri                                                                                                                                                                                    
að hafa ekki gert meira á því sviði                                                                                                                                                                                        
Að hætta í atvinnustarfssemi í Eyjafirði                                                                                                                                                                                       
Að hætta öll í samb.við fólk í kring t.d.frystihús Dalvík og kaupfélög                                                                                                                                                             
Að kaupa ekki útl.                                                                                                                                                                                                                     
Að selja eða loka öllum búðunum                                                                                                                                                                                                            
Að selja Kaldbak                                                                                                                                                                                                                               
Að selja og hætta með allar versl.                                                                                                                                                                                                                 
Að senda skrifstofur ofl. suður                                                                                                                                                                                                                        
að styrkja það ekki í vetur (snjókrossið)                                                                                                                                                                                                                 
aðgerðarleysi                                                                                                                                                                                                                                             
aðkoma að hálendisvegi                                                                                                                                                                                                                                    
allt   
allt fáránlegt                                                                                                                                                                                                                                            
allt í samb.við breytingaferlið                                                                                                                                                                                                                           
áttu ekki að kaupa Norðlenska                                                                                                                                                                                                                             
Breyta/hætta með kjötvinnsluna á Húsavík                                                                                                                                                                                                                  
breytist í fjárf.félag og selja allar verslanir                                                                                                                                                                                                           
breytt eignaraðeild matvörudeilda                                                                                                                                                                                                                         
Burðarás                           
búðirnar að hverfa                     
Draga úr matvælaverslunum                  
dregið sig út úr atvinnuuppbyggingu á svæðinu  
Drógu sig út úr atvinnurekstri                     
eiga ekki mikið í atv.rekstir á Akureyri               
Einhver sameining ( man ekki hvaða fyrirtæki )             
ekkert                                                         
ekkert                                                             
ekkert                                                                 
ekkert                                                                     
ekkert                                                                         
ekkert                                                                             
ekkert                                                                                 
ekkert                                                                                     
ekkert                                                                                         
Ekkert neikvætt                                                                                    
ekkert sérstakt                                                                                        
Ekkert sérstakt                                                                                            
ekki hugmynd                                                                                                   
ekki hugmynd                                                                                                       
ekki hugmynd                                                                                                           
Ekki leitt hugan að því                                                                                                    
ekki nógu vel upplýst                                                                                                          
ekki nógu virkt - vera sýnilegri                                                                                                   
ekki viss                                                                                                                              
engar matvörubúðir í bænum                                                                                                                 
engar verslannir = slæmt                                                                                                                       
Er allt að hverfa, Er KEA til?                                                                                                                     
eru ekki sýnilegir                                                                                                                                     
Farnir frá bæjarfjélaginu                                                                                                                                  
fer lítið fyrir þeim í bæjarfél. - ekki sýnilegir                                                                                                              
Félagslega hliðin sem hefur orðið skipbrot                                                                                                                         
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Fjarlægjast upprunan/félagsmenn í fjárfestingabraski                                                                                                                   
Frekir við Húsvíkinga, yfirtóku KÞ, mjólkursaml og kjötiðju                                                                                                                
furðulegt verðlag í verslunnum                                                                                                                                                 
Fækka störfum                                                                                                                                                                      
fækkaði störfum í smærri sveitum                                                                                                                                                       
Get ekki svarað                                                                                                                                                                            
Glata tengslum við atv.lífið á Húsavíkursvæðinu                                                                                                                                                
gleyptu KÞ                                                                                                                                                                                         
greið leið neikvætt að taka þátt í því                                                                                                                                                                 
Hafa dregið sig út úr verslunarrekstri                                                                                                                                                                       
hafa ekki gengið frá samningi við Norðuskel í Hrísey                                                                                                                                                             
Hafa lagt sjálft sig niður                                                                                                                                                                                           
hálendisvegalagning                                                                                                                                                                                                      
hálendisvegur                                                                                                                                                                                                                
hálendisvegurinn                                                                                                                                                                                                                 
hálendisvegurinn                                                                                                                                                                                                                     
hef ekki skoðun                                                                                                                                                                                                                          
hef ekki skoðun                                                                                                                                                                                                                              
hefði viljað gamla kaupfélagið á svæðinu                                                                                                                                                                                                         
Hefur ekki áhuga á KEA                                                                                                                                                                                                                               
hefur litið verið gerð                                                                                                                                                                                                                                   
hinn allmenni félagsmaður veit minna en áður                                                                                                                                                                                                              
hlutabr.brask                                                                                                                                                                                                                                             
hlutabréfabrask                                                                                                                                                                                                                                           
hlutafjárbrask                                                                                                                                                                                                                                            
horfa of mikið til Akureyrar                                                                                                                                                                                                                              
hræringar á peningum                                                                                                                                                                                                                                      
hugsa bara um stóru svæðin ekkert um litlu                                                                                                                                                                                                                
Hvað þeir héngu lengi á kolreiminni                                                                                                                                                                                                                       
hvernig búið er að fara með félagið                                                                                                                                                                                                                       
Hvernig það seldi, átti að laga innan frá en ekki selja. Fóru illa með fé bænda                                                                                                                                                                           
Hvernig þeir hafa farið með bændur   
Hvernig þeir hafa farið með bændur í gegnum árin                                                                                                                                                                                                          
Hvernig þeir komu fram við þingeyinga        
hætta með allar búðirnar                         
hætti verslunarrekstri                               
hættir að reka Nettó - verðbréfafyrirtæki                
hættir atv.rekstri                                           
Hættu með Hrísalund                                              
Hættu með verslanir og iðnað                                         
itjum ekki við sama  borð og Akureyringa                                 
Jarðgöng til Húsavíkur                                                       
Kaldbakur látinn falla inn í öðrum fyrirtækjum                                   
Kaldbakur t.d. hagnaðarsjónarmið í ÚA                                                
kannast ekki við neitt                                                                   
Kaup samherja á frystihúsi Dalvíkur                                                          
Kaupf. Húsavík                                                                                   
Kaupf.stjórinn að skipta sér af kvóta hjá bændum                                                     
Kaupf.varð a'ð engu                                                                                      
kaupfélagið                                                                                                  
KEA ekki það og það var                                                                                          
Kjötiðnaðarstöðin - breytingar á henni                                                                               
klaufalegt matvörumarkaðurinn kominn suður og engin KEA verslun lengur                                                   
Klúðruðu kvótamálunum                                                                                                        
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kynningarmál (á starfssemi fyrirtækisins)                                                                                        
KÞ                                                                                                                                   
KÞ á hausinn                                                                                                                             
KÞ lagt niður                                                                                                                                
KÞ lagt niður                                                                                                                                    
KÞ og KEA fór eins og það fór                                                                                                                        
lagði KÞ niður                                                                                                                                           
laun stjórnarformanna                                                                                                                                        
leggja kea niður, verslunarrekstur                                                                                                                               
Leggja niður bændur                                                                                                                                                  
leggja niður kaupfélögin                                                                                                                                                 
leggja niður verslanir á svæðinu                                                                                                                                             
leggja niður verslun  og stunda verðbr.viðskipti                                                                                                                                 
leggja pening í hálendisveg á þessum slóðum, frekar á Sprengisandsleið                                                                                                               
leggja þetta niður                                                                                                                                                                       
loka búðum                                                                                                                                                                                   
loka útibúum á Eyjafj.svæðinu                                                                                                                                                                    
loka öllu, hætta með starfsemi                                                                                                                                                                       
Loka öllum dyrum á svæðinu 620 Ekki hlynnt stórum hlutafélögum                                                                                                                                           
lokanir                                                                                                                                                                                                      
Lokuðu KÞ                                                                                                                                                                                                        
Lokuðu verslunum úti á landi                                                                                                                                                                                         
lokun KÞ                                                                                                                                                                                                                 
losa sig út úr Kaldbak                                                                                                                                                                                                       
losa sig við svona mikið                                                                                                                                                                                                         
man ekki                                                                                                                                                                                                                             
man ekki                                                                                                                                                                                                                                 
man ekki                                                                                                                                                                                                                                     
man ekki                                                                                                                                                                                                                                         
man ekki                                                                                                                                                                                                                                             
Man ekki eftir neinu                                                                                                                                                                                                                                     
Man ekki eftir neinu                                                                                                                                                                                                                                      
Man ekki eftir neinu í augnablikinu                                                                                                                                                                                                                       
Margt, ekki þjónustað mannlífið                                                                                                                                                                                                                           
menn segja sjálfsagt að taka af nálægum sveitafélögum , gleypa í sig og hrifsa                                                                                                                                                                            
Mennigarstyrkir eru bara veittir til Akureyringa                                                                                                                                                                                                          
miklar hræringar á stuttum tíma                                                                                                                                                                                                                           
Minna vöruúrval í sínu sveitafélagi                                                                                                                                                                                                                       
minnkandi atv.starfssemi 
Missa skrifstofu samkaup í Kef.                                                                                                                                                                                                                           
mjólkursamlag KÞ                 
Mætti gera enn betur                 
Náðu KÞ - lokun á frystihúsunum á Dalvík og í Hrísey                                                                                                                                                                                                      
nei                                          
nei                                              
nei                                                  
nei                                                      
Niðurlagning Atvinnu, sala fyrirtækja og stofnanna til utanaðkomandi aðila                                                                                                                                                                                
norðlensk matvæli                                                
norðurvegurinn/stórasandsvegur                                       
Of lítið upplýsingaflæði                                                 
of mikil gróðrahyggja                                                        
ogvodafone                                                                       
óánægð með sölu á Hraðfristihúsi Dalvíkur                                            



Viðhorf til KEA                                                                                                                                   RHA  

Bls.  52 

pass                                                                                     
pen.stefna                                                                                   
peningabrölt                                                                                     
ránið á KÞ                                                                                           
Rekstarkostn. á KEA                                                                                      
sala á verslunum                                                                                             
Sala á þeim fyrirt. sem sköpuðu atv. á svæðinu                                                                   
Sala ÚA                                                                                                              
salan á ÚA                                                                                                               
Salan á ÚA                                                                                                                   
Salan á ÚA                                                                                                                       
Sals BGB snæfells á Dalvík                                                                                                           
Samband vi'ð bændur                                                                                                                      
Samdráttur í verslun á Sigló                                                                                                                 
sameining                                                                                                                                        
sameining, að selja allt                                                                                                                             
samningur við bændurna var hryllilegur, sem var gerður í haust                                                                                           
seldu ÚA                                                                                                                                                     
Seldu ÚA                                                                                                                                                         
Seldu ÚA                                                                                                                                                             
Seldu úd Samherja                                                                                                                                                        
Selja allar eigur sínar, hætta verslun og viðskiptum við Eyjafjörð                                                                                                           
selja búðirnar                                                                                                                                                                   
Selja frá sér búðirnar                                                                                                                                                               
selja frá sér búðirnar                                                                                                                                                                   
selja frá sér eignir                                                                                                                                                                         
selja fyrirtæki úr héraði ofl.                                                                                                                                                                   
selja Kaldbak inn í Burðarás                                                                                                                                                                         
Selja ÚA                                                                                                                                                                                                 
Selja ÚA                                                                                                                                                                                                     
skipta fyrirtækinu upp - loka einingum t.d.á Húsavík                                                                                                                                                             
Starfssemi þeirra hefur dregist saman                                                                                                                                                                                
stefna á stórfyrirtæki en mættu fjárfesta í minni fyrirtækjum                                                                                                                                                            
Stjórna launum á Akureyri, haldið niðri                                                                                                                                                                                      
stuðluðu og stóðu að því að leggja KÞ niður                                                                                                                                                                                      
Sundrungur                                                                                                                                                                                                                           
sýsla með eignir sem þeir eiga ekki                                                                                                                                                                                                      
Sölur á hinum og þessum fyrirtækjum skilar ekki nóg                                                                                                                                                                                          
tofnsjóður/mjólkursamlagið, Borgaði út bændu                                                                                                                                                                                                     
Tóku yfir mjólkursamlag og lögðu niður                                                                                                                                                                                                               
ÚA dæmið                                                                                                                                                                                                                                                 
úrval matarafurða                                                                                                                                                                                                                                         
Vantar bílastæði hjá Hótelinu                                                                                                                                                                                                                             
Veg við Stórasand ekki jákvætt                                                                                                                                                                                                                            
veit     
veit ekki    
veit ekki        
veit ekki            
veit ekki                
veit ekki                    
veit ekki                        
veit ekki                            
veit ekki                                
veit ekki                                    
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veit ekki                                        
veit ekki                                            
veit ekki                                                
veit ekki                                                    
veit ekki                                                        
veit ekki                                                            
veit ekki                                                                
veit ekki                                                                    
veit ekki                                                                        
veit ekki                                                                            
veit ekki                                                                                
veit ekki                                                                                    
veit ekki                                                                                        
veit ekki                                                                                            
veit ekki                                                                                                
veit ekki                                                                                                    
veit ekki                                                                                                        
veit ekki                                                                                                            
veit ekki                                                                                                                
veit ekki                                                                                                                    
veit ekki                                                                                                                        
veit ekki                                                                                                                            
veit ekki                                                                                                                                
veit ekki                                                                                                                                    
veit ekki                                                                                                                                        
veit ekki                                                                                                                                            
veit ekki                                                                                                                                                
veit ekki                                                                                                                                                    
veit ekki                                                                                                                                                        
veit ekki                                                                                                                                                            
veit ekki                                                                                                                                                                
veit ekki                                                                                                                                                                    
veit ekki                                                                                                                                                                        
veit ekki (vantar þekkingu)                                                                                                                                                          
veit ekki en umræðan hefur ekki verið jákvæð                                                                                                                                             
veit ekki með starfsemi á Sigló                                                                                                                                                              
veit ekki skortir þekkingu                                                                                                                                                                       
vera ósýnilegir - halda sér í rekstri í búða - fiski ÚA - mál                                                                                                                                        
verðbréfabrask                                                                                                                                                                                           
verslannir orðnar of fáar. Vill fá verslun á Ólafsfjörð                                                                                                                                                      
Verslun á Siglufirði                                                                                                                                                                                             
Verslunnarhætti hætt                                                                                                                                                                                                 
yfirtaka KÞ                                                                                                                                                                                                              
Yfirtaka KÞ fyrir tilstuðlan Landsbankans                                                                                                                                                                                    
Yfirtaka, kollsteypa KÞ                                                                                                                                                                                                          
yfirtakan á KÞ                                                                                                                                                                                                                       
yfirtakan á KÞ                                                                                                                                                                                                                           
yfirtakan á KÞ                                                                                                                                                                                                                               
yfirtakan á KÞ                                                                                                                                                                                                                                   
yfirtakan á KÞ                                                                                                                                                                                                                                       
yfirtakan í KÞ                                                                                                                                                                                                                                           
Yfirtakan KÞ og mjólkursamlaginu                                                                                                                                                                                                                          
Yfirtóku KÞ                                                                                                                                                                                                                                               
ýmislegt                                                                                                                                                                                                                                                  
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Ýmislegt en  man ekkert í augnablikinu                                                                                                                                                                                                                    
Það að búið er að leggja niður allar búðir, óheppileg stjórn                                                                                                                                                                                              
Það er að hverfa 
Það er ekki lengur fyrir bændur                                                                                                                                                                                                                           
Þegar bændur keyptu mjólkursamlagið                                                                                                                                                                                                                       
Þegar þeir fengu mjókursamlagið á Húsavík og svikust um að koma með nýja 
atv.starfssemi í staðinn                                                                                                                                                         
þegar þeir gleyptu KÞ            
þegar þeir gleyptu KÞ                
Þegar þeir hættu verslunar og atv.rekstri
þegar þeir létu bændur kaupa aftur hlut í Norðlenska                                                                                                                                                                                                      
þegar þeir seldu húseignir sínar                 
Þegar þeir seldu ÚA                                  
Þeir töpuðu öllu í bænum, KEA á ekkert lengur            
þessi draumur um að verða fjárfestingarfélag                 
Öll atvinna farin                                                

Geturðu nefnt dæmi um eitthvað sem þér finnst hafa gengið vel eða illa? 
Aðlilar að ýmsu góðu                                                                                                                                                                                                                                      
allt illa                                                                                                                                                                                                                                                 
á móti hálendisvegi / í rannsóknastarfssemi                                                                                                                                                                                                               
ávaxta sitt eigið fé vel                                                                                                                                                                                                                                  
Baðfélag Mývatni                                                                                                                                                                                                                                          
Baðfélag Mývatns
baðhúsið í Mývatnssveit = gott                                                                                                                                                                                                                            
baðlónið í Mýv.sv. - jarðgöng í Vaðlah.                                                                                                                                                                                                                   
Bifreiðasmiðja Ólafsfjarðar - hluthafar (gott)                                                                                                                                                                                                            
Burðarás - gott                 
efling Norðlenska                   
eignir sem KEA keypti á Húsavík - slæmt 
eir gera ekki nogu mikið, það vantar kraftmeiri menn í stjórn, þarf að vera sýnil                                                                                                                                                                         
Eiríkur hætti, jákvætt                          
ekkert orðið var við það                            
ekkert vel, ekkert hér lengur                           
ekki neitt                                                  
engar fjárfestingar á Húsavík                                   
fara úr verslunargeiranum - illa                                    
Fiskvinnsla Hrísey (illa) Meningarstarfsemin Vel                        
Fiskvinnslufyrirtæki                                                        
fjárfestingarfélag - gott                                                       
fjárfestingin horfið ú bæjarfélaginu                                                
Fyrirtæki í Ólafsfirði, MT bílar                                                        
gengið vel í útgerðarfél.                                                                   
gengur vel að sanka að sér peningum                                                             
get ekk nefnt neitt eitt                                                                            
Gott = Fél í Mývatnssveit                                                                               
gott að styrkja Jarðböðin í Mývatnssveit                                                                    
Gott: MTbílar á Ólafsfirði og fiskeldið                                                                         
Góð starfssemi og þjónusta - atv.skapandi nú er það búið                                                            
Góðar fjárfestingar í sjávarútvegi                                                                                      
Góðir hlutir í verslunarrekstri + fiskverkun                                                                                
greið leið neikvætt að taka þátt í því                                                                                          
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Göngin                                                                                                                                
Hafa komið illa fram vyið kúnnan                                                                                                          
Halda Norðlenska á floti, menningarmál - Jarðböðin                                                                                            
hefur ekki séð neitt                                                                                                                              
Hlutabr.dæmið - gott                                                                                                                                  
Horfa þröngt í fjárfestingum (pen koma annarsstaðar frá)                                                                                                  
Hótel Mýv.sv.                                                                                                                                                 
Illa. Skylja Hríseyinga eftir á fleka                                                                                                                             
Jarðboðin (gott)                                                                                                                                                      
Jarðboðin (gott)                                                                                                                                                          
Jarðböðin                                                                                                                                                                     
Jarðböðin                                                                                                                                                                         
Jarðböðin                                                                                                                                                                             
Jarðböðin                                                                                                                                                                                 
Jarðböðin                                                                                                                                                                                     
Jarðböðin gott                                                                                                                                                                                    
Jarðböðin gott                                                                                                                                                                                        
Jarðböðin í Mývatnssv. - gott                                                                                                                                                                             
Jarðböðin menningarstyrkir Vel. Sala eigna Illa                                                                                                                                                               
Jarðböðin og vel á jarðgöngin                                                                                                                                                                                     
Jarðböðin, hálendisvegur                                                                                                                                                                                              
Jákvætt í Mývatnssveit                                                                                                                                                                                                    
Kalbakur - gott                                                                                                                                                                                                               
Kaldbak (gott mál)                                                                                                                                                                                                                
Kaldbak vel                                                                                                                                                                                                                           
Kaldbakur                                                                                                                                                                                                                                 
Kaldbakur                                                                                                                                                                                                                                     
Kaldbakur - illa                                                                                                                                                                                                                                  
Kaldbakur - neikvætt                                                                                                                                                                                                                                  
Kaldbakur er góð fjárfesting                                                                                                                                                                                                                              
Kaldbakur gengið vel                                                                                                                                                                                                                                      
Kaldbakur sameinaðist Burðarás = illa                                                                                                                                                                                                                     
Kaup í ýmslum fyrirtækjum                                                                                                                                                                                                                                 
Kaupa Norðlenska af Kaldbaki = Illa                                                                                                                                                                                                                       
Kaupa ÚA - illa
Kaupélagið hætti með búð á Ólafsf.                                                                                                                                                                                                                        
Keypt það sem er fyrir en ekki sett í nýtt - illa                                                                                                                                                                                                         
Keyptu ekki ÚA - illa     
Keyptu hlut í Norðurmjólk - gott                                                                                                                                                                                                                          
Kjötið vel                        
Kjötiðn/norðlenska                    
Kjötiðnaðarstöðin hefur gengið vel        
Kom HA af stað - norðlenska -gott             
KÞ á hausinn - Illa                               
könnun á jarðg. í Vaðlah. - neikv.                    
lagning á hálendisvegi                                    
leggja í hálendisveginn + Vaðlaheiðargöng                     
Líst vel á vegaframkv.sem verið er að hugsa um                    
lögðu í lyfjafyrirtækið á Grenó, gott                                 
M.T bílar í Ólafsfirði (vel)                                              
man ekki                                                                      
man ekki                                                                          
Menningarmál góð                                                                      
menningarsjóður KEA - jákvætt                                                             
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misstu ÚA - illa                                                                              
mjólkuriðnaður                                                                                    
mjólkuriðnaður                                                                                        
Mjólkursamlagið                                                                                           
Mjólkursamlagið - gott                                                                                        
mjólkursamlagið og Norðlenska                                                                                     
MT bílar á Ólaffirði var gott                                                                                         
MTbílar,Djúpraf ehf. Jákvætt                                                                                              
Mætti styðja betur atvinnulíf                                                                                                 
ne                                                                                                                                
nei                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei
nei   
nei       
nei           
nei               
nei                   
nei                       
nei                           
nei                               
nei                                   
nei                                       
nei                                           
nei                                               
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nei                                                   
nei                                                       
nei                                                           
nei                                                               
Nei                                                                   
nei                                                                       
nei                                                                           
nei                                                                               
nei                                                                                   
nei                                                                                       
nei                                                                                           
nei                                                                                               
nei                                                                                                   
nei                                                                                                       
nei                                                                                                           
nei                                                                                                               
nei                                                                                                                   
nei                                                                                                                       
nei                                                                                                                           
nei                                                                                                                               
nei                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                           
nei                                                                                                                                                                                                                                               
nei                                                                                                                                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei
nei   
nei       
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nei           
nei               
nei                   
nei                       
nei                           
nei                               
nei                                   
nei                                       
nei                                           
nei                                               
nei                                                   
nei                                                       
nei                                                           
nei                                                               
nei                                                                   
nei                                                                       
nei                                                                           
nei                                                                               
nei                                                                                   
nei                                                                                       
nei                                                                                           
nei                                                                                               
nei                                                                                                   
nei                                                                                                       
nei                                                                                                           
nei                                                                                                               
nei                                                                                                                   
nei                                                                                                                       
nei                                                                                                                           
nei                                                                                                                               
nei                                                                                                                                   
nei                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                           
nei skortir þekkingu                                                                                                                              
nei skortir þekkingu                                                                                                                                  
nei, skortir þekkingu                                                                                                                                     
nei, veit of lítið                                                                                                                                            
Norðlenska                                                                                                                                                        
Norðlenska                                                                                                                                                            
Norðlenska                                                                                                                                                                
Norðlenska                                                                                                                                                                    
Norðlenska                                                                                                                                                                        
Norðlenska                                                                                                                                                                            
Norðlenska - gott                                                                                                                                                                         
Norðlenska - gott                                                                                                                                                                             
Norðlenska - gott                                                                                                                                                                                 
Norðlenska - gott                                                                                                                                                                                     
Norðlenska - gott , Ísfugl á Dalvík - slæmt                                                                                                                                                               
Norðlenska - illa                                                                                                                                                                                             
Norðlenska - Jarðböðin í Mýv.sv.                                                                                                                                                                                  
norðlenska - þokkalega                                                                                                                                                                                                
Norðlenska bæði gott og slæmt                                                                                                                                                                                             
Norðlenska gekk ill                                                                                                                                                                                                           
Norðlenska og Norðurmjólk - gott                                                                                                                                                                                                  
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norðlenska vel                                                                                                                                                                                                                        
Norðlenska, Háskólinn, Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                    
Of lauslátir                                                                                                                                                                                                                                  
of mikið í stór fyrirtæki                                                                                                                                                                                                                         
opnir og jákvæðir í menningarmálum                                                                                                                                                                                                                    
Pen úr Kaldbak vel                                                                                                                                                                                                                                        
Rannsóknarverkefni                                                                                                                                                                                                                                        
Rétt að hætta verslunnarrekstri og fara ekki í útgerð                                                                                                                                                                                                     
Rólegur gangur í Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                          
Sala Kaldbaks                                                                                                                                                                                                                                             
Sala ÚA       
Sameining fyrirtækja í matvælaiðnaði gengið vel                                                                                                                                                                                                           
Samherji - gott þá    
Samherji - Hefðu átt að kaupa +UA                                                                                                                                                                                                                         
Samherji+jarðböðin í Mýv.sv.+kræklingur = vel                                                                                                                                                                                                             
Seldu ÚA (neikvætt)               
Setja of mikla peninga í íþróttamannvirki ! Algjör hneisa                                                                                                                                                                                                 
settu styrki í menningarmál sem er gott   
sjárvarútv.fjárfestingar eru góðar            
sjávarútv. - jákvætt                              
sjávarútvegur og verslunarrekstur í Hrísey            
Skipaútgerð - vel  KÞ - illa                              
Sláturhúsið á Húsavík                                         
Slæmt að ná ekki í ÚA, gott að fjárfesta í Norðlenska             
stutt við bakið á frumkvöðlum                                         
styðja fyrirtæki í gangi í Ólafsfirði                                     
Styrkir í Ólafsfirði - Vel                                                    
styrkir til menningarmála                                                         
Styrkir úr menningarsjóði - vel                                                       
Styrkja Baðfélagið í Mývatnssveit (vel)                                                   
styrkja ýmsar uppbyggingar                                                                    
Sundurliðun                                                                                       
t.d. Norðlenska gengið vel                                                                            
ÚA                                                                                                        
Útgerðarsviðið - vel                                                                                          
Vaðalheiðargöng Gott                                                                                              
Vaðlah.göng - gott                                                                                                    
Vaðlah.göng - hálendið                                                                                                    
Vaðlah.göng - vel                                                                                                             
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                   
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                       
Vaðlaheiðargöng - gott                                                                                                                    
Vantar þekkingu, þarf að fræða fólk betur, auglýsa                                                                                            
veit ekki                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                                 
Vel = fjármagna Húsavík/                                                                                                                                      
Vel með Kaldbak                                                                                                                                                   
Vel MT bílar + Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                        
Vel= Keyptu stóran hlut í samherja                                                                                                                                        
Verslun á svæðinu (neikvætt)                                                                                                                                                  
Verslunnargeiranum                                                                                                                                                                
vill ekki fá álver                                                                                                                                                                    
Það hefur ekki ennþá komið í ljós hvernig til tekst                                                                                                                                       
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þátttaka í vaðlaheiðargöngum (jákvætt)                                                                                                                                                        
Þegar þeir keyptu og lokuðuð KÞ - slæmt                                                                                                                                                           
þeir eru með í umræðunni á svæðinu                                                                                                                                                                    
Þeirra innlögn í Vaxtasamninginn er jákvætt                                                                                                                                                               
Þekki ekki til rekstrarins                                                                                                                                                                                    
þekki þetta ekki                                                                                                                                                                                                  
þekkir ekki til                                                                                                                                                                                                       
þróunnarsetrið                                                                                                                                                                                                            
Öll fríðindin                                                                                                                                                                                                                 

Ef þú ættir að nefna eitt svið eða málaflokk þar sem KEA ætti að beita 

fjármunum sínum til fjárfestinga eða framfaraverkefna hvað myndi það vera? 
að styrkja matvælastarfsemi/matvælaklasa/aukin tengs og hjálpa til við uppbyggingu HA                                                                                                                                                                     
aðstoð fyrir eldri borgara                                                         
aðstoða bændur við að byggja upp búin sín                                              
Afreksfólk í íþróttum                                                                      
aftur í útgerðina                                                                              
Allt jákvætt við atvinnuuppbyggingu                                                                
almenna atvinnuuppbyggingu                                                                             
Almennilega atv. á Eyjafj.svæðinu                                                                          
almennur smáiðnaður                                                                                            
atv. á Eyjafj.sv.                                                                                                  
atv.mál                                                                                                                
atv.mál                                                                                                                    
atv.mál                                                                                                                        
atv.mál                                                                                                                            
atv.mál á svæðinu                                                                                                                      
atv.mál og uppbygging                                                                                                                      
atv.mál.                                                                                                                                       
atv.mál.                                                                                                                                           
atv.sk. á Norðurlandi                                                                                                                                  
atv.sköðun á Norðurlandi                                                                                                                                   
atv.sköpun                                                                                                                                                     
atv.sköpun                                                                                                                                                         
atv.sköpun                                                                                                                                                             
atv.sköpun á eyjafj.svæðinu                                                                                                                                                
atv.sköpun á félagssv. KEA                                                                                                                                                     
atv.sköpun á Norðurlandi                                                                                                                                                           
atv.sköpun á Norðurlandi                                                                                                                                                               
atv.sköpun á svæðinu                                                                                                                                                                       
atv.sköpun eða nýsköpun                                                                                                                                                                        
atv.sköpun t.d. ferðaþjónusta allt árið                                                                                                                                                            
atv.sköpun, rekstur fyrirtækja                                                                                                                                                                         
atv.sköpunn á Eyjafj.svæðinu                                                                                                                                                                               
atv.tækifæri                                                                                                                                                                                                   
atv.uppbygging                                                                                                                                                                                                     
atv.uppbygging                                                                                                                                                                                                         
atv.uppbygging                                                                                                                                                                                                             
Atv.uppbygging                                                                                                                                                                                                                 
atv.uppbygging                                                                                                                                                                                                                     
atv.uppbygging                                                                                                                                                                                                                         
atv.uppbygging á AK.                                                                                                                                                                                                                       
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atv.uppbygging á Eyjafj.svæðinu                                                                                                                                                                                                                
atv.uppbygging á svæðinu                                                                                                                                                                                                                           
atv.uppbygging og nýsköpun                                                                                                                                                                                                                             
atv.uppbygging og samgöngur                                                                                                                                                                                                                               
atv.uppfinning í Eyjaf. og á AK.                                                                                                                                                                                                                          
Atvinna                                                                                                                                                                                                                                                   
Atvinna og iðnaður                                                                                                                                                                                                                                        
Atvinnuefling                                                                                                                                                                                                                                             
atvinnulíf     
Atvinnulíf, uppbygging á því                                                                                                                                                                                                                              
Atvinnulífið           
Atvinnulífið               
atvinnumál                     
Atvinnumál                         
atvinnumál                             
Atvinnumál                                 
Atvinnumál                                     
atvinnumál                                         
Atvinnumál                                             
atvinnumál                                                 
atvinnumál                                                     
Atvinnumál á Eyjafjarðasvæði                                       
Atvinnumál á norðurlandi                                               
atvinnumál í Eyjafirði                                                     
Atvinnumál við Eyjafjörð                                                       
atvinnumálin                                                                       
Atvinnumálin                                                                           
Atvinnuskapandi verkefni                                                                   
Atvinnusköpun                                                                                  
Atvinnusköpun                                                                                      
Atvinnusköpun                                                                                          
Atvinnusköpun                                                                                              
atvinnusköpun                                                                                                  
Atvinnusköpun                                                                                                      
Atvinnusköpun                                                                                                          
atvinnusköpun, Húsavík og nágrenni                                                                                         
atvinnustarfsemi                                                                                                               
Atvinnutækifærum                                                                                                                   
atvinnuuppbygging                                                                                                                      
atvinnuuppbygging                                                                                                                          
Atvinnuuppbygging                                                                                                                              
atvinnuuppbygging                                                                                                                                  
atvinnuuppbygging                                                                                                                                      
atvinnuuppbygging                                                                                                                                          
Atvinnuuppbygging                                                                                                                                              
atvinnuuppbygging á svæðinu                                                                                                                                        
Atvinnuuppbygging á svæðinu                                                                                                                                            
Atvinnuuppbygging í Eyjaf.                                                                                                                                                 
Atvinnuuppbygging í héraðinu án stóriðju                                                                                                                                       
atvinnuuppbyggingu                                                                                                                                                                 
atvinnuuppbyggingu                                                                                                                                                                     
Atvinnuuppbyggingu á Akureyri                                                                                                                                                              
atvinnuþróun                                                                                                                                                                                   
auka atvinnu á svæðinu                                                                                                                                                                             
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auka atvinnumöguleika                                                                                                                                                                                  
Auka atvinnutækifæri fyrir norðan                                                                                                                                                                          
auka atvinnutækifærin á svæðinu                                                                                                                                                                                
Auka menningarstarf                                                                                                                                                                                                
auka rannsóknir á svæðinu                                                                                                                                                                                              
aukin tengsl við bændur                                                                                                                                                                                                    
aukningur í atvinnumarkaði, styrkja ný fyrirtæki                                                                                                                                                                               
Austur fyrir Vaðlaheiði uppbygging þar í staðinn fyrir það sem þeir tóku frá                                                                                                                                                       
á sviði menningarmála                                                                                                                                                                                                                  
á sviði verlunarreksturs                                                                                                                                                                                                                   
á sviði þekkingarstarfssemi og fræði, treysta undirstöðu byggðar                                                                                                                                                                               
Áfram að styrkja menningarmál                                                                                                                                                                                                                      
Áframhald.atv.uppbygging.                                                                                                                                                                                                                              
Ágætt eins og þeir eru að gera                                                                                                                                                                                                                            
áhersla á samgöngur t.d. Vaðlah.göng og styrkja smáfyrirtæki                                                                                                                                                                                              
álver í Eyjafj.                                                                                                                                                                                                                                           
Bara hætta þessu                                                                                                                                                                                                                                          
beita sér fyrir fjölbreyttari starfsemi, meiri iðnaði                                                                                                                                                                                                     
beita sér í atv.málum á svæðinu                                                                                                                                                                                                                           
beita sér í landbúnaðarmálum ennþá meira                                                                                                                                                                                                                  
Beita sér í sjávarútvegi
beita sér meira að forvörnum og laga ráðhústorgið                                                                                                                                                                                                         
Beita sér meira í sjávarútveginum á smærri stöðum                                                                                                                                                                                                         
betri aðstöðu á Ólafsfjörð og litlu stöðunum                                                                                                                                                                                                              
byggðamál                              
Byggðarlögin í kring í atvinnumálum        
Byggja AK.upp sem menntabæ                     
Byggja reiðhöll                                    
byggja upp fleiri ferðaþjónustustaði                   
Byggja upp héraðið í kringum sig t.d. landbúnað og sjávarútv. - halda því sem fyrir er.                                                                                                                                                                   
bændaaðstoð                                                    
bæta aðgengi fatlaðra á stofnunum hjá sjálfum sér og öðrum         
Bæta búðina á Sigló                                                    
bæta menningarlífið                                                        
Bæta tjaldsvæðið við Þórunnarstræti                                            
bæta þjónustu fyrir austan ekki bara á AK.                                         
dettur ekkert í hug                                                                    
efla Akureyri sem háskólabæ                                                                
efla atv.                                                                                      
efla atv.                                                                                          
efla atv. á svæðinu                                                                                    
efla atv.lífið á Norðurlandi                                                                               
efla atv.mál - samgöngumál                                                                                     
efla atv.þróun á svæðinu                                                                                           
efla atvinnu                                                                                                           
efla atvinnu                                                                                                               
efla atvinnu                                                                                                                   
efla atvinnu á norðurl.4                                                                                                           
efla atvinnulíf                                                                                                                        
efla atvinnulíf                                                                                                                            
Efla atvinnulíf                                                                                                                                
Efla atvinnumál                                                                                                                                    
efla atvinnumál                                                                                                                                        
Efla atvinnuuppbyggingu í Eyjafirði                                                                                                                        
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efla byggð                                                                                                                                                     
Efla Eyjafjörð styrkja                                                                                                                                             
efla iðnað og landbúnað                                                                                                                                                
efla íþróttir og ungl.starf                                                                                                                                                
efla markað og vöruþróun á Norðurlandi                                                                                                                                         
Efla mjólkurframleiðslu á svæðinu                                                                                                                                                  
efla mótorsport                                                                                                                                                                        
Efla norðlenska á Húsavík                                                                                                                                                                  
efla nýjar atvinnugreinar á svæðinu                                                                                                                                                            
efla nýsköpun í störfum á AK                                                                                                                                                                       
efling atv.mála                                                                                                                                                                                        
efling byggðar                                                                                                                                                                                             
Eflíng atvinnulífs á Eyjafjarðarsvæðinu                                                                                                                                                                        
einhver nýsköpun eða stóriðja                                                                                                                                                                                      
Eitthvað atvinnuskapandi sem er ómengandi                                                                                                                                                                              
eitthvað á vegum atvinnulífsins                                                                                                                                                                                            
eitthvað í atv.lífinu                                                                                                                                                                                                          
Eitthvað í heimabyggð - enga útrás                                                                                                                                                                                                 
Ekki góðgerðarmál heldur leggja í velferðarmál                                                                                                                                                                                         
ekki hálendisveg                                                                                                                                                                                                                           
ekki hrófla við kjötvinnslunni                                                                                                                                                                                                                 
Ekki skoðun                                                                                                                                                                                                                                        
ekki skoðun                                                                                                                                                                                                                                            
ekki skoðun                                                                                                                                                                                                                                               
eyða pen. í sjávarútv.                                                                                                                                                                                                                                    
Fallegan legstein á sig                                                                                                                                                                                                                                   
Fá fleiri atvinnutækifæri                                                                                                                                                                                                                                 
Ferðaþjónusta                                                                                                                                                                                                                                             
ferðaþjónusta  
Ferðaþjónusta, nýsköpun                                                                                                                                                                                                                                   
félags- og menningarmál
Félagsmál                  
fiskeldi                       
fiskvinnsla og sjávarútvegurinn    
fjárfesta í fyrirtækjum á norðurlandi  
Fjárfesta í jarðgöngum                     
fjárfesta í smáfyrirtækjum í litlu þorpunum    
fjárfesta í stóriðju á Eyjafj.svæði                
fjárfesting í sjávarútvegi                             
fjárfestingar í hinum dreifðari byggðum til atv.uppbyggingar
Fjármagn á Eyjafj.sv.                                          
Fjármálasvið                                                       
fjjárfesta í heimabyggð                                                
fjölbr. í atv.líf                                                          
framlag til skóla                                                              
frumkv.starf og nýsköpun                                                           
gagnv.unglingum - fræðsla v/fíkniefna                                                  
gera betur við gamla fólkið                                                                
gera bæinn fjölskylduvænni                                                                     
gera verslanir                                                                                     
get ekki svarað                                                                                        
gott mál eins og er                                                                                        
Göng í gegn um Vaðlaheiði                                                                                      
göng í gegn um Vaðlaheiði                                                                                          
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göng í gegn um vaðlaheiði                                                                                              
göng í gegnum Vaðlaheiði                                                                                                   
Göng í Vaðlaheiði og sjávarútveg                                                                                               
Göng undir Vaðlaheiði                                                                                                              
göng undir Vaðlaheiði                                                                                                                  
göng undir Vaðlaheiði                                                                                                                      
Hafa gert góða hluti í í fjárfestingum og að hjálpa fyrirtækjum                                                                                
Halda áfram við göngin, baðið við Mývatn                                                                                                           
halda kvótanum á norðurlandi og skipunum                                                                                                               
Halda mjólkurkvóta á svæðinu                                                                                                                               
Handa fátæku fólki á Íslandi                                                                                                                                   
hálendisveg                                                                                                                                                        
hálendisvegi                                                                                                                                                           
hálendisvegurinn                                                                                                                                                           
Hálendisvegurinn                                                                                                                                                               
Háskólinn á Ak                                                                                                                                                                     
Háskólinn á Ak                                                                                                                                                                         
hef ekki skoðun                                                                                                                                                                            
Hefðu átt að kaupa ÚA                                                                                                                                                                          
Heilbrigðismál                                                                                                                                                                                     
heilbrigðisþjónustuna styrkta                                                                                                                                                                          
Hjálpa bændum                                                                                                                                                                                              
Hlunnindi fólk                                                                                                                                                                                                 
Hlúa betur að Akureyrarbæ                                                                                                                                                                                          
Hótel                                                                                                                                                                                                                  
Hrafnagilsskóli, skólamál í Eyjaf.                                                                                                                                                                                         
hugsa um hagsmuni ungs fólks í íþróttum, gera fólki kleift að stunda íþróttir                                                                                                                                                  
hvað er í boði                                                                                                                                                                                                                     
Iðnaður                                                                                                                                                                                                                                
iðnaður                                                                                                                                                                                                                                    
innanbæjaruppbygging í atvinnu                                                                                                                                                                                                                 
í atvinnumál                                                                                                                                                                                                                                       
Í atvinnuuppbyggingar                                                                                                                                                                                                                                  
í kjötiðn                                                                                                                                                                                                                                                 
í landbúnaði                                                                                                                                                                                                                                              
í uppbyggingu á svæðinu                                                                                                                                                                                                                                   
ísl. landbúnaður                                                                                                                                                                                                                                          
Íþrótta og öldrunnarmál = ekki menningarmál                                                                                                                                                                                                               
Íþróttamannvirki, nýjan íþróttavöll f. landsmót                                                                                                                                                                                                           
íþróttamál         
íþróttamál             
íþróttamála                
íþróttasamband                 
íþróttir                           
jarðgöng                               
Jarðgöng                                   
Jarðgöng                                       
jarðgöng ´´i Vaðlaheiði                            
jarðhiti                                               
Kaup ÚA Brim                                               
kaupa Kjarnalund                                               
kaupa kvóta sem búið er að glata                                   
Kaupa Norðlenska og reka                                               
Kaupa ÚA                                                                   
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KEA á enga peninga                                                             
koma að vaxtarsprota t.d. til Húsavíkur. Það mun koma öllum til góða               
Koma á fréttastöð fyrir svæðið                                                         
Koma á Vaðlaheiðargöngum                                                                   
kringum iðnað                                                                                  
Kringum ungdóminn                                                                                  
Kúabændur                                                                                              
Kvótakaup við Eyjafjörð                                                                                    
Laða fólk að svæðinu, halda utan um þau fyrirtæki sem þeir hafa                                                
laða til bæjarins erlenda fjárfesta                                                                                
Landbúnað                                                                                                              
landbúnað                                                                                                                  
Landbúnað                                                                                                                      
landbúnaður                                                                                                                        
landbúnaður                                                                                                                            
landbúnaður                                                                                                                                
lágvöruverslanir                                                                                                                               
leggja áherslu á atvinnuuppbyggingu                                                                                                                
leggja bændum lið  við að kaupa hlut mjólkursamsölunnar                                                                                                
leggja peninga sína í sprotafyrirtæki                                                                                                                      
lista                                                                                                                                                          
Listir og menning                                                                                                                                                  
lífga upp á iðnað á Akureyri                                                                                                                                           
lækka vöruverð                                                                                                                                                             
matvælaframleiðsla                                                                                                                                                             
matvælaframleiðslu                                                                                                                                                                 
Málefni sem draga önnur verkefni með sér                                                                                                                                               
meðalstór iðnfyrirtæki                                                                                                                                                                     
meira að myndlist og tónlist                                                                                                                                                                   
meira félagslíf                                                                                                                                                                                    
Meira skyr                                                                                                                                                                                             
Meira út í sjávarútveg á litlu stöðunum                                                                                                                                                                    
meiri atvinnu                                                                                                                                                                                                  
Meiri styrki til góðra mála og atvinnu                                                                                                                                                                             
menning                                                                                                                                                                                                                
menning menntamál                                                                                                                                                                                                          
Menningar - atvinnumál, Nýsköpun                                                                                                                                                                                               
menningar og listir                                                                                                                                                                                                                
Menningar og menntamál                                                                                                                                                                                                                 
menningarhús                                                                                                                                                                                                                               
menningarlíf og íþróttir                                                                                                                                                                                                                       
menningarmál                                                                                                                                                                                                                                       
Menningarmál                                                                                                                                                                                                                                           
menningarmál                                                                                                                                                                                                                                              
menningarmál                                                                                                                                                                                                                                              
menningarmál                                                                                                                                                                                                                                              
menningarmál                                                                                                                                                                                                                                              
menningarmál
menningarmál og íþróttir                                                                                                                                                                                                                                  
menningarmál unglinga                                                                                                                                                                                                                                     
Menningarmála - Tónlist
menningarverkefni          
menningu eða menntun           
mennta og menningarmál             
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menntamál                              
menntun                                    
Menntun /skóla                                 
menntun barna                                      
Menntun og umhverfismál                                
menntunnarmál á svæðinu                                    
Ná að byggja upp atvinnulíf                                    
nei                                                                
nei                                                                    
nei                                                                        
nei                                                                            
nei                                                                                
nei                                                                                    
nei                                                                                        
nei                                                                                            
nettó verslun á Siglufjörð                                                                         
Norðlenska - hlúa að atv.málum                                                                         
Norðurveginn                                                                                               
Nýjan atvinnurekstur                                                                                           
nýsköpun                                                                                                           
Nýsköpun                                                                                                               
nýsköpun                                                                                                                   
nýsköpun                                                                                                                       
nýsköpun                                                                                                                           
Nýsköpun                                                                                                                               
nýsköpun                                                                                                                                   
nýsköpun og efling menntunar                                                                                                                   
Nýsöpunnarverkefni í rannsóknum                                                                                                                    
opna útibú á smærri stöðum í Eyjaf.                                                                                                                    
Ódýrari verslannir                                                                                                                                         
Rannsóknasjóður fyrir HA                                                                                                                                       
Rannsóknir                                                                                                                                                         
rannsóknir í sjávarútvegi                                                                                                                                              
Rekstur aftur                                                                                                                                                              
Reyna að halda í fyrirtæki í bænum                                                                                                                                             
Rísa aftur upp gamlar kaupf.verslanir                                                                                                                                              
samgöngumál                                                                                                                                                                            
Samgöngumál                                                                                                                                                                                
samgöngumál                                                                                                                                                                                    
Samgöngumál                                                                                                                                                                                        
samgöngumál                                                                                                                                                                                            
samgöngumál í Eyjaf. og Þingeyjars.                                                                                                                                                                        
samgöngumál og meira í menningamál                                                                                                                                                                             
Samgöngur                                                                                                                                                                                                          
samgöngur - Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                            
Samgöngur á svæðinu                                                                                                                                                                                                        
sjávarútv.                                                                                                                                                                                                                     
sjávarútvegur                                                                                                                                                                                                                      
Skapa atv.                                                                                                                                                                                                                             
skapa atv. - stóriðja                                                                                                                                                                                                                      
skiðalyfta frá Kaldbak                                                                                                                                                                                                                         
skila því til þeirra sem áttu það                                                                                                                                                                                                                  
Skinnaverksmiðja                                                                                                                                                                                                                                       
Skiptir ekki máli hvað, svo lengi sem þeir skapa atvinnu                                                                                                                                                                                                  
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Skíðalandið (Hlíðarfjall)                                                                                                                                                                                                                                 
skíðasvæðið út í Kaldbak                                                                                                                                                                                                                                  
skólamál
Snjógerðarvél, skíðalyfta á Kaldbak                                                                                                                                                                                                                       
snjóvél í Hlíðarfjall                                                                                                                                                                                                                                     
Snúa aftur til Kaupfélagslífsins sem var                                                                                                                                                                                                                  
standa við bakið á menntafólki                                                                                                                                                                                                                            
Stofna kaupfélag á Húsavík 
stóriðja                       
Stóriðja á svæðið                  
Stóriðja eða Brim-reyna aftur          
Stuðla að Atvinnu á Akureyri               
Stuðla að sögu og varðveislu minja í Eyjafirði 
stutt við rækjuvinnsluna og iðnað á Húsavík        
styðja almennan iðnað                                  
styðja áfram við menningu á svæðinu                        
Styðja betur að landbúnaðinum                                  
styðja hugmyndir sem eru í gangi, styðja við þau verk sem aðrir eru frumkv. að                                                                                                                                                                            
styðja landbúnað og styrkja bændur                                     
Styðja nýsköpun                                                            
Styðja sjónv.st. Aksjón                                                        
Styðja við HA                                                                      
Styðja við rekstur matvælaiðnaðar,til stóriðju                                         
styðja við smáiðnað                                                                        
Styrking v/sveitirnar                                                                          
styrkja atv. í sveitum                                                                             
Styrkja atvinnu                                                                                        
styrkja betur atvinnulíf á Ólafsfirði                                                                      
styrkja byggð á Húsavíkog fjárfesta í arðbæru verkefni                                                         
styrkja byggðina t.d. Vaðlaheiðargögn                                                                              
styrkja byggðina v/ Eyfirðinga                                                                                         
Styrkja Eyjafjarðar.sv.                                                                                                    
styrkja fiskeldi til fleiri starfa                                                                                             
Styrkja HA                                                                                                                         
styrkja HA                                                                                                                             
styrkja heimabyggð                                                                                                                         
styrkja íþr.hreyfinguna                                                                                                                        
styrkja íþr.hreyfinguna á AK.                                                                                                                      
styrkja íþróttafélög                                                                                                                                   
styrkja íþróttir                                                                                                                                           
Styrkja landbúnað                                                                                                                                              
Styrkja landbúnað á svæðinu                                                                                                                                        
styrkja landbúnaðinn                                                                                                                                                   
Styrkja menningarmál                                                                                                                                                       
styrkja menningarmál                                                                                                                                                           
styrkja minni byggðirnar                                                                                                                                                           
styrkja minni fyrirtæki á svæðinu                                                                                                                                                      
Styrkja mjólkursamlagið á Akureyi                                                                                                                                                          
styrkja nemendur sem eiga erfitt                                                                                                                                                               
styrkja nýsköpun í atvinnu                                                                                                                                                                         
Styrkja safnasafn á Svalbarðseyri                                                                                                                                                                      
Styrkja skíði og golf                                                                                                                                                                                      
Styrkja ungt fólk                                                                                                                                                                                              
styrkja uppbyggingu í miðbæ AK.                                                                                                                                                                                    
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styrkja uppbyggingu svæða t.d. Siglufj.                                                                                                                                                                                
styrkja utandeildafél í íþróttum                                                                                                                                                                                           
Styrkja þá sem minna mega sín                                                                                                                                                                                                  
styrkur til HA                                                                                                                                                                                                                     
stytta leið til RVK gera göng í gegnum Vaðlaheiði                                                                                                                                                                                      
stækkun fyrirtækja                                                                                                                                                                                                                         
Stöður fyrir háskólamenntaða                                                                                                                                                                                                                   
t.d. ferðaþjónusta                                                                                                                                                                                                                                 
tekjumöguleikar til fólks                                                                                                                                                                                                                              
Tenging byggðanna, samgöngur t.d. göng                                                                                                                                                                                                                    
Til að hjálpa bændum, stuðningur við þá                                                                                                                                                                                                                   
til atvinnumála                                                                                                                                                                                                                                           
Til atvinnumála í Eyjafirði                                                                                                                                                                                                                               
til atvinnuuppbyggingar í sjávarútvegi                                                                                                                                                                                                                    
til lista      
til meiri atvinnuuppbyggingar                                                                                                                                                                                                                             
til menninga og lista  
til menningarmála          
til menningarmála og framfara í bænum                                                                                                                                                                                                                     
tómst.starf barna                  
tónlistarmál                           
tvímælalaust kræklingaeldið í Hrísey og Eyjafj.                                                                                                                                                                                                           
tyðja uppbyggingu á litlum svæðum og nýsköp    
tækniþróun í fiskvinnsluvélum                      
unga fólkið                                            
ungmenna og íþróttastarf                                   
uppb. á atvinnu                                                
uppb.atv.lífsins á svæðinu                                         
uppbygging atv.lífs á norðlenskum fyrirtækjum                          
uppbygging atvinnu                                                         
Uppbygging atvinnu                                                             
uppbygging atvinnu                                                                 
Uppbygging atvinnu á smærri stöðum                                                     
uppbygging atvinnulífs                                                                     
uppbygging atvinnulífs á Eyjafj.svæði                                                          
Uppbygging atvinnulífs í Eyjafirði - fiskeldi                                                      
Uppbygging á Eyfj.svæðinu                                                                              
Uppbygging á Eyjafj.svæðinu                                                                                
uppbygging á íþróttamannvirkjum                                                                                
uppbygging á svæðinu                                                                                               
Uppbygging í atvinnumálum Ólafsfjarðar                                                                                 
uppbygging í dreifbýli - í sveitum Þingeyjars. og Eyjafjarðar                                                              
uppbygging í menningarmálum                                                                                                    
Uppbyggingu                                                                                                                        
Uppbyggingu á svæðinu                                                                                                                  
uppbyggingu í Ólafsfirði                                                                                                                   
uppbyggingu menntamála                                                                                                                         
Uppbyggingu, atvinnuskapandi í Eyjafirði                                                                                                           
uppbygigng á menningarstarfssemi og atv.þróun, menntun í bæjarfél.                                                                                     
ÚA                                                                                                                                                         
úrvinnslufyrirtæki bænda                                                                                                                                       
útgerð                                                                                                                                                             
Útgerð                                                                                                                                                                 
Útgerðir                                                                                                                                                                   
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útivistarsvæði fyrir fjölskyldufólk                                                                                                                                            
Vaðlah.göng                                                                                                                                                                        
Vaðlah.göng                                                                                                                                                                            
Vaðlah.göng                                                                                                                                                                                
Vaðlah.göng                                                                                                                                                                                    
Vaðlah.göng - samgöngumál                                                                                                                                                                          
Vaðlah.göng og atv.mál.                                                                                                                                                                                
Vaðlah.göng og snjóbyssa í Hlíðarfjall                                                                                                                                                                     
Vaðlah.göng ættu að efla byggð austan við AK.                                                                                                                                                                  
Vaðlaheiðarg.                                                                                                                                                                                                      
Vaðlaheiðarg.                                                                                                                                                                                                          
Vaðlaheiðarg.                                                                                                                                                                                                              
Vaðlaheiðarg. - bæta samgöngur austur                                                                                                                                                                                          
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                    
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                        
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                            
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                    
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                        
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
Vaðlaheiðargöng
Vaðlaheiðargöng + hálendisv. +Mývatnssv.                                                                                                                                                                                                                  
Vaðlaheiðargöng og vegamál                                                                                                                                                                                                                                
Vaðlaheiðargöng, hálendisvegur                                                                                                                                                                                                                            
Vaðlaheiðargöng, selja svo í gegn, eiga þau sjálfir                                                                                                                                                                                                       
Vaðlaheiðargöng+menntun            
Vaðlarh.göng                           
varðandi atv.mál.                          
Veg yfir hálendið - Vaðlaheiðargöng            
vegagerð - samgöngumál                             
Vegamál bættar samgöngur - Vaðlaheiðargöng             
veit ekki                                                  
veit ekki                                                      
veit ekki                                                          
veit ekki                                                              
veit ekki                                                                  
veit ekki                                                                      
veit ekki                                                                          
veit ekki                                                                              
veit ekki                                                                                  
veit ekki                                                                                      
veit ekki                                                                                          
veit ekki                                                                                              
veit ekki                                                                                                  
veit ekki                                                                                                      
Veit ekki                                                                                                          
veit ekki                                                                                                              
veit ekki                                                                                                                  
veit ekki                                                                                                                      
veit ekki                                                                                                                          
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veit ekki                                                                                                                              
veit ekki                                                                                                                                  
veit ekki                                                                                                                                      
veit ekki                                                                                                                                          
veit ekki                                                                                                                                              
veit ekki                                                                                                                                                  
veit ekki                                                                                                                                                      
veit ekki                                                                                                                                                          
veit ekki                                                                                                                                                              
veit ekki                                                                                                                                                                  
veit ekki                                                                                                                                                                      
veit ekki, styrkja kannski starfssemi sem er á svæðinu                                                                                                                             
Vera heiðarlagir i dínu verki                                                                                                                                                          
Verslannir á litlum stöðum                                                                                                                                                                 
Verslun                                                                                                                                                                                        
Verslun á Sigló                                                                                                                                                                                    
verslunarrekstur                                                                                                                                                                                       
verslunnarrekstur                                                                                                                                                                                          
vill ekki svara                                                                                                                                                                                                
vísindi                                                                                                                                                                                                            
það er í mörg horn að líta                                                                                                                                                                                             
þekkingar- og ferðamannaiðnaður                                                                                                                                                                                            
þekkingariðnað norðan heiða                                                                                                                                                                                                    
þróunarverkefni                                                                                                                                                                                                                    
Þróunarverkefni á sínu gamla svæði                                                                                                                                                                                                     
þróunnarverkefni gagnvart alkunnum atvinnumöguleikum - Nýsköpunarverkefni                                                                                                                                                                  
æskulýðs og íþróttamál - samgöngumál                                                                                                                                                                                                           
æskulýðsmál                                                                                                                                                                                                                                        

Fyrir hvað stendur merki KEA – skammstöfunin og græni tígullinn – í þínum 

huga? 
(Framsóknarflokkinn) Famvinna - sameining - samhjálp                                                                                                                  
Afgangur af fjársafni sem var áður til hjá                                                                                                                                
Afturhald                                                                                                                                                                     
Afturhald / einokun                                                                                                                                                               
AK.                                                                                                                                                                                   
Akureyri                                                                                                                                                                                  
Akureyri                                                                                                                                                                                      
Akureyri                                                                                                                                                                                          
Akureyri                                                                                                                                                                                              
Akureyri                                                                                                                                                                                                  
Akureyri                                                                                                                                                                                                      
Akureyri                                                                                                                                                                                                          
Akureyri                                                                                                                                                                                                              
Akureyri                                                                                                                                                                                                                  
Akureyri                                                                                                                                                                                                                      
Akureyri - Norðurland                                                                                                                                                                                                             
Akureyri eins og hún var                                                                                                                                                                                                              
Aldrei spáð í það                                                                                                                                                                                                                         
allt er vænt sem vel er grænt - framsókn                                                                                                                                                                                                      
Allt sem viðkemur Akureyri                                                                                                                                                                                                                        
alltaf verið þarna                                                                                                                                                                                                                                    
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Athafnaveldi var það en er ekki í dag                                                                                                                                                                                                                     
atvinna                                                                                                                                                                                                                                                   
atvinnu?????                                                                                                                                                                                                                                              
á verslunum                                                                                                                                                                                                                                               
Áður áttu þeir allt                                                                                                                                                                                                                                       
ágætis kjöt   
ágætt             
Bara KEA              
Bara KEA - Neikvæða tilfinningu                                                                                                                                                                                                                           
Bákn ( í mínum huga í gamla daga)                                                                                                                                                                                                                         
blómstrandi fyrirtæki             
Búðin á Dalvík sem var. Kaup Ey Ak    
Búðir                                     
Byggðartákn fyrir svæðið, sérstaklega sveitirnar                                                                                                                                                                                                          
byggðastefna                                      
Bæjarfélag                                            
Bændafyrirtæki                                            
Bændasamfélagið                                               
Bændasamtök, veit ekki núna                                       
bændastéttin                                                          
bændur                                                                    
Bændur í Eyjafirði                                                            
bændur og framsóknarfélög                                                         
e.h. Rótgróið fyrirtæki                                                               
e.h.gamalt                                                                                
Einokun                                                                                       
Einokunartímabil                                                                                  
Einokunarverslun                                                                                      
Eitt af fáu kaupfélögum. Verslunnarfélag                                                                  
eitthvað gamalt og gott                                                                                       
eitthvað gamalt, nema skyr                                                                                        
eitthvað jákvætt                                                                                                      
eitthvað neikvætt                                                                                                         
Eitthvað sem bændur eiga, KEA á að hjálpa bændum en ekki Akureyri                                                             
ekkert                                                                                                                            
Ekkert                                                                                                                                
ekkert                                                                                                                                    
Ekkert                                                                                                                                        
EKKERT                                                                                                                                            
ekkert í dag                                                                                                                                          
ekkert lengur                                                                                                                                             
Ekkert lengur                                                                                                                                                 
ekkert lengur, allt farið                                                                                                                                         
ekkert spes                                                                                                                                                           
Ekki fyrir því sem það stóð fyrir                                                                                                                                         
ekki hugmynd                                                                                                                                                                  
ekki neitt                                                                                                                                                                        
ekkkert                                                                                                                                                                               
Er alltaf                                                                                                                                                                                 
er allveg að detta útúr huga fólks                                                                                                                                                            
Eyfirsk byggð - vörumerki hjá Norðlenska og Norðurmjólk                                                                                                                                           
Eyjafj. - norðlenskt fyrirtæki                                                                                                                                                                        
Eyjafjarðarsvæðið                                                                                                                                                                                         
Eyjafjörð                                                                                                                                                                                                     
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Fara illa með Húsavík - yfirtaka KÞ                                                                                                                                                                               
Félag sem hefur veitt mörgum atv. mikill rekstur og þjónusta                                                                                                                                                          
Félagið dautt                                                                                                                                                                                                             
félagsverslun                                                                                                                                                                                                                 
fjárfestingafél                                                                                                                                                                                                                   
fjárfestingafélag                                                                                                                                                                                                                     
fjárfestingar og styrkir                                                                                                                                                                                                                  
fjárfestingarfélag                                                                                                                                                                                                                            
fjárfestingarfyrirtæki                                                                                                                                                                                                                            
Flibbakarlar núorðið, annars einu sinni Kaupf. Ak                                                                                                                                                                                                     
forn frægð                                                                                                                                                                                                                                                
forna frægð                                                                                                                                                                                                                                               
fornan ljóma                                                                                                                                                                                                                                              
forneskja                                                                                                                                                                                                                                                 
fortíðina 
fortíðina     
framfarir         
Framfarir, þekking, þjónusta                                                                                                                                                                                                                              
framsókn                  
Framsókn                      
framsókn                          
framsókn - KEA                        
Framsókn, Kaupfélag Eyfirðinga, Bændurnir í Eyjafirði                                                                                                                                                                                                     
Framsóknar, bændasamfél.                      
framsóknarflokkurinn                              
Framsóknarkaupfélagið                                 
Framsóknarmenn og bændur í Eyjafirði                      
framsóknarveldið                                              
fyrir Eyjaf.svæðið                                                
Fyrir gamla tíma                                                      
Fyrir láglaunastefnu sem hér ríkti árum saman og við erum enn að súpa seiðið af.                                                                                                                                                                          
fyrir það öfluga fyrirtæki sem starfaði á Eyjafj.svæðinu                      
fyrirtæki á Ak.                                                                   
fyrrverandi stórveldi                                                                 
gamal gróið eyfirskt - klassískt                                                          
gamall angi af framsóknarflokknum                                                             
gamalt fyrirtæki                                                                                  
gamalt gróið félag                                                                                    
gamalt traust fyrirtæki                                                                                   
Gamla bændamerkið, Kaupfélag Eyfirðinga. Ak                                                                   
gamla bændasamfélagið                                                                                             
Gamla daga                                                                                                            
Gamla daga - kaupfélagsbúðirnar                                                                                           
Gamla en trausta ímynd                                                                                                        
Gamla góða bændafélag /stórt og mikið                                                                                             
gamla góða Kaupf.Eyf.                                                                                                                 
gamla góða Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                  
Gamla góða Kaupfélagið                                                                                                                        
Gamla góða KEA                                                                                                                                    
Gamla Kaup.Eyfj. Ak                                                                                                                                   
Gamla Kaupf. Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                          
Gamla Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                    
gamla kaupfélagið                                                                                                                                                 
Gamla Kaupfélagið                                                                                                                                                     
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Gamla kaupfélagið                                                                                                                                                         
Gamla kaupfélagið á Ak                                                                                                                                                        
Gamla kaupfélagsverslunin                                                                                                                                                         
gamla KEA                                                                                                                                                                             
gamla KEA                                                                                                                                                                                 
gamla sambandið                                                                                                                                                                               
Gamla sambandið                                                                                                                                                                                   
Gamla sambandið                                                                                                                                                                                       
Gamla sambandið og framsóknarflokkurinn, bændur                                                                                                                                                           
Gamla samfélagið minnismerki um góða og gamla starfsemi                                                                                                                                                       
gamla tíð                                                                                                                                                                                                         
Gamla tíma                                                                                                                                                                                                            
gamla tíma                                                                                                                                                                                                                
gamla tíma                                                                                                                                                                                                                    
Gamla tíma                                                                                                                                                                                                                        
gamla tíma                                                                                                                                                                                                                            
Gamla tíma                                                                                                                                                                                                                                
Gamla tímann                                                                                                                                                                                                                                  
Gamla tímann (kaupfélögin+framsóknarbragur)                                                                                                                                                                                                       
Gamla verslunnarkeðju                                                                                                                                                                                                                                 
gamli tíminn                                                                                                                                                                                                                                              
gamlir tímar                                                                                                                                                                                                                                              
gamlir tímar- Kea var alls staðar                                                                                                                                                                                                                         
gamlir tímar, verslanir, og fjöldi atv.tækifæra                                                                                                                                                                                                           
Gott Kaupf.
góða atvinnustarfsemi sem var                                                                                                                                                                                                                             
gróska            
Gróskumerki           
gömlu Ak.                 
gömlu kaupf.hreyfinguna - samvinnuhreyfinguna                                                                                                                                                                                                             
gömlu verls..á AK.                
Gömlusamvinnufélögin                  
gömul einokunar vitleysa                  
Halda uppi atvinnu - ekki núorðið             
hið forna kaupf. sem liðið er undir lok           
Hotel KEA, merkið á matvöru                           
Hvað er nú það? ekki til lengur                           
í dag skúffufyrirbæri                                         
Ímynd rótgróið                                                    
jarðargæði                                                            
kannski Landbúnað                                                         
Kau Ey                                                                        
Kau Ey                                                                            
Kau Ey Ak                                                                             
Kau Ey Ak                                                                                 
kau Ey Ak                                                                                     
Kaup Ey                                                                                           
Kaup Ey Ak                                                                                            
Kaup Ey Ak                                                                                                
Kaup Ey Ak                                                                                                    
Kaup Ey Ak                                                                                                        
Kaup Ey Ak                                                                                                            
Kaup Ey Ak                                                                                                                
Kaup Ey AK                                                                                                                    
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Kaup Ey Ak                                                                                                                        
Kaup Ey Ak                                                                                                                            
Kaup. Eyfafj.                                                                                                                             
Kaupf - Eyf - Ak                                                                                                                              
Kaupf Eyf Ak                                                                                                                                      
Kaupf.                                                                                                                                                
Kaupf.                                                                                                                                                    
kaupf.                                                                                                                                                        
Kaupf.                                                                                                                                                            
Kaupf.                                                                                                                                                                
Kaupf.                                                                                                                                                                    
Kaupf. - neikvætt                                                                                                                                                             
Kaupf. á Akureyri                                                                                                                                                                 
Kaupf. er ekki það sama og það var                                                                                                                                                    
Kaupf. Ey. Ak                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                 
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                     
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                         
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                 
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                     
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                         
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                 
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                     
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                         
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                 
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                     
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                         
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak                                                                                                                                                                                                                                             
kaupf. Eyf Ak - sameiningartákn                                                                                                                                                                                                                           
kaupf. Eyf Ak. Holdgerfingur gömlu kaupfélagana                                                                                                                                                                                                           
Kaupf. Eyf.       
Kaupf. Eyf. Ak        
Kaupf. Eyf. ekta norðlenskt
Kaupf. Eyf.Ak. Bændamenningu, Gróður?                                                                                                                                                                                                                     
Kaupf. Eyf.Ak. Tengist Dalvík órjúfanlegum böndum                                                                                                                                                                                                         
Kaupf. Eyfirðinga                     
Kaupf. og samvinnuhreyfingin              
Kaupf. samstöðu Akureyri                      
Kaupf.Eyf                                         
Kaupf.Eyf                                             
Kaupf.Eyf.                                                
Kaupf.Eyf.                                                    
Kaupf.Eyf.                                                        
Kaupf.Eyf.                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                            
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Kaupf.Eyf.                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                        
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.                                                                                                                                                                                                                                                
Kaupf.Eyf.
Kaupf.Eyf.    
Kaupf.Eyf.        
Kaupf.Eyf.            
Kaupf.Eyf.                
Kaupf.Eyf. - bændur og græn tún
Kaupf.Eyf. - Eyjaf.merki          
Kaupf.Eyf. - tígull=Norðurland        
Kaupf.Eyf. Ak.                            
Kaupf.Eyf. Ak.                                
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Kaupf.Eyf. Ak.                                    
Kaupf.Eyf. Ak.                                        
Kaupf.Eyf. Ak.                                            
Kaupf.Eyf. norðlenskt fyrirtæki                               
Kaupf.Eyf. og merki félagsins                                     
Kaupf.Eyf. og nágrennis                                               
Kaupf.Eyf. verslun                                                        
Kaupf.Eyf.Ak                                                                  
Kaupf.Eyf.Ak og landbúnað                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.AK.                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                 
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                     
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                             
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Kaupf.Eyf.Ak.                                                                                                                                                                                                                                             
Kaupf.Eyf.Ak. 
Kaupf.Eyf.Ak.     
Kaupf.Eyf.Ak. - gömlu kaupf.menninguna                                                                                                                                                                                                                    
Kaupf.Eyf.Ak. - sambandsfyrirtæki                                                                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Ak. - sameiningartákn fyrir fjörðinn                                                                                                                                                                                                            
Kaupf.Eyf.Ak. - sveitirnar í kring
Kaupf.Eyf.Ak. + framsókn              
Kaupf.Eyf.Ak. bændasamf.                  
Kaupf.Eyf.Ak. Samvinna Eyfirðinga             
Kaupf.Eyf.Ak./ stóð fyrir framþróun /hluti af noðlenskri menningu                                                                                                                                                                                         
Kaupf.Eyf.Pen sem strákar eru að leika með            
Kaupf.Eyfj.                                               
Kaupf.Eyjf                                                    
Kaupf.stefnuna eins og hún var                                    
Kaupfél Ey Ak                                                         
Kaupfél. Eyf. Ak                                                          
Kaupfél. Eyf. Akureyri                                                        
Kaupfél. Eyjafj. Ak "sem var"                                                     
Kaupfél.Eyfirðinga                                                                    
Kaupfélag                                                                                 
kaupfélag                                                                                     
Kaupfélag                                                                                         
Kaupfélag                                                                                             
Kaupfélag                                                                                                 
Kaupfélag                                                                                                     
Kaupfélag                                                                                                         
Kaupfélag                                                                                                             
Kaupfélag                                                                                                                 
Kaupfélag                                                                                                                     
Kaupfélag                                                                                                                         
Kaupfélag                                                                                                                             
Kaupfélag - gömlu búðirnar                                                                                                                
Kaupfélag - Sameining Eyjafjarðar                                                                                                             
Kaupfélag / verslun                                                                                                                               
Kaupfélag Akureyrar                                                                                                                                   
Kaupfélag Akureyrar / merki Akureyrar                                                                                                                     
Kaupfélag Akureyri                                                                                                                                            
Kaupfélag Akureyringa Eyjafirði = Gamlir tímar                                                                                                                    
Kaupfélag á Akureyri                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyf.                                                                                                                                                            
Kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                             
Kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                                 
Kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                                     
Kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                                         
Kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                                             
Kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                                                 
Kaupfélag Eyf. Akureyri                                                                                                                                                                               
Kaupfélag Eyf. Akureyri                                                                                                                                                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                          
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Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga  
Kaupfélag Eyfirðinga      
Kaupfélag Eyfirðinga          
Kaupfélag Eyfirðinga              
Kaupfélag Eyfirðinga                  
Kaupfélag Eyfirðinga                      
Kaupfélag Eyfirðinga                          
Kaupfélag Eyfirðinga                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                  
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Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga                                                                                                                                                                                                                                      
Kaupfélag Eyfirðinga  
Kaupfélag Eyfirðinga      
Kaupfélag Eyfirðinga          
Kaupfélag Eyfirðinga              
Kaupfélag Eyfirðinga                  
Kaupfélag Eyfirðinga                      
Kaupfélag Eyfirðinga                          
Kaupfélag eyfirðinga                              
Kaupfélag Eyfirðinga                                  
Kaupfélag Eyfirðinga                                      
Kaupfélag Eyfirðinga = almennur smáiðnaður                    
Kaupfélag Eyfirðinga = stórfyrirtæki                              
Kaupfélag Eyfirðinga Ak                                               
Kaupfélag Eyfirðinga Ak                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga Ak                                                       
Kaupfélag Eyfirðinga Ak                                                           
Kaupfélag Eyfirðinga Ak                                                               
Kaupfélag Eyfirðinga Ak                                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga Ak. Búðirnar                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Ak. Tígull = grænt = traust,festa, róandi                                    
Kaupfélag Eyfirðinga Ak>Landbúnaður                                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                         
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                         
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                 
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Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                         
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                         
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                         
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                                 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                                         
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                                             
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri                                                                                                                                                                                 
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri - Samvinnufélag                                                                                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri / tígullinn - samvinnufyrirt.                                                                                                                                                           
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri fyrir bændur                                                                                                                                                                                
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri, félag þeirra sem vilja versla við Akureyri                                                                                                                                                     
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri, sem var, er farið frá manni                                                                                                                                                                        
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri; Samvinnumerki                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga Akureyri1                                                                                                                                                                                                            
Kaupfélag Eyfirðinga allt norðleskt og gott                                                                                                                                                                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga á Akureyri                                                                                                                                                                                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga fyrir Akureyri                                                                                                                                                                                                                   
Kaupfélag Eyfirðinga grænn - f. Framskóknarflokkinn                                                                                                                                                                                                       
Kaupfélag Eyfirðinga og Akureyringa                                                                                                                                                                                                                       
Kaupfélag Eyfirðinga og nágrenni                                                                                                                                                                                                                          
Kaupfélag Eyfirðinga, Framsóknarmerkið                                                                                                                                                                                                                    
Kaupfélag Eyfirðnga Ak = Kaupfélagið okkar                                                                                                                                                                                                                
Kaupfélag Eyfirðnga Akureyri                                                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðnga Akureyri                                                                                                                                                                                                                              
Kaupfélag Eyfirðniga Akureyri                                                                                                                                                                                                                             
kaupfélag Eyjafjarðar     
Kaupfélag Eyjafjarðar Akureyri
Kaupfélag Eyjafjarðar/Akureyrar   
Kaupfélag þetta gamla góða            
Kaupfélag. Sambandsveldið. Stór atvinnurekandi                                                                                                                                                                                                            
Kaupfélag/samvinnuhreyfing/bændur             
Kaupfélagið                                       
Kaupfélagið                                           
kaupfélagið                                               
Kaupfélagið                                                   
Kaupfélagið                                                       
Kaupfélagið - Búðir                                                   
Kaupfélagið sjálft                                                        
Kaupfélagið, verslanir                                                        
Kaupfélaginu og sláturhúsinu                                                      
Kaupfélagsbúðirnar                                                                    
Kaupfélagsstarfssemina og samvinnuhreyfinguna                                             
Kaupfélga                                                                                     
KEA                                                                                               
KEA                                                                                                   
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KEA                                                                                                       
KEA                                                                                                           
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KEA                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                                                                                       
KEA
KEA   
KEA       
KEA           
KEA               
KEA                   
KEA                       
KEA                           
KEA                               
KEA                                   
KEA                                       
KEA                                           
KEA                                               
KEA                                                   
KEA                                                       
KEA                                                           
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KEA                                                               
KEA                                                                   
KEA                                                                       
KEA                                                                           
KEA                                                                               
KEA                                                                                   
KEA                                                                                       
kea                                                                                           
KEA                                                                                               
KEA                                                                                                   
KEA                                                                                                       
KEA                                                                                                           
KEA                                                                                                               
KEA                                                                                                                   
KEA                                                                                                                       
KEA                                                                                                                           
KEA                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                           
kea                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                                   
KEA                                                                                                                                                                                                       
KEA                                                                                                                                                                                                           
KEA                                                                                                                                                                                                               
KEA                                                                                                                                                                                                                   
KEA - samvinnuhreifing - framsókn                                                                                                                                                                                         
KEA Ak - nágennis                                                                                                                                                                                                             
KEA búðir                                                                                                                                                                                                                         
KEA búðir                                                                                                                                                                                                                             
KEA eða Akureyri                                                                                                                                                                                                                          
KEA eitthvað sem var                                                                                                                                                                                                                          
KEA fjárfestingaf. á Norðurlandi eystra                                                                                                                                                                                                           
KEA framsókn                                                                                                                                                                                                                                          
KEA Græni liturinn = Bændur                                                                                                                                                                                                                               
KEA græni tigullinn = tún,framsókn                                                                                                                                                                                                                        
KEA Kaupfélag                                                                                                                                                                                                                                             
KEA, Túnbletturinn = græni liturinn                                                                                                                                                                                                                       
Kemur ekkert í hugan                                                                                                                                                                                                                                      
Kemur ekkert upp í hugan                                                                                                                                                                                                                                  
Kjölfesta         
Kjölfesta í samfélaginu
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kjölfestu - kjarna        
kjötvinnsla                   
landbúnað                         
landbúnaður                           
Landbúnaður                               
liðna tíð                                     
mat                                               
matur (kjöt, mjólk o.fl.)                             
Matvælaframleiðslu                                        
matvörubúðir                                                  
Matvörur                                                          
Matvöruverslun                                                        
máttarstólpi í sinni byggð                                                
merki á húsum á Ak.4                                                          
merkið alltaf verið til                                                           
Merkileg saga                                                                         
mikið stórveldi - samheldni - framfarir                                                   
mikil umsvif áður í dag ekkert - 2 í vinnu                                                    
mikla þjónustu á svæðinu sem það er á                                                             
minnir á gömlu samvinnuhreyfinguna                                                                    
mjókurafurðir                                                                                             
náttúru og landbúnaður                                                                                        
nei                                                                                                               
niðurrifsstarfssemi                                                                                                   
Nokkuð gott fyrirtæki                                                                                                     
Norðlenskt                                                                                                                    
Norðlenskt fyrirtæki                                                                                                              
Norðlenskt kaupfélag                                                                                                                  
Pabbi hann teiknaði lógóið                                                                                                                
pappirsfyrirtæki                                                                                                                              
Peningahyggju                                                                                                                                     
rekstur og þjónusta á ýmsum sviðum atvinnulífsins                                                                                                     
Rótfróið gamalt fyrirtæki                                                                                                                                 
rótgróið traust fyrirtæki                                                                                                                                     
Saamvinnuhugsjón, bæta líf fólks á heimasvæðinu                                                                                                                   
Sameignarfélag                                                                                                                                                        
sameingartákn                                                                                                                                                             
Sameining                                                                                                                                                                     
sameining                                                                                                                                                                         
Sameining - Kaupf.tákn                                                                                                                                                                
Sameining - Kaupfélag Eyjafirði                                                                                                                                                           
sameining - samstarf                                                                                                                                                                          
Sameining Kaupfélag                                                                                                                                                                               
sameiningartákn                                                                                                                                                                                       
sameiningartákn                                                                                                                                                                                           
Sameiningartákn bænda( enhefur misst þá merkingu)                                                                                                                                                             
sameiningartákn Eyfirðinga og Þingeyinga                                                                                                                                                                          
sameiningartákn fyrir Ak. og nágrenni                                                                                                                                                                                 
samheldni                                                                                                                                                                                                                 
samhug samvinnu                                                                                                                                                                                                               
samstaða                                                                                                                                                                                                                          
samstaða bænda                                                                                                                                                                                                                        
Samstaða f, norðan                                                                                                                                                                                                                        
Samstaða kaupfélag Eyf. Ak                                                                                                                                                                                                                    
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samstarf við fólk á Eyjafj. til að efla menningu                                                                                                                                                                                                  
Samtök bænda                                                                                                                                                                                                                                          
Samtök bænda                                                                                                                                                                                                                                              
samtök bænda                                                                                                                                                                                                                                              
samtök fjölda manna á jákvæðum nótum                                                                                                                                                                                                                      
Samvinna
samvinna  
samvinna - saman                                                                                                                                                                                                                                          
Samvinna (áður fyrr)                                                                                                                                                                                                                                      
samvinna og hugsjón   
Samvinna og samgangur     
Samvinnu - KEA                
samvinnufél.                      
samvinnufélag                         
Samvinnufélag                             
samvinnufélag - græni tígullinn = framsókn    
samvinnufélagið                                   
samvinnuhreyfing í gamla daga                         
samvinnuhreyfingin                                        
samvinnuhreyfingin                                            
Samvinnuhugsjón                                                   
Samvinnuhugsun                                                        
samvinnusambandið                                                         
Samvinnusjónarmið                                                             
Samvinnustefna og jafnrétti, eitthv. sem er ekki til í dag hjá KEA                
samvinnutákn á sínum tíma - ekkert í dag                                              
samvinuhugsjón                                                                            
sígild samvinnustarfssemi klædd í nýjan búning                                                
Skammstöfun                                                                                       
skjaldamerki Akureyrar frá því í gamla daga                                                           
skyr                                                                                                      
skyr                                                                                                          
skyr                                                                                                              
standa saman                                                                                                          
sterkasta Kaupf.á sínum tíma                                                                                              
sterkt afl á Norðulandi                                                                                                       
stofnun sem Eyfirðingar geta litið til - bakhjarl                                                                                 
Stórt og öflugt fyrirtæki sem skapar atv.                                                                                             
Stórveldi - bara KEA-Akureyri                                                                                                             
Stórveldi, stimpill sem allir voru með á enninu, kaupfélag                                                                                    
styrkja atv.starfssemi og byggð                                                                                                                   
Styrkur fyrir Eyjafj.svæðið og þau mál sem er lagt áhersla á stuðli að uppb.                                                                          
sukk og svínarí                                                                                                                                           
tákn fyrir Eyjafj. - logo Eyjafj.                                                                                                                             
Tengt Ak                                                                                                                                                          
traust og gömul gildi                                                                                                                                                 
traust stofnun í 100 ár                                                                                                                                                   
Umsvif og framkvæmdir                                                                                                                                                         
Uppbyggingin og atvinnulíf sem áðuir var                                                                                                                                          
úrvinnsla úr vörum bænda                                                                                                                                                              
Útgerð og slipp                                                                                                                                                                           
veit ekki                                                                                                                                                                                     
Veit ekki                                                                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                                                                             
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veit ekki                                                                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                                                                     
Veit ekki                                                                                                                                                                                                         
veit ekki                                                                                                                                                                                                             
veit ekki                                                                                                                                                                                                                 
veit ekki                                                                                                                                                                                                                     
veit ekki                                                                                                                                                                                                                         
Veit ekki                                                                                                                                                                                                                             
Veit ekki stendur ekki fyrir neitt                                                                                                                                                                                                        
veit ekki, Eyjafjörður                                                                                                                                                                                                                        
versl. + bændur                                                                                                                                                                                                                                   
versl. félag                                                                                                                                                                                                                                          
versl. og þjónusta                                                                                                                                                                                                                                        
verslanir og verksmiðjur og annar iðnaður                                                                                                                                                                                                                 
verslannir ofl.                                                                                                                                                                                                                                           
verslun og þjónusta                                                                                                                                                                                                                                       
verslunarfélag                                                                                                                                                                                                                                            
verslunarfyrirtæki                                                                                                                                                                                                                                        
verslunin         
Verslunina            
XB                        
yrrverandi Kaupfélag /ekkert í dag,skúffubank                                                                                                                                                                                                             
Það sem liðið er                  
þjónusta                              
Öflugt félag                              

Geturðu nefnt dæmi um slíkt verkefni sem þér fannst áhugavert eða 

mikilvægt? 
300000 í Kristján Jóhanns                                                                                                                                                                                                       
Afreksmannasjóður                                                                                                                                                                                                                   
afreksmenn í í þróttum                                                                                                                                                                                                                  
Atvinnu, íþróttir                                                                                                                                                                                                                           
Baðlón í Mývatnssveitr                                                                                                                                                                                                                          
Björgunarsveitin Súlur                                                                                                                                                                                                                              
Blúshátið á Ólafsfirði                                                                                                                                                                                                                                  
Eðlisfræði hjá MA fékk styrk                                                                                                                                                                                                                              
Einstaklingsstyrkir                                                                                                                                                                                                                                       
Eitthvað í sambandi við ungdóminn                                                                                                                                                                                                                         
ekkert sem ég man eftir                                                                                                                                                                                                                                   
fékk sjálf styrk                                                                                                                                                                                                                                          
félagsmála      
Fiskeldi Eyjafjarðar
fjölmargt gott KEA ekki styrkja jarðböð                                                                                                                                                                                                                   
frjálsar íþróttir           
Frjálsíþróttafólk hefur fengið styrki                                                                                                                                                                                                                     
Frjálsíþróttam. Þorsteinn Ing.      
frjálsíþróttamenn og menning            
Golfklúbburinn Hvammur                      
Gufubað eða heita potta hjá mývatni             
HA                                                  
handboltastrákar og sundstyrkur                         
háskólasjóður KEA                                           
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Háskólasjóðurinn                                                
hljóðfærakaup í Hafralækjarskóla                                    
Hlúa að Hvanneyri Séra Björn                                            
Hraunsrétt Aðaldal, smámunasafn í Eyjafirð                                  
í þróttafólk                                                                    
Íþr.fél., leikfélög                                                                 
íþrótta og menningastyrkir                                                              
íþrótta og námsstyrkir                                                                      
íþrótta og tónlistamenn hafa fengið styrki                                                      
íþróttafélög og einstaklinga                                                                        
Íþróttafólk                                                                                             
íþróttafólk                                                                                                 
íþróttafólk                                                                                                     
íþróttafólk                                                                                                         
íþróttafólk                                                                                                             
Íþróttafólk og menning                                                                                                      
Íþróttafólk, leiklistahópur                                                                                                     
íþróttafólk, listafólk                                                                                                              
íþróttafólk, söngvarar                                                                                                                  
íþróttastyrki                                                                                                                               
íþróttastyrki                                                                                                                                   
Íþróttastyrkir                                                                                                                                      
íþróttastyrkir                                                                                                                                          
Íþróttastyrkir                                                                                                                                              
íþróttastyrkir                                                                                                                                                  
íþróttastyrkir                                                                                                                                                      
íþróttastyrkir                                                                                                                                                          
íþróttastyrkir                                                                                                                                                              
íþróttastyrkir                                                                                                                                                                  
íþróttastyrkir                                                                                                                                                                      
Íþróttastyrkir                                                                                                                                                                          
Íþróttastyrkir, hestamannaf.                                                                                                                                                                
Íþróttastyrkir, námsstyrkir fyrir ungt fólk                                                                                                                                                     
íþróttastyrkur                                                                                                                                                                                      
íþróttastyrkur                                                                                                                                                                                          
íþróttastyrkur og menning                                                                                                                                                                                   
Íþróttastyrkur og menningarstyrkur                                                                                                                                                                              
íþróttat.                                                                                                                                                                                                           
Íþróttir                                                                                                                                                                                                                
íþróttir                                                                                                                                                                                                                    
Íþróttir                                                                                                                                                                                                                        
íþróttir                                                                                                                                                                                                                            
Íþróttir                                                                                                                                                                                                                                
íþróttir                                                                                                                                                                                                                                    
íþróttir                                                                                                                                                                                                                                        
íþróttir                                                                                                                                                                                                                                            
íþróttir                                                                                                                                                                                                                                                
Íþróttir                                                                                                                                                                                                                                                  
íþróttir                                                                                                                                                                                                                                                  
íþróttir                                                                                                                                                                                                                                                  
Íþróttir og fl. styrkir                                                                                                                                                                                                                                   
íþróttir og menning                                                                                                                                                                                                                                       
íþróttir og menningarmál eins og listasafni'                                                                                                                                                                                                              
íþróttir og nemendur til keppni                                                                                                                                                                                                                           
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íþróttir, fólk sem skarar fram úr                                                                                                                                                                                                                         
íþróttir, tónlist, nám      
Jarðböðin                       
Kammelkórs norðurlands              
Karlakórinn Hreimur                     
Knattspyrnufélag Siglufjarðar               
kór hefur fengið styrk                          
Kóra, Leikfélög                                     
Kristján Jóhannsson                                     
Kvennakórinn Embla, leikhúskórinn                           
LA og ýmislegt                                                  
Laios klubbur á Sigló                                               
Leikfélag Hörgdæla og kirkjan á Möðruvöllum                             
leikfélagið, Sinfoníuhl.Norðurlands                                         
Leikfélög hafa fengið styrki, blöð og íþróttafélög                              
Leikfélög, blaðaútgáfa, íþróttamenn                                                 
leikklúbburinn Saga                                                                     
leiklist, tónlist                                                                           
Leiklistarmála, listafólk á Dalvík                                                              
lista og menninga                                                                                   
Listafólk, íþróttafólk hefur verið að fá styrki                                                         
Listafólk, tónlistarfólk (styrkir)                                                                          
listagilið                                                                                                      
Listagilið, handbolti, Íþróttastarfsemi                                                                             
listastyrkir o.fl.                                                                                                      
Man ekki                                                                                                                    
man ekki                                                                                                                        
Man ekki                                                                                                                            
man ekki                                                                                                                                
man ekki                                                                                                                                    
man ekki                                                                                                                                        
man ekki                                                                                                                                            
man ekki                                                                                                                                                
Man ekki                                                                                                                                                    
Man ekki eftir neinu sérstöku en man eftir umfjöllun í blöðum                                                                                                   
man ekki hvað                                                                                                                                                       
Man ekki, eitthvað um íþróttir                                                                                                                                          
man ekki, hef lesið eitthvað                                                                                                                                                
mennignarstyrkir                                                                                                                                                                
Menning                                                                                                                                                                             
menning                                                                                                                                                                                 
menning                                                                                                                                                                                     
Menning og íþróttir                                                                                                                                                                             
menning og íþróttir                                                                                                                                                                                 
menning og listir                                                                                                                                                                                       
menningarmál                                                                                                                                                                                                
Menningarmál                                                                                                                                                                                                    
menningarmál                                                                                                                                                                                                        
menningarmál - styrkir                                                                                                                                                                                                  
Menningarmála og lista                                                                                                                                                                                                      
menningarsjóður                                                                                                                                                                                                                 
Menningarstarfsemi og ferðaþjónustu                                                                                                                                                                                                 
menningarstyrkir                                                                                                                                                                                                                        
menningarstyrkir - kór og íþróttir - einstaklingar                                                                                                                                                                                          
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menningarstyrkir og íþróttast.                                                                                                                                                                                                                  
Menningarstyrkir til Siglufjarðar                                                                                                                                                                                                                   
Menningarstyrkur                                                                                                                                                                                                                                        
Menningarstyrkur til sonar hennar                                                                                                                                                                                                                         
Menningasjóður KEA, Íþróttir                                                                                                                                                                                                                              
menntastyrkir                                                                                                                                                                                                                                             
MT bílar í Ólafsf. Vaðlah.göng, hálendisvegur                                                                                                                                                                                                             
myndlist    
nám, námskeið t.d.fólk sem er ill statt t.d. veikt og svo Íþróttafélög                                                                                                                                                                                    
Námslaun MA til Kóreu
námsstyrkir             
nei                         
nei                             
nei                                 
nei                                     
nei                                         
nei                                             
nei                                                 
nei                                                     
nei                                                         
nei                                                             
nei                                                                 
nei                                                                     
nei                                                                         
nei                                                                             
nei                                                                                 
nei                                                                                     
nei                                                                                         
nei                                                                                             
nei                                                                                                 
nei                                                                                                     
nei                                                                                                         
nei                                                                                                             
nei                                                                                                                 
nei                                                                                                                     
nei                                                                                                                         
nei                                                                                                                             
nei                                                                                                                                 
Nei                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                                                                 
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nei                                                                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei 
nei     
nei         
nei             
nei                 
nei                     
nei                         
nei                             
nei                                 
nei                                     
nei                                         
nei                                             
nei                                                 
nei                                                     
nei                                                         
nei                                                             
nei                                                                 
nei                                                                     
nei                                                                         
nei                                                                             
nei                                                                                 
nei                                                                                     
nei                                                                                         
nei                                                                                             
nei                                                                                                 
nei                                                                                                     
nei                                                                                                         
nei                                                                                                             
nei                                                                                                                 
nei                                                                                                                     
nei                                                                                                                         
nei                                                                                                                             
nei                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                     
nei                                                                                                                                         
nei                                                                                                                                             
nei                                                                                                                                                 
nei                                                                                                                                                     
nei ekki í svip                                                                                                                                             
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nei fer inn um annað og út um hitt                                                                                                                              
nei, eitthvað í tengslum við tónlist                                                                                                                                
nei, ekki 1,2,3 tónlist                                                                                                                                                 
Nei, man ekki, styrkur Krisján Jóhanns                                                                                                                                      
Ólafsfjörður - Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                  
Ólympíufararnir í stærðfr. / eðlisfr. og Arnór Atlason                                                                                                                              
Safnahúsið Mánárbakka                                                                                                                                                                   
Séra Bjarni á Siglufirði                                                                                                                                                                    
Sinfóníuhljómsv. Norðurlands                                                                                                                                                                    
Sjómannafél. Ólafsfj.                                                                                                                                                                               
Skíðastyrkir                                                                                                                                                                                            
sótti um styrk fyrir harmonikkufélag Þingeyjinga og fékk hann                                                                                                                                               
Strákur í hokkí, Hjálparstarf kirkjunnar og íþróttir                                                                                                                                                            
styjðja menningar og íþróttamál                                                                                                                                                                                     
styrki til íþróttafólks                                                                                                                                                                                                 
Styrkir í des.til menningar og íþrótta á Húsavík                                                                                                                                                                            
styrkir í rannsóknaverkefni go nám                                                                                                                                                                                              
Styrkir kóra og tónlistarfólk                                                                                                                                                                                                       
Styrkir sem veittir voru á Siglufjörð (kvennfélagið/sögufélagið)                                                                                                                                                                        
styrkir til afreksmanna                                                                                                                                                                                                                     
styrkir til afreksmanna og listamanna                                                                                                                                                                                                           
Styrkir til einstaklinga og Hásk.á Ak                                                                                                                                                                                                               
styrkir til frjálsíþróttaf.í Þingeyjarsv. o.fl.                                                                                                                                                                                                         
styrkir til frjálsíþróttamanna                                                                                                                                                                                                                            
Styrkir til HA, styrkir til umbóta á samgöngum, styrkja einnig listatburði                                                                                                                                                                                
styrkir til íþrótta og menningarmála                                                                                                                                                                                                                      
Styrkir til íþróttafólks                                                                                                                                                                                                                                  
styrkir til íþróttafólks                                                                                                                                                                                                                                  
Styrkir til íþróttafólks                                                                                                                                                                                                                                  
styrkir til íþróttafólks og leikfélaga                                                                                                                                                                                                                    
styrkir til íþróttamanna
Styrkir til íþróttamanna    
styrkir til íþróttamála         
styrkir til íþróttamála             
Styrkir til Körfuboltamanna             
styrkir til leiklistar og íþrótta           
Styrkir til listamanna                          
styrkir til menningarmála                           
styrkir til náms- og íþróttamanna                       
Styrkir til skólagöngu                                      
styrkir til tónlistarfólks og kóra o.fl.                        
styrkir til ungra íþróttamanna                                      
styrkirr til íþróttamanna                                               
styrkja einstaklinga í menningarst.                                         
styrkja félagasamtök og einstakl. í menningarmálum                              
styrkja HA, nám                                                                     
styrkja íþróttamenn, hákarlasafnið í Hrísey                                             
styrkja íþróttir                                                                            
styrkja lystamenn                                                                               
styrkja skíðamenn á norðurlandi                                                                     
Styrkja unga íþróttamenn                                                                                
Styrkja unga íþróttamenn og afreksfólk                                                                      
Styrkja ungt fólk í íþróttum                                                                                    
styrkti roðlaust og beinlaust frá Ólafsfirði                                                                        
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Styrktu afreksfólk frá Ólafsf.                                                                                          
styrktu frjálsíþróttafók Þingeyjars.                                                                                        
Styrktu leikfélagið í Reykjadal                                                                                                 
styrkur í Jarðböðin                                                                                                                 
Styrkur til Árbók Ólafsf. o.fl.                                                                                                         
Styrkur til bókaskrifa                                                                                                                      
styrkur til byggðasafns á Mánárbakka                                                                                                            
Styrkur til Karlakórs Eyjafjarðar                                                                                                                   
Styrkur til kórstarfs á Siglufirði                                                                                                                      
Styrkur til leikhúskórsins                                                                                                                                  
Styrkur til listamanna                                                                                                                                          
Styrkur til menningardagatals                                                                                                                                       
styrkur til Sálubótar                                                                                                                                                   
styrkur til stráka að útbúa djúprafal                                                                                                                                       
Styrkur til söngvara frá Sigló                                                                                                                                                  
styrkur til unglinga í Þingeyjarsýslu                                                                                                                                               
styrkur til ungs skákmanns                                                                                                                                                              
styrkur til uppbyggingar á Mánárbakka                                                                                                                                                       
styrkur til viðhalds á safninu á Mánárbakka                                                                                                                                                     
styrkur til viðhalds minjasafns                                                                                                                                                                     
stærðfræðilið MA - íþróttamenn                                                                                                                                                                          
Söngvarar  og hljóðfæraleikarar eru að fá styrki                                                                                                                                                            
T.d til tveggja frjálsíþróttamanna og til hótelstjóra í Reykjadal                                                                                                                                               
T.d. íþróttamenn og veikt barn í Danmörku, KEA borgaði                                                                                                                                                              
til efnilegra ungmenna. Íþrótta, menningar og atvinnu                                                                                                                                                                   
til lítilla félagasamtaka (munar miklu)                                                                                                                                                                                     
til menningarmála og íþróttamála                                                                                                                                                                                                
Til tónlistarhátíðar                                                                                                                                                                                                                
Tónleikahald í Mývatnssveit                                                                                                                                                                                                             
tónlist og einstaklingar í námi                                                                                                                                                                                                             
Tónlist og íþróttastyrkir                                                                                                                                                                                                                       
Tónlist, íþróttamenn, bókmenntastyrkir útgáfustarfsemi                                                                                                                                                                                              
tónlistar og annarra menningarverkefna                                                                                                                                                                                                                  
tónlistarnemendur                                                                                                                                                                                                                                         
tyrkir til íþróttafél. og leikskóla o.fl.                                                                                                                                                                                                                 
unga handboltastráka                                                                                                                                                                                                                                      
uppbygging á Mánárbakka                                                                                                                                                                                                                                   
uppbygging Mánárbakki - íþróttastyrkir                                                                                                                                                                                                                    
Uppsetning Svarfdælasögu á Dalvík                                                                                                                                                                                                                         
Vaðlaheiðargöng     
veit ekki               
Veitti Laugarborg styrk     
veittu styrk til ullarvinnslu samkeppni                                                                                                                                                                                                                   
verkefni á Safnahúsið Húsavík       
Verkefni tengt HA og íþróttum           
Víkuskarð?????????                          
VSA                                             
ýmisleg framfaramál.                                
ýmislegt t.d.íþróttafólk                                
ýmsir styrkir til félagsstarfs, kóra og menningarmála       
Þátttakendur í uppbyggingu á Hrauni                             
Þeir styrktu lionskl.Siglufj. til endurbóta á kirkjugarði           
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Er eitthvað eitt sem þú myndir nefna sem mikilvægt er að KEA hugi að eða setji 

á sína stefnuskrá? 
(stóriðja) eða orkufrekur iðnaður                                                                                                                                                                                                    
að fólk hafi atvinnu á þessu svæði                                                                                                                                                                                                       
Að halda landbúnaði gangandi í sveitunum í kring                                                                                                                                                                                             
Að horfa í auknum mæli til austurs - auka verulega kastljósið þar                                                                                                                                                                                
að þeir hasli sér völl á þessu svæði                                                                                                                                                                                                                 
Ak. og nágrenni                                                                                                                                                                                                                                          
alda áfram að styðja HA og rannsóknarve                                                                                                                                                                                                                   
allar klær úti varðandi atvinnusköpun og samgöngur, en ekki samt hálendisvegum                                                                                                                                                                            
Allir ættu að vera jafnir. Fella út jaðartekjur í lok árs                                                                                                                                                                                                 
Alls ekki setja álver, alveg á móti því                                                                                                                                                                                                                   
allt mikilvægt sem er til uppbyggingar                                                                                                                                                                                                                    
almannatengsl - kynning - auglýsingar (láta vita að KEA sé til)                                                                                                                                                                                           
Almennt að styðja við bakið á atvinnu og menningarmálum                                                                                                                                                                                                   
Atv.mál                  
atv.mál á svæðinu okkar      
atv.mál um allan fjörðinn        
atv.mál.                             
atv.mál.                                 
atv.skapandi fyrir Eyjafj. leggja fé í það og í nýsköpun                                                                                                                                                                                                  
atv.sköpun                                       
atv.sköpun                                           
atv.sköpun - hærri laun                                  
atv.sköpun á Ak.                                             
atv.uppbygging                                                   
atv.þróun                                                            
atvinna                                                                  
Atvinna                                                                      
Atvinna á Ak                                                                     
Atvinna og iðnaður                                                                   
Atvinna, úrvalið í búðum                                                                 
Atvinnulíf í Eyjaf.                                                                          
atvinnumál                                                                                       
Atvinnumál                                                                                           
atvinnumál                                                                                               
Atvinnumál                                                                                                   
atvinnumál                                                                                                       
Atvinnumál                                                                                                           
Atvinnumál                                                                                                               
atvinnumál                                                                                                                   
Atvinnumál - Nýsköpun                                                                                                            
Atvinnumál í Eyjafirði                                                                                                               
Atvinnumálin                                                                                                                             
atvinnumálin                                                                                                                                 
Atvinnumálin meira                                                                                                                               
Atvinnusköpun                                                                                                                                        
atvinnusköpun á Ak                                                                                                                                       
Atvinnusköpun í Eyjafirði                                                                                                                                    
Atvinnutækifæri                                                                                                                                                  
Atvinnuuppbygging                                                                                                                                                    
atvinnuuppbygging                                                                                                                                                        
Atvinnuuppbygging                                                                                                                                                            
Atvinnuuppbygging                                                                                                                                                                
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Atvinnuuppbygging                                                                                                                                                                    
Atvinnuuppbygging                                                                                                                                                                        
atvinnuþróun og uppbygging                                                                                                                                                                   
Auglýsa starfsemi sína betur                                                                                                                                                                     
auka atv.möguleika                                                                                                                                                                                   
Auka atvinnu í Eyjafirði, Ath fyrir menntafólk                                                                                                                                                           
Avinnumál, þarf að efla. Eitthvað svipðað álveri                                                                                                                                                             
áframhaldandi við þá aðila sem eru á svæðinu skóla, atvinnu og menningarstarfssemi                                                                                                                               
álver í Eyjafj.                                                                                                                                                                                                      
bara að sinna sínu heimasvæði                                                                                                                                                                                            
Betri verslun á Siglufirði                                                                                                                                                                                                   
breyta um ímynd                                                                                                                                                                                                                  
Byggðarlögin og styrkja atvinnurekstur                                                                                                                                                                                               
Byggja festu, félagið marki þá stefnu að Norðurland eystra sé ein heild - atv.svæði og 
menningarsvæði                                                                                                                                    
byggja Norðurland upp                                                                                                                                                                                                                        
byggja upp atv.líf á Ak og Eyjafj.svæðinu                                                                                                                                                                                                        
Byggja upp atv.líf í Eyjaf.                                                                                                                                                                                                                          
Byggja upp atvinnulíf                                                                                                                                                                                                                                    
Byggja upp atvinnuskökun                                                                                                                                                                                                                                  
Byggja upp betri atvinnumöguleika hér á svæðinu                                                                                                                                                                                                           
byggja upp ferðaþjónustu á fleiri stöðum                                                                                                                                                                                                                  
bændum sem byggðu félgið upp - sveitirnar                                                                                                                                                                                                                 
bæta atv,líf, menntun, uppbyggingu á svæðinu                                                                                                                                                                                                              
Bæta atvinnu á svæðinu, hækka laun o.frv.                                                                                                                                                                                                                 
Bæta samgöngur, gegn um Víkurskarð                                                                                                                                                                                                                        
bæta verslunarmál og hætta að breyta nöfnum, nota meira ísl.iðnað                                                                                                                                                                                         
ef þeir sem hagnast skili því til samfélagsins aftur                                                                                                                                                                                                      
Efla allt svæðið betur, sem það hefur tengst                                                                                                                                                                                                              
efla atv. og laun                    
efla atvinnu                             
efla atvinnu á svæði ekki þar fyrir utan     
Efla atvinnu á svæðinu                           
Efla atvinnu á svæðinu                               
Efla atvinnu á svæðinu og hækkun launa                   
Efla atvinnu á þessu svæði                                   
Efla atvinnulíf í Eyjafirði                                      
efla atvinnulífi hóra                                                
Efla atvinnulífið                                                        
Efla atvinnulífið                                                            
Efla atvinnumöguleika á svæðinu                                                  
efla byggð í Þingeyjarsýslu                                                          
efla Eyjafj.                                                                             
Efla framfarir í landbúnaði á svæðinu                                                        
Efla framgang í Eyjafirði                                                                        
Efla grunnatvinnugr. við fjörðinn                                                                    
efla hinar dreifðu byggðir                                                                               
efla landbúnað sem tengist gróðurhúsum, ilrækt                                                               
efla meira út um byggðirnar                                                                                      
Efla minningu og listir                                                                                              
Efla norð-austurland                                                                                                     
efla sig                                                                                                                     
Efla verslun                                                                                                                     
efling atv.mála í Eyjaf.                                                                                                             
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efling byggðanna vera landssvæðinu                                                                                                       
Efling byggðar á svæðinu                                                                                                                     
efling menningarlífs og virkjun ungs fólks                                                                                                       
efling menntunar og tengsla menntunarinnar við atv.lífið.                                                                                            
efæa atvommistarfsemi                                                                                                                                    
Eitthvað með að styrka atvinnu og nýsköpun                                                                                                                   
Ekkert                                                                                                                                                           
Ekkert eitt                                                                                                                                                          
Ekkert eitt frekar en annað                                                                                                                                              
ekkert pælt í þessu                                                                                                                                                          
ekkert sérstagt                                                                                                                                                                  
ekki gleyma ???? atv.vegum, mjólkuriðnaði og kjötiðn                                                                                                                                 
ekki hugmynd                                                                                                                                                                             
ekki skoðun                                                                                                                                                                                  
ekki velt þessu nóg fyrir sér                                                                                                                                                                    
Eyjafjörður er stærri en bara AK                                                                                                                                                                     
fara austur fyrir Vaðlaheiði með uppbyggingu                                                                                                                                                             
fara ekki á hausinn                                                                                                                                                                                          
Fara til baka og vera samvinnufélag                                                                                                                                                                              
fá sem mera vinnu á svæðið                                                                                                                                                                                           
fá stóriðju                                                                                                                                                                                                              
fjárfesta á sínu svæði, í heimabyggð                                                                                                                                                                                         
fjárfesta í fyrirtækjum sem hér starfa                                                                                                                                                                                           
fjárfesta í sinni heimasveit                                                                                                                                                                                                         
fjárfestingar á svæðinu                                                                                                                                                                                                                  
Fjölþætta atvinnulífið                                                                                                                                                                                                                       
Forvarnarstarfsemi í grunnskólum. Gera meira fyrir ferðamannaiðnaðinn á Ak                                                                                                                                                                       
fólkið yfirleitt                                                                                                                                                                                                                                     
Framfarir í atvinnumálastofnun                                                                                                                                                                                                                           
fylgja eftir því sem þeir eru að gera                                                                                                                                                                                                                     
færa sig meira austur á bóginn í atv.uppbyggingu o.fl.                                                                                                                                                                                                    
gera bæinn okkar betri                                                                                                                                                                                                                                    
gera okkur ljósari grein fyrir hvað hafa fyrir stafni                                                                                                                                                                                                     
gott að efla atvinnulíf                                                                                                                                                                                                                                   
Gott samstarf við Háskólann gæti leitt af sér góð störf og nýsköpun                                                                                                                                                                                       
Göngin og efling iðnaðar í Eyjaf.+ snjóbyssa og skíðalyfta í Hlíðarfjall                                                                                                                                                                                  
HA og Vaðlah.göng        
hafa allt eins og það var    
Haiðarleiki við þá sem þeir eiga samskipti við                                                                                                                                                                                                            
Halda áfram að byggja upp Eyjaf.     
halda áfram að byggja upp sveitafélögin  
Halda áfram að styrkja atvinnu á svæðinu     
Halda áfram að syrkja Eyjafj.                    
Halda áfram að þjóna Eyfirðingum                     
Halda áfram atv.starfssemi á Húsavík                     
halda áfram á sína braut                                     
halda áfram á sömu braut                                         
halda áfram á sömu braut og víkka sitt svið                          
halda áfram á þessari braut                                              
halda áfram í útgerð                                                         
halda áfram með útgerð                                                           
Halda áfram menningarstarfi                                                          
halda áfram sömu stefnu                                                                  
halda einhverju í heimabyggð                                                                 
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Halda einhverri atvinnu gangandi                                                                 
Halda landbúnaði á svæðinu                                                                           
halda sig heima í héraði                                                                                 
halda sínu fólki heima - gera eitthv. þannig að það fari ekki burt                                           
Halda svona áfram                                                                                                
Halda uppi atv. í héraðinu og bæta samgöngur                                                                         
halda útgerðinni á norðurlandi                                                                                           
haldi sig við norðlensk                                                                                                      
Hefðu mátt hugsa betur um svæðin í kring áður en þeir breyttu stefnu sinni þ.e. á þeim 
sviðum sem þeir voru í                    
hífa launin upp á Akureyri                                                                                                           
hjálpa þeim sem minna mega sín á þessu svæði                                                                                             
hlú betur að fólki, gömlum og barnafólki, skapa atvinnu                                                                                      
Hlúa að atv.lífi í firðinum                                                                                                                      
Hlúa að bænum                                                                                                                                        
Hlúa að Eyjafj.svæðinu og styrkja þennan kjarna                                                                                                          
hlúa vel að HA það vantar t.d. nýjar smásjár hjá Rannsóknadeild                                                                                              
Horfa til frambúðar og hlúa að æskunni                                                                                                                           
huga að atvinnuuppbyggingu á svæðinu                                                                                                                                 
huga að því að horfa lengra en bara á Akureyri - vera víðsýnni                                                                                                           
huga að öllu svæðinu                                                                                                                                                         
huga betur að dreifðu byggðunum utan Akureyrar - vill fá þá austur                                                                                                               
Hugi að landbúnaði og bændum í sveitum - viðhalda mannlífinu                                                                                                                         
hugsa austur fyrir Vaðlaheiði                                                                                                                                                            
Hugsa betur um byggðirnar                                                                                                                                                                    
Hugsa um bændur                                                                                                                                                                                  
Hugsa um Eyjafjörð                                                                                                                                                                                   
hugsa um Þingeyinga líka t.d. atv.mál. þar                                                                                                                                                               
Hugsi um fleiri staði en Akureyri, hugsi betur um litlu staðina                                                                                                                                              
Hyggli bændum                                                                                                                                                                                                    
hætta að rífa niður annars staðar í byggðarlögum kringum Akureyri                                                                                                                                                    
jafnrétti fyrir alla félagsmenn á svæðinu sem KEA er á - hugsa um alla sína félagsmenn, 
ekki bara þá sem búa á Akureyri                                                                                                  
Jarðgöng í Vaðlaheiði                                                                                                                                                                                                        
Jarðgöng um Vaðlaheiði                                                                                                                                                                                                           
Já, samgöngumál, byggðamál, víkka út, að huga að félagssvæðinu víðar                                                                                                                                                                 
Kannski samgöngur                                                                                                                                                                                                                        
Kaupa fyrirtæki til flutninga og beita fjármunum                                                                                                                                                                                             
kaupa kvóta sem búið er að glata                                                                                                                                                                                                                 
KEa sinni málefnum fólksins á svæðinu                                                                                                                                                                                                                
KEA ætti að standa að því að halda byggð ís veitum og halda styðja við bakið á sveitunum                                                                                                                                                                 
Koma hlutlaust að uppbyggingu svæðisins                                                                                                                                                                                                                   
Koma meira inní atvinnulífið                                                                                                                                                                                                                              
koma mjólkursamsölunni í gang aftur                                                                                                                                                                                                                       
koma upp fréttastöð fyrir svæðið                                                                                                                                                                                                                          
kynna sig betur                                                                                                                                                                                                                                           
Kynna starfsemina betur                                                                                                                                                                                                                                   
kynna starfssemi fyrirtækisins betur vera sýnilegri                                                                                                                                                                                                       
Landbúnaðarmál           
láta taka eftir sér          
leggja það niður                 
listalíf                             
lítið inn í þessum málum                 
lægra vöruverð                               
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man ekki                                         
man ekki                                             
Mannabreytingar fyrrst og fremst                         
Meira í atvinnu                                              
meira uppl.flæði                                                 
meiri atv. í bæjum                                                   
Meiri atv.á litlu stöðunum og sveitarf.                                  
meiri atv.uppbygging                                                         
menning og listir, nýbreytni í atvinnuháttum                                     
Menningar meira á þessu svæði Eyjaf.                                                 
Menntamál                                                                                
menntamál á svæðinu                                                                          
menntun barna                                                                                    
Menntun og uppbygging og atvinnustefna                                                               
Mjólkursamlagið, láta bændur hafa þaðsm þeir                                                             
muna eftir fleirum á Norðurlandi en Akureyri                                                                 
muna eftir upphafinu                                                                                             
nei                                                                                                                  
nei                                                                                                                      
nei                                                                                                                          
nei                                                                                                                              
nei                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                          
Nei                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                          
Nei                                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei  
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nei      
nei          
nei              
nei                  
nei                      
nei                          
nei                              
nei                                  
nei                                      
nei                                          
nei                                              
nei                                                  
nei                                                      
Nei                                                          
nei                                                              
nei                                                                  
nei                                                                      
nei                                                                          
nei                                                                              
nei                                                                                  
nei                                                                                      
nei                                                                                          
nei                                                                                              
nei                                                                                                  
nei                                                                                                      
nei                                                                                                          
nei                                                                                                              
nei                                                                                                                  
nei                                                                                                                      
nei                                                                                                                          
nei                                                                                                                              
nei                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                                          
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nei                                                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                                                          
nei                                                                                                                                                                                                                                              
nei                                                                                                                                                                                                                                                  
nei                                                                                                                                                                                                                                                      
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei                                                                                                                                                                                                                                                       
nei  
nei      
nei          
nei              
nei                  
nei                      
nei                          
nei                              
nei                                  
nei                                      
nei                                          
nei                                              
nei                                                  
nei                                                      
nei                                                          
nei                                                              
nei                                                                  
nei                                                                      
nei                                                                          
nei                                                                              
nei                                                                                  
nei                                                                                      
nei                                                                                          
nei                                                                                              
nei                                                                                                  
nei - menntamál                                                                                          
Nei (veit ekki) mættu útskýra fyrir fólki hvað þeir eru að gera                                              
nei bara halda utan um hjá sér                                                                                   
nei ekkert                                                                                                           
nei ekkert eitt                                                                                                          
nei fínt eins og er                                                                                                          
Nei nema standa þétt við bakið á HA                                                                                              
Norðurveginn                                                                                                                         
nota peningana á þessu svæði                                                                                                             
nota peningana í heimabyggð                                                                                                                  
Nýsköpun fyrir alla á félagssvæðinu, vera sýnilegri                                                                                              
nýsköpun, ný markmið                                                                                                                                 
Opna búðirnar aftur                                                                                                                                      
Opna matvörubúð í miðbænum                                                                                                                                   
Opna útibú verslun                                                                                                                                               
Rannsóknir vísindastörf, HA                                                                                                                                          
Renna styrkari stoðum undir ferðaþjónustu á svæðinu                                                                                                                      
reyna að ná út fyrir Eyjafj.svæðið - vera sýnilegri í Þingeyjarsýslum                                                                                                        
Sameinast öðrum félögum                                                                                                                                                          
samgöngu og atv.mál.                                                                                                                                                                 
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samgöngumál                                                                                                                                                                              
samgöngumál                                                                                                                                                                                  
Samgöngumál                                                                                                                                                                                      
samgöngumál helst                                                                                                                                                                                    
Samgöngumál margt gott sem kæmi í kjölfarið                                                                                                                                                              
Samgöngumál, flug, nýsköpun                                                                                                                                                                                  
Samgöngumál, stuðla að bættum tölvusamskiptum í Þingeyjarsýslu                                                                                                                                                   
samgöngur - hálendisvegur - Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                          
samgöngur og menningarmál                                                                                                                                                                                                
selja hlutabréfin í Samherja og nýta pen. í eitthv.betra                                                                                                                                                                     
setja fé í menningu og listir á Eyjafj.sv.                                                                                                                                                                                       
sjá svar við sp. 18                                                                                                                                                                                                                  
skapa atv.                                                                                                                                                                                                                               
Skapa atvinnu á Ólafsfirði                                                                                                                                                                                                                   
Skapa atvinnutækifæri                                                                                                                                                                                                                            
skapa vinnu                                                                                                                                                                                                                                          
Skinnaverksmiðju o.fl.                                                                                                                                                                                                                                   
snjóbyssur í Hlíðarfjall                                                                                                                                                                                                                                  
stóra erlenda fjárfesta á svæðinu                                                                                                                                                                                                                         
Stóriðja                                                                                                                                                                                                                                                  
stuðla að atv.skapandi  starfi í Eyjaf.                                                                                                                                                                                                                   
Stuðla að aukinni atvinnu í Eyjafirði                                                                                                                                                                                                                     
stuðla að byggðaöryggi á Norðurlandi                                                                                                                                                                                                                      
stuðla að fjölbr.atv.lífi og meiri styrkir til menningarmála                                                                                                                                                                                              
stuðla að meir millilandaflugi frá Ak                                                                                                                                                                                                                     
stuðla að meiri atv.á svæðinu
Stuðla að meiri samheldni á svæðinu                                                                                                                                                                                                                       
stuðla að uppbyggingu á N-eystra     
stuðla að uppbyggingu í Eyjafirði        
stuðla að uppbyggingu stórs vinnustaða á norðurlandi                                                                                                                                                                                                      
stuðli að jákv.uppbyggingu heildar               
Styðja meira og meira og vera sýnilegri við Háskólanna/rannsóknarvinnu/matvælaklasa                                                                                                                                                                       
styðja við menningu, menntun og rannsóknir               
styrkja atv. í sveitum                                       
styrkja atv.líf  á Norðurlandi eystra                            
Styrkja atvinnulífið                                                 
Styrkja atvinnulífið í héraðinu                                          
styrkja áfram sína heimabyggð                                                
styrkja betur svæði utan Eyjafj.                                                 
styrkja byggðina t.d. Vaðlaheiðargögn                                                
Styrkja bæjarmenninguna og listastarfsemina í bænum                                      
styrkja bændur                                                                               
Styrkja Eyjafjarðarsvæðið                                                                        
Styrkja Eyjafjörð                                                                                    
Styrkja Háskólann og þau málefni sem þeir (KEA) drápu á árum árum og styrkja 
Kvennakór Akureyrar         
styrkja Ísl. landbúna                                                                                        
styrkja landbúnað                                                                                                
styrkja málefni Ak                                                                                                   
styrkja norðlenskt                                                                                                       
styrkja nýsköpunarfyrirtæki                                                                                                  
styrkja sjávarútv.á svæðinu                                                                                                      
Styrkja svæðið                                                                                                                       
Styrkja svæðin norðan og norðaustanlands - Ak og svæðið í kring                                                                          



Viðhorf til KEA                                                                                                                                   RHA  

Bls.  100 

Styrkja við bakið á menntun og fræðslu                                                                                                       
styrkja þá sem hafa lítið                                                                                                                        
Stækka sig                                                                                                                                           
stækka svæði vaxtasamningsins                                                                                                                            
sýnilegri                                                                                                                                                    
sýnilegri markm., fuglegri að koma á framf. því sem þeir ætla að gera                                                                                            
T.d. styrkja Háskólann                                                                                                                                               
Taka upp gamla félagið                                                                                                                                                   
taka þátt í nýsköpun                                                                                                                                                         
tala þátt í uppbyggingu á félagssvæðinu - endurlífga gömlu samvinnugildin                                                                                                       
umhv.vernd                                                                                                                                                                           
Uppbygging Akureyrar                                                                                                                                                                     
uppbygging atvinnulífsins                                                                                                                                                                    
uppbygging Atvinnulífsins                                                                                                                                                                        
uppbygging á atv.                                                                                                                                                                                    
Uppbygging á atvinnulífi                                                                                                                                                                                 
Uppbygging á Eyjafj.svæðinu eða Ak                                                                                                                                                                           
Uppbygging á Eyjafjarðasvæðinu                                                                                                                                                                                   
uppbygging hjá ungu fólki                                                                                                                                                                                            
Uppbygging KEA sem slíks - Kaupfélagsstefna                                                                                                                                                                              
uppbygging landsbyggðar                                                                                                                                                                                                      
Uppbygging menntamála og menning                                                                                                                                                                                                 
Uppbygging miðbæjar Akureyrar                                                                                                                                                                                                        
uppbygging svæðisins atvinnulega séð                                                                                                                                                                                                     
Uppbygging, samgöngur, þjónusta                                                                                                                                                                                                              
Uppbyggingu eins og það var stofnað til að gera                                                                                                                                                                                                  
útdeila sínum arði til samfélagsins aftur                                                                                                                                                                                                            
Vaðlah.göng                                                                                                                                                                                                                                              
Vaðlaheiðarg, bæta skíðasv.                                                                                                                                                                                                                               
Vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
vaðlaheiðargöng                                                                                                                                                                                                                                           
Vaðlaheiðargöng - Menningaruppbyngn                                                                                                                                                                                                                       
Vaðlaheiðargöng og hálendisvegur                                                                                                                                                                                                                          
vakandi og lifandi í atv.málum                                                                                                                                                                                                                            
varðeisla á minjum á sjávarútvegi og fiskvinnslu                                                                                                                                                                                                          
veit ekki                
veit ekki                    
veit ekki                        
veit ekki                            
veit ekki                                
veit ekki                                    
veitingarekstur og veisluþjónusta                
vera ekki að eyða fjármagni í vitleysu t.d. vegaframkvæmdir                                                                                                                                                                                               
Vera réttu megin við núllið sýna fram á hagnað           
Vera sýnilegra                                               
vera til taks fyrir sprotafyrirtæki - hjálpa þeim að vaxa        
verða sameiningartákn fyrir sveitirnar, sem var                      
vil ekki svara                                                           
vinna gott starf                                                             
Það er í mörg horn að líta                                                       
Þeir eru bara að gera góða hluti eins og er                                          
Þeir tveir sem eru á launaskrá hjá KEA séu ekki með milljón á mán                        
Þjóna betur á Húsavík                                                                        
Þjónusta meira en bara AK. Allan Eyjafjörð                                                       
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þurfa að horfa á byggðir austan Eyjafjarðar                                                          
æskulýðsmál                                                                                              
öflugri stjórnarmenn - skipta um stjórn                                                                      
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