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Horft vestur eftir Skúlagötunni frá Barónstíg. Aðalskipulag borgarinnar heimilar ekki hærri byggingar á þessum stað en 5 hæða.
Fleiri þættir hafa hins vegar áhrif á hversu hátt menn geta byggt eða hversu mikið.

Steinrunnin lögfræði
gegn almannahagsmunum
Í
sumum tilvikum getur þessi túlkun
sem hefur viðgengist í íslenskum rétti,
gengið gegn almannahagsmunum.
Borgin hefur margoft bent á þetta, en
ekkert gerst,“ segir Hjálmar Sveinsson,
formaður umhverfis- og skipulagsráðs
Reykjavíkurborgar. Hann vísar til ákvæðis
skipulagslaga um að lóðahafar geti krafist
skaðabóta fyrir óbyggð hús vegna breytinga

á skipulagi. Það hefur orðið til þess að
borgin hefur ýmist ekki gripið til aðgerða
þótt framkvæmdir geti gengið gegn öðrum
almannahagsmunum, eins og útsýnisgæðum, eða gangi í reynd gegn gildandi
aðalskipulagi eins og á Barónsreitnum.
Stjórnsýsla ríkisins vill halda reglunni.
„Ég held að ein ástæðan fyrir þessari tregðu
og hvað það gengur hægt að breyta þessu

er hvað okkar borgarsamfélag er ungt.
Við erum ennþá svolítð í þeim sporum
að einhver byggir hús og hann á einhvern
veginn bara allan rétt og þarf að svona að
takmörkuðu leyti að taka tillit til annars en
eigin hagsmuna og að mínu mati er þetta
svona svolítið steinrunnin lögfræði,“ segir
Hjálmar Sveinsson.
Sjá bls. 8.
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Hundruð íbúa gegn
skipulagshugmyndum

Stefnir í yfirvinnu- V
bann og verkfall
Engar formlegar viðræður við starfsemenn í álverinu:

E

kkert hefur þokast í viðræðum Samninganefnda Rio
Tinto Alcan og SA við samninganefnd starfsmanna hjá álverinu. Viðræðum var slitið af hinum
fyrrnefndu rétt fyrir síðustu mánaðamót. Samkvæmt upplýsingum frá
Verkalýðsfélaginu Hlíf í Hafnarfirði
hefur engin þróun orðið síðan.
29. júní var síðast haldinn samningafundur hjá Ríkissáttasemjara.
Fram kemur á heimasíðu Hlífar að
þá hafi atvinnurekendur slitið viðræðum.
„Á fundinum slitu viðsemjendur
okkar, ISAL og SA, viðræðum við
samninganefnd starfsmanna. Ekki

stendur starfsmönnum ISAL til boða
að fá sambærilegar launahækkanir
og almennur vinnumarkaður hefur
samið um að undanförnu. Ljóst er að
Samtök atvinnulífsins sem og fyrirtækið mun þar af leiðandi ýta málinu
í enn meiri hörku,“ segir þar.
Á heimasíðu Hlífar er einnig bent
á fyrirhugaðar aðgerðir starfsemanna. „Ljóst er að félagsmenn allra
verkalýðsfélaganna hafa samþykkt
að hefja vinnustöðvunarferli þann
1. ágúst næstkomandi en þá hefst
yfirvinnubann starfsmanna. Átökin
munu aukast þann 1. september næstkomandi þegar ótímabundið verkfall
hefst.“

Lögfræðiálit um bótakröfu vegna
göngu- og hjólastígs yfir Arnarneshæð:

el á fjórða hundrað íbúa í
allra næsta nágrenni Sigtúns
38 og 40 í Lauganeshverfi,
leggjast gegn hugmyndum um nýtt
deiliskipulag á reitnum. Of mikið eigi
að byggja, en auk þess er gagnrýnt
að slíkt stórmál hafi ekki hlotið betri
kynningu. Kynningarfundur um málið
hafi verið haldinn á miðjum sumarleyfistíma og dreifibréf um hann aðeins borist fáum. Enn vanti svör svið
mörgum spurningum íbúanna og þeir
óska þess einnig að frestur til þess
að gera athugasemdir til skipulagstillöguna verði lengdur fram í október.
Þarna stendur til – og hefur raunar
staðið til 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 gróðurskáli, samkvæmt gildandi skipulagi.
Helstu breytingar sem verða við
Sigtún 38, fari óbreytt tillaga í gegn,
eru samkvæmt kynningargögnum

sem finna má á vefsvæði umhverfisog 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 íbúðablokkirnar.
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.
Íbúar telja hins vegar að 120 íbúðir
á svæðinu auk stækkun hótels vera
alltof mikið byggingarmagn og í engu
samræmi við nýtingarhlutfall hverfis.
Bæði leik-og grunnskóli hverfisins séu

yfirfullir og því mikilvægt að fá skýr
svör frá borginni um það. Níu hæða
turn við Grand hótel veki spurningar
sem þarfnist svara, meðal annars um
skuggavarp. Eins þurfi gleggri upplýsingar um margt sem tengist umferðarmálum.

Athugasemd ritstjóra
Greint var frá athugasemdum við
skipulagstillöguna í síðasta tölublaði.
Fréttin var þó því miður ekki að öllu
leyti rétt. Í fyrirsögn sagði að „fáar“
athugasemdir hefðu verið gerðar
við tillöguna. Upplýsinga var aflað
frá Reykjavíkurborg daginn áður en
frestur til að gera athugasemdir rann
út, en það gleymdist að gera fyrirvara
við það í fréttinni. Eins náðist ekki að
koma upplýsingum um undirskriftir
íbúanna í blaðið fyrir prentun. Eins
og gefur að skilja verður hundruðum
athugasemda frá íbúum seint lýst með
orðinu „fáir“ og biðst Reykjavík vikublað afsökunar á því að hafa gefið ranga
mynd af stöðu mála.

Ólík viðhorf innan meirihlutans:

Töldu göngustíg ógna Alþjóðadeild við Landakotsskóla
friðhelgi einkalífins S

G

arðabær lét vinna lögfræðiálit vegna athugasemda
tveggja íbúa á Arnarnesinu
um fyrirhugaðan hjóla- og göngustíg yfir Arnarneshæð. Stígurinn á
að leggja yfir hæðina milli Hafnarfjarðarvegar og lóða þar vestan megin
við.
Íbúarnir, Jónas Fr. Jónsson, sem
býr í Hegranesi, og Árni Gíslason í
Súlunesi, gerðu athugasemdir við að
stígurinn myndi valda íbúum ónæði.
Í athugasemdum var meðal annars
talað um hávaða frá snjómokstri á
göngu- og hjólastígnum. Einnig að
þeir sem fari um stíginn geti „horft
inn í garðinn“ hjá sér og jafnvel inn
um glugga. Þannig sé friðhelgi einkalífsins raskað. Þar var fjallað um hugsanlegar bætur til íbúa vegna stígsins. Hugsanlega lækkun á verðgildi
fasteignar og kostnað húseiganda við
girðingar og gardínur. Þó megi bæta
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úr með því einfaldlega að færa fyrirhugaðan stíg.
Garðabær fól lögmanni að fara yfir
efnið, en í niðurstöðum segir meðal
annars að gert sé ráð fyrir því að
stígurinn feli í sér óverulega röskun
fyrir eigendur fasteigna á svæðinu og
ekki umfram það sem búast mætti
við miðað við staðsetningu viðkomandi eigna, eins og segir í fundargerð
bæjarráðs Garðabæjar. Í minnisblaði
lögmannsins segir enn fremur að
girðing við stíginn verði hækkuð
úr 1,6 metrum í 1,8 metra. Það ætti
að koma til móts við íbúa. Þá græði
þeir jafnfnframt á framkvæmdinni.
Því bæjarráð áréttar að stígurinn sé í
samræmi við deiliskipulag. Til standi
að breyta hljóðmön og bæta, þannig
verði hljóðvist betri og sömuleiðis sé
verið að tryggja öryggi bæði íbúa og
annarra vegfarenda með því að létta
umferð um húsgötur.

Fjarðargötu 19, Hafnarfirði

Velkomin á nýtt
rammaverkstæði
og verslun
Úrval tilbúinna
ramma og
myndaalbúma
Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík
Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði,
sími 511-7000, www.innrammarinn.is

kóla- og frístundaráð hefur samþykkt að heimila Landakotsskóla
að vinna að tveggja ára þróunarverkefni sem felur í sér rekstur alþjóðadeildar við skólann.
Gert er ráð fyrir að 24 grunnskólanemendur stundi nám við alþjóðadeildina í Landakotsskóla. Þetta
var samþykkt með atkvæðum Samfylkingar, Bjartar framtíðar, Sjálfstæðismanna og Framsóknar. Fulltrúi Vinstri
grænna sat hjá.
Fulltrúar Samfylkingar, BF og
áheyrnarfulltrúi Pírata bókuðu ánægju
með samþykktina og er sérstaklega frá
því greint í frétt á vef borgarinnar. „[M]

ikilvægt sé að svara vaxandi eftirspurn
um vandað alþjóðlegt nám fyrir börn
erlendra starfsmanna í atvinnulífi
borgarinnar, diplómata og barna af
íslenskum uppruna með tímabundna
búsetu hér á landi. Landakotsskóli sé
skóli með langa og farsæla sögu og
faglegur metnaður einkenni áform
skólans um stofnun alþjóðadeildar,“
segir í fréttinni.
Fulltrúi Vinstri grænna sat hins vegar
hjá við afgreiðslu málsins og bókaði
einnig um málið. Sú bókun finnst í
fundargerð og er þar bent á mikilvægi
þess að borgarreknir leikskólar væru
fjölbreyttir og geti sinnst þróunarver-

Líf er fulltrúi VG.

Skúli Helgason, Samfylkingu, formaður
ráðsins.

kefnum og ólíkri humgmyndafræði, þá
var vikið að kostnaði: „Hver nemandi
í sjálfstætt starfandi grunnskóla kostar
borgina nú um hálfa milljón meira á ári
en nemandi í borgarreknum grunnskóla. Að því sögðu situr fulltrúi Vinstri
grænna hjá í þessu máli. “

Hinsegin fræðsla í grunnskólum Reykjavíkur:

Gylfi Ægis sofi rótt
S
em fagstjóri lífsleikni hef ég lagt
áherslu á að halda þessu inni
áfram og samkennarar mínir
hafa allir sem betur fer verið sammála enda teljum við þetta bara vera
eðlilegan hluta af lífinu. Svo hafa þau
sem hafa heimsótt okkur síðustu ár
verið einstaklega flottir fyrirlesarar,
opinská og málefnaleg og náð vel til
krakkanna, það eru ekki allir sem hafa
það. Ég er að minnsta kosti mjög sátt

við þetta og mun halda áfram að bóka
þessu fræðslu inn svo lengi sem ég fæ
að ráða,“ segir Hulda María Magnúsdóttir, kennari í Foldaskóla í Grafarvoginum, um „hinsegin fræðslu“ sem
nemendum á unglingastigi hefur verið
boðið. Fræðslan hefur verið veitt af
fulltrúum Samtakanna ’78.
Hulda María bendir á að grundvallarreglur gildi um hvernig fræðslan
fari fram. „Það er til dæmis alveg skýrt

frá upphafi að það er ekki, og verður
ekki, rætt um kynlíf samkynhneigðra
sem slíkt svo allar áhyggjur Gylfa
Ægissonar, og fleiri sem hafa tjáð
sig, um kennslu og lýsingar á endaþarmsmökum eru algjörlega óþarfar
og í raun bara fáránlegar að mínu mati.
Það sem er verið að ræða eru mismunandi tegundir kynhneigðar og þær tilfinningar sem því tengjast að falla fyrir
annarri manneskju.“ 
Sjá bls. 6.

Fimm undantekningar

E

kkert eitt svar er til við spurningunni hvað norræna módelið
er eða hvernig slíkt kerfi lítur
út,“ segir Mary Hilson, sagnfræðiprófessor við Háskólann í Árósum. Hilson
er sagnfræðingur sem hefur sérhæft
sig í rannsóknum á Norðurlöndum og
Norræna módelinu. Bók hennar Norræna módelið - Skandinavía síðan 1945
kom út árið 2008. „Norræna módelið
er hugtak sem verður til og er notað
eftir á af stjórnmálafræðingum til að

skýra frá stjórnmála- og efnahagssögu
Norðurlandanna. Hugmyndin um norræna módelið á sér sterk pólitísk ítök,
það er hugtak sem vekur ákveðnar tilfinningar, og hefur haft mismunandi
meiningu á mismunandi tímum,“ segir
Mary.
Norræna módelið er í raun stjórnkerfismódel með fimm undantekningum. Íslensku-, sænsku, dönsku,
norsku og finnsku leiðinni. Sterkt ríkisvald, velferðarkerfi frá vöggu til grafar

og sterkar fjöldahreyfinga stéttarfélaga
einkenna kerfið. Háir skattar og öflugt einkaframtak fjármagnar sterkan
ríkisrekstur. Ríkið en ekki fjölskyldan
er öflugast velferðstofnun samfélagsins. Það þýðir ekki að norrænar fjölskyldur sinni ekki ummönnum, heldur
að fjölskyldur geri slíkt með stuðningi
samneyslu. Samkomulag ríkir um að
samneyslan fjármagni velferð allra og
að jöfnuður sé eftirsóknarverður.
Sjá bls. 10-11.

Langalína 28-32
www.bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

Sjáland í Garðabæ
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu
28-32 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi

Naustavör 2-12
www.bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Naustavör 2-8 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja.
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar verða ýmist
með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði í bílskýli
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-4

ENNEMM / SIA / NM68891

Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar.

Lundur 4

Ein 3ja herb. íbúð óseld,

REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

METNAÐUR

137 fm með útipalli.

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Ummæli með erindi:

LEIÐARI

M

„Óveruleg
breyting“

ælikvarðar eru ýmsir og misjafnir. Það er á einn mælikvarða virðist
lítið, getur verið stórt, þegar skipt er um sjónarhorn.

Í Biblíunni eru eitthvað í kringum 770 þúsund orð, misjafnt eftir
útgáfum og þýðingum. Einhver gæti litð svo á að ef svo óheppilega vildi til
að eitt orð vantaði, að þótt það væri bagalegt, þá væri það um leið „óverulegt“. minnsta kosti mætti líta þannig á sé þetta orð borið saman við öll hin
orðin í textanum. Eitthvað um tíu þúsundasti úr prósenti. Ekkert sérstakt.
Tvímælalaust „óverulegt“. Eða hvað?

Til önnur leið er að meta áhrifin af því að þetta orð vantaði. Það er að skoða
staðinn. Hafi orðið vantað í eitthvert boðorðanna tíu, til dæmis, og jafnvel
breytt merkingu boðorðsins. Þá blasir við allt önnur mynd. Á þennan kvarða
er hvert einasta orð mikilvægt. Engum dytti í hug að afgreiða slíka breytingu
út frá prósentuhlutfalli orðafjölda.
Í síðustu viku var gerð breyting á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Hún
var hvorki rædd né kynnt fyrirfram. Ástæða þess var að hún var talin vera
„óveruleg“. Í breytingunni er í reynd gefið leyfi til þess að setja sextán til átján
hæða háhýsi í nýtt deiliskipulag á Barónsreit. Það gengur þvert gegn skýrum
og afdráttarlausum fyrirmælum aðalskipulags Reykjavíkur 2010-30.
Skýrist þá vonandi pælingin hér að ofan. Hvað er „óveruleg breyting“? Sé
flötur einnar blokkar borinn saman við samanlagt land höfuðborgarinnar,
þá er þetta nú ekki mikið. Sennilega lítið brot úr prósenti.
Ef við prófum hinn kvarðann, þá rifjast upp blómamál aðalskipulagsins um
Borgarvernd og hin ströngu skilyrði um hæð húsa, Esjuna og sjálfsmynd
Reykvíkinga. Sérstök rök vantar og skilyrði þarf að uppfylla, eigi hús að
standa upp úr umhverfi sínu. Þá lýtur miðbærinn innan Hringbrautar sérstökum lögmálum. Þar gilda enn strangari reglur. Ekkert hús má fara upp
fyrir fimm hæðir.
Á þennan mælikvarða getur það tæplega talist til óverulegra breytinga að
víkja til hliðar grundvallarreglu í grundvallarriti.
Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar
skýrir hvers vegna þetta var gert í ítarlegu viðtali hér í blaðinu. Hann bendir
sömuleiðis á ákvæði skipulagslaga sem við svo búið virðist byggjast á bókstafstrú á eignarréttinn umfram almannahagsmuni. Borgaryfirvöldum er
þannig nokkur vorkunn í þröngri stöðu. Málið allt hið versta og kannski það
skársta gert sem staðan leyfði?
Hins vegar er það ekki til fyrirmyndar að kalla það óverulegt sem er það ekki.
Af hverju var það? Það kemur vonandi einhvern tímann fram í dagsljósið.
Ingimar Karl Helgason

Systkini sameinuð

S

ystkinaforgangur í leikskólunum
var aflagður árið 2008 með þeim
rökum að að slíkur forgangur
gengi í berhögg við jafnræðisreglu
stjórnsýsluréttar. Á þeim liðlega sjö
árum sem liðin eru frá þeim tíma hefur
þeim systkinum fjölgað talsvert sem
ekki ganga í sama leikskóla, með tilheyrandi óþægindum fyrir börnin sjálf
og foreldra þeirra. Meirihluti skóla- og
frístundaráðs Reykjavíkurborgar hefur
nú samþykkt breytingar á innritunarreglum í leikskóla borgarinnar, sem
koma til móts við börn og barnafjölskyldur innan þeirra marka sem jafnræðisreglan setur borgaryfirvöldum.
Nýju innritunarreglurnar gera nú
ráð fyrir svonefndu systkinatilliti. Í
því felst að börn sem eiga systkini í
umsóknarleikskóla njóta systkinatillits
í viðkomandi leikskóla svo framarlega sem þeim börnum sem eru fyrir

framan þau á biðlista býðst rými í
öðrum leikskóla sem foreldrar setja
til vara.
Breytingin er mikið fagnaðarefni.
Sæunn Kjartansdóttir, sálgreinir hjá
Miðstöð forelda og barna, hefur bent á
að mikilvægi leikskóla einskorðist ekki
við nám heldur sé hann samastaður
barna, nánast eins og annað heimili
þeirra. Eðilegast sé því að systkini
eigi sér sama samastað utan heimilis
þeirra. Að auki finni yngri börn oftar
en ekki öryggi í því að vita af eldra
systkini sínu í grenndinni óháð því að
hvort þau séu á sömu deild eða ekki.
Að auki sé það dýrmætt að systkini eigi
sameiginlegan reynsluheim sem þau
deili sín á milli eða með fjölskyldu. Þar
fyrir utan myndist samfella og meiri
tengsl fjölskyldna við starfsfólk sem
gagnast öllum, ekki síst börnunum.
Fyrir utan ávinning barnanna sjálfra

„Þegar verkalýðsfélag grípur til verkfallsvopnsins er það gert að yfirveguðu
máli, því það vita allir að enginn fer í
verkfall ótilneyddur.“

- Ásmundur Stefánsson,
þá forseti ASÍ,
í Þjóðviljanum
4. desember 1991.

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
Íslenska leiðin

Það fór allt á
hliðina nýlega
þegar fréttir
komu um að
forsætisráðherra hefði sætt
tilraun til fjárkúgunar. Hótað hefði verið
að upplýsa um hvernig hópur valdafólks hafi
komist yfir fjölmiðil með aðstoð hins
fyrrnefnda, hafa fjölmiðlar sagt. Í framhaldinu fullyrti Jónas Kristjánsson,
fyrrverandi ritstjóri – sem margir taka
mark á – að þetta væri ekkert minna
en áfall fyrir blaðamennskuna. Meintir
ódæmdir gerendur í þessu máli eru
nefnilega félagar í Blaðamannafélagi
Íslands. „Blaðamannafélagið verður og
hlýtur að fordæma þessi vinnubrögð
systranna.“ Auðvitað blasir við öllum
hvernig við hljótum að eiga að bregðast
á við baktjaldamakki, siðleysi og spillingu valdafólks og æðstu ráðamanna.
Séu til óhrekjanleg gögn sem staðfesta
samsæri gegn almenningi, þá er fyrsta
og eina svarið auðvitað krafa um að
Blaðamannafélagið álykti um einstaka
félagsmenn. Það þarf að stofna hóp
á Facebook. Það þarf að safna undirskriftum. Ekki verður unað við þögn
Blaðamannafélagsins öllu lengur.

Hversdagurinn

segist saklaus“. Ekki má heldur gleyma
„Glæpónarnir væla undan eðlilegri
málsmeðferð“ og svo ekki gleymist
ein sú minnisstæðasta: „Tortóladólgurinn fékk milljarðaafskriftir og heldur
fyrirtækinu“. Enginn kippti sér heldur
upp við það á dögunum að sjá orðið
„fjárkúgunarsystur“ í forsíðufyrirsögn
þar sem fjallað var um nafngreindar
konur sem hvorki hafa verið ákærðar
né sakfelldar. Kannski er þetta bara
orðið svona hversdagslegt? Alla vegar
sést Jónas ekki kippa sér upp við framtakið.

ESB módelið

Ferð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar til Brussel á dögunum var óvænt
og líka undarleg. Fram kemur í pistli
á vef Hringbrautar að mest undrunin
hafi verið í ráðuneyti utanríkismála.
Þar hafi enginn vitað um ferðina og
þar á bæ séu menn fjúkandi illir út í
forsætisráðherrann. Ferðin hafi verið
óþörf, árangurslaus og truflandi. Úr
fréttum er sömuleiðis erfitt að finna
þessari ferð nokkurn tilgang.
Stungið hefur
verið upp á því
að ráðherrann
hafi viljað láta
taka af sér
mynd.

Gildishlaðnar fullyrðingar um gjörðir
fólks og sekt manna hafa þakið forsíður
og fréttatíma frá hruni. Hver getur
gleymt fyrirsögnum á borð við „Umboðssvikarinn mættur“ eða „Lygarinn
má nefna hið augljósa hagræði sem í
breytingunum felast, en umtalsverður
tímasparnaður felst í því fyrir foreldra
að fara aðeins á einn stað með börnin,
sem að sama skapi leiðir til minni
ferðalaga, styttri heildarvistunartíma
og minni fjarveru frá vinnu, þegar um
sömu skipulags- og viðburðadaga í
leikskóla er ræða.
Heilt á litið er breytingin því afar
jákvæð, enda komið til móts við þau
sjónarmið að mikilvægt sé að systkini
geti verið á sama leikskóla í borginni.
Áfram heldur Reykjavíkurborg að vera
í fararbroddi fyrir börn og barnafjölskyldur og meðal annarra áherslumála
sem unnið hefur verið síðast liðið ár
er systkinaafsláttur þvert á skólastig,

Nóg komið

„Það var komið
nóg,“ sagði Elísabet
Indra Ragnarsdóttir
sem í hátt á annan
áratug hefur sinnt
öflugri dagskrárgerð á Rás 1, en sagið upp störfum
á dögunum. Í síðustu viku bárust
þær fréttir að tvær öflugar og
reyndar dagskrárgerðarkonur
hefðu verið reknar, þær Hanna G.
Sigurðardóttir og Sigríður Stephensen. Elísabet Indra segir að það
hafi haft áhrif á sína ákvörðun. Sérkennilegar ákvarðanir yfirmanna
Rúv hafa vakið athygli. Þröstur
Helgason dagskrárstjóri Rúv er
látinn verja þessar ákvarðanir með
þunnum rökum. Útvarpsstjórinn
brosandi sést minna. Stjórnarmaður í Rúv bendir á að vinnubrögð við uppsafnir gangi gegn
jafnréttis- og mannauðsstefnu
Ríkisútvarpsins.

Ha-græða!

Landsbankinn ætlar víst að verja
8 milljörðum í að byggja yfir sig
höll. Ekki dugir minna en einn
dýrasti bletturinn í borginni, við
hlið Hörpunnar. Samt segjast
menn gæta hagræðingar í sínum
ákvörðunum. Bankastjórinn segir
við Ríkisútvarpið að nýju höfuðstöðvarnar séu ekki bruðl. Það er
þekktara en ekki hjá bankaelítunni,
hérlendis sem erlendis – fyrr og nú
– að menn hafa endalaust og botnlaust hlaðið undir rassinn á sjálfum
sér og alltaf fundist sjálfsagt. Svo
ekki er það frétt. Hins vegar má vel
vera að það felist verulegt hagræði í
því að starfsstöðvar Landsbankans
í fjölmörgum húsum miðsvæðis
séu á einum og sama staðnum.
Húsnæði sem losnar gæti líka vel
orðið öðrum að gagni.

2007 … uh nei

Höfundur er
Magnús Már Guðmundsson,
varaborgarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

hærri frístundastyrkur og lægri leikskólagjöld. Reykjavík er - og verður
áfram - barnvæn borg.
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Í FRÉTTUM

Margt er líkt með skyldum en ólíkt hafast menn að. Blaðamaður kom auga á
herramanninn til vinstri virða fyrir sér herrann til hægri í bænum á dögunum
og fylgdi fordæmi hins fyrrnefnda og fangaði umhverfið á mynd.

Fréttir herma að bílasala sé nú á
pari við það sem tíðkaðist á því
herrans ári 2007. Hefur salan
aukist mjög mikið frá fyrra ári.
Rétt er að hafa í huga að bóluárið
vonda var um fimmtungur nýrra
bíla seldur á bílaleigur. Nú er öldin
önnur. Yfir helmingur seldra bíla,
55 prósent fara nú á bílaleigurnar,
enda ferðamannastraumurinn
mikill. Því er árið 2007 ekki komið
aftur, enda þótt einhverjir í bankakerfinu kunni að standa í þeirri
trú.

Hver bítur
hvern?

Fréttablaðið fullyrti á forsíðu á
dögunum að kauphækkanir bitu í
skottið á sér. Tilfellið er að birgjar,
sem er annað heiti á heildsölum,
hafa hækkað verð hjá sér og vísa
meðal annars í hækkun á kjarasamningum. Það stenst enga
skoðun að það kalli á verðhækkanir hjá heildsölum og það meðan
samningarnir hafa varla tekið gildi.
Líka er vísað í hækkandi flutningsverð og hækkandi rafmagnsverð.
Enn vekja skýringarnar fleiri
spurningar en svör. En líkingin
um að bíta í skottið kemur raunar
frá Neytendasamtökunum sem í
fréttinni rifja upp áróður Samtaka
atvinnulífsins úr samningaviðræðum vetrarins.

Víkurvagnar ehf.

Sérhæfir sig í öllu sem viðkemur dráttarbeislum og kerrum.

Hestakerra 2 öxla sem
rúmar 4 hesta.

Við getum boðið upp á breiða línu af kerrum til flestra nota,

svo sem hestakerrur, farangurskerrur, bílaflutingavagna, vélavagna
ásamt sérsmíði eftir þínum þörfum.

Önnumst allt almennt viðhald á kerrum og vögnum.

Hyrjarhöfði 8 110 Reykjavík
sími: 577-1090
netfang: sala@vikurvagnar.is
www.vikurvagnar.is

Flatvagn 2 öxla með
niðurfellanlegum skjólborðum.

18. Júlí 2015
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Nauðsynlegur hluti
af fræðslu unglinga
Það olli nokkrum hvelli þegar ungliðar í Samfylkingunni í Hafnarfirði
hvöttu til þess að hafin yrði markviss fræðsla um samkynhneigð í
grunnskólum bæjarins. Fram hefur komið að í grunnskólum í næst
stærsta sveitarfélagi landsins, Kópavogi, er slík fræðsla tilviljanakennd. Í grunnskólum Reykjavíkur hefur fræðsla af þessu tagi þó
verið reglubundin um nokkurt skeið og nýlega var endurnýjaður
samningur við Samtökin ’78 um að sinna fræðslunni í samvinnu
við grunnskóla.
Mikilvæg fræðsla
Hulda María Magnúsdóttir, fagstjóri
lífsleikni í Foldaskóla, hefur um langt
skeið fengið fulltrúa Samtakanna ’78
inn í bekkinn. Hún segir þetta hafi
tíðkast nokkuð lengi. „Þetta kom ekki
til vegna einstakra tilfella heldur meira
af því að við kennararnir teljum þetta
vera nauðsynlegan hluta af fræðslu til
unglinga. Við getum auðvitað talað um
samkynhneigð sjálf en teljum að það
sé mikilvægt að fá annars vegar inn
einhverja sem eru yngri, og ná þar af
leiðandi hugsanlega betur til nemenda,
og hins vegar einhverja sem hafa upplifað það sjálfir að koma út úr skápnum.
Sama hversu mikið ég les mér til og
hvað ég er tilbúin að ræða þá get ég
ekki talað af eigin reynslu um upplifunina af því að segja fjölskyldu og vinum
frá,“ segir Hulda María við Reykjavík
vikublað.
Fáránlegar áhyggjur
Hún segir nemendur almennt hafa

tekið heimsóknunum vel. Þeir hafi
verið málefnalegir og kurteisir, „þó
sumir eigi auðvitað í vandræðum
með sig en það fylgir því bara að vera
unglingur og tengist ekki þessu málefni sérstaklega,“ segir Hulda María.
Hins vegar sé það svo að þeir sem séð
hafi um fræðsluna, hafi strax í upphafi
sett ákveðnar grundvallarreglur, svo
skýrt sé hvað eigi að ræða, hvað ekki
og um hvað megi spyrja. „Það er til
dæmis alveg skýrt frá upphafi að það
er ekki, og verður ekki, rætt um kynlíf
samkynhneigðra sem slíkt svo allar
áhyggjur Gylfa Ægissonar, og fleiri sem
hafa tjáð sig, um kennslu og lýsingar
á endaþarmsmökum eru algjörlega
óþarfar og í raun bara fáránlegar að
mínu mati. Það sem er verið að ræða
eru mismunandi tegundir kynhneigðar
og þær tilfinningar sem því tengjast að
falla fyrir annarri manneskju.“
Í lok fræðslunnar geti nemendur
sett á miða spurningar sem ef til vill
eigi ekki erindi við allan hópinn og

Ugla Stefanía: „Við höfum í rauninni
verið að kynna hluti sem krakkarnir
höfðu einhverja hugmynd um, en oftast er fólk að læra eitthvað nýtt og
flestir eru mjög jákvæðir fyrir því,“
segir Ugla Stefanía Kristjönu og Jónsdóttir, fyrrverandi fræðslustýra Samtakanna ’78.  Mynd: Móa Hjartardóttir

Nemendur á unglingastigi hafa þroska og getu til að fjalla málefnalega um
fræðsluna og spyrja mikilvægra spurninga.

það fyrirkomulag hafi gengið vel, segir
Hulda María. Krakkarnir séu almennt
opnir og fordómalitlir og tilbúnir til að
hlusta og spyrja.
Ekki endilega
eitthvað norm
- Eru þess dæmi svo þú þekkir til um

Krakkarnir vel með á nótunum
„Þessar kynningar snúast bara svolítið um það hvað er að vera hinsegin.
Og það felur það í sér að kynna fyrir
þeim mismunandi kynhneigðir, tala
um kynvitund sem tengist transfólki,
og tala svo um líffræðilegt kyn sem
tengist intersex fólki. Þannig að við
höfum svolítið verið að taka alla þessa
flóru undir hinsegin regnhlífina;
fjallað um þessa mismunandi hópa
og hversu mikill fjölbreytileikinn er,“
segir Ugla Stefanía Kristjönudóttir
Jónsdóttir, fyrrverandi fræðslustýra
hjá Samtökunum ’78 hefur séð um
fræðsluna undanfarið fyrir hönd
Samtakanna, jafnt í Reykjavík sem
annars staðar.

Hún nefnir sem dæmi að fjallað sé
um fordóma, staðalímyndir, lagalega
stöðu hér á landi og hvað Samtökin
’78 bjóði upp á.
Hún segir að samtökin sendi
skólum reglulega skeyti um að
fræðslan standi til boða en oftar
en ekki sé frumkvæðið hjá skólum.
Dæmi séu um að óskað hafi verið
eftir fræðslu, bæði vegna þess að einhver í skólanum sé að koma „út úr
skápnum“ eða þori því ekki. „Eða þau
telja að það sé önnur ástæða fyrir því,
stundum vegna eineltis eða fordóma.“
Hún segir að nemendur taki vel í
kynningu og fræðslu. „Við fáum mjög
góð viðbrögð við henni. Við höfum

í rauninni verið að kynna hluti sem
krakkarnir höfðu einhverja hugmynd
um, en oftast er fólk að læra eitthvað
nýtt og flestir eru mjög jákvæðir
fyrir því. Einhverjir hafa ákveðnar
hugmyndir, stundum fordómafullar
hugmyndir, en í svona fræðslu kemur
oftast í ljós hversu kjánalegt það er,“
segir Ugla Stefanía.
„Við erum með umræður og
spurningar eftir á. Þá myndast oft
miklar umræður um hvað þau héldu
og hafa núna fengið svör við. Oftast
fáum við mjög jákvæð viðbrögð og
kemur okkur stundum á óvart hvað
krakkanir eru vel með á nótunum oft
meira heldur en fullorðnir.“

að svona heimsóknir hafi hjálpað
samkynhneigðum nemendum með
einhverjum hætti?
„Ég held að það sé ekki algengt að
nemendur opinberi kynhneigð sína í
grunnskóla enda kannski ennþá bara
að átta sig á tilfinningum sínum og
svo rosalega margt í gangi á þessum
aldri. Ég vil þó meina að þetta hljóti
að hjálpa nemendum sem ef til vill
finnst þeir vera utangátta eða ekki hafa
stað til að ræða hlutina ef þeir upplifa
aðrar hneigðir en félagarnir. Að einhver komi og gefi þessu nafn, hvort
sem er samkynhneigð, tvíkynhneigð,
pan-sexual eða hvað, segir frá sinni
reynslu og sé sáttur við sjálfan sig, ég
get ekki ímyndað mér annað en að slíkt
styðji við þá sem ef til vill eru í vafa
eða að velta hlutunum fyrir sér. Við
erum svo vön því að eitthvað ákveðið
sé normið að við eigum til að gleyma
því að það er ekkert endilega eitthvað
norm og það þarf að segja upphátt að
það sé bara allt í lagi.“
Eðlilegur hluti af lífinu
Hulda María segir að þrettán ára
krakkar séu á fínum aldri til að fá
þessa fræðslu. „Þau eru komin með

Hulda María: „Það sem er verið að
ræða eru mismunandi tegundir kynhneigðar og þær tilfinningar sem því
tengjast að falla fyrir annarri manneskju,“ segir Hulda María Magnúsdóttir, fagstjóri lífsleikni í Foldaskóla.

þroska til að hlusta og svara og vera
málefnaleg og líka bara á þeim aldri
sem mér skilst að krísan fari oft að
verða til hjá þeim sem ekki falla inn
í hið hefðbundna mót. Sem fagstjóri
lífsleikni hef ég lagt áherslu á að halda
þessu inni áfram og samkennarar
mínir hafa allir sem betur fer verið
sammála enda teljum við þetta bara
vera eðlilegan hluta af lífinu. Svo hafa
þau sem hafa heimsótt okkur síðustu
ár verið einstaklega flottir fyrirlesarar,
opinská og málefnaleg og náð vel til
krakkanna, það eru ekki allir sem hafa
það. Ég er að minnsta kosti mjög sátt
við þetta og mun halda áfram að bóka
þessu fræðslu inn svo lengi sem ég fæ
að ráða.“

Grillkjötið bíður þín!
Glænýr villtur lax

Hagamel 39 - Sími 551-0224

Opið til kl. 20.00 öll kvöld
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Maston Hammer Spray 400ml

1.195

Elite þakbursti 22cm

4.595

Þakmálning 10 lítrar

12.695

Maston Hammer
750ml
Maston Hammer
250ml

1.095

DEKAPRO útimálning, 10 lítrar

7.490

295

2.395

Oden Grunnolía 1 líter

1.295

Drive málaramotta 10m2

1.590
Scala Steypugrunnur
Betoprime glær.
1 líter

895

Oden útigrunnur
á tré, 1 líter

1.595

Mako Viðarvarnarpensill, 50mm

435

Bio Kleen pallahreinsir

895
5 lítrar kr. 3.295

Oden þekjandi viðarvörn
1 líter, A stofn

2.095

Bíla &
gluggaþvottakústur, gegn
um rennandi
116>180cm,
hraðtengi
með lokun

DEKA SÍLAN
vatnsfæla
5 lítrar

6.590
1 líter kr.

Truper vírbursti
m/sköfu

2.690

1.790
ODEN EÐAL OLÍA á palla.
Hágæða Silikonalkyd efni.
2,7 l.

Landora tréolía
Col-51903 3 l.

4.390

2.690

Meister fúgubursti með krók #4360430

2.590

(með auka vírbursta)

MIKIÐ ÚRVAL
AF STIGUM
OG TRÖPPUM

Mako
penslasett

595

Weber Rep 980 5kg
Proflex Nitril
vinnuhanskar

Weber Milligróf
múrblanda 25 kg

375

1.650

1.890

Steypugljái
á stéttina
– þessi sem endist

1.770
MAR16266

395

Dicht-Fix þéttiefni
750ml

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18

Lavor Vertico 20
Háþrýstidæla

Deka Hrað 5 kg

1.995

LLA-308
PRO álstigi 3x8 þrep
2,27-5,05 m

17.990

140 Max Bar
450 lítrar/klst
1900W
9 kg

19.990

Malartvatt
Paint Wash

1.195

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Neytendur athugið! Múrbúðin selur allar vörur sínar á lágmarksverði fyrir alla, alltaf. Gerið verð- og gæðasamanburð!
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Bjuggu til undanþágu frá skýrum ákvæðum aðalskipulags til að ljúka samningum við verktaka:

Ingimar Karl
Helgason

Samningsstaða borgarinnar var ekki sterk
Þung áhersla á eignarréttinn í íslenskri lögfræði gengur gegn almannahagsmunum í mikilvægum málum að mati formanns umhverfis- og
skipulagsráðs Reykjavíkur. Þetta birtist tregðu til að breyta ákvæðum
laga um skaðabætur vegna skipulagsbreytinga. Í gildi eru heimildir til
umfangsmikilla bygginga, allt að 15 hæðum, og niðurrifs á svonefndum
Barónsreit í miðbænum. Þær heimildir komu til fyrir gildistöku núverandi
aðalskipulags. Engin nýbygging má fara upp fyrir fimm hæðir samkvæmt
núgildandi aðalskipulagi. Undanþága frá því var samt sem áður samþykkt í síðustu viku til að ljúka samningum við lóðahafa um að draga úr
byggingum á svæðinu, en í þeirri tillögu er meðal annars gert ráð fyrir
16-18 hæða háhýsi.
Ógildir ekki deiliskipulag
„Það kom í ljós þegar menn fóru að
rýna í þetta nánar, og með tilliti til
aðalskipulagsins, að í uppdráttum aðalskipulagsins var ákveðið misræmi,
vegna þess að skipulagslög kveða á um
að aðalskipulag getur ekki numið úr
gildi gildandi deiliskipulag. Þarna er
gildandi deiliskipulag sem gerir ráð
fyrir mjög miklu byggingamagni,“
segir Hjálmar Sveinsson, formaður
umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur.
Í gildandi aðalskipulagi fyrir
Reykjavík 2010-2030 eru meðal
annars gerðar strangar kröfur um hæð
húsa og á þessum stað í bænum er
ófrávíkjanleg krafa í aðalskipulaginu
um að hæð nýbyggingar megi ekki
fara yfir fimm hæðir.
Greint var frá því í síðasta tölublaði
Reykjavíkur vikublaðs að undanfarið
ár hafa farið fram viðræður milli lóðahafa, Þ G Verktaka, og borgarinnar, um
breytingar á byggingamagni á svæðinu. Þær viðræður hafa nú skilað sér
til tillögu um nýtt deiliskipulag fyrir
svæðið. Þar er í gildandi deiliskipulagi
– sem samþykkt var löngu áður en
aðalskipulagið gekk í gildi – gert ráð
fyrir þremur 15 hæða háhýsum meðal
annars.
Undantekning samþykkt
Í tillögunni um nýtt deiliskipulag er
gert ráð fyrir einu háhýsi sem verði
16 eða 18 hæðir. Sú hæð fer langt upp
úr þeirri hámarkshæð sem kveðið er
á um í aðalskipulagi á þessum stað.

Hjálmar Sveinsson segist enn þeirrar
skoðunar að háhýsin við Skúlagötu
séu illa heppnuð.

„Þess vegna var það tillaga samþykkt á fundinum að það yrði farið
í lagfæringu á aðalskipulagi það var
semsagt einn liður á fundinum,“ segir
Hjálmar Sveinsson um síðasta fund
umhverfis- og skipulagsráðs.
- Þannig að það hefur verið samþykkt
undanþága frá þessari mikilvægu reglu
þarna á fundinum?
„Já. Og með þeim rökum að aðalskipulagið það getur ekki numið úr
gildi það deiliskipulag sem er fyrir.
En það rýrir ekki neitt samt sem áður
þessa meginreglu aðalskipulagsins um
hámark á hæðir húsa, en í þessu tilviki
er gildandi deiliskipulag. Það hefur
þannig stöðu að aðalskipulagið getur
ekki numið það úr gildi. Síðan mun
skipulagsstofnun bara fjalla um þetta
og skera úr um það, að samþykkja
þessa breytingu á aðalskipulagi með
þessum hætti.“
Fram kom í síðasta tölublaði Reykjavíkur vikublaðs að mikil áhersla er
lögð á hæð húsa í texta aðalskipulagsins. Almennt eiga hús ekki að vera
hærri en 4-6 hæðir í borginni og þarf
að uppfulla mörg skilyrði og færa fyrir
því sterk rök eigi hús að vera hærri.
Gildir ekki afturvirkt
- En hvernig á regla að halda gildi sínu
ef hún er ekki virt?
„Vegna þess að þetta er regla, sem
eins og svo margar reglur sem eru
settar, og gildir ekki afturvirkt. Það
er svona almennt prinsipp að reglur
gilda ekki afturvirkt. Þannig að það
er á mjög fáum stöðum sem er í

Háhýsi við horn Skúlagötu og Frakkastígs hefur risið hratt á rúmu ári. Heimild fyrir byggingunni var bundin í deiliskipulag um reitinn, en árum saman
gerðist ekkart á svæðinu.

gildi deiliskipulag sem leyfa svona
háhýsabyggingar, ég er ekki viss
um að það sé á nokkrum öðrum
stað. En þarna semsagt reynist vera
gildandi deiliskipulag, og við gerð

aðalskipulagsins eða útfærslu aðalskipulagsins eru þau tæknilegu mistök gerð, að þessi reitur þarna við
Skúlagötuna, að það er ekki undanskilið,“ segir Hjálmar.

Svandís var jákvæði í garð breytinga
meðan hún var umhverfisráðherra,
segir Hjálmar Sveinsson.

Skaðabótaákvæðið var fest frekar í
skipulagslögunum í umhverfisráðherratíð Sigurðar Inga.

Neita að breyta
G
erðar voru breytingar á
skipulagslögum í fyrra, þar
er ítarleg grein gerð fyrir
því að inntak reglunnar um hlutlæga
skaðabótaréttinn skuli halda sér. Fram
kemur í umsögn Reykjavíkurborgar að
það séu „mikil vonbrigði að ekki sé
gengið lengra í frumvarpini“ en það
snerist að hluta til um að skýra inntak
reglunnar, en ekki að breyta henni. Í
greinargerð Reykjavíkurborgar segir
enn fremur: „Enn þurfa sveitarfélögin
að sæta því, að þrátt fyrir að fasteignareigandi nýti sér ekki byggingarheimildir jafnvel svo árum eða áratugum
skiptir, byggingarheimildir sem fasteignareigandanum voru á einhverjum
tíma færðar, vel að merkja honum að
kostnaðarlausu, að hann geti þegar
áherslur í skipulagi breytast krafist bóta
vegna missis byggingarheimilda, sem
hann hafði alla möguleika á að nýta
sér og vinna þannig að þróun borgar-

eða bæjarmyndarinnar í samræmi við
þágildandi áherslur skipulagsyfirvalda,
en gerði ekki. Mikilvægt sé að finna
leiðir til þess að takmarka bótarétt
lóðarhafa þegar um það er að ræða
að nýtt eða breytt skipulag dregur úr
gildandi byggingarheimildum samkvæmt deiliskipulagi án þess að skerða
lóðarréttindi að öðru leyti.“
Í greinargerð með frumvarpi Sigurðar Inga Jóhannssonar segir meðal
annars þetta um hvers vegna regla skuli
halda sér:
„Reglur, eins og skipulagsáætlanir,
leggja því ekki einvörðungu takmarkanir á eignarráð fasteignareigenda. Þær
binda einnig hendur þeirra stjórnvalda
sem að áætlununum standa. Þeim er
ætlað að veita fasteignareigendum og
öðrum rétthöfum ákveðna vitneskju
eða upplýsingar um líklega nýtingu
lands til framtíðar, og þar með að veita
þeim tiltekna réttarvernd.

[…]
Tilgangur þessa frumvarps er að
færa orðalag bótareglunnar í 51. gr.
skipulagslaganna sem næst þeirri réttarvernd sem leiðir af vernd eignarréttarins samkvæmt stjórnarskránni. Tilgangurinn er með öðrum orðum ekki
sá að breyta inntaki þess bótaréttar
sem um ræðir og þegar er lögfestur.
Fastmótaðar reglur um bótaréttinn
mundu aðeins koma til viðbótar við
þá grunnreglu um rétt til bóta vegna
sérstakra og verulegra skerðinga
eignarréttinda sem leiðir af eignarrétt-

arákvæði stjórnarskrár, enda verður
ekki vikið frá þeim grunnréttindum
með almennum lögum. Þá verður að
benda á að ef setja á almennar reglur
um takmörkun á gildistíma skipulagsáætlana, með það að markmiði að takmarka væntingar fasteignareigenda til
þess að slíkar áætlanir verði bindandi
fyrir stjórnsýsluna, þá yrði jafnframt
að yfirfara skipulagslög í heild sinni
með það í huga að lágmarksréttindi
borgaranna til hagnýtingar eigna sinna
og til áætlanagerðar um þá hagnýtingu
yrðu ekki fyrir borð bornar. “

Leist illa á
Eins og fyrr var getið hefur nokkur
aðdragandi verið að því að tillaga að
nýju deiliskipulagi var lögð fyrir umhverfis- og skipulagsráð borgarinnar.
„Þetta svæði var búið að vera í
frosti mjög lengi, og það koma nýir
eigendur sem hafa hug á því að hefja
framkvæmdir samkvæmt gildandi
deiliskipulagi, sem hefði þá þýtt, ef
þeir hefðu haldið því til streitu, stórfellt
niðurrif húsanna milli Laugavegs og
Hverfisgötu, byggingu þriggja turna og
svo framvegis. Og þeir hefðu heimildir
fyrir þessu í gildandi deiliskipulagi.
Og það sem okkur í umhverfis- og
skipulagsráði og einnig borgarráði og
borgarstjóra leist mjög illa á það. Það
hafa staðið yfir, við getum sagt samningaviðræður við þessa aðila, í raun í
allan vetur, um það að breyta þessu.
Niðurstaðan náðist núna. Hin endanlega niðurstaða hvað umhverfis- og
skipulagsráð varðar, þar sem að ráðið
gerir ekki athugasemd við að þarna
eru í gildi samningar um tiltekið
byggingamagn. Það er löngu þekkt að
hérna eru sérstök lög í gangi um svokallaðan hlutlægan skaðabótarétt, sem
að gerir borgina að öllum líkindum
skaðabótaskylda ef hún tekur heimildir
sem liggur fyrir af lóðarhafa.“
Margar athugasemdir
- Haldast öll þessi réttindi enda þótt
eigendaskipti hafi orðið á lóðinni?
„Þetta er framseljanlegt. Þarna eru
lóðir með ákveðnum heimildum. Þær
geta gengið kaupum og sölum. Og það
er rétt að hafa það í huga að borgin
hefur á undanförnum fimm árum,
margoft gert alvarlegar athugasemdir
við þessa grein í skipulagslögum sem
kveður á um þennan skaðabótarétt. Það
er í raun þannig að skipulagsheimildir
sem eru veittar í deiliskipulagi, þær í
rauninni gilda um alla eilífð. Að því
leyti var samningsstaða borgarinna
ekki mjög sterk þarna. Á sínum tíma
var það borgin sjálf sem samþykkti
þetta deiliskipulag,“ segir Hjálmar
Sveinsson.
- Hefur þú fengið einhverja skýringu
á því hvers vegna lögunum hefur ekki
verið breytt að þessu leyti?
„Ég hef ekki fengið neina viðhlítandi
skýringu. Það eina sem ég veit er að
skipulagslögin eru undir umhverfisráðuneytinu og á sínum tíma skrifaði
borgin alvarlegar athugsemdir um
þetta. Og það var einfaldlega þannig að
umhverfisráðuneytið, þegar skipulagslögunum var breytt fyrir nokkrum
misserum, þá féllst umhverfisráðuFramhald á bls. 12.

ALLT LÍN FYRIR FERÐAÞJÓNUSTUNA

Heildverslun með lín fyrir:
- hótelið
- gistiheimilið
- bændagistinguna
- heimagistinguna

- veitingasalinn
- heilsulindina
- þvottahúsið
- sérverslunina

83
ÁRA

EDDA
HEILDVERSLUN
Stofnsett 1932

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 525 8210
eddaehf@eddaehf.is • www.eddaehf.is
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Útópían í norðri
Norræna módelið hefur því sem næst útópíska stöðu meðal vinstri sinnaðs
fólks í Bretlandi. Fyrir kosningar 2010 hóf David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, að vitna til Skandinavíu og sérstaklega Svíþjóðar undir
hægristjórn Fredrik Reinfeldt sem módel til eftirfylgni. Skoska þingið og
kosningakerfi Skotlands er mótað að skandinavískri fyrirmynd. Á Íslandi
kallaði ríkisstjórn Samfylkingar og VG sig norrænu velferðarstjórnina á árunum eftir hrun. Um allan heim er norræna módelið aftur orðið valdamikið
í hinni pólitísku umræðu. Spurningin er þó hvað er hið norræna módel?
„Ekkert eitt svar er til við spurningunni
hvað norræna módelið er eða hvernig
slíkt kerfi lítur út,“ segir Mary Hilson,
sagnfræðiprófessor við Háskólann í Árósum. Hilson er sagnfræðingur sem
hefur sérhæft sig í rannsóknum á Norðurlöndum og Norræna módelinu. Bók
hennar Norræna módelið - Skandinavía
síðan 1945 kom út árið 2008. „Norræna
módelið er hugtak sem verður til og er
notað eftir á af stjórnmálafræðingum til
að skýra frá stjórnmála- og efnahagssögu Norðurlandanna. Hugmyndin um
norræna módelið á sér sterk pólitísk
ítök, það er hugtak sem vekur ákveðnar
tilfinningar, og hefur haft mismunandi
meiningu á mismunandi tímum,“ segir
Mary.

Kreppan mikla
Í kjölfar kreppunnar miklu sem skall á
Bandaríkin haustið 1929 varð eins og
árið 2008 talsverður pólitískur áhugi
á Norðurlöndunum. Þótt vissulega
hafi kreppan skollið á Norðurlöndin
þá þóttust menn strax sjá að kreppan
skall með öðrum hætti á almenning
í Svíþjóð. Sænskir jafnaðarmenn
lækkuðu skatta á þá tekjuminnstu og
hækkuðu lágmarkslaun. Árið 1929
var atvinnuleysi í landinu um 12% og
um 10% samdráttur í iðnframleiðslu.
Árið 1932 var botninum náð og
sænska niðursveiflan var í raun meiri
en í Bandaríkjunum. Svíar náðu sér
þó fljótt. Sænska ríkið var rekið með
miklum halla. Bótakerfið eflt og ráðist

Mary Hilson, prófessor í sagnfræði
hefur rannsakað „norræna módelið“

í miklar innviðafjárfestingar. Svíþjóð
náði sér því hraðar úr kreppunni en
Bretland og Frakkland svo dæmi séu
nefnd. Árið 1936 hafði Svíþjóð náð sér
úr kreppunni. Verðmæti framleiðslu
var 50% hærra en það hafði verið árið
1929 en til samanburðar má nefna að
í Bretlandi var framleiðsluverðmæti
aðeins jafnt á við árið 1929, það er hagkerfið hafði staðnað í um hálfan áratug.

Hefurðu keyrt

Tröllaskagahringinn?
Tröllaskaginn er ævintýralegur staður
með ótal marga afþreyingamöguleika
og fjölbreytta ferðaþjónustu.

Norræn velferðastjórn. Ríkisstjórn Samfylkingar og VG lagði nokkuð upp úr
því að merkja sig ríkisstjórn norrænnar velferðar og gilda.

Í Frakklandi var verðmætið 25% undir
því sem var árið 1929. Sænska módelið
var áhrifamikið í pólitískri umræðu
Bandaríkjanna og þá sérstaklega meðal
þeirra sem börðust fyrir efnahagspakka
‘New deal’-stefnunnar. Svíþjóð varð
um leið að skammaryrði þeirra sem
boðuðu aðra leið út úr kreppunni.
Sænska hættan
Mary Hilson nefnir kreppuna miklu
sem dæmi um pólitísk áhrif norræna
módelsins. „Norðurlöndin eru oft í
þessu hlutverki fyrirmyndar. Kerfi sem
vert er að apa eftir. Hins vegar er staðan
líka oft öfug. Oft er Skandinavía sem
notuð sem dæmi um martröð. Norðurlöndin eru ekki alltaf jákvæð fyrirmynd. Þetta var mjög áberandi í Kreppunni miklu. Svíþjóð var þá notað sem
varnarorð. Land þar sem ríkið stjórnar
öllum og öllu. Frelsið er á undanhaldi
vegna þess hvað ríkið er stórt. Þessi

staðalímynd er áberandi og langvarandi. Sumar eru jákvæðar en aðrar eru
neikvæðar.“ Hilson bendir um leið á
dæmi frá tíunda áratugnum þegar
upp komst um kerfisbundnar ófrjósemisaðgerðir á konum með fötlun og
þroskaskerðingar. Í kjölfarið var mikil
umræða um velferðarkerfið sem stjórntæki í stað stuðningskerfis. „Í kjölfar
fór að bera á pólitískum rökræðum
um hvort háir skattar og velferðarkerfi
væri í raun samofið norræna módelinu,“ segir Hilson. Norræna módelið
er pólitískt hugmyndakerfi og sem slíkt
efnahagskerfi. Hilson segir að hugtakið
Norræna módelið, sem áður hafi raunar
verið Sænska módelið, sé hugtak sem
varð til eftir á til að lýsa samfélagsgerð,
efnahagsstefnu og stjórnmálakerfi
landanna. Módelið sé því bæði fljótandi í pólitískri orðræðu og þýði mismunandi hluti í huga fólks á hverjum
tíma og eftir því hvaðan sé á það horft.

Hilson ræðir ítarlega um norræna módelið í bók sinni. Þetta er ekki eitt módel,
segir hún, heldur álíka mörg og fánarnir.

Kíktu á heimasíðuna
www.visittrollaskagi.is
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atli@thorfanndal.com
til góðs árangurs Svíþjóðar. Raunin er
þó að jöfnuður er í sögulegu lágmarki,
skólakerfið skorar verr í PISA en það
íslenska eftir miklar einkavæðingar á
menntun í landinu.

Merkti sig miskunarlaust. Sænskir jafnarðarmenn virðast hafa gefist upp á
því að Fredrik Reinfeldt, formaður Moderata-flokksins hægri merkti stjórnmál
ríkisstjórnar sinnar norræna módelinu. Árið 2012 sóttu þeir um vörumerkjaskráningu á módelinu og fengu.

Mjúki íhaldsmaðurinn. David
Cameron, forsætisráðherra Bretlands, lagði um tíma töluvert upp úr
meintum norrænum áhrifum í stjórnunarstíl hans.

Hins vegar hafi hugtakið orðið til þegar
reynt var að lýsa ákveðinni tegund af
stjórnmálum og efnahagsstefnu og
þaðan sé grunnurinn. „Ég sé norræna
módelið sem hugtak sem búið var til í
ákveðnum tilgangi. Það er breytilegt
eftir samhengi og tímabilum. Það fer
eftir því hvaðan og hvernig er á það
horft hvað hugtakið þýðir. Þetta sést
á Norðurlöndum sjálfum þar sem
módelið hefur mismunandi meiningu
eftir því í hvaða landi þú ert staddur.
Sama á jafnvel við um Bretland þar
sem David Cameron lagði mikið upp
úr norrænum áhrifum á hans eigin
stjórnmál í kringum kosningarnar
2010. Norræna módelið þýðir væntanlega ekki það sama þegar Cameron
talar um að fylgja norræna módelinu
eða þegar skoskir stjórnmálamenn tala
um módelið.“

taldi sænska jafnaðarmenn ekki geta
slegið eign sinni á hugtakið. Dómstólar vörðu þó kröfu sænskra jafnarðamanna sem enn eiga vörumerkið
þrátt fyrir áfrýjanir. Fjölmiðlar um
allan heim fjölluðu um málið enda
talið að skrásetningin væri varnarviðbragð við notkun Fredrik Reinfeldt, fyrrverandi forsætisráðherra
Svíþjóðar og formaður Moderata
hægriflokksins, á hugtakinu í sömu
andrá og hann lýsti einkavæðinga og
efnahagsstefnu hægristjórnarinnar í
Svíþjóð. Á sama tíma fjallaði breska
blaðið The Economist um Norræna
módelið. Í stórri úttekt blaðsins var
stjórnmálastefnu sænskra hægrimanna lýst sem Norræna módelinu;
framtíð kapítalismans. Ríkisstjórn
Reinfeldt var lengi einhver bjartasta
von hægri manna sem vitnuðu stöðugt

Ekki bara huglægt
„Ég vil samt ekki tala eins og ekkert
norrænt módel sé til,“ segir Mary.
„Augljóslega þá er Norræna módelið til sem samfélagsmódel og sem
eitthvað sem þýðir mjög mikið fyrir
fólki.“ Hún bendir á að stjórnmálakerfi breytist en séu ekki eitthvað sem
standi í stað. „Þessi hugmynd hefur
mikla þýðingu fyrir þessi samfélög
en þýðingin er stöðugt til umræðu
og þýðingin breytist eitthvað með
tímanum.“
Svíar eiga módelið
Sænskir jafnaðarmenn eru sá hópur
sem að stærstum hluta geta slegið eign
sinni á hið norræna módel. Raunar er
hugtakið skrásett vörumerki sænska
jafnaðarmannaflokksins. Það olli um
leið deilum í Norðurlandaráði sem

Hvað er norræna módelið
Norræna módelið er í raun stjórnkerfismódel með fimm undantekningum. Íslensku, sænsku, dönsku,
norsku og finnsku leiðinni. Sterkt
ríkisvald, velferðarkerfi frá vöggu
til grafar og sterkar fjöldahreyfinga
stéttarfélaga einkenna kerfið. Háir
skattar og öflugt einkaframtak fjármagnar sterkan ríkisrekstur. Ríkið
en ekki fjölskyldan er öflugasta velferðarstofnun samfélagsins. Það þýðir
ekki að norrænar fjölskyldur sinni
ekki umönnun, heldur að fjölskyldur
geri slíkt með stuðning samneyslu.
Samkomulag ríkir um að samneyslan
fjármagni velferð allra og að jöfnuður
sé eftirsóknarverður. Öflug stéttarfélög einkenna Norðurlöndin sem og
hið norræna samningamódel. Í stuttu
máli gengur samingamódelið út á að
hófsemd á alla kanta skili sér í stöðugleika. Því fylgi hæg en stöðug kjarabót án stórra dýfa. Íslendingum hefur
ekki tekist þetta. Laun hafa hækkað
verulega undanfarna áratugi en lengi
vel át verðbólgan upp ávinninginn jafn
óðum. Þar síðustu kjarasamningar
áttu að marka upphaf hins norræna
samningamódels á Íslandi en það
gekk ekki eftir. Gylfi Arnbjörnsson,
forseti Alþýðusambands Íslands, sagði
á sínum tíma við Reykjavík vikublað
að ástæða þess að ekki hefði tekist
vel við upptöku norræna samningsmódelsins væri að atvinnurekendur

Atli Þór Fanndal
og stjórnvöld vildu ekki skilja hið
norræna samningamódel. Þá skorti
þá hófsemd sem þeir krefjast af launafólki. „Launahækkanir stjórnenda og
millistjórnenda bera ekki vott um hófsemd. Sama mætti svo segja um stefnu
stjórnvalda í ýmsum málum.
Traust og samvinna
Árið 2007 birti finnsk rannsóknarstofnun ítarlega skýrslu um Norræna
módelið í tilraun til að skýra hvað
fælist í hugmyndinni. Þar er samfélagsskipan Norðurlanda sögð einkennast
ef velferðarkerfi sem fylgi borgurum
frá vöggu til grafar. Kerfið sé allt umlykjandi og einkennist af gjaldfjálsri
menntun og aðgengi að heilbrigðisstofnunum. Varinn eignaréttur og
skýr samningaréttur einkennir öll
Norðurlöndin. Markaðshagkerfi með
mikilli samábyrgð og valdadreifingu.
Uppbygging markaðsins er slík að
launafólk þarf ekki að taka á sig meiri
byrðar en atvinnurekendur. Samtryggingin viðheldur háu atvinnustigi
og lífsgæðum fremur en að hátt hlutfall
atvinnuleysis sé álitið fórnarkostnaður
fyrir stöðugleika í efnahagskerfinu.
Stéttarfélög eru öflug og óvenju hátt
hlutfall launþega eru í stéttarfélögum.
Rúmlega helmingur launþega í Noregi
eru í stéttarfélögum, um 70% í Svíþjóð
og í kringum 80% hér á Íslandi. Beinn
þáttur verkalýðsfélaga og atvinnurekenda í mótun efnahagsstefnu sama
hvaða ríkistjórn er við völd er lykilatriði norræna módelsins.
Fjallað verður ítarlega um norræna
módelið og Ísland í næsta tölublaði.

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

www.volundarhus.is

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

VH/14- 04

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

volundarhus.is · Sími 864-2400

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

Vel valið fyrir húsið þitt

kr. 299.900,- án fylgihluta

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum
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Framhald af bls. 8.

Finndu stystu leiðina:

neytið ekki á að breyta þessu ákvæði.
Þótt það væri eitt og annað í skipulagslögunum sem var til bóta, þá var þessu
ekki breytt. Og mín eina skýring er sú
að hér hefur skapast ofboðslega sterkur
stuðningur við eignarrétt, sem er út af
fyrir sig ágætt, en í sumum tilvikum
getur þessi túlkun sem hefur viðgengist
í íslenskum rétti, gengið gegn almannahagsmunum. Borgin hefur margoft
bent á þetta, en ekkert gerst.“
Steinrunnin lögfræði
Hjálmar segir það sína skoðun að
íslensk lögfræði hafi meðal annars
þróast með þeim hætti að gríðarleg
áhersla sé lögð á eignarrétt. Það viti
allir sem eigi eign, til dæmis íbúð eða
hús, að það þurfi að eignarrétturinn
þurfi að vera skýr. „En ég held að ein
ástæðan fyrir þessari tregðu og hvað
það gengur hægt að breyta þessu er
hvað okkar borgarsamfélag er ungt. Við
erum ennþá svolítð í þeim sporum að
einhver byggir hús og hann á einhvern
veginn bara allan rétt og þarf að svona
að takmörkuðu leyti að taka tillit til
annars en eigin hagsmuna og að mínu
mati er þetta svona svolítið steinrunnin
lögfræði. Hún hefur verið gagnrýnd af
ýmsum málsmetandi lögfræðingum,
þetta sem menn kalla hlutlæga skaðabótareglu.“
Fram kemur í ítarlegri greinargerð
með breytingum á skipulagslögum sem
gerðar voru í umhverfisráðherratíð
Sigurðar Inga Jóhannssonar á síðasta
ári, að ekki standi til að breyta inntaki
hinnar hlutlægu skaðabótareglu. Lesa
má nánar um það hér í fylgigrein.

Vandræðalaus viðskipti
- innheimtuhugbúnaður fyrir alla
Við erum samstarfsaðilar kröfuhafa og erum meðvituð um
mikilvægi viðskiptasambands á milli kröfuhafa og greiðenda.
Kröfuhafar geta nýtt sér þjónustu Myntu sem innheimtufyrirtæki
eða Myntu sem hugbúnað en kostnaðurinn verður alltaf sá sami;
enginn.
Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus.

Innheimtulausn fyrir
framsækin fyrirtæki

VIKUBLAÐ
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Auglýsingasíminn
er 578 1190

Lóðarhafar létu undan
Á það hefur verið bent í fleiri en eitt
skipti að Reykjavíkurborg telji sér
ekki stætt á að grípa inn í fyrirhugaðar framkvæmdir, jafnvel þótt mikil
andstaða sé við þær eða viðblasandi að
þær gangi gegn almannahagsmunum.
Það sé vegna þess að viðbúið sé að
borgin yrði bótaskyld gagnvart lóðahafanum. Þetta var til að mynda sagt
í tengslum við byggingu háhýsanna á
horni Frakkastígs og Skúlagötu, en þar
byrgja turnarnir útsýni frá Skólavörðuholti og niður Frakkastíginn.
En hefur komið til álita að láta reyna
á þessi lög fyrir dómstólum? Því játar
Hjálmar. „Borgin hefur oft verið hvött
til að láta á þetta reyna og er í sjálfu sér
til í það. Og ég veit að það hefur komið
fyrir að borgin hefur látið á þetta reyna,
en þá hefur lóðarhafinn séð að sér og
ályktað sem svo að, af því að þá voru
aðstæður þannig, enda aðstæður mismunandi, að hann hefur talið að það
borgaði sig ekki að fara í dómsmál.“
Borgin íhugaði dómsmál
- Fyrst svo er, og dæmi um að lóðahafar
hafi látið undan við slíkar aðstæður,
blasir þá ekki við að kanna að fara
slíkar leiðir, hvort hugsanleg bótakrafa
lóðahafa gæti reynst innistæðulaus?
Var þetta til dæmis athugað vegna
skipulagsins á Barónsreit?
„Já, það var rætt og borgarlögmaður
meðal annrs og lögfærðingar umhverfis- og skipulagssviðs fóru yfir það
mál og það var þeirra niðurstaða að það
væri of mikil áhætta fyrir borgina út af
þessari íslensku lagahefð, eða lagaskiliningi, að það væri of mikil áhætta fyrir
borgina að láta á það reyna,“ segir
Hjálmar og bætir við að matið hafi falið
í sér að borgin tæki verulega áhættu
með því og gæti staðið uppi með hundruð milljóna króna skaðabætur. „Þá
var það einfaldlega talið of dýru verði
keypt.“ Um verulegar upphæðir sé að

ræða sem óhjákvæmilega yrði að taka
af öðrum liðum í rekstri borgarinnar.
„Og ég er ekki viss um að Reykvíkingar
væru til í það að taka peninga af öðrum
liðum borgarinnar.“

samkvæmt því deiliskipulagi feli í sér
ígildi eignarréttar, samkvæmt þeim
lögum og lagatúlkun sem viðhöfð hafi
verið. Þess vegna hafi borgin verið í
mjög þröngri stöðu.

Ekki úr vösum stjórnmálamanna
- Er þá ekki samt verið að senda þau
skilaboð út í verktakasamfélagið, svona
almennt orðað, svona í ljósi þess að almannahagsmunir hafa látið undan t.d.
með útsýni niður Frakkastíginn, eða í
þessu tilviki á Barónsreitnum, þar sem
til stendur að turn fái að rísa, þrátt fyrir
afdráttarlaus fyrirmæli í aðalskipulagi
um hámarkshæð, að menn geti bara gert
það sem þeim sýnist?
„Alls ekki langt í frá.“
- En hvers vegna er þá ekki látið á það
reyna, einmitt í nafni almannahagsmuna?
„Jájá, en þá verð ég að spyrja, eru það
almannahagsmunir fyrir Reykjavík ef
það færi þannig fyrir dómstólum að
borgin þyrfti að borga til dæmis einn
milljarð, bara í skaðabætur. Samt gæti
borgin í rauninni ekki tekið reitinn af
fólki, talandi um almannahagsmuni
þá er borgin auðvitað fyrst og fremst
að hugsa um almannahagsmuni og
við erum líka að tala um verulegar
fjárhæðir sem væru líka mjög mikið
ábyrgðarleysi að segja, ja okkur er bara
alveg sama þó þetta fari á versta veg.
Það eru ekki stjórnmálamennirnir
sem borga. Þetta er tekið úr sjóðum
almennings,“ segir Hjálmar og ítrekar
að borgin hafi oft beðið um breytingu
á þessu ákvæði skipulagslaga. Það sé
mikið hagsmunamál og almannahagsmunir. Borgin verði samt sem
áður að meta hvert mál fyrir sig og
meta áhættuna. Hjá borginni starfi
færir lögfræðingar og annað fagfólk
sem skoði ýmsa fleti mála og meti
áhættuna. „Síðan leggja þau fram sín
minnisblöð eða skýrslur. Þá er komið
að hinni pólitísku ákvörðun, að láta
slag standa eða ekki, og skeyta ekki
um hugsanlega þá alvarlegar viðvaranir
borgarlögmanna og taka áhættuna. Og
áhættan hleypur kannski á hundruðum
milljóna eða milljarði eða tveimur, þá
hafa borgaryfirvöld ekki verið tilbúin
til að taka það. En semsagt hvatningin
stendur samt sem áður að breyta þessu.
Vonandi gerist það. Svo er brugðist
við þessu með þeim hætti sem borgin
getur, með nýju aðalskipulagi, þar sem
er kveðið skýrt á um þetta. Þá vill svo
til óheppilega að á þessum reit að þá
er ákveðin útfærsla í aðalskipulaginu
ekki rétt,“ segir Hjálmar og vísar þar
til þess að á hluta þess svæðis sem aðalskipulagið kveður á um hámarkshæð,
var og er í gildi deiliskipulag sem var
staðreynd áður en aðalskipulagið öðlaðist gildi. Hugmyndir um byggingar

Mistök í aðalskipulagi
Þá má spyrja hvort ekki hafi verið
algjörlega ljóst allan tímann við gerð
aðalskipulagins að á þessu svæði,
Barónsreit, þar sem aðalskipulag
gerir ófrávíkjanlega kröfu um 5 hæða
hámark, var þegar (og er enn) í gildi
deiliskipulag með að minnsta kosti
þremur 15 hæða.
- Átti ekki að gera eitthvað í málinu fyrr?
„Þetta var mjög óheppilegt og ég
kann ekki nákvæma skýringu á því, en
ég held þó að að liggi í því að menn gáfu
sér þar það alltaf, að deiliskipulagið
myndi gilda, og það er þannig, aðalskipulagið afnæmi aldrei slíkar heimildir. Þannig að í þeim skilningi breytti
það engu um lagalega stöðu reitsins. Og
þannig að ég lít allavega svo á að þetta
hafi verið tæknileg mistök þegar aðalskipulagið var gert. Að á nákvæmlega
þessum punkti voru deiliskipulagsheimildir og það hefði þurft að geta
þess í aðalskipulagi. Það voru gerð
mistök við útfærslu aðalskipulagsins
að það kæmi ekki skýrt fram að þessi
reitur var undan skilinn, af því að það
var allan tímann ljóst að aðalskipulagið
gæti aldrei afnumið þessar heimildir.“
Hjálmar segir að í ljósi stöðunnar, að
borgin hafi í raun réttri verið bundin
af gildandi deiliskipulagi, þá hefði hún
ekki getað náð betri lendingu í þessu
máli, ein eins og fram hefur komið
verður mjög dregið úr heimildum til
niðurrifs húsa, líka gamalla timburhúsa, og í stað þriggja háhýsa, verði
einn. Það sé umtalsverð breyting til
batnaðar frá hugmyndunum í gildandi
deiliskipulagi.
Misheppnuð háhýsi
við Skúlagötu
- En hvað finnst þér sjálfum sem hefur
fjallað gagnrýnið um háhýsabyggingar,
bæði sem fjölmiðlamaður og nú stjórnmálamaður, að þarna verði eftir sem
áður háhýsi?
„Ég hef marg oft sagt og mun segja
að þessar turnbygginar við Skúlagötu
sem eiga sér langa sögu, eru ekki vel
heppnaðar og þetta breytir engu um
afstöðu mína. En eing og ég er búinn
að skýra þá var þetta ekki eitthvað sem
við gátum nálgast sem autt blað. Við
komum inn í umhverfi þar sem búið
er að taka fullt af ákvörðunum. Ég gef
mér að það hafi verið gert í góðum
tilgangi á sínum tíma þótt tíu árum
síðar telji menn það ekki eiga við,“
segir Hjálmar Sveinsson, formaður
umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar.

Í sundlaugargarðinum
er eina öldulaug landsins og þar
er líka stærsta vatnsrennibrautin 10 m
há og 80 m löng. Útilaugin er 25 m,
innanhúslaug, heitir pottar, buslulaug,
gufuböð og líkamsrækt.
Góð aðstaða fyrir fatlaða.
AFGREIÐSLUTÍMI:

Mánud - föstud kl. 06:30 – 21:00
Laugard og sunnud kl. 09:00 – 19:00
Breiðumýri, Álftanes, strætó nr 23
Sími: 550 2350

Sundlaugin í Ásgarði
er 25 m útilaug sem er
samtengd við litla barnalaug.
Gufubað, heitir pottar og
kaldur pottur, líkamsrækt.
AFGREIÐSLUTÍMI:

Mánud - föstud kl. 06:30 – 21:00
Laugard og sunnud kl. 08:00 – 18:00
Ásgarður, strætó nr 1, 23,24,55
Sími: 550 2300
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Almenningssamgöngur á Íslandi:

Allir þjónustuaðilar á einu korti!

H

jólafærni á Íslandi hefur gefið
út kortið Public Transport
summer 2015 í samvinnu við
Hugarflug. Þar eru allar almenningssamgöngur innanlands settar saman í
beinulínukort, rútur, ferjur og flug. Við
hlið kortsins eru allar upplýsingar um
þá sem þjóna hverri leið, nöfn fyrirtækjanna, símanúmer hjá þeim og slóð
á heimasíður þeirra. Mismunandi litir
eru notaðir til þess að greina á milli
þjónustuaðilana á kortinu.
Jafnframt hefur vefurinn www.
publictransport.is verið opnaður. Þar

er kortið gert gagnvirkt og með því að
smella á línurnar, númer leiðanna eða
áningastaðina, fer notandinn áfram á
frekari upplýsingar um það sem beðið
er um.
Með útgáfunni og vefnum er
brotið blað í miðlun upplýsinga um
samgöngutækifæri í landinu og hugmyndum um umhverfisvæna ferðamáta. Kortið er prentað í sérútgáfu,
Public transport summer 2015 og er
líka birt á bakhlið Cycling Iceland
summer 2015 kortsins. Einnig er
kortið í ferðabókunum Á ferð um

Ísland, íslensku, ensku og þýsku útgáfunni. Ástæður þess að Hjólafærni
fór í útgáfu þessa samgöngukorts, er
sterk tenging hjólandi ferðamanna
við notkun á almenningssamgöngum.
Fljótlega eftir að Leiðarlykillinn fór
fyrst í loftið kom í ljós mikil eftirspurn
og ánægja með kortið úr röðum starfsmanna í ferðaþjónustu landsins, sem
hafði þann starfa að útskýra fyrir alls
konar ferðalöngum, hvernig hægt
væri að flandra um landið okkar. Og
þá kom Public Transport kortið að
góðum notum, loksins allir saman

á einni mynd og svo bara gúgglað
þaðan.
Vegagerðin, Ferðamálastofa og
þjónustuaðilarnir sem koma við sögu
á kortinu hafa allir styrkt þessa vinnu.
Hjólafærni stýrir dreifingu á kortinu.
Það má panta í síma 864 2776 eða senda
tölvupóst á hjolafaerni@hjolafaerni.is
Hér má skoða heildarkortið fyrir
árið 2015 í PDF skjali: http: //www.
hjolafaerni.is/images/stories/Skjol/
Public_Transport_2015. pdf
Á kortinu eru þjónustuaðilar sýndir
með ólíkum litum og upplýsingar um

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á
Íslandi

hvernig hægt er að finna viðkomandi
fyrirtæki og þjónustu þess.

ÚTSALAN er hafin
30-50% afsláttur
Flott föt, fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Fyrirtæki
Fyrirtæki
Fyrirtæki húsFélög
húsFélög

húsFélög
Við gerum tilboð í reglubundna

Við gerum tilboð í reglubundna ræs
aðkostnaðarlausu.
kostnaðarlaus
sími 89sími
89 89
566
ykkur að
89 566 Við gerum tilboð í reglubundnaykkur
ræstingu

ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/ netfang: thrif@centrum.is
ykkur að kostnaðarlausu.
sími 89
89 566/ www.thrif.net
www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Leikskólinn Vinagerði tók við Grænfána á hásumri við hátíðlega athöfn. Við athöfnina lék brassband Hins hússins
fyrir börn og foreldra og boðið var upp á kaffiveitingar og köku. Grænfáninn er alþjóðlegt verkefni sem miðar að
því að efla umhverfismennt og styrkja vitnesku um gildi sjálfbærni í skólum.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

HÁGÆÐA DANSKAR

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum,
klæðningum og einingum

þitt er Valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

kreatiV

styrkur - ending - gæði
Við hönnum og teiknum fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Opið:
Mán. - fim. kl. 09-18
Föstud. kl. 09-17
Lokað á laugardögum í sumar
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BAKSÍÐAN
Björk Þorleifsdóttir

Fyrsti í sumarfríi
Kl. 6:40
Trúi því ekki að ég hafi gleymt að
slökkva á vekjaraklukkunni þegar
ég fór að sofa í gærkvöldi!
Kl. 7:40
Get ekki sofnað aftur, játa mig
sigraða og fæ mér kaffi og byrja að
skipuleggja allt sem ég ætla að gera í
fríinu. Ætli sé kominn mikill póstur
í vinnunetfangið mitt? Opna vinnutölvuna til að kíkja. Nei, þetta er
bannað! Loka vinnutölvunni aftur.
Fæ mér meira kaffi, held áfram að
skipuleggja fríið. Tjaldferðalag er
frábær hugmynd. Vestfirðir? Best
að kíkja á veðurhorfurnar. Ekki
góðar. Austurland? Ekki gott veður
þar heldur. Landið allt? Skítaveður?
Þvílík ósanngirni!
Kl. 9:15
Best að hafa húsið spikk og span
fyrst maður er kominn í frí.
Kl. 10:00
Get ekki byrjað að þrífa fyrr en ég
er búin að starta nýjum lífstíl. Út
í bakarí að kaupa glútenfrítt hollustubrauð.
Kl. 10:30
Vá hvað þetta glútenfría brauð er
þungt í maga – ekki fræðilegur
möguleiki að það sé hægt að þrífa
með þennan stein í maganum. Hvað
ætli sé að frétta á Facebook?
Kl. 12:20
Glútenfría brauðið loksins farið
að sjatna. Annar kaffibolli og smá
netráp og bretta svo upp ermar og
vinda sér í þrifin.
Kl. 14:30
Ú, hvað tíminn flýgur á netinu!
Kl. 17:00
Vinkonurnar komnar heim úr
vinnunni. Best að hringja í þær og
tékka á stöðunni og svo þarf að huga
að kvöldmat.
Kl. 22:30
Alveg úrvinda eftir fyrsta í fríi og
húsið enn óþrifið. Ætla snemma í
háttinn svo ég geti vaknað fyrir allar
aldir, þrifið allt húsið hátt og lágt og
farið í Endurvinnsluna með dósir.
Eða ekki, kannski er bara sniðugt að
taka sér smá frí frá öllu – þar með
talið samviskubitinu yfir því að vera
ekki á milljón í fríinu sínu!

Rains

regnfatnaður

NÝ
VEFSÍÐA
KOMIN
Í LOFTIÐ!

JÚLÍ TILBOÐ!

Á handhægan hátt getur
þú kannað verð eða fengið
tilboð á fjölpóstdreifingum
á nýjum vef Póstdreifingar.

REIKNIVÉL KORT
Reiknaðu
út dreifingarverð
á fjölpósti með
nýrri reiknivél
Póstdreifingar.

Kort sem tengt
er við reiknivélina
sýnir hvaða svæði
eru valin.

PÓSTDREIFING EHF
Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300
www.postdreifing.is | postdreifing@postdreifing.is

REYKJAVÍK
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Laugavegur 45
Sími: 519 66 99
Vefverslun: www.myconceptstore.is

Reykjavík vikublaði er dreift á öll heimili í Reykjavík í 50 þúsundum eintökum.

