
Lúxus á hverjum degi

Okkar frábæru Grand 

handklæði eru ofin úr 100% 

tyrkneskri bómull. Sérstök 

aðferð við gerð handklæðanna 

gerir það að verkum að þau 

þerra einstaklega vel og veita 

þér þá mýkt sem þú átt skilið.

LÚXUS HANDKLÆÐI
á ótrúlegu verði

100% tyrknesk lúxusbómull, 500 gsm

Stærð cm Gerð  Fullt verð Útsöluverð

15x21 Þvottapoki 125 kr. 100 kr.

30x30 Þvottastykki 175 kr.  140 kr.

40x60 Handklæði 475 kr. 380 kr.

50x100 Handklæði 795 kr. 636 kr.

70x140 Handklæði 1.495 kr. 1.196 kr.

90x170 Handklæði 2.495 kr. 1.996 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

Sumar
útsala

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is

Sumar
útsala

TVENNUTILBOÐ

dúnsæng + koddi
NATURE’S REST

heilsurúm
Aðeins  59.900 kr.

Nature’s Rest heilsudýna 

með Classic botni.

Stærð: 140x200 cm.

Fullt verð: 92.900 kr.

33.000
krónur

AFSLÁTTUR

O&D dúnsæng

· 50% dúnn

· 50% smáfiður

+ Dúnkoddi

Fullt verð: 24.900 kr.

Aðeins  18.900 kr.

TVENNU
TILBOÐ

Þú finnur 
bæklinginn  

okkar á 
dorma.is

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

niðurhal

einfalt
ótakmarkað

6.990
ljósleiðari ljósnet

vortex.is       525 2400
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Aðalskipulagi Reykjavíkur var breytt fyrirvaralaust í vikunni  
til að tryggja samkomulag um framtíð Barónsreitsins í miðbænum: 

Engin hindrun fyrir háhýsið
Sextán hæða íbúðaturn sem kann 

að rísa á svonefndum Barónsreit, 
við mörk Skúlagötu og Barónstígs 

verður þrisvar sinnum hærri en heim-
ildir aðalskipulags borgarinnar gera ráð 
fyrir. Þar er gert ráð fyrir að byggingar 
á þessum stað í miðbænum fari ekki yfir 
fimm hæðir. 

Umhverfis- og skipulagsráð borgar-
innar samþykkti samt sem áður að senda 
í kynningu tillögu um nýtt skipulag á 

svæðinu, með þessum turni. Í gildandi 
deiliskipulagi sem er allmörgum árum 
eldra en aðalskipulagið, gerir m.a. ráð fyrir 
3 15 hæða íbúðablokkum. Þar er jafnframt 
heimild til mikils niðurrifs timburhúsa 
og fleira. 

Fulltrúar meirihlutans í Reykjavík hafa 
undanfarið ár rætt óformlega við lóðahafa 
um skipulagið. Tekist hefur verið á um 
málið, en afurðin er tillagan sem verður 
auglýst. Aðalskipulag Reykjavíkur er af-

dráttarlaust um hæð bygginga, einkum 
á þessu svæði miðbæjarins. Formaður 
ráðsins segir að aðalskipulagið ógildi ekki 
eldra deiliskipulag. Lóðarhafi gæti hafa átt 
háa bótakröfu á borgina, ef borgin hefði 
einhliða breytt skipulaginu. Til þess að 
samningsniðurstaðan geti gengið fram, 
varð að breyta aðalskipulagi, vegna hæðar 
turnsins. Það var gert án þess að breytingin 
væri kynnt með þeim rökum að breytingin 
væri „óveruleg“.  Sjá bls. 8. 

Borgarbúar og gestir víða að hafa notið sumarblíðunnar undanfarna daga.
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Mikilar byggingar áformaðar á Sigtúnsreitum: 

Fáar athugasemdir
við skipulagsdrög
Um tíu athugasemdir höfðu 

borist við tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi á við Sigtún 

38 og 40, svæði sem oft er kennt við 
Blómaval. 

Þarna stendur til – og hefur raunar 
gert um alllangt skeið – að bæta við 
hótelið sem fyrir er fyrir með sínum 
háum turni. Nú er einnig lagt til að 
samþykkt verði að blokkir, allt að sex 

hæðir, með 120 íbúðum verði reistar 
við Sigtún 40 þar sem á að vera gróð-
urskáli, samkvæmt gildandi skipulagi. 

Helstu breytingar sem verða við 
Sigtún 38, fari óbreytt tillaga í gegn, 
eru samkvæmt kynningargögnum 
sem finna má á vefsvæði umhverfis- 
og skipulagssviðs borgarinnar, að 
byggingar á reitnum verði brotnar upp, 
miðað við fyrri áform. Þetta er sagt 
gert til að „milda yfirbragð gagnvart 
íbúðabyggðinni við Sigtún“. Þar segir 
einnig að nýbyggingar verði sex til níu 
hæðir, þrjár hæðir upp fyrir íbúða-
blokkirnar. 

Við Sigtún 40 er lagt til að reisa megi 
sex fjölbýlishús sem verði þrjár og upp 
í sex hæðir, 120 íbúðir alls. Segir þar 
að í fimmtung grunnfletar á fyrstu 
hæð húsanna eigi að vera verslun og 
þjónusta. Bílastæði verði í kjallara, eitt 
á íbúð. Einnig segir þar að fjórðung 
íbúðanna verði að miða við þarfir 
þeirra „sem ekki vilja leggja eða geta 
ekki lagt mikið fé í eigið húsnæði,“ 
segir í kynningargögnum. Það taki 
mið af markmiðum húsnæðisstefnu 
aðalskipulags borgarinnar.Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Ertu með 
verki í 
hnjám eða 
ökkla?
Flexor býður mikið úrval af 
stuðningshlífum fyrir flest 
stoðkerfisvandamál. 

Heyskapur og  
harmonikkutónlist
Harmonikuhátíð Reykja-

víkur verður haldin venju 
samkvæmt á Árbæjarsafni 

á sunnudaginn. Dagskráin byrjar 
kl. 13:00. Munu þar koma fram 
margir af okkar bestu og þekktustu 
harmonikuleikurum segir í frétt á 
vef borgarinnar. 

Á Árbæjarsafninu geta gestir jafn-
framt fylgst með og tekið virkan þátt 

í heyönnum eins og þær tíðkuðust 
fyrir daga vélvæðingar, með þeim 
fyrirvara þó að veður verði þurrt. 
Um aldir höfðu Íslendingar engin 
önnur verkfæri en ljá, orf og hrífu 
til að afla vetrarforðans. Víða var 
heyjað upp á gamla mátann fram 
yfir miðja síðustu öld, en nú eru 
gömlu handbrögðin sjaldséð í 
sveitum landsins. 

Rauðalækur er lokaður í miðjunni: 

Íbúar þreyttir á steypunni
Á ekkert að taka þennan steinmúr við 

Rauðalæk 22? “ spyr einn íbúi við 
götuna í upphafsinnleggi í umræðuhópi 
Lauganeshverfis á Facebook. Lokun í 
götunni miðri, með stórum þungum 
steypuklumpum, hefur orðið bæði 
íbúum og gestum tilefni vangaveltna 
um skeið og hefur nú getið af sér miklar 
umræður meðal íbúanna í Lauganes-
hópnum. Upphaflega var götunni lokað 
eftir samráð við íbúa sem voru orðnir 
þreyttir á mikilli bílaumferð fólks sem 
þeyttist þar í gegn á leiðinni annað. 

Flestir sem hafa látið til sín taka í 
umræðunni telja að nauðsynlegt sé að 
takamarka umferð um götuna, „sem 
er engan veginn sniðug í götu sem er 
stútfull af börnum. En sammála því að 
þetta mætti vera fallegra,“ segir annar 
íbúi á þræðinum. 

Umferð snarminnkað
Einnig eru flestir sammála um að 
útfærslan á lokuninni, steypuklu-
mparnir, sé ljót og tala sumir um 
að steypuveggurinn, sem raunar er 
ekki hár, með tilheyrandi óskipulegu 
bílstæði beggja vegna við láti svæðið 
líta út eins og „gettó“. 

Hins vegar eru skoðanir mis-
jafnar á því hvort lokunin eigi að 
halda sér, eða hvort nota ætti aðrar 
lausnir til að halda umferðinni um 
götuna niðri og umferðarhraða, til 
dæmis með hraðahindrunum og 
þrengingum. Lokunin nýtur hins 
vegar mikils stuðnings, enda hafi 
umferð um götuna snarminnkað 
öllum til gleði. En það sé borgar-
innar að sjá til þess að frágangurinn 
sé smekklegri. 

Hvað með Bugðulæk? 
Bent hefur verið á að umferð hafi auk-
ist um Bugðulæk eftir að klumparnir 
voru settir upp á Rauðalæknum. En 
á móti er bent á að þeirri götu mætti 
einnig loka eða jafnvel breyta í ein-
stefnugötu til að draga úr umferðinni 
þar, og beina þeim sem ekki eiga leið 
í þessar götur inn á stofnbrautir, enda 
sé „vandamálið“ í raun þeir sem stytti 
sér leiðir í gegnum íbúahverfi og keyri 
auk þess of hratt. 

Einn flötur málsins sem einnig 
hefur verið viðraður í umræðunni 
er að með því að fjarlægja lokunina 
fækki þeim stöðum í götunni þar sem 
leggja megi bílum. Aðrir íbúar segja 
á móti að það séu fyrir allt of mörg 
bílastæði við sjálfa götuna og að nóg 
ætti að vera af stæðum við hvert hús.

Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgarsvæðið 2040, 
hefur verið samþykkt í öllum sveitarstjórnum og staðfest af Skipulags-
stofnun. Með nýju svæðisskipulagi tekur jafnframt ný vatnsverndarsam-
þykkt gildi með breyttri skilgreiningu vatnsverndarsvæða. Forsvarsmenn 
bæjarfélaganna staðfestu þetta með undirskriftum sínum á dögunum, þar 
á meðal Haraldur líndal bæjarstjóri Hafnarfjarðar og Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri í Garðabæ.  Sjá bls. 8.

Hryðjuverkaógn og skipulagsmál notuð sem átylla gegn myndlist: 

Ritskoðun á listahátíð
Þau halda alveg að sér höndum 

og í rauninni vilja hvorki hreyfa 
legg né lið í þessu máli,“ segir 

Björg Stefánsdóttir, framkvæmda-
stýra Kynningarmiðstöðvar íslenskrar 
myndlistar. Málið snýst um framlag 
Íslands til Feneyjatvíæringins, einnar 
áhrifamestu myndlistarhátíðar heims. 

Stjórn hátíðarinnar hefur með engu 
móti brugðist við þótt borgaryfir-
völd hafi barist af hörku gegn verki 
Christophs Büchel, sem sýnir fyrir Ís-
lands hönd. Verkið er í formi mosku 
sem komið var fyrir inni í gamalli 
kirkju sem var afhelguð á áttunda 
áratugnum. 

Yfirvöld í Feneyjum hafa verið móti 
verkinu frá upphafi, en hafa borið fyrir 
sig mismunandi átyllur sem ekki stand-
ast. Stjórn Feneyjatvíæringins hefur 
verið harðlega gagnrýnd á alþjóða-
vettvangi fyrir aðgerðarleysi gagnvart 
ritskoðun listar. 

Sjá bls. 10-11. 
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Þakkir til landsmanna
Fallegur dagur og fallegur fundur“, 

sagði maður við mig þegar hátíðar-
fundi til að fagna aldarafmæli kosn-
ingaréttar kvenna lauk á Austurvelli 
þann 19. júní síðastliðinn. Það voru 
sannarlega orð að sönnu. Ég vil hér með 
þakka þeim fjölmörgu sem áttu þátt í að 
skapa þá einstöku hátíðarstemmningu 
sem myndaðist við Alþingishúsið þessa 
stund. Ég þakka líka þeim þúsundum 
Íslendinga sem stóðu þétt saman á Aust-
urvelli til að minnast þessara merku 
tímamóta í sögu þjóðar, tímamóta sem 
færðu okkur stóru skrefi nær lýðræði. 
Það var ekki hvað síst mannfjöldinn og 
hinn hátíðlegi bragur yfir fólkinu sem 
skapaði gleði í hjarta og von í brjósti. 
Allur dagurinn með sínum ótal við-
burðum var ein allsherjar veisla. Hafi 
allir kæra þökk sem að þeim stóðu. 

En Reykvíkingar voru ekki einir 
um að skapa hátíð þennan dag. Víða 
voru haldnir góðir fundir þótt minna 
hafi farið fyrir þeim í fjölmiðlum. 
Framkvæmdanefnd um 100 ára af-
mæli kosningaréttar kvenna hlúði að 
mörgum þeirra með fjárframlagi. Allt 
frá Reykjanesbæ til Reyðarfjarðar, frá 
Dalvík til Vestmannaeyja og frá Ísa-
firði til Hafnar í Hornafirði kom fólk 
saman til þess að halda upp á daginn 
og minnast baráttunnar fyrir lýðræði. 

Lýðræði er nefnilega ekki sjálfsagt í 
þessum heimi. Það er fjöregg sem okkur 
ber að sýna virðingu og hlúa að með 
öllum ráðum og dáð. Þetta afmælisár 
gefur okkur tækifæri til að minna okkur 
rækilega á það. Við erum t.d. minnt á, 
að árið 1915 fengu einnig vinnumenn 
til sveita kosningarétt, 40 ára og eldri, 
og sömuleiðis þeir karlmenn sem ekki 
gátu greitt 4 krónur í útsvar, en það 
var áður skilyrði fyrir kosningarétti. 
Þetta var ekki stór hópur karlmanna, 
en ástæðulaust að minnast hans ekki. 
Einnig erum við minnt á, að það var 
ekki fyrr en árið 1984 sem afnumið var 
ákvæði um að lögræðissviptingu fylgdi 
missir kosningaréttar. Lögræðissvipt-
ingu er t.d. geðsjúkir stundum beittir 
til þess að unnt sé að veita nauðsynlega 
læknishjálp. Sömuleiðis þarf stundum 
að beita þessu úrræði varðandi fólk með 
þroskaskerðingar. Það má vel ímynda 
sér hversu hart það hefur verið að missa 
kosningarétt vegna veikinda eða að-
stæðna sem enginn ræður. 

Yfir sumartímann er lítið um fundi 
en þeim mun fleiri sýningar eru helg-
aðar kosningaréttinum og styrktar af 
framkvæmdanefnd. Í Reykjavík eru 
sérstakar sýningar í Þjóðminjasafni og 
Landsbókasafni, Borgarskjalasafni og 
Sjóminjasafni, í Árbæjarsafni og á Kjar-

valsstöðum. Á Eyjafjarðarsvæðinu eru 
mörg söfn með sýningar, í Borgarnesi er 
sýning í Safnahúsinu, sömuleiðis í Snæ-
fellsbæ og á Dalvík, svo dæmi séu nefnd. 
Á heimasíðu framkvæmdanefndar, 
www. kosningarettur100ara.is, má finna 
viðburði í sérstöku dagatali. Hvet ég hér 
með fólk til þess að kynna sér dagatalið 
og finna viðburði í heimabyggð og þar 
sem leið liggur í sumar. 

Þeir sem eru í Reykjavík eða koma 
til Reykjavíkur geta brugðið sér í 
skoðunarferð um Alþingishúsið á 
þriðjudögum og fimmtudögum í júlí 
og ágúst og m.a. séð þar sýningu helg-
aða aldarafmæli kosningaréttar kvenna. 
Leiðsögnin er ókeypis en panta þarf 
fyrir fram í síma 563 0500 eða senda 
póst á netfangið heimsoknir@althingi.
is. 

Við njótum þess allt þetta ár að sjá 
hina stórgóðu þætti „Öldin hennar“ á 
RÚV. Þessir örþættir hafa sannarlega 
gert mikið gagn í að vekja athygli á af-
mælisárinu, rifja upp atburði úr sögunni 
og vekja umræður um stöðu kvenna 
í dag. Þakkir til framleiðenda þeirra. 

Ríkisútvarpið sendir út nýja þætti um 
kvennabaráttuna í söngvum á sunnu-
dögum kl. 13. Una Margrét Jónsdóttir 
hefur þar m.a. safnað saman, fundið 
og/eða látið syngja íslenska kvennabar-
áttusöngva, og suma þeirra heyrum við 
í fyrsta sinn. Sannarlega áhugaverðir 
þættir. 

Starfsmenn Árnastofnunar setja 
saman pistla er tengjast kvenþjóðinni 
á einn eða annan hátt á heimasíðu stofn-
unarinnar allt árið. Hér má lesa þennan 
fróðleik: http: //www. arnastofnun.is/
page/aldarafmaeli 

Með haustinu fara ýmsir viðburðir 

af stað sem gaman verður að fylgjast 
með. Þannig verður í lok ágúst frum-
sýnt nýtt dansverk sem helgað er minn-
ingu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Höf-
undur þess er Anna Kolfinna Kuran, 
afkomandi Bríetar. Listasafn Íslands 
opnar 12. septemer sýningu á verkum 
Nínu Tryggvadóttur, brautryðjanda í 
íslenskri myndlist. Alþjóðráðstefnan 
„Borgaraleg réttindi kvenna í 100 ár“ 
verður haldin dagana 22. -23. október 
í Hörpu. Þar munu m.a. Vigdís Finn-
bogadóttir og Gro Harlem Brundtland 
miðla af reynslu sinni, önnur sem fyrsti 
kvenforseti Íslands, 1980-1994 og hin 
sem fyrsti kvenforsætisráðherra í Nor-
egi, á árunum 1981-1996. Ráðstefnan 
er opin öllum og enginn aðgangseyrir. 
Nauðsynlegt er að skrá sig til þess að 
auðvelda skipulag. Dagskrá og nánari 
upplýsingar má finna hér: http: //kosn-
ingarettur100ara.is/conference/is/ 

Ég þakka öllum landsmönnum gleði-
leg hátíðahöld það sem af er ári með 
von um áframhaldandi fróðleik og 
skemmtan út aldarafmælisárið. 

„Esjan á verulegan þátt í þeirri samsemd að vera Reykvíkingur. Esjan er 
meðal annars veðurstöð margra Reykvíkinga. Með því einu að líta fjallið 
augum má lesa veður og árstíð. Esjan er eitt mikilvægasta kennileiti borg-
arinnar og hún er hluti af þeim lífsgæðum að búa í borginni.“ Svona er 
komist að orði í texta aðalskipulags borgarinnar. Mörg háhýsi hafa risið 
í miðbænum undanfarin ár og eiga enn eftir að rísa. Þeir sem þar búa 
hafa forgang að þeim gæðum sem eru ekki eru talin ómerkilegri en svo 
að vera einn grunnþáttanna í sjálfsmynd okkar. Þetta er ekki skrifað út 
í bláinn. Borgin við Sundin er dæmi um hvernig slíkt hugmynd tengist 
verunni hér. 

Það er svo stutt síðan allir voru að tapa sér yfir „Reykjavik skyline“ þegar 
horft var frá Sundunum. Þá gleymdist að skoða hvernig heimurinn blasti 
við hinum megin frá. Kannski var það ekki talið merkilegt. 

Útsýnið er svo sjálfsagt oft. Það er okkur samt mikilvægara en við hugsum 
um dags daglega. Oftast þarf ekki að fara langt til að sjá Esjuna, Elliðaár, 
Hengilinn, sólríka Móskarðshnjúka eða Sundin. 

Samt er hægt að taka útsýnið. Skrúfa bara fyrir umhverfið sem svo stendur 
aðeins hæstbjóðendum til boða. 

Milljón króna fermetraverð í óbyggðu húsi. Milljón fyrir skika af ósýnilegu 
loft. Hún verður ekki úr gulli fullbyggð. Henni fylgja engin óbrjótanleg 
loforð um hamingju, heilsu og langlífi. Verðmætin eru bókstaflega út 
um gluggann. Úr stofunni blómstrar sjálfsmyndin í fjallasýn og Sunda. 
Öðrum er boðin bakhliðin á blokk. 

Hugmyndafræði úr fortíðinni. Dauð og grafin. Samt virðist hún ætla að 
hanga á okkur eitthvað áfram. Sumum er boðið að borga fyrir að búa í 
borginni við Sund. Öðrum er boðin borgin við blokkirnar.

Ingimar Karl Helgason 

LEIÐARI

Borgin við 
blokkirnar

Undarleg 
ákvörðun
Þau ótíðindi bárust að tveimur af 
reyndustu dagskrárgerðarkonum 
landins, Hönnu G. Sigurðardóttur, 
sem meðal annars hefur stýrt hinum 
vandaða þætti Samfélagið í nær-
mynd, og Sigríði Stephensen sem séð 
hefur um þáttinn Til allra átta, hafi 
verið sagt upp störfum á Ríkisút-
varpinu og vísað úr húsi samdægurs. 
Þetta þykir mörgum undarlegt því 
ekki aðeins eru Hanna og Sigríður 
með mikla reynslu, heldur jafnframt 
í hópi hinna allra bestu á sínu sviði. 
Þessa ákvörðun verja stjórnendur 
Rúv með því að alltaf sé hreyfing á 
starfsfólki og til standi að auglýsa 
eftir dagskrárgerðarfólki. Er þá 
planið bara að losna við þessar tvær? 

Viðsnúningur
Actavis ætlar að flytja um 300 störf 
við lyfjaframleiðslu úr landi. Þetta 
kom á óvart og er reiðarslag fyrir 
þá sem missa vinnuna, og líka 
Hafnarfjarðarbæ. Ástæðan er sú 
að forsvarsmenn fyrirtækisins telja 
sig geta grætt meira annars staðar. 
Ekki er samt langt síðan að yfirmenn 
Actavis töluðu í allt aðra átt. Fyrir 
örfáum misserum sagði þáverandi 
forstjóri félagsins að árið 2010 hefði 
verið það besta í sögu þess og því 
yrði að fjölga starfsfólki um marga 
tugi. Róbert Wessmann fyrrverandi 
forstjóri fyrirtækisins hefur sagst 
hafa viljað kaupa og reka lyfjafram-
leiðslu hér áfram, en ekki varð af því. 

Ólög
Hæstiréttur hefur skipað í gerðar-
dóm sem á að ákveða kaup og kjör 
félaga í BHM, verði ekki samið fyrir 
15. ágúst. BHM stefndi íslenska rík-
inu vegna laga á verkfall félagsins. 
Málið hefur nú verið flutt, en BHM 
telur að lögin séu ólögmæt og gangi 
gegn stjórnarskrá. Ólög sem beri að 
hnekkja.

Undarlegt
Nú virðast einhverjir vera komnir 
á fullt við að undirbúa álver við 
Húnaflóa, dýrustu störf sem hægt 
er að búa til úr íslensku rafmagni. 
Fregnir um tugmilljarða kín-
verska fjármögnum komu eins og 
þruma úr heiðskýru lofti. Skrifað 
var undir yfirlýsingu um það fyrir 
luktum dyrum, en að viðstöddum 
forsætisráðherra. Engum fjölmiðli 
var boðið til fundarins og engum 
spurningum svarað. Engin form-
leg umsókn um álver hefur borist 
stjórnvöldum. Aðstandendur hafa 
sagst vilja nota orku í heimabyggð, 
en raforkugleypir á borð við álver 
þyrfti meira en Blönduvirkjun getur 
annað. Iðnaðarráðherrann segir auk 
þess við fréttastofu Rúv að orkufyr-
irtækin ráði því hver fái að kaupa 
orku, en stjórnvöld hafi engu lofað 
í þeim efnum. 

Steypa
Miklar tafir hafa orðið á fram-
kvæmdum við göngubrú sem á að 
tengja Seláshverfi og Norðlingaholt. 
Þeim átti að ljúka fyrir jól. Talið er að 
galli geti verið í brúnni, kannski ein-
hverju sem tengist steypu. Á meðan, 
eins og hingað til, þurfa til dæmis 
börn úr hverfunum að koma sér yfir 
stofnbraut með mikilli umferð til að 
sækja frístundir.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Verð hefur bólgnað án þess að kaup 
hækkaði neitt. Hér er ekkert ótvírætt 
samhengi […]. Árið 1983 greiddi 
verkafólk niður verðbólgu með 30% 
kaupmætti tekna sinna. Var hún samt 
ekki okkur að kenna?“

- Sigurlaug 
Gunnlaugs-

dóttir, félagi í 
Iðju, í grein í 

Þjóðviljanum 
1. ágúst 1990.

Fjölbreytni
Á dögunum kom 
upp undarlegur 
samsláttur í sjón-
varpsdagskrá á Rúv 
annars vegar og Stöð 
2 hins vegar. Á föstudegi 
var á Rúv myndin Wedding Crashers, 
tíu ára gömul bandarísk mynd um tvo 
fullorðna karlmenn sem mæta óboðnir 
í brúðkaupsveislur og skralla. Sama 
mynd átti að vera á dagskrá Stöðvar 2 
á laugardegi. Þar var hins vegar ákveðið 
að skipta um mynd og sýna í staðinn 
Forrest Gump, sem líka er bandarísk 
mynd, frá 1994. Þetta er augljóst dæmi 
um þá skýru fjölbreytni sem finna má í 
íslensku sjónvarpi. Eða …. ekki.

Þjóðareinkenni?
Þetta var tilkynnt á facebook síðu 
Stöðvar 2 og olli svo miklum titringi 
að á annað hundrað athugasemdir voru 
fljótlega komnar við þessa tilkynningu 
og fjöldi manna hótaði að segja upp 
áskrift að stöðinni. „Ég hef verið áskrif-
andi að stöð 2 frá fyrsta degi í c.a. 28 ár 
og alltaf verið ánægð, en núna s.l. 2 - 
3 ár er ég alltaf að spyrja sjálfa 
mig: Er ekki tími til að hætta 

með þessa stöð ég er að borga rúmar 
14.000 á mánuði, ! En, comon, Forrest 
Gump á laugardagskvöldi í þúsundasta 
skiptið! Það er sko ekki í lagi. Nú er 
mál að linni! Ég held að ég þurfi að 
hringja í ykkur á mánudaginn!“ En 
svo eru þeir sem taka í þetta stórmál af 
meiri jákvæðni: „Ættuð að setja á stokk 
sér rás sem sýnir bara Forest Gump. 
Snilldar ræma sem á alltaf við.“

Fulltrúinn
Forseti Íslands, hinn núverandi, var 
ekki viðstaddur þegar Vigdís Finn-
bogadóttir var hyllt á dögunum, í 
tilefni af því að 35 ár voru liðin frá 
kjöri hennar í embætti forseta. Nú 
kann vel að vera að ekki hefði verið 
viðeigandi að Ólafur Ragnar væri þar. 
En spyrja má hvað hann hafði að sýsla 
um þær mundir. Ef marka má heima-
síðu forsetans snæddi hann kvöldverð 
með auðmönnum „til heiðurs stjórn 
Goldman Sachs bankans,“ eins og 
þar segir. Goldman Sachs bankinn er 
tákn fyrir græðgi og sjálf-
töku alþjóðlegu banka-
elítunnar. Nú vill svo 
til að forseti Íslands 
er fulltrúi íslensku 
þjóðarinnar. Telur 
íslenska þjóðin sér-
staka ástæðu til 
að heiðra stjórn 
Goldman Sachs?

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Samkennd, samvinna og samvera: 

Listahátíðin Pólar
Er mögulegt að skapa samfélag sem einkennist af samkennd og byggir á 
hagkerfi sem metur hæfileika og vinnuframlag framar beinhörðum pen-
ingum? Lista- og hæfileikahátíðin Pólar sem haldin er á Stöðvarfirði nú um 
helgina vinnur út frá gildum þar sem þessi hugmyndafræði fær að blómstra. 

Pólarhátíðin er nú haldin í annað sinn 
en hún var fyrst haldin sumarið 2013. 
Hugmyndin er sprottin úr hinni rót-
grónu bæjarhátíð Stöðvarfjarðar Maður 
er manns gaman þar sem íbúarnir opna 
hús sín fyrir gestum og gangandi, bjóða 
upp á rabarbaraveislu, slá upp garðtón-
leikum, baða sig spariklædd í sjónum 
ásamt öðru. Forsprakkar Pólar, Viktor 
Pétur Hannesson, Gígja Björnsson, 
Katrín Helena Jónsdóttir og Marteinn 
Sindri Jónsson tengjast öll bænum á 
einn eða annan hátt og vildu miðla því 
afslappaða og vinalega andrúmslofti 
sem þar ríkir á skapandi hátt. „Okkur 
langaði til að kynna þennan hugsunar-
hátt og hugmyndafræði fyrir öðrum 
því hún á svo vel við í dag. Okkur datt 
í hug að halda þessa hátíð til að sam-
eina kynslóðir og kynna fyrir öðrum 
sögu staðarins og þennan hugsunarhátt 
sem hefur rekið samfélagið áfram“ segir 
Viktor. Aðaláhersla Pólar endurspeglar 
þann anda sem ríkir í bæjarfélaginu: 

hjálpast að, gera eitthvað í sameiningu 
og njóta þess að vera saman. Hátíðirnar 
tvær eru haldnar samtímis en Viktor 
bendir á að samkeppni sé ekki til, aðeins 
samvinna. „Hátíðirnar tvær bæta hvor 
aðra upp.“ 

Hvað er Pólar? 
Hugmyndafræði Pólar byggir meðal 
annars á hugmyndinni um hæfileika-
samfélag (e. skill sharing) þar sem 
peningar leika eins lítið hlutverk og 
mögulegt er, en hæfileikar og sam-
vinna fá að blómstra. „Þú kemur og 
gerir eitthvað til að hjálpa til og færð 
eitthvað í staðinn. Þessi viðskipti eru 
ekki forsniðin heldur ákveður þú á eigin 
forsendum hvað þú vilt leggja fram“ 
segir Viktor. Hátíðin er bæði ókeypis 
og öllum opin en þátttakendur leggja 
sitt af mörkum með því að bjóða fram 
hæfileika sína og þekkingu hvort sem 
um er að ræða til að uppfræða, smíða, 
elda, skapa eða skreyta. Viktor segir að 

í staðinn fyrir að kaupa miða og mæta 
sem neytandi þá mætir fólk til að vera 
þátttakendur í að byggja eitthvað upp. 
„Augljóslega þurfum við að nota pen-
inga fyrir ýmsa hluti og það má leggja 
til peninga í formi frjálsra framlaga eða 
til að fá eitthvað annað í staðinn, en 
það er ekki nauðsynlegt að reiða fram 
peninga til að fá að taka þátt.“ Viktor 
bendir á að hátíðin sé ekki fullkomlega 
laus við notkun peninga og er hún styrkt 
af Uppbyggingarsjóði Austurlands til að 
standa straum af aðkallandi fjárútlátum 
en aðstandendur hátíðarinnar hafa nýtt 
það framlag meðal annars til að bjóða 
þátttakendum ferðastyrk til að komast 
á hátíðina hvaðanæva að af landinu. 

Fræðsla um sjálfbærni  
og nærumhverfi
Megináherslur Pólar eru að endurspegla 
þá möguleika sem náttúra, umhverfi 
og menning Stöðvarfjarðar felar í sér, 
ásamt því að vinna með sköpunarkraft 
og matarmenningu út frá sjálfbærni og 
nærumhverfi. Mikill hluti hátíðarinnar 
er fólginn í nýtingu á matvælum og hrá-
efni úr héraði til dæmis með því að veiða 
fisk í sjónum og bragðbæta með jurtum 
úr brekkunni. Viktor segir að mikil 
áhersla sé lögð á að auka meðvitund um 
hvað maður borðar og hvaðan matur-
inn kemur. Í því tilliti leitast hátíðin 
við að vera skapandi í nýtingu matvæla 
en hátíðin vinnur meðal annars með 
matarkost sem gjarnan er afskrifaður 
svo sem undirmálsfisk og vörur á síð-
asta söludegi og nýta þau einnig jurtir 
sem alla jafna teljast til illgresis en eru í 
raun næringarríkar jurtir sem bæði eru 
góðar og sterkar. Hluti þeirrar fræðslu 
og námskeiða sem hátíðin leggur til að 
þessu sinni er námskeið sem nefnist 
Umhverfing og er nafnið fengið frá 
samnefndu verki Páls Skúlasonar um 
siðfræði umhverfis og náttúru. Á nám-
skeiðinu er sjónum beint að skapandi 
nýtingu náttúrunnar til matargerðar, 
með jurtasöfnun og fæðuöflun úr sjó, 
fjöru og af landi í bland við umræður 
um matargerð, matarsöfnun og mat-
arsóun. Einnig boðið upp á námskeið í 
hljómrænni meðvitund í umsjón hljóð-
tæknifræðingsins Kristian Ross en nám-
skeiðið snýr að skoðun á tíma og rými út 
frá hljóðum með hliðsjón af hvölum og 
sjávarhljóðum. Að lokum verður byggð 
aðstaða fyrir þátttakendur hátíðarinnar 

með endurnýtungu á efnum af svæðinu 
sem fallið hafa til. Aðstaðan mun hafa 
það hlutverk að vera hjarta eða mið-
punktur hátíðarsvæðisins. Það felur í sér 
eldunaraðstöðu, sæti, borð og almennt 
rými til samveru en rýmið verður prýtt 
skúlptúrum og hvers kyns fyrirbærum 
sem andinn blæs þátttakendum í brjóst 
að skapa. Aðstaðan verður því nokkurs 
konar skapandi smíðavöllur. „Hér á 
Pólar er sköpunargleðinni gefin frjáls 
taumurinn og fólk getur smíðað skúlp-
túra inn í þetta umhverfi“. 

Sköpunarmiðstöðin 
Stöðvarfjörður hefur, líkt og önnur 
smærri byggðarfélög á landsbyggðinni, 
átt undir högg að sækja eftir að frysti-
húsinu var lokað árið 2005. Íbúarnir 
þurfa að sækja mikla þjónustu annað. 
Sameiginlegu útibúi bankans og póst-
hússins var lokað og jafnframt er engin 
matvöruverslun í bænum. Árið 2010 
hófst uppbygging í frystihúsinu þar 
sem fólk úr bænum hjálpaðist að og gaf 
húsgögn, efnivið, vinnuvélar og fleira. 
Hugmyndin var að verksmiðjan hýsti 
meðal annars verkstæði og vinnustofu-
rými en segja má að frystihúsið hafi 
fengið endurnýjun lífdaga sem miðstöð 
sköpunar þar sem ýmislegt skemmtilegt 

er nú í gangi í því rými. Í tengslum við 
frystihúsið er starfrækt virk listabúseta 
(e. art recidency) og býður frystihúsið 
upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu en til 
reiðu er trésmiðja og járnsmíðaverk-
stæði ásamt því að verið er að setja í 
stand fleiri verkstæði svo sem silki-
þrykk, rafmagn, innrömmun og fleira. 
Háklassa hljóðver er einnig í smíðum 
í gamla frystiklefanum og mun það 
verða eins og fullkomið stúdíó var 
fyrir 40 árum síðan með segulböndum 
og fleira í þeim dúr. Yfir hátíðina er 
starfrækt kaffihús frystihúsinu og er 
það skemmtileg viðbót við það annars 
lifandi samfélag sem þar starfar. Hug-
myndafræði Pólar er því mjög í anda 
samfélagsins og þeirrar uppbyggingar 
sem þar er í gangi. „Það má segja að 
allt sé á uppleið á ný í samfélagi Stöðv-
arfjarðar. Grunnurinn er sá sami, sam-
kennd og samvinna er einkennandi, en á 
nýjum forsendum en áður“ segir Viktor. 

Frekari upplýsingar um hátíðina, 
dagskrá og hugmyndafræði má nálgast 
á heimasíðu Pólar: http: //polarstod-
varfjordur. wix.com/polar15 en heima-
síða Sköpunarmiðstöðvarinnar veitir 
jafnframt upplýsingar um listabúsetu, 
vinnusmiðjur og fleira sem starfrækt 
er allt árið um kring: www. inhere.is. 

MENNING
Arnhildur  

Lilý Karlsdóttir

arnhildurlily@gmail.com
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Akrýlútimálning á stein
Þakmálning
Gluggamálning
Eldvarnarmálning

Steinsílanmálning á múrkerfi og stein                                      
Viðarvörn fyrir íslenskar aðsæður                             
Harðviðarolía á sólpalla og klæðningar                    
Silikatmálning  

HÁGÆÐA MÁLNINGAREFNI FRÁ SÉREFNI 

SérEfni ehf Síðumúli 22, 108 Reykjavík. Sími 5170404. www.serefni.is

Hágæða harðviðarolía
á sólpalla og veggi

Vörn gegn gráma og flögnun. Einstök á allar 
tegundir af harðvið og furupanel. Njóttu þess 
að vera á fallegum palli í sumar.

Pallahreinsir, pallaolía, viðarvörn 
- vörn gegn gráma og fúa.

fyrir     eftir
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Skýr markmið aðalskipulags höfuðborgarinnar koma ekki í veg fyrir byggingu háhýsa: 

Ný háhýsi í miðbænum 
spretta úr fortíðinni
Nýlegt aðalskipulag Reykjavíkurborgar, sem gilda á næstu fimmtán árin, 
felur í sér skýr markmið og afdráttarlausar og ítarlega rökstuddar kröfur 
um hæð húsa. Í skipulaginu sem í heild er mörg hundruð blaðsíður að 
umfangi, segir að á tilteknu svæði miðborgarinnar, innan við Hringbraut, 
eigi hæð húsa ekki að fara yfir fimm hæðir. Þrátt fyrir skýr markmið og 
fyrirmæli í aðalskipulaginu, þá hafa tveir íbúðaturnar þegar risið á horni 
Skúlagötu og Frakkastígs. Í vikunni var svo samþykkt í umhverfis- og 
skipulagsráði Reykjavíkurborgar að senda til kynningar tillögu að nýju 
skipulagi fyrir svonefndan Barónsreit. Hann á við svæðið umhverfis mót 
Skúlagötu og Barónstígs. Í tillögunni er gert ráð fyrir sextán hæða háhýsi, 
þrátt fyrir afdráttarleysi aðalskipulagsins í þessum efnum. 
„Þetta fengist aldrei samþykkt í nýju 
aðalskipulagi Reykjavíkur,“ sagði Páll 
Hjaltason, þáverandi formaður um-
hverfis- og skipulagssráðs Reykjavíkur, 
afdráttarlaus við Reykjavík vikublað, 
um miðjan apríl í fyrra. 

Þá hafði verið fjallað nokkuð um 
fyrirhuguð háhýsi sem nú rísa á 
mótum Skúlagötu og Frakkastígs. 
Það var alveg skýrt af viðbrögðum 
kjörinna fulltrúa að þeir teldu þessa 
turna tvo ekki í neinu samræmi við 
ríkjandi hugmyndir um útlit og hæð 
húsa. Í aðalskipulagi borgarinnar sem 
nýlega var samþykkt, er enda í löngu 
máli fjallað um þennan þátt í fram-
tíðarútliti borgarinnar og ástæðurnar 
fyrir afdráttarlausum kröfum um að 
nýbyggingar verði ekki hærri en 4-6 
hæðir, nema með vel rökstuddum 
undantekningum. 

Fimm hæðir eða fimmtán? 
Í ljósi hinnar afgerandi yfirlýsingar 
Páls Hjaltasonar í fyrra, þá má segja 
að það komi á óvart, að nú í vikunni, 
samþykkti umhverfis- og skipulags-
ráð Reykjavíkur, að tillaga um nýtt 
deiliskipulag fyrir svonefndan Baróns-
reit, ekki mjög marga metra austan 
við Skuggahverfi háhýsanna, við sömu 
götuna, Skúlagötu. 

Það sem kemur á óvart er að í til-
lögunni er fólgið að 16 hæða háhýsi 
fái að rísa á svæðinu. Í aðalskipulagi 
borgarinnar er krafan um hámarks-
hæði hins vegar algerlega skýr. Einkum 
á þessu svæði miðbæjarins. Fjallað er 
sérstaklega um það í umfjöllun um 
Borgarvernd, í mörg hundruð síðna 
bók um aðalskipulag borgarinnar. Þar 
segir meðal annars: „Svæðið innan 
Hringbrautar er skilgreint sem sér-
stakt verndarsvæði.“ Annars staðar í 
skipulaginu er fjallað um að nú hús 
megi ekki verða hærri en fimm hæðir. 
„Ný byggð miðast við hámark 5 hæðir“ 
segir í texta sem skrifaður er með áber-
andi hægti yfir kort sem sýnir þetta 
svæði miðbæjarins. 

En hvers vegna samþykkir um-
hverfis- og skipulagsráð að auglýsa 
deiliskipulag, þar sem gert er ráð fyrir 
byggingu, sem gengur gegn grund-
vallarmarkmiðum aðalskipulags 
Reykjavíkur og verndarsvæðinu innan 
Hringbrautar. 

Gamlar hugmyndir í gildi
Hjálmar Sveinsson, formaður ráðsins, 
segir að það skýrist meðal annars af 
því að í þessum efnum hafi menn 
ekki byrjað með autt borð. Nú sé í 
gildi deiliskipulag fyrir svæðið. Það 
hafi verið samþykkt fyrir allnokkrum 
árum og fyrir hrunið 2008. Enda þótt 

aðalskipulagið sé nú komið í gildi, 
þá ógildi það ekki sjálfkrafa ríkjandi 
deiliskipulag. Það eigi sér ýmsar 
ástæður, til að mynda þá að lóðarhafar 
hafi réttmætar væntingar um tiltekna 
hluti. Með samþykkt deiliskipulagsins 
sé í raun búið að skuldbinda aðila til 
að hlutir gangi fram með ákveðnum 
hætti. Við slíkar aðstæður geti Reykja-
víkurborg ekki gengið fram einhliða 
og breytt deiliskipulagi, enda þótt 
gildandi skipulag sé algerlega á skjön 
við markmið og fyrirmæli í gildandi 
aðalskipulagi. 

Turnarnir sem nú rísa á mótum 
Frakkastígs og Skúlagötu, sem 
meðal annars spilla frægu útsýni af 
Skólavörðuholtinu, niður Frakkastíg-
inn og þaðan yfir Sundin og Esjuna. 
Það má horfa niður Frakkastíginn, þar 
til augun staðnæmast við blokkina sem 
nú er í byggingu. 

Rándýrt útsýni
Þetta útsýni þykir hins vegar aug-
ljóslega fela í sér töluverð verðmæti. 
Þannig greindi Reykjavík vikublað frá 
því að að enda þótt turnarnir á horn-
inu við Frakkastíg væru óbyggðir, 
væri þegar búið að ganga frá kaupum 
á íbúðum í húsinu. Fermetraverðið 
væri allt að einni milljón króna. Það 
var á þeim tíma langtum hærra en 
fermetraverð nokkurs staðar annars 

staðar í borginni. Raunar langhæsta 
fermetraverð húsæðis á landinu öllu. 
En þrátt fyrir skýran vilja borgarfull-
trúa og kröfur aðalskipulagsins, gátu 
lóðahafar á reitnum skellt við skolla-
eyrum þótt reynt væri að „höfða til 
samvisku þeirra“ eins og embættis-
maður borgarinnar lýsti aðgerðum 
borgaryfirvalda gegn háhýsunum. En 
gildandi deiliskipulag heimilaði turn-
ana og taldi borgin sig eiga gríðarlega 
háa bótakröfu yfir höfði sér, hundruð 
milljóna króna, ef hún vildi knýja 
fram breytingar til samræmis við að-
alskipulagið. 

Háhýsi gegn skýrum 
markmiðum
Aðalskipulag Reykjavíkur hefur tekið 
gildi. Nýja deiliskipulagið fyrir Bar-
ónssvæðið, sem nú fer í kynningu, 
þarf að uppfylla kröfur þess. Í texta 
aðalskipulagsins segir meðal annars: 
„Lágreist byggð einkennir Reykjavík 
og ber að virða það.“ Einnig segir: 
„Á svæði innan Hringbrautar er ekki 
heimilt að reisa hærri byggingar en 5 
hæðir.“ Einnig eru sett skilyrði fyrir 
háhýsum sem þó gætu fengið að rísa 
annars staðar í borgarlandinu. Þau 
verði að styrkja borgarmyndina í heild 
sinni og þá götumynd sem fyrir er. Svo 
segir mjög skýrt: „Háhýsi verða ekki 
heimiluð nema að ákveðnum kröfum 
og skilyrðum uppfylltum.“

Síðan eru þau tíunduð: „Viðmið 
fyrir mat á umhverfisáhrifum háhýsa 
í hverfis- og deiliskipulagi. Háhýsi 
og kennileiti verði ávallt metin út frá 
aðliggjandi byggð og umhverfi, legu í 
náttúrulegu landslagi, áhrifum á ásýnd, 
útsýni og sjónásum, skuggavarpi og 
aðlögun að viðkomandi götumynd 
og borgarrými. Settar verði ákveðnar 
gæðakröfur um útlit þeirra, skýr rök 
færð fyrir tilgangi þeirra og útskýrt 

með hvaða hætti þau bæta aðliggjandi 
byggð og samfélag.“

Óvænt breyting á aðal-
skipulagi
Allir fulltrúar í umhverfis- og 
skipulagsráði, nema fulltrúi Bjartrar 
framtíðar, greiddu atkvæði með því að 
þessi deiliskipulagstillagan yrði kynnt. 
Í nokkuð ítarlegri bókun þeirra um 
samþykktina er ekki að finna neinar 
skýringar á því hvers vegna háhýsi 
upp á sextán hæðir flýtur með inn í 
tillöguna. Nokkuð sem gildandi aðal-
skipulag mælir algerlega gegn og sér-
staklega þarna. Tilfellið var að á hinum 
sama fundi ráðsins sem haldinn var á 
miðvikudag, var rétt áður en samþykkt 
var að kynna deiliskipulagið, samþykkt 
breyting á aðalskipulaginu. 

„Lögð fram tillaga umhverfis- og 
skipulagssviðs, dags. júlí 2015 að 
óverulegri breytingu á aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 vegna Baróns-
reits. Um er að ræða stefnu um hæðir 
húsa á reitnum og lagfæringu á fram-
setningu.“ Með öðrum orðum var án 
opinberrrar umræðu eða kynningar 
ákveðið að breyta skipulaginu, gera 
undanþágu, til að brjóta ekki gegn 
fyrirmælum þess um hámarkshæð. 
Hjálmar Sveinsson, formaður um-
hverfis- og skipulagsráðs segir í samtali 
við Reykjavík vikublað að það hefði 
mátt standa betur að einmitt þessu. 

En um deiliskipulagið segir Hjálmar 
að þar hafi menn ekki komið að 
auðu borði. Hann bendir á að gamla 
deiliskipulagið á svæðinu sé enn í gildi. 
Samkvæmt því er heimilað að reisa 
þrjá 15 hæða turna, fjölmargar fleiri 

byggingar auk þess sem þar er heimild 
til að rífa fjöldamörg timburhús. 

Leynilegar viðræður
Viðræður fulltrúa frá meirihlutanum 
í borgarstjórn við lóðarhafann, hafa 
staðið yfir í um eitt ár, með mikilli 
leynd. Viðræðurnar hafa verið „óform-
legar“ en afrakastur þeirra birtist í 
nokkurs konar samkomulagi um þá 
tillögu sem nú verður kynnt. 

Það hefði skipt máli að komast að 
samkomulagi því lóðarhafinn kynni 
– á grundvelli skipulagslaga – að 
krefjast hárra bóta af borginni. Menn 
meti áhættu og hagsmuni borgarinnar 
og taki ákvörðun á þeim grundvelli. 
Hundruð milljóna króna bætur, ef 
þannig færi, gætu haft áhrif á getu 
borgarinnar til að greiða fyrir mikil-
væga þjónustu. 

Þrátt fyrir að borgin hefði lengi 
haldið uppi kröfum um að því ákvæði 
skipulagslaga sem lögbindur rétt til 
slíkra bóta verði breytt, hafi ekki orðið 
af því.

„Óásættanlegt“
Magnea Guðmundsdóttir, fulltrúi 
Bjartar framtíðar, kom inn á þetta í 
sérstakri bókun á fundi ráðsins á mið-
vikudag. „Það er óásættanlegt að enn 
hafi ekki komið til endurskoðunar 
skipulagslaga og fyrningarákvæði 
verið sett á eins og umhverfis- og 
skipulagsráð hefur margoft óskað 
eftir. Á forsendum úrelts skipulags 
telur borgin sig skuldbundna til að 
koma fyrir byggingamagni sem engan 
veginn samræmast markmiðum aðal-
skipulagsins,“ segir Magnea. 

Hvað breytist?
Ítarlega er tíundað í bókun umhverfis- 
og skipulagsráðs hvað muni breyt-
ast frá gildandi skipulagi á Baróns-
reitnum með samkomulagi um nýtt 
deiliskipulag:

„Skipulagstillagan, sem nú er 
vísað í borgarráð, mun nema úr 
gildi, verði hún samþykkt, gildandi 
deiliskipulag á svæðinu milli Lauga-
vegs og Skúlagötu, Vitastígs og Bar-
ónsstígs. Gildandi deiliskipulag gerir 
ráð fyrir stórfelldu niðurrifi gamalla 
timburhúsa við Laugaveg og Hverfis-
götu og á baklóðum við Vitastíg. Nýja 
tillagan kveður á um að flest þessara 
húsa haldi sér auk þess sem lögð er 
sérstök áhersla á að styrkja timbur-
húsaþyrpingu við Vitastíg og tengja 
hana, með nýjum stíg, við Laugaveg, 
Hverfisgötu og Bjarnaborg. 

Gildandi deiliskipulag gerir ráð 
fyrir þremur 15 hæða turnum við 
Skúlagötu og háum tengibyggingum 
milli þeirra. Það heimilar einnig 
niðurrif Skúlagötu 28 þar sem Kex-
hostel er starfrækt. Nýja skipulags-
tillagan gerir ráð fyrir einum 18 hæða 

turni við Skúlagötu og að Skúlagata 28 
haldi sér en heimilað verði að byggja 
tvær hæðir ofan á húsið. Við teljum 
að Skipulagstillagan sé mun betri 
en gildandi deiliskipulag. Engu að 
síður teljum við að byggingarmagn 
við Skúlagötu sé of mikið. Við leggj-
umst gegn því að turninn verði 18 
hæðir og teljum að hann eigi að vera 
16 hæðir að hámarki og ekki meira 
en 60 metrar á hæð frá sjó. 

Við teljum ennfremur mjög mik-
ilvægt að nokkrar arkitektastofur, 
verði fengnar til að hanna byggingar-
reitina á svæðinu til að ýta undir fjöl-
breytileika og mismunandi byggða-
mynstur á ólíkum og misgömlum 
reitum. 

Við teljum einnig nauðsynlegt að 
tryggt verði að húsin milli Hverfis-
götu og Laugvegs verði íbúðarhús 
og einnig húsin sem standa norðan-
megin við Hverfisgötu og stölluðu 
húsin neðst við Vitastíg. Við teljum 
hins vegar eðlilegt að hafa meiri 
sveigjanleika í nýtingu húsanna við 
Skúlagötu.“

Páll Hjaltason fullyrti að fyrirmæli 
aðalskipulagsins kæmu í veg fyrir 
byggingu fleiri háhýsa.

Hjálmar Sveinsson segir að breytingin 
sé mikil og framför frá því sem var. 
Borgaryfirvöld hafi ekki komið að 
hreinu borði í þessu máli, heldur þurft 
að spila úr þeirri stöðu sem uppi var.

Turnarnir hafa hækkað jafnt og þétt frá því að byrjað var að reisa þá við horn 
Frakkastígs og Skúlagötu. Þar með er skert eða jafnvel alveg byrgt fyrir útsýni 
af Skólavörðuholtinu og Frakkastíg, niður götuna, yfir Sundin og Esjuna. 
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Ritskoðun með þöglu 
samþykki Feneyjartvíæringsins
Íslensk myndlist hefur ekki getað gengið að stuðningi stjórnar Feneyjartví-
æringsins vísum vegna lokunar íslenska skálans af hálfu borgaryfirvalda. 
Í gögnum feneyskra lögregluyfirvalda kemur fram að borgaryfirvöld hafi 
óskað álits listahátíðarinnar á því hvort íslenski skálinn geti talist mynd-
listaverk. Stjórn hátíðarinnar hunsaði beiðnina og sá ekki ástæðu til að 
tilkynna fulltrúum Íslands um umleitanir borgaryfirvalda. „Þau halda 
alveg að sér höndum og í rauninni vilja hvorki hreyfa legg né lið í þessu 
máli,“ segir Björg Stefánsdóttir, framkvæmdastýra Kynningarmiðstöðvar 
íslenskrar myndlistar (KÍM), í samtali við blaðið. 
Hryðjuverkahræðslan
Framlag Íslands til Feneyjartvíræðings-
ins er frá svissneska listamanninum 
Christoph Büchel sem búsettur á 
Seyðisfirði. Büchel hefur áður vakið 
nokkra athygli hér á landi fyrir gjörn-
inga sem vekja eiga athygli á þröng-
sýni og fordómum. Büchel komst 
í fréttirnar árið 2008 þegar einu af 
verkum hans í sýningunni Ferðalag 
var stolið. Verkið var stór vínylprentuð 
eftirlíking af kosningaáróði Svissneska 
þjóðarflokksins (SVP) og sýndi þrjár 
hvítar kindur sparka svartri í burtu. Á 

veggspjaldinu voru orðin „Tryggjum 
öryggið“ sem er bein þýðing á kosn-
ingaslagorði SVP. 

Að þessu sinni var verk hans moska 
í aflagðri kirkju í Feneyjum. Þetta verk 
er framlag Íslands á Tvíæringnum. Frá 
upphafi gekk erfiðlega að fá leyfi fyrir 
verkinu frá yfirvöldum í borginni. 
Meðal ástæðna sem gefnar voru upp 
var öryggishætta. Um miðjan apríl var 
útlit fyrir að sýningin myndi ekki opna 
eftir að borgaryfirvöld tilkynntu KÍM 
að staðsetning verksins væri með þeim 
hætti að erfitt yrði að sinna öryggis-

gæslu. Í ljósi aukinnar hryðjuverka-
hættu væri slíkt eftirlit nauðsynlegt. 
Í umfjöllun New York Times af verki 
Büchels frá því byrjun maí er bent á að 
Feneyjartvíæringurinn hafi ekki svarað 
fyrirspurnum blaðsins og fjarlægt sig 
verkinu. 

Erfitt ár
Feneyjartvíæringurinn er ein stærsta 
og áhrifamesta sýning á nútímalist í 
heiminum. Sýningin á langa sögu en 
hún var haldin í fyrsta sinn árið 1895. 
Árið 2015 hefur verið sýningunni 
nokkuð erfitt og þar spilar fleira inn en 
íslenski skálinn sem þó á nokkurn þátt 
í vandræðunum. NCAC, bandarísk 
samtök sem berjast gegn ritskoðun, 
hafa gagnrýnt stjórn Feneyjartvíær-
ingsins fyrir aðgerðarleysi í málinu. 
Það hljóti að vera forgangsatriði fyrir 
stjórnendur hátíðarinnar að tryggja 
tjáningarfrelsi listamannana. NCAC 
gagnrýnir yfirvöld í Feneyjum fyrir að 

hafa í fyrstu nýtt sér órökstudda ör-
yggisvá sem tylliástæðu til ritskoðunar. 
NCAC gagnrýnir sinnuleysi Feneyj-
artvíæringsins í málinu og bendir á að 
öryggisvá sé í auknum mæli notað til 
að ritskoða listaverk. NCAC bendir á 
að í febrúar hafi fransk-alsírska lista-
konan Zoulikha Bouabdellah tekið 
verkið Þögn úr sýningu vegna ótta um 
hryðjuverka- og öryggisógn. Um leið 
er bent á að Victoria og Albert safnið 
í London hafi nýlega fjarlægt teikn-
ingar af Múhameð af vefsvæði sínu 
vegna öryggisótta. „Victoria og Albert 
er dæmi um menningarstofnun sem 
hindrar tjáningu af ótta en ritskoðunin 
á verki Büchel bendir til þess að sama 
ótta megi nú nýta sem réttlætingu fyrir 
lokun verka sem yfirvöld vilja einfald-
lega ekki heimila.“ 

Björg Stefánsdóttir, framkvæmda-
stýra KÍM segir í samtali við Reykjavík 
vikublað að hryðjuverkaógnin væri í 
raun afsökun gærdagsins og ekkert 
væri minnst á það lengur. Í hennar 
huga sé skýrt að yfirvöld hafi ætlað 
sér að koma í veg fyrir uppsetninguna. 
-Funduð þið frá upphafi að sýningin 
væri í óþökk yfirvalda? 

„Já já, það var alveg skýrt og sér-
staklega þegar við reyndum að koma 
til móts við borgaryfirvöld þá kom 
alltaf bara eitthvað nýtt,“ segir Björg. 
„Hryðjuverkaógnin er dæmi um 
þetta. Hún er algjörlega komin út af 
borðinu. Það er enginn að spá í því 
lengur en það var aðalatriði fyrst. 
Núna er þetta farið að snúast um að 
við séum með einhverja starfandi 
verslun þarna inni. Það er reyndar 
ekki rétt.“ Hún segir að verslunin sem 
um ræðir sé eftirlíking af verslun sem 
sé hluti af innsetningunni. Þar sé ekk-
ert hægt að kaupa. 

Kína og Kenía
Framlag Kenýa í ár hefur vakið tölu-
verða reiði í heimalandinu vegna þess 
að skálinn hefur raunar ekkert með 
Kenýu að gera. Í annað sinn hafa kín-
verskir listamenn borgað fyrir að fá 
að sýna í skálanum en sams konar 
mál kom upp árið 2013. Þótt ekki sé 
óalgengt að listamenn af öðrum þjóð-
ernum sýni í skálum landa þá þykir 
mál Keníu gagnrýnivert. Armando 
Tanzini er ítalskur hóteleigandi með 
vegabréf frá Keníu. Tanzini hefur tekið 
að sér að selja listamönnum sýningar-
rými í skála landsins og grætt nokkuð 
vel á. Málið olli reiði árið 2013 en 
upp úr sauð í ár þegar í ljós kom að 
hann hafði gert hið sama öðru sinni. 
Kínverskir listamenn eru tilbúnir að 

UMFJÖLLUN

Árið 2008 var verki eftir Christoph Büchel stolið af sýningu á íslandi. Verkið 
var bein eftirprentun af raunverulegum stjórnmálaáróðri SVP-flokksins í Sviss.

Christoph Büchel er höfundur framlags íslands í ár.

Zoulikha Bouabdellah tók verk sitt 
úr sýningu vegna hryðjuverkaógnar

ljósmynd af hluta verksins Þögn eftir 
Zoulikha Bouabdellah.
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greiða talsvert fyrir að sýna á Tvíær-
ingnum vegna þess að slíkt hækkar 
verð á verkum þeirra heima þar sem 
ör vöxtur er á markaði fyrir nútímalist. 
Fyrir opnun hafði skálinn vakið mikla 
reiði og yfirvöld í Kenýu lýstu yfir að 

skálinn væri ekki á þeirra vegum né 
settur þar með stuðningi þeirra. Tanz-
ini hefur svarað gagnrýninni á þann 
veg að hann hafi persónulega sett fé í 
skálann sem verði að fjármagna með 
einhverjum hætti. Skálinn njóti ekki 

stuðnings yfirvalda í Kenýu og því 
verði að finna fé með öðrum hætti. 
Silvia Gichia hjá Kuona, miðstöð sjón-
listar í Nairóbí, höfuðborg landsins, 
hefur á móti sagt að betra sé að hafa 
engan skála fremur en núverandi 
ástand. Gitchia varð að lokum að ósk 
sinni og skála landsins var lokað. Um 
skála Kosta Ríka má svo segja svipaða 
sögu. Upp komst að skálinn var gerður 
að féþúfu líkt og Kenía og enginn varð 
skálinn að lokum. 

Suður-afrísk  
kynþáttahyggja
Skáli Suður-Afríku hefur um leið 
vakið athygli vegna sýningar Willem 
Boshoff, suður-afrísks listamanns. 
Sýningin ber heitið Stoltur rasisti. 
Yfirlýst markmið sýningarinnar er 
að skora á hólm þá staðalímynd að 
hvítir íbúar Suður-Afríku sem kvarta 
yfir efnahagsmálum, glæpum og 
stjórnmálum landsins séu rasistar. 
Skemmst er frá því að segja að ekki 
eru allir sannfærðir um gæði verksins. 
Meðal sýningagripa er textaverk með 
löngum texta, einskonar orðasalati, 
þar sem lýst er yfir stolti yfir því að 
vera stimplaður rasisti þýði það, svo 
nokkur dæmi séu nefnd, gagnrýni á 
heimsku stjórnmálamanna, hneykslan 
á að morðingjar gangi lausir og móðg-
unargirni vegna ranghugmynda um 
HIV-veiruna. Meðal dóma um verk 
Boshoff í suður-afrískum fjölmiðlum 
er að finna grein eftir Chris Thurman, 
menningablaðamann Business Day, 
sem segir verkið skorta vitsmuni og 
innri togstreitu. Verkið sé í raun hálf-
-list sjálfhverfs listamanns. 

Sýrland ósátt
Abounaddara er hópur kvikmynda-
fólks í Sýrlandi sem starfar í nafnleysi. 
Markmið hópsins er að sýna aðra 
mynd af Sýrlandi en almenningur fær 
alla jafna í fjölmiðlum. Abounaddara 
dró í land með þátttöku sína í sýningu 
Okwui Enwezor, All the world’s futures 
á Feneyjatvíæringnum vegna meintrar 
ritskoðunar. All the world’s futures 
sýningunni er meðal annars ætlað að 
horfa gagnrýnum augum á stöðu fjár-
magnsins í nútímanum. Í lýsingu sýn-
ingarinnar segir að fjármagn sé drama 
okkar tíma. Framlag Aserbaídsjan til 
sýningarinnar var upplestur á Auð-
magninu (Das Kapital e. Karl Marx), 
nokkuð kómísk og ósmekkleg. Ilham 
Aliyev forseti landsins er í raun ein-
valdur í landinu og hefur í gegnum 
tengsl safnað gríðarlegum auði meðal 
annars með kúgun og arðráni á íbúum 
landsins. Utanríkisráð Bandaríkjanna 
sagði árið 2014 að undir stjórn Aliyev 
hafi auknar hömlur verið settar á tján-
inga-, fundar og félagsfrelsi. Þar á meðal 
séu handtökur án verndar réttarríkis-
ins ásamt ofbeldi gegn blaðamönnum 
og þeirra sem berjast fyrir umbótum í 
þágu mannréttinda. Þetta ásamt sögu 
landsins varð til þess að gagnrýnendur 
tóku sumir ekki vel í framlag landsins 
á sýningunni. 

Svarti teningurinn
Lokun íslensku moskunnar minnir 
óneitanlega á Svarta tening Gregors 
Schneider. Árið 2005 átti Schneider að 
vera framlag Þýskalands til hátíðarinnar. 
Verk hans Svarti teningurinn sótti inn-
blástur frá Ka’ba teningnum í al-Masjid 

al-Haram moskunni í Mekka. Svarti 
teningurinn var tímabundin bygging 
sem reisa átti á Markúsartorginu í 
Feneyjum. Hugmyndin var sú að gefa 
almenningi sem ekki hefur færi á að 
ferðast til Mekka færi á að skynja mik-
ilvægi Ka’ba. Borgaryfirvöld í Feneyjum 
sem og ráðuneyti menningamála gerðu 
allt sem í þeirra valdi stóð til að koma í 
veg fyrir verkið. Saga Svarta teningsins 
er því sem næst spegill af íslensku mosk-
unni. Borgaryfirvöld köstuðu hverju því 
sem þeim datt í hug fram sem rökum 
gegn sýningunni. Öryggisvá, hræðsla 
við hryðjuverk, móðgaðir múslimar og 
svo burðargeta byggingarinnar. Árið 
2001 reisti Schneider einmitt stóra 
byggingu sem sýningu á Tvíæringnum 
og vann fyrir hana verðlaun. Í viðtali við 
The Art Newspaper árið 2005 lýsir hann 
því hvernig allt var gert til að komast til 
móts við borgaryfirvöld og ráðuneyti 
en allt kom fyrir ekki. Schneider hélt 
því alltaf fram að verkið hefði verið rit-
skoðað af pólitískum ástæðum. Því neit-
aði stjórn Tvíæringsins fyrst um sinn 
þótt sú neitun hafi seinna verið dregin 
til baka eftir að Schneider vitnaði til 
bréfasamskipta hans og David Croff þá-
verandi forseta hátíðarinnar. Schneider 
virðist með langræknari mönnum en 
árið 2012 hefndi hann sín á sýninga-
stjórum og stjórnendum Tvíæringsins 
með sýningunni Skítapóstur; sýningu 
sem byggði á tölvupóstssamskiptum 
hans við Tvíæringinn, borgaryfirvöld 
og sýningarstjóra. 

Svarti teningurinn var að lokum 
sýndur í Hamborg árið 2007.

UMFJÖLLUN

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com
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Nýtt umhverfismat 
fyrir Neðri-Þjórsá, takk
Ef einhver heldur að það geti 

nú varla þurft nýtt umhverfis-
mat fyrir virkjanirnar í neðri 

Þjórsá þá eru hérna nokkrar glefsur 
úr samantektinni í gamla umhverfis-
matinu frá 2003 og athugasemdir. 

Í hendur barnabarna? 
„Aur sem berst niður Þjórsá mun 
safnast fyrir í Hagalóni. Engar kerfis-
bundnar mælingar á aurburði hafa 
verið gerðar á svæðinu en áætlað er 
að 0,1 Gl (100.000 m3) af framburði 
setjist til í lóninu á ári. Unnt verður 
að koma 13–14 Gl af framburði fyrir 
á bökkum Hagalóns“

- Sem sagt, menn vita ekki alveg 
hversu mikill leir berst með Þjórsá 
niður í lón Hvammsvirkjunar en það 
verður heill hellingur, og hann mun 
setjast til í lóninu og þurrum farveg-
inum. Þegar framburðurinn er svo 
farinn að fylla lónið eftir örfáa áratugi 
er gert ráð fyrir að honum verði ein-
hvern veginn mokað upp úr lóninu 
og dreift á bakkana umhverfis. Látum 
barnabörnin bara sjá um þetta. . . 

Litið til Hálslóns
„Komið verður í veg fyrir strandrof 
við fyrirhuguð lón með fyrirbyggj-
andi aðgerðum eins og kostur er og 
fylgst verður með ströndinni fyrstu 
árin eftir að framkvæmdum lýkur. 
Jafnframt verður komið í veg fyrir fok 
úr þurrum farvegi Þjórsár með upp-
græðsluaðgerðum eins og kostur er.“

- Athugið að umhverfismatið er 
frá því áður en Kárahnjúkavirkjun 
tók til starfa. Það væri kannski ráð að 
líta til rofsins þar við bakka Hálslóns 
og leirfokinu úr þurru lónstæðinu 
áður en lengra er haldið. Hvernig litist 
ykkur á, til dæmis brúnar strendur 
eins og við Hálslónið, sbr. meðfylgj-
andi mynd. Takið einnig eftir orða-
laginu „eins og kostur er“. Áætlað er 
að koma í veg fyrir leirfok yfir byggðir 
Suðurlandsundirlendisins, svona 
„eins og kostur er“. Traustvekjandi, 
ekki satt? 

Lífríki einskis metið
„Talið er að með tryggingu lágmarks-
rennslis sem nemur 10-15 m3/s verði 
unnt að tryggja viðgang lífríkisins“

- Annar traustvekjandi frasi, „talið 
er“, og bara lífríki mesta fljóts lands-
ins lagt undir. Og með þessu á rétt svo 
að tryggja „viðgang“ lífríkisins. Bara 
til að hafa það á hreinu er hreint ekki 
búið að rannsaka nægilega áhrifin á 
laxinn og það sem meira er þá hafa 
áhrifin á silunginn nánast ekkert verið 
rannsökuð. Veiðfélag Þjórsár orðaði 
það svona snyrtilega í umsögn um 
Hvammsvirkjun til verkefnisstjórnar 
rammaáætlunar árið 2014: „Þekk-
ingarskorturinn er augljós varðandi 
lífslíkur fiska með tilkomu virkjunar, 
og verður eingöngu um að ræða að 
vona það besta“. Aftast í umsögninni 
stendur: „Þar sem ekki hafa verið lögð 
fyrir stjórn veiðifélagsins vísindalega 
unnin gögn óháðra aðila, sem gefi 
til kynna að lausnir séu fundnar á 
virkjun árinnar án hættu fyrir lífríki, 
telur stjórn veiðfélagsins fullkomlega 
ábyrgðarlaust að setja Hvammsvirkjun í 
nýtingarflokk.“ Fullkomlega ábyrgðar-
laust, og það frá fólki sem er umhugað 
um lífríki Þjórsár. Það er alveg ljóst að 
án mótvægisaðgerða myndu virkjan-
irnar rústa lífríkinu á hverjum stað og 

fiskistofnarnir hrynja. Landsvirkjun 
segir hins vegar að það megi alveg 
tékka samt á þessu og athuga hvort 
ekki sé hægt að redda þessu með mót-
vægisaðgerðum, sem enginn veit samt 
hvort virki yfir höfuð. Lífríki Þjórsár er 
greinilega einskis metið. Ætli það komi 
svo ekki bara eitt stórt „Úps!“ nokkrum 
árum eftir virkjun, eins og var með 
lífríkið í Lagarfljóti þegar tekist hafði 
að rústa því? „Það var bara ómögulegt 
að sjá þetta fyrir, því miður“. . . 

Girðingarræfill  
um gróðurminjar
„Sérstæðar gróðurminjar í Minnanúps-
hólma (Viðey) eru ekki taldar í hættu“

- „Ekki taldar“, jafnvel þótt það sé 
deginum ljósara að farvegur Þjórsár 
við Viðey verður þurr og ekkert mál að 
komast út í eyjuna fyrir menn og mál-
leysingja, nema auðvitað að girðingar-
ræfillinn, sem Landsvirkjun áætlar að 
reisa þarna, muni stoppa alla umferð. 
Viðey er friðuð og stórmerkilegur 
staður. Fróðleiksfúsir skyldu endilega 
lesa athugasemd Önnu Sigríðar Valdi-
marssdóttur, íbúa Gnúpverjahrepps, 
um Viðey og áhrif Hvammsvirkjunar 
á eyjuna og samfélagið, en brot úr 
henni er hér til hliðar. Athugasemdin 
er jafnframt aðgengi á vefsíðu Ramma-
áætlunar. 

Túrismi á öðrum tíma 
„Virkjunarframkvæmdirnar munu ekki 
hafa umtalsverð áhrif á ferðamennsku.“

- Aftur, umhverfismatið er frá 
2003. Þá var ferðamennskan miklu 
minni en nú og það voru augljóslega 
engar áætlanir uppi um að gefa ferða-
mönnum nokkurn tímann færi á að 
skoða fossa og farvegi Þjórsár. Raunar 
var örugglega skipulega haldið aftur 
af uppbyggingu útsýnis- og skoðunar-
staða við ána. Ótrúlegt en satt að þá 
er ekki enn búið að malbika spottann 
frá hringveginum niður að Urriða-
fossi, hvað þá að verið sé að auglýsa 
gullfallega og magnaða staði eins og 
Búðafoss, Hestfoss og Viðey fyrir 
ferðamönnum. Hvað varð um frasann 
„það þarf að dreifa álaginu af öllum 
ferðamönnunum“? Meira og minna 
allt sem skrifað er um ferðamennsku í 
umhverfismatinu er löngu úrelt. 

Óljóst og úrelt
„Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða 
er það niðurstaða Landsvirkjunar að 
virkjun Þjórsár við Núp ásamt tengingu 
við flutningskerfi fyrirtækisins eins og 
kynnt er í matsskýrslu valdi ekki um-
talsverðum umhverfisáhrifum.“

- Niðurstaðan er ótvíræð að mati 
Landsvirkjunar, og við þurfum ekk-
ert hafa áhyggjur af því að fyrirtækið 
muni vilja hætta við allt klabbið. Ég 
held hins vegar að það sé alveg hægt að 
stöðva áformin en það þarf að bregðast 
við áður en það verður of seint. Fyrsta 
krafan er að það verði unnið nýtt um-
hverfismat. Endurskoðun á því gamla 
dugar ekki, allt of margt óljóst og úrelt.
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Höfundur er
Snæbjörn Guðmundsson,  

jarðfræðingur

„Að minnsta kosti í biðflokk“
Fjallað er nokkuð ítarlega um 

Minnanúpshólma í umsögn 
Önnu Sigríðar Valdimarsdóttur, 
náttúrufræðings og íbúa við ána, 
um Rammaáætlun, þar segir meðal 
annars: 

„Viðey, einnig þekkt sem Minna-
núpshólmi, er lítil eyja í Þjórsá sem 
hefur notið náttúrulegrar verndar 
vegna dýptar og straumþunga árinnar 
umhverfis eyjuna. Eyjan er lítt snortin 
og hafa árhif á lífríki Viðeyjar vegna 
mannlegra athafna verið takmörkuð 
fram til þessa. Gróðurfar Viðeyjar 
var tekið út í lokaverkefni við Land-
búnaðarháskóla Íslands og byggja 
upplýsingar um gróðurfar í eyjunni 
á gögnum úr þeirri rannsókn. 

Í Viðey er gróskulegur og þéttur 
birkiskógur, með á bilinu 3000-
15000 stofna á hektara. Í eyjunni hafa 
fundist yfir 70 plöntutegundir. Tvær 
tegundir fundust sem teljast sjald-
gæfar á landsvísu, grænlilja og kjarr-
hveiti en útbreiðsla beggja tegunda 
er mjög takmörkuð um sunnanvert 
landið. Þann 24. ágúst 2011 var Viðey 

í Þjórsá friðlýst sem friðland. Mark-
mið friðlýsingarinnar er að vernda lítt 
snortinn og gróskumikinn birkiskóg 
Viðeyjar og það lífríki sem skóginum 
fylgir. Einnig er verið að styrkja líf-
fræðilega fjölbreytni vistgerða og 
vistkerfa svæðisins með verndun 
plöntutegunda og annarra lífvera 
auk erfðaauðlinda sem tegundum 
og búsvæðum þeirra fylgja. Verði 
af Hvammsvirkjun skerðist rennsli 
Þjórsár um Viðey svo um munar og 
um leið sú náttúrulega friðun sem 
eyjan nýtur. Að mati undirritaðrar 
þjónar girðing umhverfis eyjuna - sem 
nefnt hefur verið sem mótvægisað-
gerð ef af virkjun verður - ekki sama 
hlutverki og áin hefur gert. Lífríki 
áhrifasvæðis Hvammsvirkunar hefur 
að mati undirritaðrar ekki verið 
kannað nægilega vel og áhrif virkj-
unar á lífríki ekki ljóst til að réttlæta 
slíkar framkvæmdir. Því telur undir-
rituð að færa verði Þjórsá og umhverfi 
hennar á áhrifasvæði fyrirhugaðrar 
Hvammsvirkjunar í verndarflokk - að 
öðrum kosti biðflokk. “

Örfoka:  Þetta brúna er lónsbotninn á 
Hálslóni en grænn gróðurinn á bökk-
unum þar fyrir ofan. 
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Cycling Iceland summer 2015: 

Hjólalandakort fyrir Ísland
Hjólafærni hefur gefið út 

kortið Cycling Iceland 
summer 2015. Þar er búð 

að safna saman allri þekktri hjóla-
þjónustu á landinu; viðgerðarverk-
stæði, hjólabúðir, leigur og fleira. 
Nokkrir hjálpsamir einstaklingar eru 
merktir sem Bicycle repair enthusiast 
in emargency Til þeirra má leita með 
biluð hjól og þeir gera hvað þeir geta 
til að aðstoða ferðalangana. 

Á kortinu eru öll tjaldsvæði 
landsins merkt inn og nafngreind, 

tákn fyrir verslanir, sundlaugar og 
aðgengilegar náttúrulaugar. Þá er 
undirlag vega merkt inn á kortið og 
einnig hversu mikillar umferðar má 
vænta á vegum landsins. Brekkur 
eru teiknaðar inn með mismunandi 
litum eftir halla þeirra og eins er hægt 
sjá hvort farið sé niður eða upp þessa 
halla. 

Friðlönd eru skilmerkilega sýnd 
þar sem óheimilt er að tjalda utan þar 
til gerðra tjaldssvæða. Eins eru skálar 
á hálendinu merktir inn með nafni 

og upplýsingar á bakhlið kortsins um 
þjónustustigið við hvern skála. 

Víknaslóðir sunnan við Borgar-
fjörð eystri, eru sérstaklega kynntar 
sem áhugavert hjólaferðasvæði. Þar 
eru margar skemmtilegar dagleiðir 
í ósnortinni náttúru landsins sem 
henta einkar vel til hjólaferða-
mennsku. Á svæðinu eru afbragðs 
góðir skálar Ferðafélags Fljótsdals-
héraðs sem eru opnir ferðalöngum 
í júlí og ágúst. 

Auk þess er kort yfir allar almenn-
ingssamgöngur á Íslandi á bakhlið 
kortsins. 

Kortið er frítt í dreifingu inn-

anlands og aðgengilegt á netinu á 
heimasíðu Hjólafærni. Það má panta 
í síma 864 2776 eða senda tölvupóst á 
hjolafaerni@hjolafaerni.is. Enn sem 
komið er, fæst kortið aðeins á ensku. 

Ritstjóri kortsins er Sesselja Trausta-
dóttir, framkvæmdastýra Hjólafærni 
og höfundar þess eru Ómar Smári 
Kristinsson og Nína Ivanova. Fjöl-
margir lögðu útgáfunni lið, m.a. Andr-
eas Macrander og ótal fleiri. Án þeirra 
hefði kortið ekki orðið til. 

Ferðamálastofa, Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytið, ERGÓ, 
Landssamtök hjólreiðamanna, 
Ferðamálahópur Borgarfjarðar og 
þjónustuaðilarnir sem koma við sögu 
á kortinu hafa allir styrkt þessa útgáfu. 

Hjólakort fyrir Ísland dregur fram 
hjólaþjónustu um allt land og að-
stæður á vegum til hjólreiða. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

KERRUR Í MIKLU ÚRVALI

 kynntu þér úrvalið á kerrur.is

-evrópsk gæðaframleiðsla

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Sumar-
blómin 
í fókus
Á morgun, sunnudaginn 12. 

júlí klukkan 11.00 stendur 
Grasagarður Reykjavíkur 

fyrir fræðslu um einær sumarblóm. 
Sumarblóm eru allstór og fjöl-

breyttur hópur garðplantna sem sáð 
er til snemma vors og forræktaðar í 
gróðurhúsi þar til þær eru gróður-
settar úti. Flest sumarblóm blómg-

ast stærstan hluta sumars og deyja 
næsta vetur. Svanhildur Björk Sig-
fúsdóttir garðyrkjufræðingur hjá 
Grasagarðinum fer fyrir fræðslunni 
og verða gróðursetningar í beð, ker 

og potta skoðaðar í Grasagarðinum 
og skrúðgarði Reykjavíkur í Laugar-
dal. 

Þátttaka er ókeypis og eru allir 
velkomnir. 

Sólboði er sumarblóm sem þrífst vel hér á landi. 

Töluvert er um að leikskólar og frístundaheimili heimsæki stöðvar slökkviliðsins 
yfir sumartímann, en boðið er uppá slíkar heimsóknir á allar stöðvar liðsins á 
mánudögum og miðvikudögum milli 13 og 14. leikskólinn Bakkaborg og Borg 
komu nýlega í heimsókn og þar tók Eggert Snorri Guðmundsson, slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamaður á móti þeim. Myndin er tekin við það tækifæri.

Elín Ásgrímsdóttir leikskólastjóri lét 
nýverið af störfum sem leikskólastjóri 
í Fífuborg í Grafarvogi þar sem hún 
hefur stýrt fagstarfinu frá upphafi, 
en skólinn tók til starfa árið 1993. 
Hún kvaddi um mánaðamótin og 
komu nemendur, foreldrar og starfs-
fólk saman á sal og þökkuðu Elínu 
samfylgdina.



Melrakkasetur 5 ára afmæli 13. júní
Bláberjadagar 6.–9. ágúst
Inndjúpsdagar 29. ágúst  

Tækniþjónusta bifreiða - Hjallahraun 4 - 220 Hafnarfjörður

Varahlutir og þjónusta í 15 ár



Holl, ristuð hafragrjón
HAFRATREFJAR
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BAKSÍÐAN
Helga Lilja  
Bergmann
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is

Rokkum 
inn í helgina með Crosley 

og Marshall 

Laugavegur 45 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

Crosley verð frá 39.900,- 
Marshall verð frá 59.900,- 

Neyðin
Nakin kona neyðist til að spinna, eða er 
máltækið ekki einhvernveginn þannig? 
Neyðin er í það minnsta að kenna mér 
eitthvað. Atvinnuleysisástandið á mér 
hefur orðið til þess að ég reyni að koma 
hlutum af heimilinu og hluta af heim-
ilinu í verð.  Reyni að breyta dóti úr 
skápum og geymslum í peninga og leigi 
út herbergi til túrista.

Þetta geri ég á meðan sambýlis-
maðurinn stritar í fyrirheitna landinu 
Noregi í erfiðu sjúkraliðastarfi, jú 
vissulega eru launin þar ívið skárri en 
hér, en skemmtilegt er það víst ekki. 
Kannski hljómaði þetta smá spennandi 
í byrjun, en smáþorp í Noregi fjarri öllu 
fjöri og menningu er ekkert svakalega 
spennandi staður að vera skilst mér. 
Hann er a.m.k. ekkert hoppandi glaður 
og finnst mér og köttunum afskaplega 
leiðinlegt að vera i fjarbúð. 

Ég upplifi þetta sem neyðarúrræði, 
auðvitað viljum við helst vera saman á 
Íslandi, ég vil vinna einhverstaðar 9-5 en 
ekki vera hluti af tölfræðinni um konur 
á vissum aldri sem fá ekki vinnu, hann 
vill vinna fyrir mannsæmandi launum 
hér í heimalandi sínu við sitt fag en ekki 
þurfa að kúldrast í menningarsnauðu 
krummaskuði langt langt í burtu svo 
svo megi vera. Mig langar ekkert að 
selja fínerís dótið mitt eða vera með 
ókunnuga á heimilinu lon og don. Það 
hafa reyndar komið skemmtilegar sögur 
úr því síðara og þjóðremban vex við að 
hlusta á túristana dást að landinu, en 
neyðarúrræði er þetta nú samt. 


