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Tungusófar 2+tunga   
Hornsófar 2H2
Sófasett 3+1+1

frá 215.120kr.
frá 275.120kr.
frá 303.120kr.

Basel

Torino tunga 3H2 + skammel
Verð frá 436.364 kr
Torino tungaa 3H3H3H3H33H3H33HH3H3H33H3H3HH 3H3H3H22222222222 +2 + skkkkkkkkkskskskkkskskskskk skamamamamamammmmaam el
Verð frá 436 364 kr
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ÞÚ VELUR

OG DRAUMASÓFINN ÞÍNN ER KLÁR

GERÐ (90 mismunandi útfærslur)
STÆRÐ                        (engin takmörk)
ÁKLÆÐI  (yfir 3000 tegundir)

Með nýrri AquaClean tækni
er nú hægt að hreinsa nánast 
alla bletti aðeins með vatni!

ækni
ast 

tnii!!

Erfiðir blettir eins og eftir tómatsósu, 
léttvín, kaffi, te, meira að segja kúlupenna, 
nást á auðveldan hátt úr áklæðinu.
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Úrskurðarnefnd útboðs- og auðlindamála: 

Stöðvar risasamning Sorpu
Milljarðasamningur Sorpu um 

byggingu gas- og jarðgerðar-
stöðvar í Álfsnesi hefur verið 

stöðvaður, af kærunefnd útboðs- og auð-
lindamála. Þetta kemur fram í úrskurði 
kærunefndarinnar frá 29. október. 

Sorpa hefur staðið í samningum við 
fyrirtækið danska fyrirtækið Aikan A/S 
um málið og hefur það verið mörg ár í 
undirbúningi. Samþykkt var í stjórn Sorpu 
12. maí í vor að ganga til samninga Aikan. 
Þá hafði Sorpa í febrúar birt tilkynningu 

á útboðsvef Evrópusambandsins um að 
semja ætti við Aiken án útboðs. 

Íslenska gámafélagið og Metanorka 
kærðu samningsgerðina, en þau telja að 
bjóða eigi verkefnið út. 

Frh. bls. 2. 

„Það eru samt skrýtnar áherslur sumstaðar í þessum bransa, hvort sem það sé horft til eiganda skemmtistaða sem bóka hljóm-
sveitir eða til ríkisstjórnar sem tekur ekki mark á því gríðarlega menningargildi sem tónlist er,“ segir Ási Þórðarson trommuleikari 
hljómsveitarinnar muck, sem hefur gert útgáfusamning við bandarískt fyrirtæki. bæta við málsgrein: Sveitin leikur á Airwaves 
nú um helgina. Sjá bls. 2 og 6. Mynd: Þorsteinn Cameron.
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NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Vill að verkfallið leysist
Ég vil sjá þetta verkfall leysast,“ 

segir Skúli Helgason, formaður 
Skóla- og frístundaráðs, um 

verkfall tónlistarskólakennara, og 
lýsir áhyggjum af stöðunni. Kennarar 
hafa gert kröfu um að verða jafnsettir 
öðrum kennurum og reynt að vekja 
athygli borgaryfirvalda á stöðunni. „Ég 
skil þessa grunnkröfu tónlistarkennara 
um að þeir eigi að hafa jafnstöðu við 
sambærilegar stéttir aðra kennara. 
Tónlistarnám og tónlistarmenntun 

skiptir gríðarlega miklu máli bæði 
fyrir börnin okkar og samfélagið allt,“ 
segir Skúli. „Það þarf að finna lausn 
sem viðurkennir mikilvægi tónlist-

arkennslunnar en skapar jafnframt 
skilyrði fyrir frekari samþættingu 
tónlistarnáms og almenns skólastarfs.“                                        
 Sjá  ítarlegt viðtalbls. 8 og 12. 

Fjárhagsáætlun borgarinnar lögð fram: 

Lækkandi 
leikskólagjöld
Fjárhagsáætlun meirihluta Sam-

fylkingar, Bjartrar framtíðar, 
VG og Pírata var lögð fram í 

borgarstjórn í vikunni. Skatthlutföll 
verða óbreytt í borginni á næsta ári 
en til stendur að nokkrar gjaldskrár 
hækki í samræmi við verðlag. Leik-
skólagjöld verða hins vegar lækkuð 
samkvæmt frumvarpinu og teknir 
upp systkinaaflættir þvert á skólastig. 
Í fjárhagsáætluninni er ekki gert ráð 
fyrir að fjárframlög til fagsviða verði 
aukin. Áfram verði aðhaldskrafa, að 
sögn til að mæta hækkandi launa-
kostnaði. 

Gert er ráð fyrir að afgangur verði 
af A-hluta borgarsjóðs um rúmar 
400 milljónir króna á næsta ári. Spá 
um útkomu þessa árs gerir ráð fyrir 
að borgin verði rekin með um 130 
milljóna króna halla í ár. Í A-sjóði 
eru ekki fyrirtæki borgarinnar, líkt og 
Orkuveitan og byggðasamlög eins og 
Sorpa og Strætó. 

Sjálfstæðismenn hafa gagnrýnt 
áætlunina. Halldór Halldórsson 
oddviti þeirra sagði meðal annars í 
borgarstjórn í vikunni að rekstur A-
hluta skilaði minna og minna á hverju 
ári og því yrði að breyta.

Gefur ekki upp sparnað
Við erum að gera kostn-

aðaráætlun,“ segir Guð-
mundur H. Kjærnested, 

framkvæmdastjóri rekstrarfélags 
stjórnarráðsins. 

Upp undir tuttugu ræstingar-
konum sem starfað hafa í fjórum 
ráðuneytum hefur verið sagt upp 
störfum. Þetta er gert í sparnaðar-
skyni, en Guðmundur vill hvorki gefa 
upp hver kostnaðurinn er nú né hvað 
eigi að sparast. „Við erum að fara í 
útboð en viljum síður gefa þetta upp 
fyrr en eftir útboðið.“

- En er ekki venja að gefa út kostnað-
aráætlun tengslum við útboð? 
„Kostnaðaráætlun er ekki alltaf birt. 
Við tókum ákvörðun um það núna að 
gera þetta ekki,“ segir Guðmundur. 

Megin breytingin sé sú að fram-
vegis verði ræst á dagvinnutíma og 
þannig sparist peningar. Í skilmálum 
útboðs verði gerð krafa um að „flestu 
núverandi starfsfólki verði gefinn 
kostur á nýju starfi“. 

Stéttarfélagið Efling segir vegið að 
tekjulægsta hópi samfélagins með 
þessum aðgerðum rekstrarfélagsins. 

Konurnar sem hafi sinnt þessum 
störfum séu flestar komnar yfir 
miðjan aldur og geti átt erfitt með að 
fá sambærileg störf á sömu kjörum. 
Efling segir á vefsíðu sinni að um 85 
prósent þeirra sem sinna ræstingum 
séu af erlendu bergi brotnir. „Erlendi 
hópurinn þekkir síður rétt sinn og er 
því miður oft tilbúinn að sætta sig við 
kjör og vinnuaðstæður sem í mörgum 
tilvikum er undir því sem kjarasamn-
ingar kveða á um.“

Þá hefur komið fram í viðtölum 
við talsmenn Eflingar að auk þess 
að viðbúið sé að laun séu lægri, sé 
vinnuálag mun meira hjá ræstinga-
fyrirtækjunum en réttindi minni. 

Framlög til skíðasvæða: 

Hátt í 130 milljónir króna
Íbúar í Reykjavík greiða vel á 

annað hundruað milljóna króna 
til skíðasvæða á höfuðborgarsvæð-

inu. Þetta má lesa úr fjárhagsáætlun 
skíðasvæðanna fyrir næsta ár. 

Samkvæmt áætluninni munu 
Reykjavíkingar greiða ríflega 84 millj-
ónir króna í rekstrarframlag til skíða-
svæðanna, en rúmar hátt í 44 milljónir 
króna í framkvæmdaframlag, í allt um 
128 milljónir króna. 

Fjárhagsáætlunin skíðasvæðanna 
gerir ráð fyrir alls um 145 milljóna 
króna rekstrarframlagi frá öllum 
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæð-

inu og 75 milljónum í framkvæmda-
framlag. Reykjavíkurborg greiðir lang 
mest. Því næst Kópavogur, um 34 
milljónir. Hafnarfjörður og Garðabær 
greiða samtals um 45 milljónir. Sel-

tjarnarnes og Mosfellsbær borga hins 
vegar minnst. Mosfellsbær samtals 
rétt innan við tíu milljónir króna og 
Seltirningar um fjóra og hálfa milljón 
króna.

Hraðahindrun 
færði umferð
Kjartan Magnússon, borgar-

fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, 
leggur til að gerð verði göngu-

brú yfir Hringbraut. Málið var rætt í 
borgarstjórn í vikunni og var vísað til 
umhverfis- og skipulagsráðs. 

Kjartan benti á að töluverð umferð 
væri til að mynda frá olíustöðinni í 
Örfirisey, en eftir að hraðahindranir 
voru settar við Hörpuna, hefði um-
ferð þungaflutninga færst til og nú 
væri frekar ekið um Hringbraut, þar 
sem mikil umferð væri fyrir. Borgin 
hefði valið að setja hraðahindrun við 
götu „þar sem næstum engin býr og 

færa umferð á götu þar sem fjölmargir 
íbúar búa.“

Kjartan benti meðal annars á að 
Hagaskóli væri stór safnskóli fyrir 
hverfið, en nemendur búi beggja 
vegna Hringbrautar. Bætt göngutengsl 
á svæðinu skiptu miklu máli og myndu 
auka öryggi. 

Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, sagði að tillagan 
væri skoðunar verð og bætti við að sá 
árangur sem hefði náðst í að fækka 
slysum í umferðinni hefði komið til 
með því fyrst og fremst að hægja á 
umferð. 

Borgin sem ekki varð
Bókin leiðir lesandann þannig í 

gegnum fyrirhugaðar stórar op-
inberar framkvæmdir líkt og Al-

þingishúsið, skipulag Arnarhóls, Seðla-
bankann, Þjóðleikhúsið og byggingu 
tónlistarhúss,“ segir meðal annars í ít-
arlegri umfjöllun um bókina Reykjavík 
sem ekki varð. Þar segir meðal annars 
um háborgarskipulag Guðjóns Samú-
elssonar húsameistara ríkisins, frá 1924: 

„Óhætt er að fullyrða að hefði 
skipulagstillaga Guðjóns orðið fyrir 
valinu væri ásýnd Reykjavíkur tölu-
vert önnur. Fátt hefur jafn mikil áhrif 
á daglegt líf íbúanna en borgarskipilag 
og því má um leið gera ráð fyrir að 
lífstíll, jafnvel gildi, Reykvíkinga væri 
allt annar hefði borgin endað með 
öðrum hætti.“ 

 Sjá bls. 10-11.

Samningur Sorpu um gas- og jarðgerðarstöð stöðvaður: 

Þriggja milljarða mál
Frh. af fors. 

Nefnt hefur verið í þessu sam-
bandi að aðferð Aikan verk-
smiðjunnar þjóni ekki mark-

miðum Reykjavíkurborgar varðandi 
sorpflokkun eða markmiðum um að 
draga úr úrgangslosun. Metanorka 
hefur enn fremur kynnt aðrar lausnir 
og ódýrari fyrir stjórnarmönnum í 
Sorpu ef marka má fundargerðir. 

Gas- og jarðgerðarstöðin hefur verið 

árum saman á borði Sorpu. Áætlaður 
kostnaður við jarð- og gasgerðarstöðu 
Aikan mun vera um þrír milljarðar 
króna. Metanorka hefur talið sig geta 
reist stöð sem þjónar markmiðum 
borgarinnar og annarra sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu fyrir helming 
þeirrar upphæðar. 

Undanþága átti ekki við
Kærunefndin segir meðal annars í úr-

skurði sínum að Sorpa hafi ekki sýnt 
fram á að lausn Aiken sé sú eina sem 
fullnægi kröfum Sorpu. Þá geti hún 
ekki réttlætt fyrri ákvörðun sína með 
vísan í undanþágur í lögum um opin-
ber innkaup. 

Kærunefndin stöðvar því samnings-
gerðina tímabundið, þangað til hún 
hefur sjálf fjallað efnislega um málið 
í heild. 

Tónlistarkennarar hafa víða komið til að vekja athygli á stöðu sinni. Tónlisatarnem-
endur og fleiri hafa hvatt til þess að samið verði við kennara.   Mynd: Ki.is.
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Spennandi frímínútur
Hvað hafði barnið þitt fyrir 

stafni í frímínútunum í 
skólanum í vikunni sem er 

að líða? 
Hvað var það að leika sér? Með 

hverjum? Hvað var skemmtilegast? 
Frímínútur grunnskólanemenda eru 

mikilvægur hluti af skóladeginum og 
viðveru barnanna í skólanum. Það 
ætti að vera sjálfsagt mál að leiksvæði 
barnanna sé öruggt, þar sé ekki að 
finna slysagildrur heldur öruggt og 
þroskandi umhverfi og leiktæki sem 

hvetji til hollrar útiveru, leiks og gef-
andi samskipta. 

Því miður njóta ekki allir grunn-
skólanemendur í Reykjavík jafnræðis 
hvað þetta varðar. Á all nokkrum 
grunnskólalóðum í Reykjavík eru fjöl-
breytt og þroskavænleg útileikföng sem 
heilla og kalla á virka notkun barnanna. 
Við aðra grunnskóla er fátækara um að 
litast. Þar er ekki við skólastjórnendur 
að sakast, heldur frekar fjársvelti og 
sultaról meirihluta borgaryfirvalda. 

Hvernig standa mál varðandi ör-

yggi og nauðsynlegar endurbætur á 
skólalóð barnsins þíns sem og eðlilegt 
viðhald og endurnýjun leiktækja? 
Hefur þú fylgst með því hvað börnin 
hafa þar fyrir stafni í frímínútum? Hve 
margt starfsfólk er úti á skólavellinum 
allar frímínúturnar til að hafa eðlilegt 
eftirlit með barnahópnum? Hver er 
stefna skólans varðandi útivist nem-
enda í frímínútum? Er hún sýnileg og 
öllum kunn? Er eitthvað um skipulagða 
hópleiki – aðra en fótbolta? Hvernig er 
reynt að sjá við einelti í frímínútum? 
Geta fötluð börn líka notið útivistar 
með bekkjarfélögunum? 

Er eitthvað svæði á skólalóðinni sér-
staklega hannað með óskir og áhuga-
svið unglinganna í huga sem gæti 
hjálpað til við að halda þeim innan 
skólalóðar í frímínútum af fúsum og 
frjálsum vilja? 

Hvernig var með snjómokstur á 
skólalóðinni í fyrra? Var borinn sandur 
á svellin þar sem börnin áttu leið um á 
leið inn í skólabygginguna? 

Kynntu þér aðstæður á skólalóð-
inni þar sem barnið þitt á að vera við 
þroskandi og jákvæða leiki í frímín-
útum, nokkrum sinnum á dag, hvern 
skóladag, allt skólaárið. 

Ég hef aldrei getað skilið hvers vegna nokkrir þúsundkallar í launa-
umslag verkakonu geta sett efnahagslífið á hliðina. 
Alltaf er því haldið fram að passa verði upp á kjarabætur til verka-

fólks og hinna lægst launuðu. Fái einhver þá hugmynd að meta eigi störf 
fólks að verðleikum hefst upp söngur sérfræðinga sem bergmálar í fréttum 
og leiðurum, að efnahagslífið þoli það ekki.

En hvernig má það vera að efnahagslífið – og samfélagið – virðist ávallt 
þola aukna misskiptingu? Þúsundkall í vasa verkakonunnar virðist í okkar 
kerfi kalla á að minnsta kosti tíuþúsundkall í veski forstjórans. Bilið milli 
þeirra sem mest hafa og þeirra sem hafa minna fer hraðvaxandi. Hefur 
enginn áhyggjur af því?

Fólk vill láta meta sig og störf sín að verðleikum. Flestir hafa beðið lengi og 
af mikilli þolinmæði eftir því að fá sanngjarnar kjarabætur. Þetta sáum við 
á verkföllum og vinnudeilum um allt samfélagið. Þolinmæðin er þrotin. 

Sumar tegundir starfa og menntunar eru metin langt umfram annað 
þegar kemur að launaumslaginu. Er það ekki eitthvað til að hugsa um?

Mér dettur í hug gamalt dæmi frá því að ég rak þýðingarstofu í Reykja-
vík áður en ég byrjaði í blaðamennsku. Við vorum beðin um að „snara“ 
mikilvægum samningi af íslensku á rússnesku. Lögfræðingur fékk 15 
þúsund krónur á tímann við að útbúa samninginn. Kúnninn vildi hins 
vegar ekki greiða meira en 1.500 króna tímagjald fyrir þýðinguna. Var 
vinna þýðandans virkilega tíu sinnum minna virði en lögmannsins? Hafði 
óþýddur samningurinn eitthvað gildi fyrir kúnnan? Þetta er undarlegt 
verðmætamat.

Mig langar að nefna annað dæmi, almennara. Hvernig má það vera 
að búðarkeðja greiði forstjóra sínum tvöföld árslaun afgreiðslukonu í 
einum mánuði? Hvað er afgreiðslukona annað en lykilstarfsmaður og 
andlit fyrirtækis? 

Að færa peninga frá a til b. Hvernig má vera að slík störf skili flestum 
krónum í vasa starfsmanns? Kennarinn sem fræðir börnin hans á meðan 
er veginn og metinn og léttvægur fundinn. 

Hvað um þau sem sinna okkur þegar við verðum gömul eða erum veik? 
Þá sem útbúa matinn sem við borðum eða afgreiða okkur á búðarkass-
anum? Eða keyra strætó? Eru þetta ekki allt mikilvæg störf? Ekki er það 
að sjá þegar litið er í launaumslagið.

Það er eitthvað bogið við samfélagssáttmála þar sem þetta er raunin.

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Samfélags- 
sáttmálinn

Reykjavík vikublað  
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

NBA
Forsvarsmenn 
Körfuknattleiks-
s a m b a n d s i n s 
láta ekki bjóða 
sér neitt múður 
og hyggjast reka 
7. flokk stúlkna 
í Val úr Íslands-
mótinu. Tilfellið 
er að nú um 
helgina er keppt 
á Egilsstöðum 
og mun það hafa komið í ljós fyrir 
skömmu. Hins vegar er skóli stúlkn-
anna á leið í skólabúðir að Reykjum 
á sama tíma, ferð sem skipulögð var 
í sumar. Samkvæmt reglum mega 
lið ekki missa af leikjum, en spyrja 
má hvort körfuboltasambandið ætti 
ekki að sýna dálítinn sveigjanleika, 
eða halda þessir menn að þeir séu 
í NBA?

Óskiljanlegt
Bæði ferðaþjónustan og jeppafólk 
gagnrýna harðlega hugmyndir Vega-
gerðarinnar um nýjan 12 milljarða 
sumarveg yfir Sprengisand og línu-
lögn Landsnets á sama stað. Ferða-
menn komi hingað til að sjá óspillta 
náttúru, ekki mannvirki og sjálfsagt 
ekki háspennumöstur heldur. Stefna 
stjórnvalda virðist vera á virkjanir 
og verksmiðjur, tilheyrandi línur og 
vegi og ekki virðist Alþingi eiga að 
fá að koma að málum. Það er áhuga-
vert í því ljósi að ferðamennska færir 
okkur stóran hluta gjaldeyristekna 
og hótel spretta upp eins og gorkúlur 
á rökum haustdegi. 

Ekki Reykjavík?
Jón Gunnarsson, 
þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins 
og formaður At-
vinnuveganefndar 
Alþingis, vill taka 
s k ipu l a g s v a l d 
af Reykjavík í 
málefnum flug-
vallarins. Undir þetta hafa fleiri 
stjórnarþingmenn tekið. Ætli at-
vinnuveganefndarformaðurinn &co. 
vilji að prinsippið um skipulags-
vald sveitarfélaga verði afnumið og 
lattétreflar úr 101 Reykjavík fái að 
taka ákvarðanir um draumafram-
kvæmd kraftvélamanna úti á landi 
og á hálendinu?

Bara seinna?
Ný skýrsla Sam-
einuðu þjóðanna 
kveður  fastar að 
orði en áður um 
nauðsyn aðgerða 
vegna loftslags-
breytinga af 
manna völdum. 
Þetta varðar 
framtíð lífs á 
jörðu og gagn-
vart Íslendingum er þetta ekki fram-
tíðarmál, heldur hafa breytingarnar 
þegar mikil áhrif, þar sem hafið 
umhverfis landið fer súrnandi. Enn 
keppast menn samt við að bora eftir 
olíu með fullum stuðningi stjórn-
valda.

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Þegar vopnahugmyndir eru skoð-
aðar með þessum gagnrökum má sjá 
að málið snýst um það að lögreglan er 
of fáliðuð og of lítið þjálfuð. Því hrýs 
mér hugur ef stjórnvöld og yfirmenn 
lögreglu sjá það sem hagræðingu að 
vopnavæða lögregluna í stað þess að 
efla hana fjárhagslega, auka menntun 
og þjálfun og fjölga lögreglumönnum. 
Yfirmenn lögreglunnar geta ekki farið 

gegn straumnum og vopnað lögreglu-
menn þvert á skoðanir 
almennings. Stundum 
er talað um gjá á milli 
þings og þjóðar, nú 
skulum við passa að 
ekki verði til gjá á milli 
lögreglu og þjóðar.“

- Eyrún Eyþórsdóttir, lögreglukona, 
í grein í Fréttablaðinu.

Skyndihugdetta
Sú skemmtilega 
nýbreytni var 
við umræðu um 
fjárhagsáætlun 
borgarinnar fyrir 
næsta ár að Hall-
dór Halldórsson, 
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins, 
studdist við glærur í ræðu sinni. 
Kollegi hans Kjartan Magnússon 
hugðist gera hið sama í umræðu um 
göngubrú yfir Hringbraut, en Sóley 
Tómasdóttir, forseti borgarstjórnar, 
sagði nei. Gögn þyrftu að berast í 
tíma. Ekki hefði verið hægt að gera hlé 
á fundi til að „framkvæmda skyndi-
hugdettu um að birta hér eitthvað á 
skjávarpa“. Hins vegar hefðu glærur 
Kjartans samstundis verið birtar á vef 
borgarinnar.

Smásjáin
Þúsundir mættu til að 
mótmæla ríkisstjórn-
inni, stefnu, orðum og 
gjörðum, í upphafi 
vikunnar. Viðbrögð 
stjórnarherra voru 
efnislega: Þau geta 
ekki hafa verið 
að mótmæla mér. 
Elliði Vignisson, mesta efni Sjálf-
stæðisflokksins, fannst framtakið 
ekki málefnalegt og nefndi því til 
stuðnings hluta úr einni málsgrein 
úr einni ræðu af þriggja klukkustunda 
friðsömum mótmælum yfir fimm 
þúsunda manna. Er það mál fólks 
sem þarna var og annarra sem fylgd-
ust með, að bæjarstjórinn í Eyjum 
hefði greinilega farið yfir fundinn 

með smásjá til að finna höggstað á 
almenningi.

Afrekið
Ríkisstjórnin og talsmenn hennar tala 
ekki um annað en hallalaus fjárlög 
og hreykja sér af góðri stöðu ríkis-
sjóðs, mitt í blóðugum niðurskurði. 
Ríkissjóður var í hundruð milljarða 
mínus árið 2009, en síðan hefur leiðin 
sem betur fer legið upp á við. Nú-
verandi stjórnvöld tóku við góðu búi 
og áttu fjárlög þessa árs að vera með 
afgangi. Hins vegar hefur ekki end-
anlega verið gengið frá málum, því 
enn er beðið eftir frumvarpi til fjár-
aukalaga. Kannski eru stjórnarliðar 
eitthvað feimnir við þetta, enda eins 
líklegt að viðbótarútgjöld  fari með 
ríkissjóðinn aftur undir núllið.

ESB
Stjórnarliðar eru 
feimnir við fleira. 
Þannig virð-
ist vera sofnuð 
svefninum langa 
tillaga um að slíta 
aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið. Kom sú tillaga fram snemma 
í vor með miklum lúðrablæstri og 
ófjármagnaðri Evrópustefnu sem 
ekkert hefur heyrst um síðan. Í kjöl-
farið byrjaði að kvarnast verulega úr 
Sjálfstæðisflokknum og fáir þorað 
að nefna málið. Í heitum pottum eru 
kenningar um að menn þori ekki að 
slíta viðræðum formlega af ótta við 
að þá klofni Sjálfstæðisflokkurinn 
endanlega. En þjóðaratkvæðagreiðsla 
um málið virðist ekki koma til greina 
hjá þessum unnendum lýðræðis við 
ríkisstjórnarborðið.

héðan og þaðan …

Höfundur er
Jóna Björg Sætran,  

M. Ed. , menntunarfræðingur  
og markþjálfi, varaborgarfulltrúi 

Framsóknar og flugvallarvina
Situr í Skóla- og frístundaráði, 

einnig í mannréttindaráði
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Plötusamningur á heimsvísu
„Nafnið MUCK kemur frá gítarleikara parinu Indriða og Kalla. Þeir vildu 
stofna hljómsveit sem átti að vera þyngsta bandið á Íslandi og hljómur-
inn í MUCK passaði nokkuð vel við þær hugmyndir. Á ensku er MUCK 
náttúrulega bara drulla og skítur. Eftir 7 ár sem hljómsveitin MUCK þá er 
þetta nafn samt allt annað, MUCK er samþætting margra listforma, fyrst 
og fremst tónlistar. MUCK er svarið,“ segir Ási Þórðarson trommuleikari 
hljómsveitarinnar Muck sem hann segir flytja hraða, aggresífa „in your 
face“ pönk rokk tónlist. 

Samningurinn  
tók tvo tíma
Nýlega gerði hljómsveitin plötusamn-
ing við bandaríska útgáfufyrirtækið 

Prosthetic Records um útgáfu á nýrri 
plötu hennar „Your Joyous Future“ sem 
mun koma út á heimsvísu í febrúar 
næstkomandi. MUCK sem var stofnuð 

árið 2007 hefur spilað á fjölda tónleika 
á Íslandi og erlendis en árið 2012 gaf 
hún út plötuna Slaves sem fékk frá-
bæra dóma í íslenskum fjölmiðlum. 
Aðspurður um tilkomu samningsins 
segir Ási að eftir Iceland Airwaves 
í fyrra hafi verið hiti í útgáfufyrir-
tækjum og meðlimir hljómsveitar-
innar talað við ýmsa varðandi útgáfu 
plötunnar en af engum samningi hafi 
þó orðið. „Það var svo í gegnum vin-
konu okkar sem Prosthetic Records fá 
eintak af plötunni og þeir dýrka hana 
alveg. Þetta var eitthvað sem tók bara 
svona tvo klukkutíma einn daginn. 
Við fengum póst þar sem okkur var 
sagt að Prosthetic myndu gefa plötuna 
okkar út á heimsvísu. „Hann segir 
samningin hafa mikla þýðingu fyrir 
hljómsveitina. Þar sem platan komi út 

á heimsvísu munu fleiri heyra tónlist 
þeirra auk þess sem það sé ákveðinn 
stimpill að vera hjá svo stóru útgáfu-
fyrirtæki, það muni vonandi hjálpa 
við að vekja athygli á því sem MUCK 
sé að gera. Friðrik Helgason, þekktur 
sem peacedust var upptökustjóri 
plötunnar og hljóðblandaði hana en 
hún var hljómjöfnuð af Alan Douches 
í Westwestside studios. 

Airwaves mikilvæg hátíð
Hljómsveitin spilar á tvennum tón-
leikum á Airwaveshátíðinni sem nú 
stendur yfir og segir Ási hátíðina 
skipta miklu máli fyrir íslenskt tón-
listarlíf. Hún sé orðin rótgróin, trekki 
að tónlistaráhugamenn og fagfólk 
sem sé númer eitt fyrir hljómsveitir 
en MUCK hafi myndað góð tengsl í 
gegnum Iceland Airwaves. „Og svo er 
náttúrulega bara ógeðslega gaman.“

Böndin í filing 
En hvernig ætli íslenskt tónlistarlíf 
standi í dag? „Íslensk tónlist er geggjuð 
og tónlistarlífið stendur vel. Það eru 
samt skrýtnar áherslur sumstaðar í 
þessum bransa, hvort sem það sé horft 
til eiganda skemmtistaða sem bóka 
hljómsveitir eða til ríkisstjórnar sem 
tekur ekki mark á því gríðarlega menn-
ingargildi sem tónlist er. En böndin eru 
alltaf í fíling. “

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
...Íslandsmótinu 
í Skrafli 2014. Í 
dag og á morgun 
verður Íslands-
mótið í orðaspilinu Skrafl (Scrable) 
haldið í Friðarhúsinu, Njálsgötu 87. 
Mótið stendur yfir 11-18 báða dag-
ana og stendur öllum opið en 
nauðsynlegt er að greiða þátttöku-
gjald, 3.000kr áður en mótið hefst. 
Sjá nánari upplýsingar á facebook-
síðu mótsins.
...Off venue 
á Airwaves. 
A i r w a v e s 
tónlistarhátíðin er enn í fullum gangi 
og þeir sem ekki náðu sér í miða 
geta í dag og á morgun sótt fjölda 
ókeypis viðburða sem haldnir eru 
víða í borginni. Lista yfir viðburðina 
má finna á heimasíðu hátíðarinnar 
icelandairwaves.is undir dálkinum 
line-up. 

Hljómsveitin muck hefur gert alþjóðlegan plötusamning við bandaríska 
útgáfu.  Mynd: Frosti Gnarr.

Mynd: Þorsteinn Cameron.

Tvær nýjar sýningar í Listasafni 
Reykjavíkur. Annars vegar gefur 

að líta sýningu Sirru Sigrúnar 
Sigurðardóttur (f.1977) Flatland en 
á henni tekur hún leiðarstef sam-
nefndrar bókar frá 1884 eftir Edwin 
Abbott, háðsdeilu af lagskiptingu sam-
félagsins með tungumáli stærð –og 
rúmfræðinnar og tengir þær við hug-
leiðingar um samtímann. Sirra Sigrún 
skoðar birtingarmyndir upplýsinga, 
hvernig þær eru settar fram og hvernig 
þær geta verið allt frá valdnýðslu til 
aukinnar þekkingar. 

Veraldir og vegir er heiti sýningar 
austurríska listamannsins Gunter 
Damisch (f. 1958) og er yfirlitssýning á 

verkum hans frá níunda áratugnum til 
dagsins í dag. Á sýningunni eru bæði 
skúlptúrverk og grafísk en öll verkin 
falla undir hugtakið „þrykk“. Þrykk 
Damish er fjölbreytt, allt frá hefðbund-
inni grafík til prentaðra trérista.

Höfundakvöld í Gunnarshúsi
Fram að jólum verða haldin höf-

undakvöld í Gunnarshúsi á 
fimmtudagskvöldum kl.20. Á hverju 
höfundakvöldi mæta tveir rithöfundar 
og spjalla um nýútkomin verk sín við 
spyrjanda sem er nýr í hvert sinn. Höf-
undar lesa einnig brot úr bókum sínum 
og svara spurningum. Í hléi er boðið 
upp á léttar veitingar. Aðgangseyrir er 
500 kr. 
Dagskráin fram að jólum: 
13. nóv. Kristín Eiríksdóttir og Þórar-
inn Leifsson. 

20. nóv. Bjarni Bjarnason og Sigurbjörg 
Þrastardóttir
27. nóv. Bryndís Björgvinsdóttir og 
Sigurður Pálsson
4. des. Oddný Eir og Steinar Bragi
11. des. Gerður Kristný og Halldór 
Armand



GÆÐAKONUR EFTIR STEINUNNI SIGURÐARDÓTTUR

SPRELLFJÖRUG

Eldfjallafræðingurinn María Hólm er á leið til Parísar. 
Hinum megin við flugvélarganginn er kona sem gefur 
henni auga. Síðar hittast þær óvænt á kaffihúsi. Hver er 
hún þessi Donna? Og hvað vill hún Maríu – konunni sem 
jökullinn skilaði? Leiftrandi húmor og einstök innsýn í 
heim ásta og erótíkur. 

„Þetta er sprellfjörug bók um heim þar 
sem karlar kunna að vera óþarfir.“
– EGILL HELGASON, EYJAN
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Formaður Skóla- og frístundaráðs borgarinnar segir að ríki og sveitarfélög þurfi að vinna betur saman: 

„Kennarar á Íslandi eru ekki metnir að verðleikum“
Skúli Helgason tók við sem formaður Skóla- og frístundaráðs Reykja-
víkurborgar í sumar. Hann segir í viðtali við Reykjavík vikublað að borgin 
megi gera ýmislegt betur í skólamálum. Mikilvægt starf sé unnið í bæði 
leikskólum og grunnskólum borgarinnar, og mikilvægt sé að leggja áherslu 
á læsi frá fyrstu tíð. Einnig þurfi betur við kennara sem ekki séu metnir 
að verðleikum og hann lítur á kjarabætur til kennara sem eina stærtu og 
mikilvægustu fjárfestingu okkar í menntamálum. Skúli tekur undir hug-
myndir menntamálaráðherra um lestrarmarkmið, en segir að ráðherrann 
hafi of þrönga sýn á skólakerfið; ríki og sveitarfélög þurfi að vinna nánar 
saman í þessum efnum. 
„Forgangurinn liggur í því að við 
ætlum að setja mikinn kraft í að inn-
leiða þau verkefni og áherslur sem eru 
í samstarfssáttmálanum, númer eitt 
tvö og þrjú,“ segir Skúli spurður um 
áherslur á næstu misserum. „Stóra ver-
kefnið okkar til lengri tíma er að vinna 
að því að skólastarfið miðist í auknum 
mæli að því að greina og draga fram 
styrkleika barnanna, rækta persónu-
bundna hæfileika þeirra og vinna 
með það sem kveikir áhuga þeirra. 
Þetta er markmiðið með því sem sem 
við höfum kallað nemendamiðað 
skólastarf og þarf auðvitað að hald-
ast í hendur við það að börn fái góða 
kennslu í undirstöðugreinum eins og 
lestri og stærðfræði, með kennsluað-
ferðum sem taka mið af mismunandi 
þörfum hvers og eins,“ segir Skúli. 

Undirstaða velferðar- 
samfélagsins
„Ég lít í raun á þetta sem lýðræðisverk-
efni. Að auka áhrif barna og ungmenna 
á innihald og skipulag eigin náms 
þannig að þau læri ekki bara það sem 
við teljum að þau eigi að kunna skil á, 
heldur miði starfið í auknum mæli að 
því að ná fram neistanum, sköpuninni 
og frumkvæðinu hjá nemendunum 
sjálfum. Það er í gegnum menntamálin 
sem við getum tryggt börnunum okkar 
jöfn tækifæri til að lifa góðu og inni-
haldsríku lífi og í þessum skilningi er 
menntun undirstaða velferðarsamfé-
lagsins. Þetta er auðvitað ákveðin stór 
framtíðarsýn sem við þurfum hins-
vegar að vera meðvituðuð um að við 
náum ekki samstöðu um nema í sam-
starfi við kennara, skólastjórnendur, 
börnin sjálf og foreldra þeirra.“
- Nú getur maður verið sammála um 
markmiðið, en hvernig sérðu fyrir þér 
að þetta megi verða? Undanfarin ár 
og misseri hefur varla verið talað um 
annað en niðurskurð. Kennarar hafa 
þurft að leggja niður störf til að fá 
kröfum sínum framgengt. Hvernig á að 
ná þessum markmiðum og hvað munuð 
þið komast langt á þessu kjörtímabili? 

„Það er of snemmt að segja til um 
það enfyrsta skrefið er að setja niður 
starfshóp sem fær það verkefni að 
móta tillögur um útfærsluna. Og það 
gerðum við í vikunni á fundi skóla- og 
frístundaráðs. Við höfum rætt að það 
þurfi að kalla til fólk sem hefur aðra 
sýn á skólakerfið en þau sem starfa 
innan þess núna. Við viljum auðvitað 
nýta reynslu skólafólks og sérfræðinga, 
en líka taka mið af reynslu þeirra sem 
til dæmis hafa hrökklast út úr þessu 
kerfi og upplifað það sem mikinn 
ósigur í sínu lífi að hafa ekki fundið 
það sem þau voru að leita að inni í 
skólunum.“

Verk- og listnám  
jafnsett bóknámi
Skúli segir áhersluna vera á að auka 
vægi verk-, tækni- og listgreina. Slíkt 
nám verði jafnsett bóklegum greinum. 
„Því miður hefur þessum áherslum á 
verk og listgreinar oft verið vikið til 
hliðar út af fjárskorti en þá erum við 
í raun að taka nemendamiðunina úr 
sambandi og þröngva stórum hópi 
nemenda í nám sem hentar þeim 
ekki. Við erum að setja á fót starfshóp 
sem á að koma með skýrar tillögur 
um úrbætur í þessu efni, hvernig við 
getum aukið framboð á verklegu námi 
í þessum greinum í grunnskólanum 
miðað við þær aðstæður sem boðið er 
upp á í skólunum og innan ramma fjár-
laga. Þetta er auðvitað risastórt verkefni 
og það er m.a. af þessum sökum sem 
ég lagði áherslu á að við færum strax í 
allsherjar endurskoðun á öllum fjárhag 
skóla- og frístundasviðs með það fyrir 
augum að skapa svigrúm til að auka 
fjármagn í innra starf skólanna.“

Sammála Illuga
Spurður um nýja Hvítbók Illuga 
Gunnarssonar, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, um markmið í 
menntamálum, segist Skúli vera að 
hluta til sammála ráðherranum. Efla 
verði læsi og draga úr brotthvarfi nem-
enda úr framhaldsskólum. „Ég held 
hins vegar að ráðherra hafi of þröngt 
sjónarhorn þegar hann telur að hægt sé 
að leysa það inni í framhaldsskólunum. 
Lausnin og lykillinn að því að ná þessu 
markmiði liggur miklu frekar í grunn-
skólunum og jafnvel enn fyrr. Grunn-
skólinn og framhaldsskólinn vinni 
vel saman. Ríki og sveitarfélög þurfa 
að taka upp miklu nánara samstarf í 
skólamálum heldur en reyndin hefur 
verið. Það má kannski segja að það sé 
ekki sérstakt viðfangsefni sveitarfélag-
anna að nemendur hrökklist frá námi 
í framhaldsskólum sem eru á ábyrgð 
ríkisins. En við hljótum sem íbúar 
í þessu landi og foreldrar að hafa af 
því áhyggjur ef upp undir þriðjungur 
nemenda gefst upp og hættir, án þess 
að fá menntun við sitt hæfi, sem er nú 
einu sinni stjórnarskrárbundinn réttur 
okkar allra.“

Rekstrarformið aukaatriði
„Ég vil líka árétta að þegar öllu er á 
botninn hvolft snýst skólastarf í landinu 
ekki um mismunandi rekstrarform 
eða hvað rekstraraðilinn heitir,“ segir 
Skúli, „heldur velferð og gengi þeirra 
barna og ungmenna sem stunda nám á 
hverjum tíma. Þar liggur okkar ábyrgð 
fyrst og fremst og það verður enginn 
eðlisbreyting á nemandanum við það 
að fara úr umsjá sveitarfélagsins og yfir 

til ríkisins. Þess vegna verðum við að 
miða skólakerfið við þarfir nemenda 
og tryggja að allir fái menntun sem 
tekur mið af upplagi þeirra og nýtist 
þeim í lífinu.“

Rannsóknir sýna þörf  
á breytingum
Spyrja má um forsendur mikilla 
breytingar á skólakerfinu. Ljóst er að 
það hefur tekið miklum breytingum frá 
því að blaðamaður sem er um fertugt, 
og formaður Skóla- og frístundaráðs 
sem er litlu eldri, sátu á skólabekk í 
grunnskólum borgarinnar og kennarar 
messuðu yfir hópnum frá töflunni. 
Kennarar hafa aðra og meiri menntun 
en áður og hugsunin og starfið hefur 
tekið mjög miklum breytingum, eins 
og um einstaklingsmiðaða kennslu. 

„Það er mjög víða verið að vinna í 
anda þess að breyta skólakerfinu, að 
taka upp meira samstarf milli kennara, 
minnihópkennslu ogmeiri einstak-
lingskennslu. Samt er það þannig að 
við erum með glænýjar innlendar 
rannsóknir sem sýna að það er enn 
reglan að hópkennsla er normið,“ segir 
Skúli. Nýleg rannsókn sýni t.a.m. að 
um þriðjungur kennara telji sig kenna 
í samræmi við markmið um einstak-
lingsmiðað nám en ríflega tveir þriðju 
geri það ekki. 

„Það er svolítið þessi veruleiki sem 
við erum að takast á við. Við erum 
búin að vera með þessar áherslur um 
einstaklingsmiðað nám inni í lögbók-
inni lengi. Reykjavíkurborg tóforystu 
í þessum efnum undir lok síðustu 
aldar og gerði að áhersluatriði í sinni 
menntastefnu, svo þetta eru engin ný 
sannindi. Það er hins vegar margt sem 
bendir til þess að veruleikinn sé samt 
ennþá að verulegu leyti miðaður við 
hefðbundna kennsluhætti, ef svo má 
segja. Og ég hef miklar áhyggjur af því 
sem jafnaðarmaður að börn sitji ekki 
við sama borð að þessu leyti. Ég tel að ef 
við erum sammála um að þetta sé góð 
stefna, þá verði hún að standa öllum 
börnum til boða. Það verði ekki háð 
því í hvaða skóla þú ert, hvaða kennara 
þú hefur, hvort þú færð kennslu við þitt 
hæfi eða ekki.“

Launin stærsta  
fjárfestingin
- Laun kennara eru ekki há þegar við 
berum okkur saman við nágranna-
löndin. Það má eiginlega segja að þeir 
séu háskólamenntuð láglaunastétt. 
Ertu að beita þér í þessum efnum og 
hvernig? 

„Ég held að samningarnir frá í vor 
séu mjög mikilvægt skref í því að leið-
rétta þessa stöðu. Þetta er stærsta fjár-
festing í menntamálum sem við höfum 
séð um langt árabil. Hleypur á millj-
örðum og ég er bara mjög ánægður 
með það. Þetta var skref sem var 
nauðsynlegt að stíga, og hefur tekið 
allt of langan tíma. Ég vil meina að ég 
hafi gert það sem ég gat á þeim tíma 
til að þetta næðist saman.“
- Eigum við ekki að gera betur

„Jú, svo þurfum við að gera enn 
betur. Það er inni í samstarfssáttmál-
anum hjá okkur í meirihlutanum í 

Reykjavík og ég hef lagt áherslu á það 
í vinnunni með Sambandi sveitarfé-
laga á höfuðborgarsvæðinu. Kennarar 
eru raunverulega ekki metnir að verð-
leikum eins og starfsbræður þeirra – 
og systur – þar sem best lætur, t.d. í 
nágrannalöndunum, og við þurfum 
sem samfélag að bindast samtökum 
um að breyta því. Það gerist ekki nema 
menn líti á sig sem samherja í þessu 
verkefni, stjórnvöld, kennarastéttin og 
almenningur. Að hér sé gott skólakerfi 
og gæða menntun. Ég hef raunar þegar 
óskað eftir viðræðum við Kennara-
sambandið um að við myndum sam-
eiginlegan viðræðugrundvöll til þess 
að takast á við þetta og líka um önnur 
mikilvæg umbótamál í skólakerfinu.“

Fyrirmynd fyrir  
skólakerfið
- Það eru fleiri skólar í borginni en 
grunnskólarnir. Ertu ánægður með 
starfið í leikskólum borgarinnar? 

„Já ég er það og yfir 90% foreldra í 
borginni er mér sammála samkvæmt 
viðhorfskönnunum. Það er margt að 
gerast í leikskólunum sem að mörgu 
leyti er til fyrirmyndar. Ég nefni sem 
dæmi áherslu leikskólans á nám á 
forsendum leiks og að bjóða börnunum 
að kynnast heiminum eins og hann er 
í sínum fjölbreytilegu myndum. Að 
mörgu leyti væri gaman að sjá önnur 
skólastig taka sér til fyrirmyndar það 
sem best er gert á leikskólunum hvað 
þetta varðar.“ 
- En hvað með mönnun á leikskólunum? 
Ég er með börn í leikskóla og það blasir 
við að álag er þar stundum of mikið 
enda þótt starfsfólk leggi sig verulega 
fram og sinni mjög metnaðarfullu 

starfi. Það vantar einnig verulega upp 
á að markmiðum um hlutfall mennt-
aðs starfsfólks sé náð og svo er sýnilegur 
kynjahalli, þar sem lang flestir starfs-
menn eru konur. Viltu beita þér fyrir því 
að breyta þessu og þá hvernig? 

„Algjörlega. Ég á líka fimm ára strák 
sem er á leikskóla. Reyndar hef ég tekið 
eftir því að á þeim leikskóla, Sæborg 
eru óvenju margir karlmenn við störf, 
en hitt hefur verið meginreglan. 

Tvennt getur skýrt þetta. Það eru 
launin og svo kannski menningarlegar 
ástæður sem skýra að þetta sé starf sem 
konur hafa leitað í. Auðvitað viljum við 
sjá meira jafnræði þarna. Kennarar eru 
mjög mikilvæg fyrirmynd fyrir börnin 
okkar og þær fyrirmyndir þurfa að vera 
bæði konur og karlar. Maður finnur 
það bara á eigin skinni. Ég er sann-
færður um að góðir kennarar sem ég 
hafði í menntaskóla og háskóla áttu 
sinn þátt í því að ég fékk áhuga á stjórn-
málum og ákvað að beita mér á þeim 
vettvangi. Góðir kennarar geta kveikt 
með manni þann neista sem lifir alla 
tíð. En launin þurfa að vera sómasam-
leg og starfsumbúnaðurinn líka. Og þar 
er vissulega verk að vinna,“ segir Skúli. 

Hann bætir því við að í Reykjavík 
sé lágt hlutfall faglærðra starfsmanna 
sérstakt vandamál. „Við viljum m.a. 
bregðast við þessu með því að bjóða 
upp á námsleyfi fyrir starfsfólk svo það 
geti farið í nám með stuðningi Reykja-
víkurborgar. Það er baráttumál sem 
leikskólarnir hafa verið að tala fyrir 
mjög lengi og við erum að stíga skref 
í þessum efnum með því að koma því 
inn á fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.“ 

„Ég held hins vegar að ráðherra hafi of þröngt sjónarhorn þegar hann telur 
að hægt sé að lesa það inni í framhaldsskólunum,“ segir Skúli Helgason, 
formaður Skóla- og frístundaráðs, um brotthvarf  nemenda.

Framhald á bls. 12.
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til þín

Björgunarsveitamaður með línubyssu, 
tilbúinn að skjóta líflínu yfir í strandað skip. 
Alveg tilvalin lyklakippa og safngripur hjá 
mörgum. Tákn um stuðning.

Nú stendur yfir fjáröflunarátakið Neyðarkall björgunar-

sveita. Mikil fjölgun verkefna þeirra kallar á meira fé 

til starfseminnar. Því leita sveitirnar til þjóðarinnar eftir 

stuðningi en sala Neyðarkalls er ein mikilvægasta 

fjáröflun þeirra.

 

Kaup á Neyðarkalli er vottur um skilning og stuðning við 

sjálfboðastarf björgunarsveitafólks um land allt, sem er 

tilbúið til að aðstoða samborgara sína hvenær sem er.

Björgunarsveitafólk mun selja Neyðarkall um land 

allt næstu daga og kostar hann aðeins 2000 kr. 

Taktu vel á móti sjálfboðaliðunum okkar.

Þetta er Neyðarkall til þín!SL
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Þinghúsið sem á endanum  
varð í Reykjavík sem ekki varð
„Sú borgarmynd sem við þekkjum varð ekki til á einni nóttu, heldur er 
hún niðurstaða áralangrar vinnu og oft átaka sem leiða þurfti til lykta 
áður en hægt var að hefja framkvæmdir,“ segir í inngang nýútkominnar 
bókar Crymogaeu útgáfunar, Reykjavík sem ekki varð. Í bókinni er fjallað 
um skipulags- og byggingahugmyndir síðustu aldar - allt frá Alþingishúsi 
til Hörpu. Í tilefni útgáfunar fjallar Reykjavík vikublað um bókina og 
byggingu Alþingishússins. 

Anna Dröfn Ágústsdóttir sagn-
fræðingur og Guðni Valberg arkitekt 
eru höfundar bókarinnar. „Ákveðið 
stefnuleysi í skipulagsmálum hefur 
gefið miðborg Reykjavíkur einstakt 
svipmót en þar má finna sýnishorn 
af hinum ýmsu byggingaraðferðum, 
hönnunarstefnum og skipulagstil-
raunum,“ segir í bókinni. „Með því 
að snúa sér í hring við eina og sömu 
götuna má til dæmis sjá nokkur af elstu 
timburhúsum borgarinnar, elsta stein-
hlaðna húsið, nýbyggingar hjúpaðar 

gleri og leifar af gömlum hugmyndum 
um tæknivædda bílaborg fyllta breið-
götum.“ Þeir eru væntanlega fáir sem 
andmæla þessari niðurstöðu höfunda. 
Reykjavík er jú þekkt fyrir flest annað 
en samhæfða byggingastefnu í götu 
hverri. 

Háborgin
Reykjavík sem var er kaflaskipt með 
áherslu á skipulag og opinberar 
byggingar. Bókin leiðir lesandann 
þannig í gegnum fyrirhugaðar stórar 

opinberar framkvæmdir líkt og Al-
þingishúsið, skipulag Arnarhóls, 
Seðlabankann, Þjóðleikhúsið og 
byggingu tónlistarhúss. Þá er fjallað 
um háborgarskipulag Guðjóns Sam-
úelssonar, húsameistara ríkisins, frá 
árinu 1924. Óhætt er að fullyrða að 
hefði skipulagstillaga Guðjóns orðið 
fyrir valinu væri ásýnd Reykjavíkur 
töluvert önnur. Fátt hefur jafn mikil 
áhrif á daglegt líf íbúanna en borgar-
skipilag og því má um leið gera ráð 
fyrir að lífstíll, jafnvel gildi, Reykvík-
inga væri allt annar hefði borgin endað 
með öðrum hætti. 

Skipulagspólitík
Skipulags- og sagnfræðinerðir ættu að 
finna áhugasviði sínu stað í bókinni. 
Reykjavík sem ekki varð er langt frá því 
að vera þurr upptalning framkvæmda 

og teikninga. Höfundar nálg-
ast umfjöllunarefni með 
blöndu af skipulagsfræði, 
sagfræði og stjórnmálum. 
Skipulagsmál eru jú póli-
tísk í eðli sínu þrátt fyrir að 
vera um leið afar tæknileg 
úrvinnsla ákvarðanna. Um-
fram aðra geira samfélags-
ins hafa skipulagsfræðingar, 
arkitektar og verktakar - ef 
til vill gegn vilja þeirra 
sjálfra - mátt venjast mik-
illi aðkomu almennings 
við vinnu þeirra. Söguleg 
hefð er fyrir aðkomu al-
mennings að skipulagi og 
byggingu bæjarsvæðis. 
Sú saga er stutt á Íslandi, 
raunar aðeins rétt rúm-
lega aldargömul. „Upphaf skipulags-
vakningar í Reykjavík er gjarnan rakið 
til miðbæjarbrunans 1915, þegar fjöldi 
bygginga í mið- bæjarkvosinni gjör-
eyðilagðist og lélegu skipulagi var 
kennt um,“ segir í bókinni. Að þessu 
leyti er Reykjavík nokkuð sérstök 
borg enda ríkari og lengri hefð fyrir 
skipulagðri mótun evrópskra borga 
en hér heima. 

Nýi bærinn
Nefna má Nýja bæ Edinborgar til sam-
anburðar en borgarhlutinn er dæmi 
um borgarhluta sem byggðar var etir 
því sem næst nútíma skipulagsnálgun. 
Hugmyndin að byggingu Nýja bæjar 
vaknaði í kringum 1750 en í kjöl-
farið var haldin samkeppni arkitekta 
og húsamíðameistara. James Craig, 
ungur arkitekt, vann samkeppnina og 
hannaði stóran hluta svæðisins. Sé Ed-
inborgardæmi borið saman við Ísland 
fæst skýr mynd af því í hve skamman 
tíma Íslendingar hafa unnið markvist 
af skipulagsmálum. „Sú borgarmynd 
sem við þekkjum varð ekki til á einni 
nóttu, heldur er hún niðurstaða ára-
langrar vinnu og oft átaka sem leiða 
þurfti til lykta áður en hægt var að 
hefja framkvæmdir. Þótt mörgum 
þyki umræðan um miðbæ Reykja-
víkur einkennast af því að þar megi 
engu breyta, þá er staðreyndin sú að 
ekkert svæði innan borgarmarkanna 
hefur tekið eins miklum breytingum. 
Svæðið hefur ítrekað verið aðlagað 
breyttum þörfum og viðhorfum 
borgarbúa,“ segir í bókinni sem hefst 
á umfjöllun um byggingu Alþingis-
hússins en tekist var á um staðsetn-
ingu hússins. 

Samskot fyrir byggingunni
„Þegar Alþingishúsið var byggt á 
árunum 1880 til 1881 var Reykja-
víkurbær lítið verslunarþorp með 
tæplega 3000 íbúa sem flestir bjuggu 
í einlyftum timburhúsum í Kvosinni 
— svæðinu á milli Tjarnarinnar og 
sjávar,“ segir í bókinni. Latínuskólinn, 
sem nú hýsir Menntaskólann í Reykja-
vík var langsamlega stærsta og til-
komumesta hús bæjarins. Alþingi 
hafði starfað í Latinuskólanum frá 
því að það var endurreist árið 1845. 
„Aðstaða Alþingis í Latínuskólanum 
þótti ekki fullnægjandi enda átti hún 
aðeins að vera tímabundin. Í tengslum 
við þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar 
var því ákveðið á Alþingi að reisa 
skyldi þinginu nýtt hús úr íslenskum 
steini í Reykjavík.“ Þá segir  í bókinni 
frá því að þingmenn voru skyldaðir 
til að standa fyrir samskotum í eigin 
kjördæmi til að safna fyrir byggingu 
hússins. Ferdinand Meldahl, húsa-
meistara og forseta Listaháskólans í 
Kaupmannahöfn, var falið að teikna 
húsið og Fredrik Anton Bald var ráð-
inn yfirsmiður. Hann hafði þegar fylgst 
með byggingu nokkra húsa á Íslandi. 

Arnarhóll of afskekktur
Ætla mætti að nóg hafi verið af 
byggingalandi í Reykjavík á seinni 
hluta 19. aldar. Borgin var enn raunar 
aðeins þorp og því hefði átt að vera 
lítið mál að finna staðsetningu og 
byggingaland fyrir hið nýja glæsilega 
þinghús. „Sú var þó ekki raunin og 
reyndist það eitt erfiðasta úrlausnar-
efni byggingarnefndarinnar. Grímur 
Thomsen og Árni Thorsteinson áttu 
sæti í nefndinni og þeim þótti liggja 

Heildsöludreifing: ACT ehf, Dalvegi 16b, 201 Kópavogi, sími 577 2150
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Þegar stjórn Íslands færðist frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur 1904 skorti margar helstu stofnanir þjóðfélagsins þak yfir höfuðið. Reisa þurfti meðal annars ráðuneyti, skóla, spítala, ráðhús, leikhús og söfn. Það reyndist þrautin þyngri. Deilur um skipulag, staðsetningu og útlit settu mark sitt á nánast hverja einustu húsbyggingu á vegum hins opinbera í Reykjavík frá seinni hluta nítjándu aldar fram til okkar daga.

Sagnfræðingurinn Anna Dröfn Ágústsdóttir og arkitektinn Guðni Valberg rekja sögu bygginga í Reykjavík sem í upphafi átti að reisa á öðrum stað eða í annarri mynd en flestir þekkja.  Í þeirri Reykjavík sem ekki varð stendur Alþingishúsið í Bankastræti, Háskóli Íslands á Skólavörðuholti og Þjóðleikhúsið á Arnarhóli. Hvers vegna þessi Reykjavík varð ekki að veruleika  er í senn stórfróðleg og skemmtileg saga sem ríkulegt myndefni gerir ljóslifandi.
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Crymogea

Tölvugerð mynd af Alþingishúsinu í bankastræti séðu frá Skólavörðustíg. 
Húsið er sýnt með háum kjallara og tröppum upp að aðalinngangi hússins 
líkt og Ferdinand meldahl, arkitekt hússins, teiknaði það upphaflega.
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beinast við að reisa húsið efst á Arn-
arhóli, sem þá var í jaðri byggðarinnar. 
Hilmar Finsen landshöfðingi hafði um 
þær mundir kýr sínar á beit á túninu og 
tók fyrir að hús yrði reist á hólnum.“ 
Höfundar taka þó fram að landshöfð-
inginn hafi opinberlega ekki haldið 
eigin nytjarétti sérstaklega fram sem 
rök fyrir andstöðu sinni, heldur talið 
Arnarhól of afskekktan fyrir hús sem 
hýsa átti stiftbóka- og forngripasafnið. 

Bakarabrekka
Samkomulag náðist þó eftir nokkrar 
deilur um að húsið yrði byggt í túnfæti 
Arnarhóls, ofarlega í Bakarabrekku, 
sem í dag er Bankastræti. „Deilum var 
ekki lokið þótt menn teldu sig hafa 
fundið stað fyrir húsið. Tekist var á um 
hvernig húsið ætti að snúa og hversu 
nálægt götu það mætti standa.“ Þá 
segir að mismunandi skoðanir hafi 
verið um hvort húsið ætti að standa 
í sömu línu og önnur hús við Bakara-
brekku eða hvort skynsamlegt væri að 
hafa garð og grindverk fyrir framan. 
Framkvæmdir hófust árið 1879 þegar 
hafist var handa við að grafa grunn 
hússins í Bakarabrekku. „Þegar 
grunnurinn var tilbúinn þurfti að 
bíða eftir Fredrik Bald yfirsmiði, sem 
var á leið til landsins frá Danmörku, 
til að skera úr um hvort húsið ætti að 
snúa að götunni eða út að sjó. Málið 
reyndist þó flóknara þegar Bald mætti 
og tók deilan um Alþingishúsið algjör-

lega nýja stefnu. Bald tók fyrir það að 
húsið yrði reist þar sem grunnholan 
hafði verið grafin, því ómögulegt væri 
að reisa það í þessum halla.“

Ný lóð dýru verði
Þrátt fyrir vinnu og útlagðan kostnað 
var ákveðið að húsið skyldi ekki rísa 
ofan á grunninum sem þegar var 
grafinn. „Bald yfirsmiður lagði til 
að húsið risi við Tjarnarendann, hjá 
Dóm- kirkjunni, á lóð sem þá var í eigu 
Halldórs Friðrikssonar alþingismanns, 
fyrst ekki var hægt að ná samkomulagi 
við landshöfðingja um að reisa húsið 
efst á Arnarhóli. Ekki voru allir á eitt 
sáttir því greiða þurfti hátt verð fyrir 
blett Halldórs á milli heimilis hans og 

kirkjunnar, sérstaklega þar sem ekkert 
hefði þurft að greiða fyrir lóð á Arn-
arhólstúni.“ Þá kemur fram í bók þeirra 
Önnu og Guðna að upphaflega hafi 
Alþingishúsið átt að standa nokkuð 
nær tjörninni en það gerir í dag. „Þegar 
byrjað var að grafa fyrir grunninum 
fylltist hins vegar holan jafnóðum af 
vatni úr Tjörninni og þurfti því að að 
færa húsið nær Austurvelli, í beina línu 
við norðurhlið Dómkirkjunnar.“ Að 
lokum var þó gengið frá endanlegri 
staðsetningu og gekk húsið nokkuð 
greiðlega í byggingu þar eftir. 

100 manns í vinnu
„Talið er að um hundrað Íslendingar 
hafi unnið að byggingu Alþingis- 

hússins en jafnframt komu erlendir 
steinsmiðir til landsins sérstaklega til 
að vinna að framkvæmdinni.“ Grá-
grýtið sem Alþingishúsið er byggt 
úr kemur aðallega úr Þingholtunum 
þar sem nú er Óðinsgata. Þá er vert 
að geta þess að afgangsgrjótið sem 
ekki var nýtt í Alþingisbygginguna 
sjálfa var nýtt í nokkur íbúahús í mið-
bænum. „Veturinn sem unnið var að 
smíði Alþingishússins er þó frægur 
harðindavetur; í árbókum kemur 
fram að höfnin var full af ís alla leið 
út í Engey og riðið var á hestum út í 
Viðey. Þegar snjó fór að leysa í febrúar 
stíflaðist Lækurinn og Tjörnin flæddi 
yfir bakka sína. Lækjargatan líktist 
fljóti og ferðaðist fólk um á bátum á 
götum austast í miðbænum. Alþingi 
kom engu að síður saman í hinu nýja 
húsi í fyrsta sinn 1. júlí 1881 — rétt 
rúmu ári eftir að framkvæmdir við 
það hófust.“

Fallegt hús á  
röngum stað? 
Það átti svo eftir að koma á daginn að 
fæstir tjáðu óánægju sína beinlínis á 
byggingunni sjálfri og telja höfundar 
að almenn sátt hafi ríkt um húsið. 
Um staðsetninguna gildi annað en 
enhver greinaskrif voru vegna þeirrar 
staðsetningar sem að lokum var valin. 
Höfundar Reykjavík sem ekki varð 
nefna þó tvennt er varðar húsið sjálft 
sem olli gremju. Upphafleg teikn-

ing Meldahls gerði ráð fyrir háum 
kjallara og tröppum upp að aðalinn-
ganginum. Samkvæmt bréfaskriftum 
Tryggva Gunnarssonar alþingismanns 
og landshöfingja var Tryggi ekki 
hrifinn af þeirri hugmynd. „Eftir að 
talsverð útgjöld höfðu farið í súginn, 
vegna þess hve erfiðlega gekk að finna 
réttan stað fyrir húsið, var ákveðið að 
sleppa kjallaranum og lækka húsið 
þannig um eina hæð. Óstaðfestar 
sögur segja að Meldahl hafi reiðst 
mjög yfir breytingunum og löðrungað 
Bald yfirsmið á fundi þeirra í Kaup-
mannahöfn.“ Kinnhesturinn var varla 
vegna glimrandi ánægju Meldahl með 
breytinguna. Almennara og þekktari 
gremja var hins vegar vegna skrauts 
sem sett var framan á húsið. „. . . en 
fyrsta verk innlendrar stjórnar 1904 
var að skipta út skjaldarmerki Íslands 
utan á húsinu. Í stað gamla skjaldar-
merkisins, sem sýndi flattan þorsk með 
kórónu, var nýju merki komið fyrir: 
silfruðum fálka á bláum grunni. Það, 
ásamt danska skjaldarmerkinu, var svo 
fjarlægt af húsinu 1911 og hefur ekkert 
skjaldarmerki verið utan á því síðan. “ 
Þá segja höfundar bókarinnar að reglu-
lega vakni umræða um hvort skipta 
eigi út fangmarki Kristjáns 9. dana-
konungs sem er fyrir miðju hússins 
ofan við þakbrún.

Útlitsteikning að alþingis- og safnahúsi í reykjavík eftir Helga Helgason, 
trésmið og höfund Öxar við ána. 
 Mynd: Crymogea/Reykjavík sem ekki varð - Birt með góðfúslegu leyfi
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Skuggaleg fylgni
Spurður um tengsl skólans við frí-
stundir, íþróttaiðkun og slíkt segir 
Skúli að síðasti meirihluti í borginni 
hafi gert vel í þeim efnum. „Skóla- og 
frístundasvið er stofnað fyrir þremur 
árum um nákvæmlega þessa hugsun 
að tvinna þessa hluti betur saman og 
við erum einmitt að hefja heildstæða 
stefnumótun um frístundastarf í 
borginni sem m.a. mun beinast að því 
að skoða enn frekari möguleika til að 
tvinna saman almennt skóla- og frí-
stundastarf. Læsisstefna grunnskóla 
og leikskóla er núna í innleiðingu. Það 
er mikið áherslumál okkar að efla læsi 
og fyrsta málið sem við lögðum fram 
í sumar snerist um að stofna fagráð 
til að efla lestrarfærni og lesskilning 
barna. Það er nú að störfum undir 
forystu dr. Freyju Birgisdóttur. Það 
skiptir gríðarlegu máli fyrir framtíðina 
að leik- og grunnskóli spili vel saman 
þegar kemur að lestrarnámi barna og 
börnin nái snemma undirstöðufærni í 
þessari grein, sem hefur svo mikið for-
spárgildi um allt annað nám. Eiginlega 
er skuggalegt hvað það er mikil fylgni 
milli þess hvernig þér gengur í lestri í 
fyrstu bekkjum grunnskólans og þess 
hvernig þér vegna t.d. á vinnumarkaði. 
Árangur í lestri og stærðfræði í grunn-
skóla spáir heilmikið fyrir um það 
hvernig mönnum vegnar í framhalds-
námi og á vinnumarkaði. Þess vegna 
er ábyrgð okkar svo mikil að tryggja 
börnum jöfn tækifæri til vandaðrar 
grunn menntunar en ekki dæma fólk 
úr leik vegna þess að aðstæður þess kalla 
á sérstök úrræði og aðstoð. Ef við ætlum 
að hafa samfélag sem er byggt á jöfnuði, 
þá verðum við að gera betur þarna. Ef 
við vanrækjum það, sem ég tel að við 
höfum gert að einhverju leyti, samanber 
brottfallið, þá fáum við það í bakið síðar 

sem samfélag. Ég tek sem dæmi að stórir 
hópar þeirra sem fá fjárhagsaðstoð hafa 
átt í miklum erfiðleikum með lestur, ég 
nefni unga karlmenn sem er sá hópur 
sem á hvað erfiðast með að læra að lesa.“

Skúli bætir því við að í undirstöð-
ugreinum eins og lestri og stærðfræði 
verði að tryggja að notaðar séu kennslu-
aðferðir sem rannsóknir hafi sýnt að 
skili nemendum árangri. „Þær verða að 
taka mið af mismunandi færni nemenda 
og þar liggur m.a. tengingin við nem-
endamiðað skólastarf.“ 

Prófin verða að hjálpa
- Hvað þá um þætti eins og samræmd 
próf og Pisa rannsóknir sem fá oft mikið 
pláss í umræðunni. Eru próf af þessu 
tagi þá ekki beinlínis hindrun, ef gera á 
hlutina eins og þú ert að lýsa, að hver og 
einn njóti sinna styrkleika. Svo ég nefni 
dæmi, þá hefur til dæmis Fellaskóli ekki 
komið vel út í Pisa en svo þegar erlendir 
sérfræðingar kynna sér starfið þar, þá er 
niðurstaðan sú að um sé að ræða einn 
besta, ef ekki besta, skóla álfunnar á sínu 
sviði, þar sem nemendur eru af ólíkum 
uppruna. Svona próf geta valdið kvíða og 

margir upplifa samræmd próf sem dóm 
yfir sér og hafa áhrif á hvernig krökkum 
liður með sjálf sig. Er of mikil áhersla 
á þetta? 

„Ég held að þarna liggi einmitt 
vandamál. Próf eru góð þegar þau eru 
notuð til að hjálpa nemendunum í námi. 
En ef að þau eru orðin einhvern veginn 
æðsta takmark, og kannski Grýla fyrir 
nemendur, þá hafa þau tapað tilgangi 
sínum. Ég er ekki þeirrar skoðunar að 
próf séu ónauðsynleg. Ég held að þau 
skipti máli svo maður viti hvar maður 
stendur. Þetta á ekki bara við nem-
andann, heldur kennarann ekki síður. 
Ef nemandi kemur illa út úr prófum, 
þá getur það gefið tilefni til að breyta 
áherslum í kennslu, skipulagi náms eða 
samskiptum nemanda og kennara. Og 
próf geta líka haft stærri samfélagslega 
þýðingu. Ég tek sem dæmi lesskimunar-
prófin í borginni. Þau komu illa út í 
fyrra, voru verstu niðurstöður sem 
höfðu sést lengi, þó það hafi að hluta til 
gengið til baka í ár. Árangurinn er samt 
ekki nógu góður. Tilgangurinn er alls 
ekki að krossfesta tiltekna skóla, þá sem 
kannski koma lakast út,“ segir Skúli. 

Eigum að byrja fyrr
„Tilgangurinn er að koma auga á það 
strax hvar þarf að hjálpa til og sjá hvort 
hægt sé að aðstoða skólana og nem-
endur með sérstökum úrræðum. Þannig 
vil ég sjá þetta virka og byrja fyrr. Nú 
erum við með lesskimunarprófin í upp-
hafi annars bekkjar í grunnskóla. Við 
eigum að byrja strax og börnin koma 
inn í grunnskólana. Metum stöðu þeirra 
straxþegar þau koma inn í sex ára bekk-
inn. Þeim mun fyrr getum við byrjað að 

hjálpa þeim sem þurfa á sérstakri aðstoð 
að halda. Það eru til mjög árangursrík 
úrræði í lestrarkennslu sem er beitt bæði 
hér heima og erlendis, en það þurfa allir 
skólar að vita af þeim og allir kennarar 
þurfa sömuleiðis að vita að það eru til 
góð tæki til að hjálpa nemendum sem 
eiga í lestrarerfiðleikum. Það geta allir 
lært en það henta ekki sömu kennslu-
aðferðir fyrir alla. Árangurinn er mjög 
háður því hversu snemma þú grípur inn 
í og hvaða aðferðum er beitt.“ 

Borgina vantar  
faglega umgjörð
- Umgjörð skólastarfsins, húsnæði og 
lóðir, húsgögn og tæki skipta líka máli, 
ekki síður en innra starfið. Lengi hefur 
verið kallað eftir frekari endurbótum 
á Breiðholtsskóla og í síðasta tölublaði 
Reykjavíkur vikublaðs var fjallað um 
lakan aðbúnað á lóð Húsaskóla í Graf-
arvogi, þar sem stjórnendur og foreldrar 
hafa kallað eftir úrbótum. Þetta kemur 
auðvitað við fleiri svið borgarinnar en 
Skóla- og frístundaráð, þar sem um 
verklegar framkvæmdir er að ræða, en 
hvað viltu segja við þá sem bíða eftir 
nauðsynlegum úrbótum? 

„Það er algjörlega nauðsynlegt að 
sveitarfélögin séu vakandi fyrir því að 
það sé ekki bara innra starfið sem þurfi 
að vera í lagi. Aðbúnaðurinn þarf að 
vera það líka. Þótt ég hafi aðeins verið 
nokkrar vikur í þessu embætti þá eru 
mjög mörg mál sem tengjast aðbúnaði 
bæði á leik- og grunnskólum og á frí-
stundamiðstöðvum sem þarf að fara í. 
Og ég verð bara að segja fyrir minn hatt, 
að mér finnst að borgin sé ekki komin 
með næg tök eða yfirsýn í þessu.“

Skúli segir að það vanti upp á að til sé 
fagleg og markviss áætlun um í hvaða 
röð eigi að fara í viðhalds- og endur-
bótaverkefni í skólunum. „Ekki síst upp 
á gagnsæið að gera. Þeir sem vinna í 
þessum stofnunum þurfa að vita í hvaða 
farvegi þeirra mál eru, hvenær kemur að 
þeim, þegar lóð, byggingar eða leiktæki 
eru komin á tíma. Mér finnst vanta upp 
á að þessar áætlanir séu til, nægilega 
heildstæðar. Þetta er auðvitað háð því 
fjármagni sem er til skiptanna á hverju 
ári, en ég held að borgin þurfi að taka 
sér dálítið tak í þessu. Það þarf að gera 
heildstæðar áætlanir um endurbætur 
og forgangsraða verkefnunum í leik-
skólum, grunnskólum og frístundamið-

stöðvum. Og þessir áætlanir eiga að vera 
opinberar. Þá vita allir sem stýra starfinu 
að hverju þeir ganga og þessu vil ég beita 
mér fyrir. Ég skal bara vera heiðarlegur 
með að þetta er ekki í nægilega góðu 
horfi núna, en fyrsta skrefið er að láta 
vinna slíkar áætlanir og þá sjá menn 
hvað er eðlilegt að borgin taki frá mikla 
fjármuni í þetta.“

Fjárráðin alltaf 
takmörkuð
Reykjavík vikublað greindi frá því í vor 
að ætla mætti að á bilinu 280-420 reyk-
vísk börn væru í vanskilum með skóla-
máltíðir. Kostnaður hefur numið um 
6.600 krónum á mánuði fyrir hvert barn 
en borgin greiðir um helming heildar-
kostnaðarins, rúmlega 700 milljónir 
króna á ári. 
- Nú hefurðu rætt um jafnaðarmennsku 
og forgangsröðun fjármuna. Börn eru 
sinn vinnudag í skólanum og þurfa að 
vera þar allan daginn. Og nú heyrir 
maður af umræðu, til dæmis í Svíþjóð, 
þar sem pirringur er vegna þess að nú 
eigi að fara að greiða sérstaklega fyrir 
ávöxt eftir matinn. Er ekki mikilvægt 
að útrýma þessum aðstöðumun sem er 
fyrir hendi vegna mismunandi fjárráða 
foreldra? Á ekki að greiða skólamáltíð-
irnar alfarið úr sameiginlegum sjóðum? 

„Ég hef alveg skilning á því að þetta 
getur verið ein af þeim leiðum sem er 
rétt að skoða til að jafna aðstöðumun. 
Það eru dæmi í kerfinu um að þetta 
skiptir máli; leikskólagjöldin, gjöld í 
frístundastarfi geta verið sumum for-
eldrum þung í skauti. Á móti kemur að 
við erum alltaf með takmörkuð fjárráð. 
Núna fer næstum því allt fjárhagslegt 
svigrúm sem borgin hafði í að borga 
hærri laun vegna nýlegra kjarasamninga 
m.a. við kennara og skólastjórnendur. 
Ég stend með því sem ég sagði áðan, það 
er mikilvægasta skref sem stigið hefur 
verið í málaflokknum í áratugi. En það 
þýðir jafnframt að við getum ekki um 
leið farið í ýmis önnur þjóðþrifaverk-
efni. Fjárráðin eru alltaf takmörkuð. 
Þótt hugmyndafræðin um gjaldfrjálsan 
leikskóla og gjaldfrjálsar skólamáltíðir 
geti verið mjög góð og auðvelt að rök-
styðja, þá kostar það mjög mikla fjár-
muni og við þurfum alltaf að setja það 
í samhengi við það, hvað á þá undan að 
láta á móti við aðstæður þar sem t.d. er 
mikil þörf fyrir sérkennslu og námsúr-
ræði fyrir börn í ýmiss konar vanda sem 
hamlar þeim verulega í námi En engu 
að síður erum við í nýja meirihlutanum 
að grípa til ýmissa aðgerða til að lækka 
kostnað barnafjölskyldna í borginni. Ég 
nefni þrjú dæmi í þessum málaflokki. Í 
fyrsta lagi munum við lækka leikskóla-
gjöldin um um 100 milljónir króna, í 
öðru lagi munum við hækka frístunda-
styrkinn í áföngum og loks munum við 
útvíkka systkinaafslátt þannig að hann 
nýtist foreldrum sem eru með börn 
bæði á leikskóla og í frístundastarfi 
grunnskóla. Við erum einnig að skoða 
hvort við eigum að tekjutengja viðbót-
arafslætti, sem í dag eru veittir forgangs-
hópum, s.s. einstæðum foreldrum og 
námsmönnum, þannig að í framtíð-
inni verði viðbótarafslættir miðaðir við 
tekjur fólks sem myndi m.a. þýða að 
tekjulág hjón og sambúðarfólk fái slíka 
viðbótarafslætti á leikskólagjöldum en 
hátekjufólk borgi hins vegar hefðbundin 
leikskólagjöld en njóti ekki sérstakra 
forréttinda í krafti þess að vera ekki í 
sambúð eða hjúskap. Mér finnst það 
vera sanngirnismál að skoða það.“ Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

plankaparket

Verðdæmi:
 190 mm Eik Rustik burstuð 
 mattlökkuð 7990.- m2

„Ég skal bara vera heiðarlegur með að þetta er ekki í nægilega góðu horfi 
núna,“ segir Skúli Helgason um framkvæmdir við skóla og skólalóðir.

Framhald af bls. 8.



34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

*Verönd fylgir ekki

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -
ÚTSALA Á GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lager

Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Verð án fylgihluta

Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*

Verð með fylgihlutum

Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
kr. 159.900,- án fylgihl. - áður 189.900
kr. 189.900,- m/fylgihl. - áður 219.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Lækaðu 
völundarhús.is

á Facebook

- JÓLAGRILLPARTÝ - 
Allt borðið nýtur saman stórkostlegs hlaðborðs að hætti Sjávargrillsins.

- FJÖGRA RÉTTA JÓLASÆLKERAVEISLA -  
Æðisleg hátíðarveisla sem kemur þér í jólagírinn.

- ÞRIGGJA RÉTTA JÓLAHÁDEGI - 
Hádegisveisla eins og þær gerast bestar um hátíðarnar.

- JÓLIN OKKAR BYRJA 18. NÓVEMBER -

SJÁVARGRILLIÐ - SKÓLAVÖRÐUSTÍG 14 - 101 REYKJAVÍK - ICELAND - 571 1100 - INFO@SJAVARGRILLID.IS

23. des  | Skötuhlaðborð  
   frá kl 11:00-15:00 & 17:00-22:30

24-25.des  | Lokað

26. des  | 17:00-23:30

31.des  | 11:00-15:00 & 17:00 
   (borðapantanir til 21:00)

1. jan  | 17:00-22:30

2. jan  | 11:00-15:00 & 17:00-23:30

OPNUNARTÍMAR YFIR HÁTÍÐIRNAR

 Skötuhlaðborð 
milli 11:00 og 15:00 þann 23.des Pantið tímalega!
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Hrísbraut 1 - 780 Höfn Horna�rði - solsker.is - 892-8945

Gæðamakríll 
frá Hornafirði

Sólsker er tilnefnt til Fjöreggsins 2014 fyrir 
frumkvæði við nýtingu á makríl og fyrir 

afurðirnar Makrílpaté og Heitreiktan makríl.

Sólsker hlaut gullverðlaun í �okki heitreyktra 
�skafurða í Svíþjóð í Östersund 2013 fyrir 

heitreyktan makríl.

Sólsker leggur áherslu á umhver�svænar 
veiðar og vinnslu og framleiðir sínar afurðir í 

matarsmiðjunni á Höfn.

Deilur um skipulag
Umhverfis- og skipulags-

ráð samþykkti í vikunni 
breytingu á deiliskipulagi 

Hlíðarenda við Reykjavíkurflugvöll. 
Málinu verður vísað til samþykkis 
borgarráðs. 

Helsta breytingin á deiliskipulaginu 
er sú að íbúðum á Hlíðarendasvæð-
inu er fjölgað úr 360 í 600. Fjölgunin 
byggist á því að íbúðirnar verða minni 
og rými atvinnuhúsnæðis á reitnum 
minnkar talsvert, segir á vef borgar-
innar. Ekki er gert ráð fyrir hækkun 
húsa í breyttu deiliskipulagi. Hins 
vegar eykst fjölbreytileiki húshæða, en 
byggingarnar á svæðinu voru í eldra 
deiliskipulagi 4-5 hæðir en verða nú 
3-5 hæðir segir þar enn fremur. Full-
trúar Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknar og flugvallarvina greiddu 
atkvæði gegn breyttu skipulagi og bók-
uðu báðir flokkar gegn hugmyndinni. 
Fullyrt hefur verið að þessar byggingar 
hafi áhrif á flugvöllinn. 

Þessar deilur hafa náð inn í sali 
Alþingis. Komið er fram frumvarp 
um að skipulagsvald verði tekið af 

borginni og fært í hendur ráðherra, 
sem fari með yfirstjórn skipulags- og 
mannvirkjamála á Reykjavíkurflug-
velli. Þingmenn Framsóknarflokksins 
flytja málið, en við blasir að stuðning 
við málið má einnig finna í Sjálfstæð-
isflokknum. „Ég held, virðulegi for-
seti, að það verði að fara að skerða 
skipulagsvald Reykjavíkurborgar 
á þessu flugvallarstæði,“ sagði Jón 
Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins og formaður atvinnu-
veganefndar, í umræðum um störf 
þingsins á miðvikudag. 

Óeining er um málið innan 
Sjálfstæðisflokksins. Hanna Birna 
Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra, 
styður málið til dæmis ekki. „Mér 
finnst skipulagsvald sveitarfélaga 
næstum því vera heilagt. Og mér 
finnst ekki að ríkið eigi að skipta sér 
af því. Mér finnst að við verðum að 
treysta sveitarfélögunum, vinna með 
sveitarfélögunum, taka mið af því að 
þau hafa þetta vald og það er þeim 
mjög mikilvægt,“ sagði hún í fréttum 
Ríkisútvarpsins á fimmtudag. 

Bugltónleikarnir framundan
Þann 13. nóvember n.k. verða 

haldnir hinir árlegu Bugltón-
leikar í Grafarvogskirkju. Þetta er í 12. 
skiptið sem Lionsklúbburinn Fjörgyn 
stendur fyrir slíkum tónleikum til 
styrktar Barna og unglingageðdeld 
Landspítalans. Um mikla tónlist-
arveislu er að ræða, segir í fréttatil-
kynningu, þar sem fjöldi landskunnra 
tónlistarmanna hefur ávallt gefið 
alla sína vinnu og gert tónleikana að 

veruleika öll þessi ár. Að þessu sinni 
kemur fram úrvalslið sem endra nær 
og má þar nefna m.a. Ragga Bjarna, 
Friðrik Ómar, Matta og Jógvan, 
Voices Masculorum, Pál Rósinkranz 
og Margréti Eir, KK, Bergþór Páls-
son, Gissur Pál, Reginu Ósk, Guð-
rúnu Gunnarsdóttur, Guðrúnu Árný 
Karlsdóttur, Kristján Jóhannsson og 
Karlakór Reykjavíkur. Hægt verður að 
nálgast miða m.a. á Midi.is. 

Félagsmiðstöðvar: 

Unglingar 
almennt 
ánægðir
Ánægja og líðan unglinga í 

félagsmiðstöðvum borgar-
innar er almennt góð. Yfir 

90% barna og unglinga telja sig ör-
ugg í starfinu, að því er segir í nýrri 
könnun sem birt hefur verið á vef 
Reykjavíkurborgar. 

Þar segir meðal annars að um 
tveir þriðju unglinga komi viku-
lega í félagsmiðstöðvarnar og er 
hlutfall kynjanna svipað. Þá segir 
í niðurstöðum könnunarinnar að 
almennt sé ánægja með samskipti 
við starfsfólk félagsmiðstöðvanna.

Stígar endurnýjaðir
Stefnt er að því að ljúka fram-

kvæmdum við endurnýjaða 
gönguleið úr Vesturbæ og út í 

Skerjafjörð nú í nóvember. Unnið hefur 
verið að lokafrágangi undanfarið, eins 
og myndirnar sýna. Stígurinn liggur 
frá Starhaga og út að Einarsnesi. Nýr 

hjólastígur tengir hjólastíginn á Ægis-
síðu við hjólastíg í Skerjafirði. Hann 
verður upplýstur. Hinum megin Suður-
götunnar hefur einnig verið lagður 
hjólastígur frá Þorragötu að Bauganesi. 
Síðar stendur til að leggja þar göngustíg 
einnig. 



Öldin okkar
21. öldin á hundavaði í tali og tónum

Leikstjóri: Ágústa Skúladóttir, höfundar, leikarar og tónlistarmenn: Eiríkur G. Stephensen og Hjörleifur Hjartarson, 
leikmynd : Axel Hallkell Jóhannesson, lýsing: Þóroddur Ingvarsson

Hundur í óskilum

www.leikfelag.is

Miðasala í Menningarhúsinu Hofi, sími 450 1000

HUNDUR Í ÓSKILUM

Næstu sýningar :
7. nóvember kl. 20:00
8. nóvember kl. 20:00
14. nóvember kl. 20:00
15. nóvember kl. 20:00

AÐEINS SÝNT Í NÓVEMBER!

„Ég hef aldrei grátið svona mikið
  á leiksýningu – af hlátri“ 

- Hólmkell Hreinsson

"Já, svei mér ef líf mitt lengdist 
 ekki um nokkur ár eftir sýninguna

  svo mikið hló ég bæði upphátt og inní mér." 
- Kristín Sóley Björnsdóttir
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Þvottadagar

fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

* 3.5%
 lántökugjald

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

lágmúla 8 · sÍmi 530 2800 · ormsson.is
opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni 

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar 

Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun

FR
U

M

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BaksÍðan

Hrund Snorradóttir
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Alla laugardaga

Sushi allan 
sólarhringinn!

Hross í 
samskiptum
Ég hef verið að velta fyrir mér umræðu-
hefðinni hér á landi upp á síðkastið og 
er eiginlega pínu súr út í hana. Á face-
book skapaðist einhver umræða eftir 
þáttinn Óskalög þjóðarinnar á Rúv um 
daginn. Einhverjir fundu sig knúna til 
þess að tjá skoðun sína á hverjum flutn-
ingi og söngvara fyrir sig sem er svo 
sem gott og blessað. Það stakk mig samt 
svo að af því að  t.d. Krummi söng ekki 
Frostrósir nákvæmlega eins og Villi Vill 
gerði í denn, þá var hann ömurlegur 
söngvari og flutningurinn hörmung. 
Settið ljótt, útsetningin til skammar 
og stjórnendurnir leiðinlegir. Afhverju 
tölum við svona? Af hverju þurfum við 
að vera svona stóryrt og þver? Afhverju 
veljum við alltaf að tala hlutina niður 
í staðin fyrir að tala þá upp? Er okkar 
skoðun svona gullin og mikilvæg að 
við getum leyft okkur að drulla yfir hóp 
fólks sem eru bara að vinna vinnuna 
sína? Við getum verið svo mikil hross í 
samskiptum stundum að það fer alveg 
með mig. Svo um leið og gagnrýnin 
snýr að einhverjum sem við þekkjum 
persónulega þá góla allir upp yfir sig 
að „aðgát skuli höfð í nærveru sálar“. 
Gildir um alla nema mig! Auðvitað 
eigum við að líta gagnrýnum augum á 
hluti og nærumhverfi. En það er munur 
að drulla yfir eða koma með uppbyggi-
lega gagnrýni. Ef allir myndu ákveða 
að reyna að finna jákvæðu hliðarnar á 
undan þeim neikvæðu þá væri mögu-
lega mark takandi á gangrýni. Þetta 
mætti heimfæra á öll samskipti, bæði á 
netinu og í raunheimum en þetta mætti 
einnig heimfæra á alla málaflokka. Líka 
pólitík. Temjum okkur fallegri sam-
skipti. Það er nefnilega gott fyrir alla.


