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„Búum við allt of mikla fordóma“
Nichole Leigh Mosty formaður 

hverfisráðs Breiðholts segir að 
vinna verði gegn fordómum í 

hverfinu. „Því miður er það mín upplifun 
að við búum við allt of mikla fordóma í 

okkar hverfi. Oft er talað um Breiðholt 
sem fjömenningarlegt hverfi þar sem marg-
breytileiki er stolt hverfisins, enn innávið 
finn ég oft fyrir einangrun meðal alls konar 
fólks,“ segir hún, en margbreytileikinn sé 

einmitt sóknarfæri til að bæta og breyta 
bæði ímynd hverfisins og styðja við fram-
þróun og uppbyggingu. Hverfisráðið verði 
að móta og innleiða áætlun til að sporna 
við fordómum.  Sjá bls. 6. 

Nichole leigh Mosty, formaður Hverfisráðs Breiðholts, við störf á leikskólanum Ösp ásamt þremur nemendum. Hún segir mörg 
horn að líta í Breiðholtinu og að margbreytileikann sem þar sé að finna sé tækifæri til að breyta og bæta. 
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Njóttu sumarsins með 
Veiðikortinu 2015 og 
búðu til þínar minningar!

38 vatnasvæði!

www.veidikortid.is
2 0 1 5

Sektir fyrir stöðubrot hækka um mánaðamótin: 

Allt upp í 40 þús-
und króna sekt
Ákvörðun um að stórhækka 

sektir við stöðubrotum tekur 
gildi um mánaðamótin. 

Það á við um þá sem leggja í stæði 
fatlaðs fólks án heimildar, eða á gang-
stétt, við gangbraut, vegamót eða á 
þeim stöðum sem merktir eru að 
bannað sé að leggja. 

Sektin fyrir að leggja í stæði fatl-
aðra verður 20 þúsund krónur. 

Sektir vegna annarra stöðubrota 
verða 10 þúsund krónur. 

Í umfjöllun um þetta á vef borgar-
innar segir að sektin lækki um 1100 
krónur sé hún greidd innan þriggja 

daga. Hins vegar ef fólk sem hefur 
verið staðið að stöðubrotum borgar 
ekki sektina, þá getur hún hækkað. 
Hafi sektin ekki verið greidd hálfum 
mánuði eftir brot, þá hækkar hún 
um helming. Sé enn ekki búið að 
borga sektina 28 dögum eftir brot, 
þá hækkar hún enn og nú um 100 
prósent frá upphaflegri sekt. Þannig 
getur sekt fyrir þann sem leggur í 
stæði fyrir fatlaða án heimildar farið 
í 40 þúsund krónur á skömmum tíma, 
og sekt fyrir að leggja upp á stétt í 
20 þúsund. 

Ekki á að hækka stöðumælasektir. 

Samningur um hinsegin fræðslu í grunnskólum: 

Vonar að aðrir fylgi fordæminu
Reykjavíkurborg og Samtökin 

‘78 hafa nú í sumar gert tvo 
samninga til þriggja ára. Annar 

er um rekstrur samtakanna en hinn 
kveður á um þjónustu við borgina, í 
formi fræðslu í grunnskólum borgar-
innar. Hana á að veita bæði nemendum 
og starfsfólki um stöðu hinsegin fólks, 
sem raunar er samheiti yfir ýmiss 
konar kynhneigð og kynvitund. Sam-
anlögð upphæð samninganna er 15 
milljónir króna. 

Markmið með samningi um fræðslu 
í grunnskólum er að samtökin skipu-
leggi og framkvæmi fræðslufundi fyrir 
nemendur, kennara og aðra þá sem 
starfa hjá grunnskólum Reykjavíkur-
borgar. Langtímamarkmið fræðslu-
starfsins er að gera kennara og aðrar 
fagstéttir smám saman sjálfbjarga í 
fræðslu um málefni hinsegin fólks, 
segir um þetta á vef Reykjavíkurborgar. 
Líf Mageudóttir, formaður Mann-
réttindaráðs Reykjavíkurborgar sagði 
við undirritun samninganna að stjórn-
völd verði að standa með hvers kyns 
mannréttindabaráttu og starfa með 
og hlusta á raddir þeirra sem stæðu 
í framlínu baráttunnar. Því væri að 
gleðiefni að borgin skyldi endurnýja 
samning við Samtökin ‘78 með áherslu 
á aukna fræðslu í skólum og aukinni 
ráðgjöf til viðkvæmra hópa. Að auki 
væri samningurinn mikilvægur liður 
í að styðja Samtökin frekar í baráttu 
gegn fáfræði og fordómum. Þetta yrði 
vonandi hvatning, fyrir bæði ríki og 
önnur sveitarfélög, til að fylgja for-
dæmi borgarinnar. 

Hilmar Hildarson Magnúsarson, 
formaður Samtakanna, sagði við sama 
tækifæri að stuðningur borgarinnar 
við baráttu samtakanna væri ánægju-
legur og ekki síður að sá stuðningur 
væri efldur. Þessi mál varði ekki að-
eins hinsegin fólk heldur einnig fjöl-
skyldur þeirra, vini og samfélagið 
allt. „Stuðningur við lífshamingju 
og mannvirðingu minnihlutahópa, 
í þessu tilfelli hinsegin fólks, sendir 
einfaldlega þau skilaboð að hér viljum 
við byggja gott samfélag þar sem er 
pláss fyrir okkur öll. Því ber að fagna.“

„Svo lengi sem  
ég fær að ráða“
Hulda María Magnúsdóttir, fagstjóri 
lífsleikni í Foldaskóla í Grafarvogi, 
sagði í viðtali við Reykjavík vikublað 
á dögunum að fræðslan og samstarfið 
við Samtökin ’78 sem hefði verið um 

nokkurt skeið, væri hvort tveggja, 
mikil vægt og ómissandi. 

„Þau eru komin með 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 heim-
sótt okkur síðustu ár verið einstak-
lega 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,“ sagði hún meðal annars í sam-
tali við blaðið. 

Sjávarútvegsráðuneytið í Búlgaríu
Vefslóðin sem áður vísaði á 

ráðuneyti sjávarútvegsmála 
hér á landi, er nú í eigu 

erlendra aðila sem nota slóðina til 
sölumennsku. Ráðuneytið er nú hluti 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyt-
isins, en þar eru einnig málefni land-
búnaðar iðaðar og fleira. 

Vefslóðin sjavarutvegsraduneyti.
is er skráð á Darzev Metodi í Sófíu, 
höfuðborg Búlgaríu. Þegar slóðin er 
slegin inn í vafra þá birtist vefsíða 
VEMO sem er búlgarskur framleið-
andi fæðubótaefna að því er virðist. 

Darzev eignaðist lénið í vor, ef marka 
má upplýsingar á heimasíðu Isnic. 

Þegar um þetta var spurt í ráðuneyti 
atvinnuvega, þá komu menn af fjöllum 
og kunnu á þessu fáar skýringar. Sé 
slóðin landbunadarraduneyti.is hins 
vegar slegin inn í vafra, þá lendir við-
komandi hins vegar hjá atvinnuvega-
ráðuneytinu.

Ísland á heima í „norræna módelinu“: 

Sömu gæði fyrir meiri vinnu
Norðurlöndin deila nokkrum 

einkennum sem í daglegu 
tali eru ástæða þess að talað 

er um norræna módelið líkt og um 
eitt stjórnmála- og efnahagskerfi sé 
að ræða. Öll eru þau fremur þróuð 
en smá hagkerfi með sterkt félagslegt 
kerfi og öflug stéttarfélög. Norræna 
módelið er í raun norrænu módelin. 
Það er samfélagsmódel með fimm 
undantekningum. Ísland sækir tölu-

verð áhrif til danska vinnumarkaðsins 
en á margt pólitíkst sameiginlegt með 
Finnlandi, þar sem jafnaðarmenn 
hafa ekki haft jafn afgerandi ítök og 
í Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Frá 
og með 1980 voru lífsgæði á Íslandi 
sambærileg við önnur Norðurlönd 
en þó fengin með lengri vinnuviku 
og lengri starfsaldri. „Almennt hafa 
Íslendingar notið lágstemdari greiðsla 
úr almannatryggingakerfinu en ná-

grannar þeirra. Þar að leiðir að al-
menningur hefur mátt reiða sig í meira 
lagi á eigin sjálfsbjargarviðleitni sem 
skýrir meiri atvinnuþátttöku, lengri 
vinnuviku og lægri tekjuskatta,“ segir í 
Íslandsskýrslu NordMod, sem ítarlega 
er fjallað um hér í blaðinu. Niðurstaða 
skýrslunar er nokkuð skýr. Ísland er 
norrænt velferðaríki með almennri 
velmegun. 

Sjá bls. 10-11. 

Mikill samfélagslegur ábati getur fylgt markvissum aðgerðum til þess að 
tryggja að bílum fjölgi ekki með sama hraða og áður, samfara fjölgun íbúa. í 
nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem oddvitar sveitarfélaganna 
undirrituðu á dögunum, er því spáð að íbúum á svæðinu fjölgi um 70 þúsund 
á næstu rúmum tveimur áratugum. Hér má sjá forsvarsmenn sveitarfélaganna 
á höfuðborgarsvæðinu staðfesta skipulagið með undirskrift, en fjallað er 
nánar um skipulagið á bls. 8.

líf Magneudóttir, formaður Mannréttindaráðs, segir að stjórnvöld eigi að 
standa með mannréttindabaráttu og styðja þá sem standa í framlínu hennar. 
Hilmar Hildarson Magnúsarson  formaður Samtakanna ‘78 bendir á að fræðsla 
og skilningur varði fleiri að hinsegin fólk.

Enda þótt strætisvagnar gangi stopular yfir sumartímann þá gilda skiptmiðarnir jafn lengi eða skammt og að 
vetrinum. Dæmi eru um að fólk hafi farið illa út úr því en sömuleiðis eru dæmi um að bílstjórar hafi tekið farþegum 
með útrunnin miða með skilningi og hlýju.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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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.

Sjáland í Garðabæ

Langalína 28-32

Naustavör 2-12

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.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Nýhöfn 2-4 Lundur 4
Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar. Ein 3ja herb. íbúð óseld,

137 fm með útipalli.
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Versta hugtak í heimi
Fórnarlambsvæðing er mögulega 

versta hugtak í heimi. Það hefur 
talsvert verið notað gegnum 

tíðina og notkun þess hefur jafnvel 
verið að aukast. Hugtakið lýsir full-
komnu skilningsleysi á aðstæðum og 
aðgerðum kvenna og jafnréttisbarátt-
unni í heild sinni. 

Fórnarlambsvæðing er algengt við-
kvæði þegar konur tala upphátt um 
misrétti sem þær eða kynsystur þeirra 
verða fyrir, sama á hvaða sviði það er. 
Konur eru vinsamlegast (eða jafnvel 
ekkert sérstaklega vinsamlega) beðnar 
um að vera ekki svona kvartandi og 
kveinandi. Það geri lítið úr konum. 

Þessi viðbrögð hafa jafnvel aukist 
upp á síðkastið í kjölfar Beauty tips-
-byltingarinnar. Til viðbótar við hefð-
bundnar efasemdir og vantraust, sem 
konur mæta þegar þær segja frá reynslu 
sinni, virðist sem samfélagið geti ekki 
horfst í augu við umfang ofbeldisins. 
Því koma fram vangaveltur um hvort 

hér sé nú ekki verið að ýkja eitthvað, 
það geti nú ekki verið að allar þessar 
konur hafi orðið fyrir raunverulegu 
ofbeldi, konur verði nú að geta hrist 
af sér óþægilegar uppákomur án þess 
að kalla það ofbeldi í stað þess að vera 
í þessu ömurlega fórnarlambshlutverki. 
Í framhaldinu hefjast svo umræður um 
það hvort ekki sé verið að gera raun-
verulegum þolendum grikk með því 
að skilgreina hvað sem er sem ofbeldi 
og hvort það þurfi nú ekki að draga 
einhver mörk svo hægt sé að fást við 
alvarlegu málin. 

Þetta er galið. Fyrir það fyrsta getur 
enginn sagt annarri manneskju hvort 
hún hafi orðið fyrir ofbeldi eða ekki, 
mörk og upplifun fólks eru og verða 
persónuleg og því fær enginn breytt. 
Aðalmálið er þó það að þolendur of-
beldis upplifa sig alls ekki sem fórn-
arlömb þegar þeir loksins segja frá. 
Þvert á móti. Markmið frásagnarinnar 
er einmitt valdefling, að losa sig við 

skömmina, ábyrgðina og fórnarlambs-
hlutverkið. 

Sömu sögu er að segja um konur sem 
tala upphátt og opinskátt um þöggun, 
um kynbundinn launamun, um áreitni 
eða annað misrétti sem þær verða fyrir 
eða verða varar við. Þessar konur eru 
ekki að biðja um vorkunn, þær eru ekki 
að biðja um aðstoð, þær eru ekki að 
biðja um hjálp. Þær eru að skilgreina 
og þær eru að breyta. Þær neita að láta 
kynbundinn launamun viðgangast í 
samfélaginu, þær vilja jafna aðgengi 
kynjanna að völdum og fjármunum, 
þær vilja frið, öryggi og jafnrétti. 

Að kalla það fórnarlambsvæðingu 
þegar konur taka sér vald, rými í 
umræðunni og breyta samfélaginu 
eru örvæntingarfull varnarviðbrögð 

feðraveldisins gagnvart því sem raun-
verulega er að gerast. Konur eru að taka 
sér pláss, breyta og bæta – þær eru ekki 
fórnarlömb, þær eru gerendur!
Greinin birtist áður á vefritinu knuz.is. 

Tíðndi á bak við frásögn í blaði, geta haldið mikilvægi sínu, þótt frétt um 
það sé ekki birt samdægurs. Þannig er með þann mikilvæga gjörning 
sem fjallað er um hér í blaðinu, en fyrr í sumar var endurnýjaður 

samningur Reykjavíkurborgar við Samtökin ’78 um fræðslu og þjónustu. Ekki 
aðeins var ákveðið að halda samstarfinu áfram heldur að bæta í. 

Hér hefur verið fjallað um reynsluna af samstarfi grunnskóla og Samtakanna 
í Foldaskóla. Hulda María Magnúsdóttir, fagstjóri í lífsleikni, segir kennara 
þar telja fræðslu um hinsegin mál nauðsynlegan hluta af fræðslunni. Allt 
mun þetta jafnt og þétt auka skilning og umburðarlyndi fyrir breytileikanum 
í samfélaginu. Þetta snýst heldur ekki aðeins um sjálft hinsegin fólkið heldur 
líka fjölskyldur og vini, eins og haft er eftir Hilmari Hildarsyni Magnúsarsyni, 
formanni Samtakanna ’78 í blaði dagsins. 

Því miður þrífast enn ýmsir og stundum alvarlegir fordómar í garð hinsegin 
fólks. Fólk er beitt ofbeldi eða útskúfun. Svo hafa ýmsir æpt og öskrað þegar 
fjallað hefur verið opinberlega um hinsegin fræðsluna. 

„Það sem er verið að ræða eru mismunandi tegundir kynhneigðar og þær tilf-
inningar sem því tengjast að falla fyrir annarri manneskju,“ sagði Hulda María 
þegar hún útskýrði út á hvað fræðslan gengur, auk umræðu um réttindamál 
og fleira. Gylfar Ægissynir þessa heims gætu sofið vært.

Sömu mál, hinsegin fræðsla, eru í athugun í nágrannasveitarfélögunum 
Kópavogi og Hafnarfirði. Frumkvæði Reykjavíkurborgar skiptir hér máli.

Það er á fleiri sviðum sem þekking og skilningur skipta máli. Nichole Leigh 
Mosty, formaður hverfisráðs í Breiðholti, lýsir fordómum sem finnast á 
grundvelli þjóðernis. Og flestir verða kannski hissa. Fordómar í garð fólks 
sem býr í sama umhverfi, jafnvel sömu blokk, kaupir inn í sömu verslun og 
er með börnin sín í sama leikskóla. En þetta má í alvöru yfirvinna. Það er 
mikill styrkur fólginn í fjölbreytni. Þekking og fræðsla eru hér lykilatriði. Þar 
vinna margir gott starf.

Ingimar Karl Helgason 

LEIÐARI

Á réttri leið

Tilviljun?
Lítið hefur farið 
fyrir fregnum 
af álverinu við 
Húnaflóann sem 
trommað var 
upp með nýlega, 
með leynifundi peningamanna og 
sjálfum forsætisráherra. Það vekur 
raunar athygli hversu langt álvers-
plön virðast komin því fáir muna 
slíkar hugmyndir lengra aftur en fyrr 
á árinu. Kemur á daginn að eftir að 
Bergur Elías Ágústsson var ráðinn 
framkvæmdastjóri Samtaka sveitar-
félaga á Norðurlandi vestra, verða 
álvershugmyndir fljótt sýnilegar og 
hlutir gerast hratt. Sá sami var áður 
bæjarstjóri á Húsavík. Það skyldi þó 
ekki vera sams konar samband milli 
þess að ekki hefur verið minnst á 
álver þar eftir að Bergur hélt vestur? 

Fram og til baka
Virkjanir, verksmiðjur, stytting 
námstíma og samræmd próf, hafa 
verið áberandi í ýmsum fréttum 
sem tengjast stjórnarflokkunum og 
talsmönnum þeirra þetta sumarið. 
Við verðum hreinlega að drífa í að 
koma virkjunum í alla íslenska nátt-
úru áður en hún klárast. Atvinnuupp-
bygging hérlendis byggi á því. Flestir 
eru sammála um að stjórnvöld þurfi 
að beita sér fyrir fjölbreytni, efla hug-
vit og nýsköpun, efla menntun. En 
þeir sem þetta vilja eru kallaðir „aft-
urhald“. Samkvæmt hinum íslenska 
mælikvarða skulu þeir nú teljast 
framfaramenn sem vilja stýra æsku 
landsins inn í síu samræmdra prófa 
og tryggja þeim útgöngu sem fyrst, 
svo þau komist í verksmiðjurnar.

Óvænt andsvar?
Alþingi samþykkti að afnema bann 
við guðlasti. Þetta finnst flestum 
löngu tímabært. Menn hafa verið 
dæmdir fyrir guðlast á okkar tímum, 
svo rifjað sé upp mál Spegilsins og 
Úlfars Þormóðssonar. Spaugstofu-
menn voru rannsakaðir fyrir sak-
lausan brandara um að blindur fái 
„Sýn“. Það hefur hins vegar vakið 
athygli að í sama mund og þetta 
gerðist þá birtist af himnum ofan 
plága sem enginn sá fyrir. Nefnilega 
lúsmý, sem sumir hugleiða jafnvel í 
alvöru hvort geti hafa verið svar við 
ákvörðun Alþingis ...

Helgispjöll
Fjúkandi klósett-
pappír varð allt 
í einu uppslátt-
armál og ýmsir 
fóru á hliðina 
þegar fréttist að 
einhver af hinum 
milljón erlendu 
ferðamönnum sem hingað koma, 
gæti hafa farið að dæmi Þórbergs 
Þórðarsonar og sest á hækjur sér 
niður í skógarrunn.  „Við erum reið 
þegar einhver kúkar á víðavangi og 
nærir blómin,“ skrifaði Andri Snær 
Magnason rithöfundur á Facebook 
síðu sína. En svo virðist okkur sama 
um annað. Þetta var í tengslum við 
ítarlega frétt Stundarinnar um 48 
milljarða króna uppsafnað tap álvers 
Alcoa í Reyðarfirði og 53 milljarða 
króna sem álverið hefur greitt úr 
landi í „vexti“ til móðurfélags síns 
í Lúxemborg. Á sama tíma hefur 
Fjarðabyggð íhugað sölu á skólum 
og veitum.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Við sjáum það í verkföllum BHM og 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 
að konur ætla ekki að sætta sig við 
það lengur að þeim sé mismunað í 
launum á grundvelli kyns. Auk þess 
er rétt að minna á það í þessum sal að 
það er beinlínis bannað, samkvæmt 

íslenskum lögum, að 
borga konum minna 
en körlum.“

- Sigríður Ingi-
björg Ingadóttir,  

í ræðu á Alþingi, 
23. júní 2015.

Tímaskekkja
Enda þótt langt sé liðið á sumarið er 
enn verið að ræða skólaritgerð Karls 
Garðarssonar framsóknarþingmanns, 
og frá ýmsum hliðum. Hann skrifaði 
um Ríkisútvarpið undir handleiðslu 
Brynjars Níelssonar. Yfirskrift verks-
ins er: Nauðsyn eða tímaskekkja? Nú 
fær enginn að vita niðurstöðuna en 
ýmsir hafa komið auga á að spurn-
ingin í heiti verksins á ekki síður við 
um flokka þeirra beggja. 
Flestum fyndist lík-
lega bæði brýnna 
og skemmtilegra 
að fá svör við því 
en einhverjar fyrir-
fram vangaveltur 
miðaldra frjáls-
hyggjukarla um 
Rúv. 

Einn á báti
Það vakti athygli nýlega þegar borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins steig fram 
og sagði að eina lausnin í húsnæðis-
málum væri að moka út lóðum. Þetta 
viðhorf reykvískra sjálfstæðismanna 
er ekki nýtt af nálinni. Hins vegar 
virðist umheimurinn vera að sigla 
hægt og rólega framhjá borgarstjórn-
arflokki sjálfstæðismanna og raunar 
aðrir sjálfstæðismenn einnig. Ákallið 
um lóðirnar kom aðeins fáum dögum 
eftir að borgarstjórinn í Reykjavík 
skrifaði undir sameiginlega sýn allra 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í 
skipulagsmálum. Ekki bara um lest-
arkerfið sem fékk athygli í nokkrum 
fréttatímum, heldur um ytri mörkin 
og að þenja þau ekki út um sinn. 
Undir þetta skrifuðu líka bæjarstjórar 
nágrannabæjanna. Þeir eru allir sjálf-
stæðismenn. 

Á beit
Þessi sameiginlega sýn sem sjálfstæð-
ismenn alls staðar á höfuðborgar-
svæðinu hafa skuldbundið sig til að 

fylgja, gildir til 2040. Reykjavíkur-
sjallar virðast ekki telja sig bundna af 
því. Það verður því fróðlegt að fylgjast 
með næstu kosningabaráttu Sjálf-
stæðisflokksins í Reykjavík sem líkast 
til mun fara fram í beit á afréttum. Þar 
á að reyna að smala lóðum á 
meðan félagar þeirra 
í kraganum strita 
við að efna 
samkomulagið 
um hina sam-
eiginlegu sýn.

Eyglóarkenningin
Þá rennir sér fótskriðu inn á sviðið 
eins og beint úr fornsögum framsókn-
arráðherra húsnæðismála í bloggpistli 
á Eyjunni. Þar eru engar lausnir hátt 
yfir sjávarmáli. Eyglóarkenningin leit 
dagins ljós í þeirri óvæntu lausn að 
fólk myndi einfaldlega búa lengur 
heima hjá foreldrum sínum. Sé 
prjónað við pælingu 
ráðherrans þá má 
hreinlega sjá fyrir 
sér allsherjar-
lausn á húsnæð-
isvandanum: 
Ekki flytja að 
heiman.

Mikið eða meira
Það má ráðherrann eiga, að hér er 
reynt að benda á lausnir. Enda snú-
ast skrif hennar, svo sanngirni sé 
gætt, um fáránlegan stofnkostnað 
við húsnæðiskaup og leiðir til þess 
að spara. Athygli vekur nú samt að 
húsnæðismálaráðherrann einblínir 
á aðeins eina leið til að koma sér upp 
heimili: Að kaupa húsnæðið. Búseta-
félög, Önnur samvinnuform, leiga 
eða annað kemst ekki að. Ráðherra 
húsnæðismála segist bjóða tvo kosti, 
sem reynast svo vera sitthvor hliðin 
á sömu íslensku krónunni: Kaupa og 
skulda mikið eða kaupa og skulda 
meira, segir ráðherrann: „Við höfum 
valið.“ 

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Auglýsingasíminn er 578 1190

REYKJAVÍK VIKUBLAÐ  
27. TBL. 6. ÁRGANGUR 2015
ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. Framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang:  
as@fotspor.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 
578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is, Veffang: fotspor.is, Ritstjóri: Ingimar Karl Helgason, sími: 
659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@gmail.com, Blaðamaður: Atli Þór Fanndal. Netfang: atli@
thorfanndal.com. Menningarblaðamaður:   Arnhildur Lilý Karlsdóttir. Netfang: arnhildurlily@gmail.com.  
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Landsprent, 50.000 eintök. Dreifing: 

FRÍBLAÐINU ER DREIFT  Í  50.000  E INTÖKUM  
Í  ALLAR ÍBÚÐIR Í  REYKJAVÍK.

Höfundur er
Sóley Tómasdóttir,

borgarfulltrúi VG og  
forseti borgarstjórnar

Næsta blað
Reykjavík vikublað fer nú í örlítið sumarfrí 
og kemur næst út laugardaginn 14. ágúst. 



* gildir til 30. 06. 2017

Wise lausnir ehf.
Borgartún 26, 105 Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

Gold Enterprise Resource Planning
Silver Independent Software Vendor (ISV)

TM

- snjallar lausnir

Fullbúin sjávarútvegslausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise hefur verið leiðandi í þróun hugbúnaðarlausna fyrir sjávarútveg 
með WiseFish í fararbroddi sem er vottað af Microsoft.

Nú er einnig hægt að fá sjávarútvegslausnir í áskrift  á navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Heildstætt �árhagsbókhald

WiseFish hugbúnaður:
Útgerð og kvóti
Vinnsla
Framleiðsla
Sala og drei�ng
Út�utningsker�

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

Hýsing og afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft. 
Einu öruggasta og ö�ugasta gagnaveri í heimi.

Microsoft Azure

kr. 34.900 pr. mán.
án vsk

kr. 24.900 pr. mán.
án vsk
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Formaður hverfisráðs Breiðholts: 

Mikilvægt að vinna
gegn fordómum
„Ég vil að hverfisráðið fari af stað með að móta og stuðla að innleiðingu 
einhvers konar áætlunar gegn fordómum,“ segir Nichole Leigh Mosty 
formaður hverfisráðs Breiðholts. Hún segir að eitt af helstu markmiðum 
ráðsins sé að efla félagauð og samstöðu meðal íbúa. „Því miður er það 
mín upplifun að við búum við allt of mikla fordóma í okkar hverfi. Oft er 
talað um Breiðholt sem fjömenningarlegt hverfi þar sem margbreytileiki 
er stolt hverfisins, enn innávið finn ég oft fyrir einangrun meðal alls konar 
fólks,“ segir hún, en margbreytileikinn sé einmitt sóknarfæri til að bæta 
og breyta bæði ímynd hverfisins og styðja við framþróun og uppbyggingu. 

Fólk veit ekki  
um hverfisráðið
Nichole segir í viðtali við Reykjavík 
vikublað að styrkja verði hverfisráðin 
innan borgarkerfisins, „og þar með 
vægi innan hverfisins“. Sé skipurit 
borgarinnar skoðað megi sjá að þar 
komi hverfisráðin ekki fyrir. Sam-
kvæmt Samþykkt fyrir ráðin frá 2009 
ætti þau að vera frekar öflug fyrirbæri 
með vel skilgreint hlutverk innan 
hverfisins. „Því miður er reyndin allt 

önnur. Mín tilfinning er sú að flest 
fólk í hverfinu veit ekki einu sinni um 
hverfisráðið og að við eigum að stuðla 
að samstarfi innan hverfisins,“ segir 
Nichole. Hún hafi kynnt sér samþykkt 
um hverfisráðin vel og sér finnist vera 
langt í land, eigi að uppfylla hana. 
Þó sé hægt að efla hlutverk og stöðu 
hverfisráðsins á þess að gera verulegar 
breytingar. 

„Ég er auðvitað enn að læra þar sem 
ég hef tiltölulega nýlega tekið að mér 

þetta hlutverk sem formaður hverfis-
ráðsins. Ég hef bæði vilja og brennandi 
áhuga á að vinna vel með íbúum og tak-
ast á við bæði stór og smá verkefni sem 
mun bæta hverfið okkar. Mín upplifun 
hingað til er að borgakerfið sé gríðalega 
stórt og allt of stór hluti ákvarðanatöku 
liggi miðlægt í stjórnkerfinu. Það þarf 
meira samráð og frekari tengsl innan 
hverfisins.“ 

Hún bætir því við að hún vildi 
gjarnan geta séð hverfisráðið geta tekið 
virkari þátt í að styðja við þróun lítilla 
fyrirtækja og og verslunar og þjónustu 
í hverfinu. Í undirbúningi sé að móta 
frekari stefnu fyrir hverfisráðið. Það 
ætli ráðsfólk að gera síðar í sumar. 

Nichole nefnir að auki þrjú verk-
efni sem hún telur að muni leika mik-
ilvægt hlutverk í því að færa starfið nær 
íbúum og bæta samráð og samstarf 
innan hverfis. Það muni jafnframt 
styrkja stöðu hverfisráðsins. 

Fyrst nefnir hún Breiðholtsþing þar 
sem íbúar hafa getað átt milliliðalaust 
samtal við fulltrúa frá umhverfis- og 
skipulagssviði borgarinnar. Einnig 
Breiðholtsbylgjuna sem sé sameigin-
legur starfsdagur starfsmanna borgar-
innar í hverfinu. „Þetta er verkefni sem 
hefur gengið út á að samþætta og bæta 
tengingu milli stofnana innan hverfis-
ins. Það er staðreynd að samstarf hefur 
aukist verulega í Breiðholti. Á hverju ári 
hafa svo bæst við aðilar úr hverfinu inn 
þetta og á næsta ári stendur til að bjóða 
foreldrum að taka þátt í þessu líka.“

Vill breyta  
og bæta ímyndina

Hún nefnir einnig Heilsueflandi 
Breiðholt, sem hverfisráðið vinni að 
með mjög virkum hætti, að styðja við 
forvarnir og heilsueflingu. „Ég var afar 
stolt af þessu og bind miklar vonir við 
þetta verkefni. Hverfisráðið hefur sent 
frá sér tillögu um að breyta skráningar-
kerfi í tengslum við frístundakortið, en 
tilgangurinn er að styðja við og einfalda 
skráningarferli og efla notkun á þessum 
dýrindis afslætti sem er í boði vegna 
íþrótta- og tómstundastarfsins. Hverfis-
ráð sér einnig um úthlutun styrkja 
vegna forvarna og við hugsuðum sér-
staklega vel um tengsl núna í ár, og 
Heilsueflandi Breiðholt við úthlutun.“

„Ég vil að hverfisráðið fari af stað 
með að móta og stuðla að innleiðingu 
einhvers konar áætlunar gegn for-
dómum,“ segir Nichole spurð um það 
verkefni sem hún vilji að hverfisráðið 
beiti sér fyrir. Eitt af helstu markmiðum 
ráðsins sé að efla félagsauð og samstöðu 
meðal íbúa. „Því miður er það mín 
upplifun að við búum við allt of mikla 
fordóma í okkar hverfi. Oft er talað 
um Breiðholt sem fjömenningarlegt 
hverfi þar sem margbreytileiki er stolt 
hverfisins, enn innávið finn ég oft fyrir 
einangrun meðal alls konar fólks,“ segir 

hún, en margbreytileikinn sé einmitt 
sóknarfæri til að bæta og breyta bæði 
ímynd hverfisins og styðja við fram-
þróun og uppbyggingu. 

„Kjarni margbreytileikans snýst 
allur um samþykki og virðingu. Það 
þýðir að við skiljum að hver mann-
eskja í okkar samfélagi er einstök, hefur 
gildi, og við viðurkennum með sátt 
það sem er ólíkt meðal okkur. Í sam-
félagi margbreytileikans er ekki einu 
sinni til agnarlítið pláss fyrir fordóma. 
Í þessu fjölbreytta samfélagi eru for-
dómar eitthvað sem við þurfum að læra 
að vinna úr í sameiningu. Allir eiga 
rétt á búa í sátt og samlyndi við aðra, 
rétt á að njóta öryggis og vellíðunar 
meðal fólks í nærsamfélaginu. Að mínu 
mati á Breiðholt að vera í fremstu röð 
meðal hverfa Reykjavíkur í að stefna 
lengra í þessa átt. Það er mín skoðun 
að við verðum ekki hverfi fyrir alla eða 
alvöru samfélag margbreytileikans fyrr 
en við lærum að skilja hvert annað og 
göngum lengra en að hugsa um ein-
falt umburðarlyndi, yfir í að faðma og 
fagna hversu mikil auðævi búa í marg-
breytileikanum.“

Rödd íbúa þarf að heyrast
- Eiga íbúarnir að hafa meira um hverfið 
sitt að segja? 

Úr samþykkt um hverfisráð
„Hverfisráð skulu stuðla að „hvers 
konar samstarfi innan hverfis. Þau 
eru vettvangur samráðs íbúa, félaga-
samtaka, atvinnulífs og borgaryfir-
valda, og eru virkir þátttakendur í allri 
stefnumörkun hverfanna. Þannig eru 
hverfisráð ráðgefandi fyrir starfsemi 
þjónustumiðstöðva í hverfum og 
stuðla að eflingu félagsauðs í hverfum. 
Þá stuðla hverfisráð að kynningu 
skipulags, framkvæmda og þjónustu 

borgarstofnana í hverfunum og beita 
sér fyrir því að samráð verði haft við 
íbúa, allt eftir eðli máls hverju sinni. 
Hverfisráð fá til kynningar auglýstar 
breytingar á skipulagi og umhverfi er 
snerta hverfið auk kynninga á stærri 
framkvæmdum og meginbreytingum 
á þjónustu. 

Hverfisráð geta gert tillögur til 
stjórnar eignasjóðs um forgangsröðun 
framkvæmda í hverfinu.„

Framhald á bls. 12

Nicole ásamt Birni Blöndal formanni borgarráðs á Breiðholtshátið fyrr í sumar.

Nichole stýrir leikskólanum Ösp í Efra-Breiðholti.

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

RAFMAGNSVERKFÆRI

           Ljós eik

1.655 kr. m2

Rafhlöðuborvél 12V  
2 gíra Liion rafhlaða kr. 

11.990

Rafhlöðuborvél 14,4V  
2 hraða NI-CD kr. 

12.990

Rafhlöðuborvél 18V  
2 gíra LiIon rafhl kr. 

13.990

Bor / brotvél með 
höggi SDS Plus 800W 
með meitlum og borum kr. 

13.990

950W 125mm slípirokkur kr. 

6.990

255mm Gráðukúttsög 1880W kr. 

23.900

Borðsög með 
254mm blaði 1500W kr.

37.990 

Bor / Brotvél 1200W SDS 
MAX 0-500 mín kr. 

23.990

Mikið úrval frá Maxpro
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UMFJÖLLUN

Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins til 2040 tekur gildi: 

Reiknað með tugþúsunda fjölgun
Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, Höfuðborgarsvæðið 2040, hefur 
verið samþykkt í öllum sveitarstjórnum og staðfest af Skipulagsstofnun. Með 
nýju svæðisskipulagi tekur jafnframt ný vatnsverndarsamþykkt gildi með 
breyttri skilgreiningu vatnsverndarsvæða. Forsvarsmenn bæjarfélaganna 
staðfestu þetta með undirskriftum sínum á dögunum. 

Nýtt samgöngukerfi
Stefnan sem gengur undir heitinu 
Höfuðborgarsvæðið 2040 er sameig-
inleg stefna sveitarfélaganna Garða-
bæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, 
Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, Mos-
fellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Sel-
tjarnarnesbæjar um náið samstarf, 
skipulagsmál og hagkvæman vöxt 
svæðisins næsta aldarfjórðunginn. 
Í kynningu segir að enda sé höfuð-
borgarsvæðið eitt búsetusvæði, einn 
atvinnu- og húsnæðismarkaður með 
sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, 
auðlindir og náttúru. „Hryggjarstykkið 
í stefnunni er Borgarlína, nýtt hágæða 
almenningssamgöngukerfi sem tengir 
kjarna sveitarfélaganna og flytur far-
þega með skjótum og öruggum hætti 
um höfuðborgarsvæðið,“ segir í kynn-
ingunni. 

Borið saman við  
„bestu borgir“
Þar er bent að hérlendis sé aðeins eitt 
borgarsvæði og sem slíkt gegni höf-
uðborgarsvæðið veigamiklu hlutverki 
fyrir allt landið sem miðstöð stjórn-
sýslu, menntunar og menningar. „Í 
nútímasamfélagi, þar sem fólk, fyrir-
tæki og fjármagn eru hreyfanleg, hafa 
öflug borgarsvæði sífellt meira vægi 
sem drifkraftur nýsköpunar og nýrra 
tækifæra. Það er lykilatriði í samkeppn-
isstöðu landsins að höfuðborgarsvæðið 
þróist í nútímalegt borgarsamfélag með 
alþjóðlegu yfirbragði þar sem lífskjör 
og tækifæri verði sambærileg við bestu 
borgir,“ segir þar jafnframt. 

Í kynningunni á nýja skipulaginu 
er bent á að höfuðborgarsvæðið hafi 
byggst upp ört og að byggðin liggi um 
óvenju stórt svæði. Í skipulagsgögn-
unum er gert ráð fyrir að íbúum haldi 
áfram að fjölga. Gangi spár eftir fari 
íbúar höfuðborgarsvæðisins að nálgast 
300 þúsund. Samkvæmt tölum Hag-
stofunnar búa nú rétt innan við 210 
þúsund manns á Höfuðborgarsvæðinu, 
en spáð er um 70 þúsund manna íbúa-
fjölgun á tímabilinu. 

Árið 1998 voru íbúar höfuðborgar-
svæðisins um 164 þúsund, samkvæmt 
tölum Hagstofunnar, og hefur fjölgað 
um hátt í 50 þúsund á rúmum einum 
og hálfum áratug. 

Bílum fjölgi minna 
„Með auknum vexti blasa við flóknar 
áskoranir, fyrirséðar og ófyrirséðar, 
sem íbúar svæðisins standa frammi 
fyrir og er stefnan Höfuðborgarsvæðið 
2040 mótuð til að leiðbeina við úrlausn 
þeirra. Lykilatriði í stefnunni er að sá 
vöxtur verði hagkvæmur og ekki verði 
gengið á umhverfisgæði þeirra sem 
þar búa fyrir. Það er því nauðsynlegt 
að fyrirsjáanlegri fólksfjölgun verði 
mætt án þess að bílaumferð aukist í 
sama hlutfalli og án þess að óbyggt 
land verði brotið í sama mæli og gert 
var síðustu áratugi,“ segir í kynningu 
á skipulaginu. 

„Borgarlínan“
Í kynningu skipulagsins er rætt um 
borgarlínuna, sem verði léttlestar- eða 
hraðvagnakerfi sem flytji fólk um höf-
uðborgarsvæðið „með skjótum og ör-
uggum hætti“. Það verði burðartenging 
milli sveitarfélaganna. „Borgarlínan 
verður því raunhæfur valkostur í sam-
göngum og mun gegna lykilhlutverki 
við að breyta ferðavenjum. Meðfram 
Borgarlínu verða eftirsóknarverð upp-
byggingarsvæði fyrir íbúa og atvinnu-
líf. Farþegagrunnur almenningssam-
gangna verður því styrktur og þannig 
skapast skilyrði fyrir bætta þjónustu. 
Borgarlína og samgöngumiðuð upp-
bygging sem beint er á kjarna víðsvegar 
um höfuðborgarsvæðið mun styrkja öll 
hverfi,“ segir þar enn fremur. 

Vatnið sameiginleg  
auðlind
Samhliða svæðisskipulaginu unnu 
sveitarfélögin jafnframt að því að 
endurskoða vatnsverndarsvæði fyrir 
höfuðborgarsvæðið, en auðlindin er 
sameiginleg á stórum hluta svæðis-
ins. „Í þeirri vinnu var í fyrsta sinn 

beitt grunnvatns- og rennslislíkani 
við afmörkun verndarsvæða. Mark-
miðið er að tryggja hámarkshollustu 
neysluvatns á höfuðborgarsvæðinu til 
framtíðar með því að koma í veg fyrir 
óæskileg áhrif af völdum athafna á 
vatnsverndarsvæðum. Með því verður 
tryggt eins og frekast er unnt að íbúar 
höfuðborgarsvæðisins hafi alltaf þau 
lífsgæði að geta gengið að hreinu 
neysluvatni vísu.“

Sameiginleg sýn um vöxt
„Hið gjöfula samstarf sem lagður er 
grunnur að í nýju svæðisskipulagi 
verður drifkraftur fyrir farsæla upp-
byggingu nútíma borgarsvæðis þar 

sem unnið verði að sjálfbærri þróun. 
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð-
inu eru ólík og mikilvægt er að þau 
fóstri sín sérkenni til að allir geti 
fundið byggð við sitt hæfi. Þannig 
verði skapaður frjósamur jarðvegur 
sem laði það besta fram á svæðinu 
öllu. Höfuðborgarsvæðið 2040 er virk 
áætlun til að ná fram sameiginlegri 
sýn sveitarfélaganna um hagkvæman 
vöxt svæðisins. Stefnan sem sett er 
fram með leiðarljósum, markmiðum 
og aðgerðum, er almennur leiðarvísir 
við mótun og þróun byggðar á höfuð-
borgarsvæðinu sem þarf að útfæra í 
aðalskipulögum sveitarfélaga,“ segir í 
kynningunni á skipulaginu. 

Samræmdar áætlanir
Það er í höndum svæðisskipulags-
nefndar Samtaka sveitarfélaga á höf-
uðborgarsvæðinu að fylgja málinu 
eftir og koma stefnunni fram. Gera á 
þróunaráætlanir til fjögurra ára, þar 
sem fram koma samræmdar áætlanri 
sveitarfélaganna í uppbyggingu, og 
aðgerðir sömuleiðis um hvernig ná á 
markmiðunum. 

Gera á áætlun um þróun höfuð-
borgarsvæðisins, frá þessu ári og til 
ársins 2018. Þau skref sem nú á að 
stíga, snúa að: 
- undirbúningi Borgarlínu og þróun 

allra samgöngukerfa á höfuðborgar-
svæðinu í samvinnu við Vegagerðina, 

- uppsetningu á mælaborði sem sýnir 
þróun helstu lykiltalna og

- sérstökum samráðshópi sem skip-
aður hefur verið um vatnsvernd og 
vatnsnýtingu. 

Byggt á samkomulagi
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 
samþykktu í ágúst 2012, með sérstöku 
samkomulagi, að vinna að heildar-
endurskoðun svæðisskipulags höfuð-
borgarsvæðisins. Nýtt svæðisskipulag 
ætti að miðast við eðlisbreytingar sem 
hafa orðið í svæðisskipulagsmálum 
með nýjum skipulagslögum. Skrifstofu 
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu var falið að stýra verkefninu. 
Margir hafa tekið þátt í verkefninu, 
segir í kynningu, bæði starfsmenn 
sveitarfélaga og utanaðkomandi 
ráðgjafar, auk stofnana eins og Vega-
gerðarinnar og Skipulagsstofnunar. 

Greina forsendurnar
„Við endurskoðun svæðisskipulags 
höfuðborgarsvæðisins hafa verið 
gerðar margvíslegar forsendugrein-
ingar sem hjálpa til að skilgreina 
áskoranir, móta framtíðarsýn og setja 
markmið og lista upp þær aðgerðir 
sem vinna þarf áfram á skipulagstím-
anum.

Forsendugreiningar voru unnar 
sem sjálfstæð verkefni, liður í sókn-
aráætlun höfuðborgarsvæðisins 
eða sérverkefni undir hatti svæðis-
skipulagsnefndar. Allar greiningar 
voru unnar í samráði við hagsmuna-
aðila og kemur fram í fylgiritunum 
hvernig því samráði var háttað,“ er 
fullyrt í kynningunni

Þar segir jafnframt að umhverfis-
mat hafi verið unnið fyrir tillöguna í 
samræmi við lög, en sú vinna fór fram 
samhliða öðru. 

Færri bílar gætu sparað  
samfélaginu 8 milljarða á ári
Verði spornað við fjölgun bíla, samfara 
fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu, og 
áhersla lögð á fjölbreyttari samgöngur 
en einkabíla, mætti spara samfélaginu 
allt að 195 milljarða króna á tímabil-
inu 2015-2040. Þetta kemur fram í spá 
um þróun byggðar- og samgangna á 
höfðborgarsvæðinu, í tengslum við 
nýtt svæðisskipulag. 

Gatnakerfið sprakk 
Í flestum borgarsamfélögum af svip-
aðri stærð hefur sú stefna verið tekin 
að efla aðra ferðamáta en einkabílinn; 
að íbúum fjölgi án þess að bílaumferð 
aukist, segir í gögnum sem birt voru 
í fyrra við undirbúning skipulagsins. 

Í samantekt á vef Samtaka sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu kemur 
fram að þróun bílaumferðar í 85 
borgum í Bandaríkjunum, yfir 20 ára 
tímabil, hafi sýnt að meðaltafir í um-
ferð á annatíma hafi tvöfaldast, enda 
þótt umtalsvert hefði verið fjárfest í 
gatnakerfi. Hvergi hafi tekist að auka 
afkastagetu gatnakerfisins nægilega 
hratt til að mæta aukinni bílaumferð. 

Meiri tími í umferðinni
Í samantektinni segir að umferð-
arspár bendi til þess að erfitt verði að 
uppfylla ferðaþarfir fólks með góðu 
móti, eingöngu með því að bæta við 
umferðarmannvirkjun. Vaxi höfuð-

borgarsvæðið út á við að mestu og 
val fólks á farkostum óbreytt miðað 
við núverandi stöðu, muni bílaumferð 
aukast langt umfram íbúafjölgun. Þá 
myndi sá tími sem hver og einn eyðir 
að jafnaði í umferðinni aukast um 
fjórðung. Þá myndu tafir í umferðinni 
aukast verulega, enda þótt miklu fé 
hefði verið varið í umferðarmann-
virki. 

Sýndar eru þrjár sviðsmyndir. Sú 
fyrsta gengur út á óbreyttan vöxt bíla-
umferðar samfara íbúafjölgun, þannig 
muni fjöldi bílferða t.a.m. aukast um 
45 prósent, samfara íbúafjölgun. Tvær 
til viðbótar ganga út frá því að bíla-
umferð aukist minna en svo. 

Mikill samfélags- 
legur ábati
Fjölgi bílferðum um 17 prósent þá er 
gert ráð fyrir því að samfélagslegur 
ábati muni nema á bilinu 95-115 
milljarða króna, fram til ársins 2040 
en tvær til viðbótar ganga út frá því 
að vöxtur bílaumferðar verði minni; 
minna verði varið í stór samgöngu-
mannvirki og frekari áhersla verði 
lögð á almenningssamgöngur. 

Þá sýnir þriðja svipmyndin að 
ef bílferðum fjölgar aðeins um tvö 
prósent, að þá verðir samfélagslegur 
á bilinu 175-195 milljarðar króna 
á árabilinu 2015-2040. Í þessum 
sviðsmyndum er ekki gert ráð fyrir 
heilsufarskostnaði og kostnaði við 
bílastæði.

Í tillögum um svæðisskipulag er 
og þessu tengt, gert ráð fyrir þéttingu 
byggðar, en að höfuðborgarsvæðið 
haldi ekki áfram útþenslu um sinn.

Stjórnendur sveitarfélaganna, ásamt umhverfisráðherra og forvígisfólki úr skipulagsráðum sveitarfélaganna.

Nú hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sammælst um sameiginlega 
sýn næstu áratugi.
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Ísland og norræna módelið
Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs 
kenndi sig við norræna velferð. Alla jafna telja Íslendingar sig hluta af 
hinu norræna módeli sterks ríkisvalds, öflugra stéttarfélaga, velferðar frá 
vöggu til grafar og mikillar atvinnuþátttöku. Raunin er sú að Ísland telst 
til hins norræna módels þótt há lífsgæði séu fengin með lengri vinnu og 
lengri starfsaldri. 

Almenn sátt ríkir um að Ísland skipi 
sér sess meðal annarra Norðurlanda og 
að hér skuli ríkja norræn velferð þótt 
vissulega megi finna undantekningar 
á þeirri sátt. Frægasta undantekningin 
er væntanlega Viðskiptaráð sem taldi 
Ísland áranna fyrir hrun standa Norð-
urlöndum framar á nær öllum sviðum. 
Ályktun sem hvorki var sérstaklega vel 
grunduð í hagtölum né lífsgæðamæl-
ingum. 

Árið 2014 birti Samak, vettvangur 
fyrir samstarf alþýðusambandanna 
og jafnaðarmannaflokkanna á Norð-
urlöndunum, rannsóknina NordMod 
2030. Markmið rannsóknarinnar er 
að kanna stöðu norræna módelsins á 
norðurlöndunum öllum. Íslandsskýr-
slan leiðir í ljós að Ísland er vissulega 

eitt landa norræna módelsins en með 
íslenskum undanþágum, lægri skatt, 
meiri vinnu, lægri bótum og sterkari 
ítökum borgaraflokka. 

Sameiginleg einkenni
Norðurlöndin deila nokkrum ein-
kennum sem í daglegu tali eru ástæða 
þess að talað er um norræna módelið 
líkt og um eitt stjórnmála- og efna-
hagskerfi sé að ræða. Öll eru þau 
fremur þróuð en smá hagkerfi með 
sterkt félagslegt kerfi og öflug stéttar-
félög. Norræna módelið er í raun 
norrænu módelin. Það er samfélags-
módel með fimm undantekningum. 
Ísland sækir töluverð áhrif til danska 
vinnumarkaðsins en á margt pólitíkst 
sameiginlegt með Finnlandi, þar sem 

jafnaðarmenn hafa ekki haft jafn afger-
andi ítök og í Svíþjóð, Danmörku og 
Noregi. Frá og með 1980 voru lífsgæði 
á Íslandi sambærileg við önnur Norð-
urlönd en þó fengin með lengri vinnu-
viku og lengri starfsaldri. „Almennt 
hafa Íslendingar notið lágstemdari 
greiðsla úr almannatryggingakerfinu 
en nágrannar þeirra. Þar að leiðir að al-
menningur hefur mátt reiða sig í meira 
lagi á eigin sjálfsbjargarviðleitni sem 
skýrir meiri atvinnuþátttöku, lengri 
vinnuviku og lægri tekjuskatta,“ segir 
í Íslandsskýrslu NordMod. Niðurstaða 
skýrslunar er nokkuð skýr. Ísland er 
norrænt velferðaríki með almennri 
velmegun. 

Gagnrýni á módelið
Um langt skeið hafa Norðurlöndin haft 
á sér nánast útópíska áru í Bretlandi og 
víða í Evrópu. Í kjölfar efnahagskrís-
unar árið 2008 jókst jákvæð umfjöllun 
um Norræna módelið talsvert og náði 
líklega hámarki með sérstakri úttekt 
hins hægrisinnaða blaðs The Econmist. 

Blaðið lýsti Norðurlöndum sem kap-
ítalisma framtíðarinnar. Þótt vissulega 
væru skattar of háir, velferðarkerfið 
of víðfemt og ríkið of stórt. Í stuttu 
máli má segja að blaðið hafi lagt sig 
fram við að hrósa kerfinu án þess að 
skilja hvað í því felst. Blaðið hrósaði 
þannig flestum kerfisbreytingum sem 
grófu undir klassískum hugmyndum 
um hvað fellst í norræna módelinu. 
Þetta var á þeim tíma sem David 
Cameron, formaður breska íhalds-
flokksins, lagði töluvert á sig við að 
líkja stjórnmálum sínum við norræn 
stjórnmál. Það er í þessu umhverfi sem 
FAFO, rannsóknarstofnun stofnuð af 
norskum verkalýðssamtökum, fjár-
magnaði ítarlega rannsókn á því hvað 
norræna módelið er, hvert það stefnir 
og hvaða hættur steðji að. Árið 2012 
sóttu sænskir jafnaðarmenn um að 
skrá norræna módelið sem vörumerki 
sænskra jafnaðarmanna. Mál sem vakti 
mikla athygli um allan heim en líklegt 
þykir að sænskir jafnaðarmenn hafi 
fengið sig fullsadda á að sænskir íhalds-
menn, þeir sömu og barist hafa gegn 
norræna velferðarmódelinu, merktu 
sér árangurinn í heimspressunni og 
The Economist. 

Íslenska  
stjórnmálamódelið
Á stjórnmálasviðinu er Ísland talsvert 
frábrugðið öðrum löndum hins nor-
ræna módels. Jafnaðarmenn hafa ekki 

farið með stjórnartauma á Íslandi líkt 
og í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. 
Íslandi er þar líkast Finnlandi sem 
þó hefur haft talsvert sterkari jafn-
aðarmannaflokk en Ísland. Sænskir 
jafnaðarmenn voru í ríkisstjórn í 44 
samfeld ár frá 1932 til 1976. Á Ís-
landi eru það Sjálfstæðisflokkur og 
Framsóknarflokkur sem setið hafa í 
ríkisstjórnum með örfáum undantekn-
ingum. Í Íslandsskýrslu NordMod segir 
að þessi munur skipti töluverðu enda 
séu stjórnmál og flokkar mótunaraðilar 
velferðarríkisins og vinnumarkaðs. 
Vinstriflokkarnir hafi þó einstaka 
sinnum náð oddastöðu sem þeir hafa 
getað nýtt til að þrýsta á velferðaumb-
ætur. „Heilt á litið eru líkindi Íslands 
og annara Norðurlanda meiri á vinnu-
markaði en í stjórnmálum,“ segir í 
skýrslunni. Aðild að verkalýðsfélögum 
er há á Íslandi og samningsumboð 
miðlægt sem gefi verkalýðsfélögum 
töluverðan pólitískan slagkraft. Ísland 
eins og önnur Norðurlönd eru iðulega 
ekki með flókin lög um vinnumark-
aðinn heldur séu réttindi launafólks 
fengin í gegnum kjarasamninga. Stór 
velferðarverkefni eigi um leið uppruna 
sín í kjarasamninga og pólitíska ítök 
verkalýðsfélaga fremur en stjórnmála-
flokka á vinstrivængnum. 

Íslenska velferðamódelið
Velferðarkerfið Íslenska er víðfemt sé 
miðað við Evrópu og telst samkvæmt 
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Hestakerra 2 öxla sem 
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Flatvagn 2 öxla með 
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Víkurvagnar ehf. 
Sérhæfir sig í öllu sem viðkemur dráttarbeislum og kerrum. 

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. 
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NordMod skýrslunni fyllega til nor-
rænna velferðarkerfa. Undantekningin 
er þó að velferðargreiðslur eru töluvert 
lægri hér á landi en á öðrum Norður-
löndum. Íslendingar vinna meira og 
lengri ævi og þurfa almennt að reiða 
sig á eigin getu og styrk en borgarar 
hinna Norðurlandana. Í Íslandsskýrslu 
NordMod er bent á að ríkisstjórn Sam-
fylkingar og VG hafi boðað þá stefnu 
að verja velferðarkerfið og mýkja af-
leiðingar kreppunnar á lág- og milli-
tekjufólk. Stjórnin hafi sett sér það 
markmið að ná hallalausum fjárlögum 
með blandaðri nálgun skattahækkana 
og niðurskurðar. Þrátt fyrir að framlög 
til velferðar hafi hækkað í rauntölum 
og sem hlutfall af þjóðarframleiðslu, 
var hann minni í velferðarmálum en 
víðast hvar af þessum sökum. Það kom 
þó ekki í veg fyrir harkalegan niður-
skurð í heilbrigðismálum og menntun 
á árunum eftir hrun. Í skýrslunni segir 

að árið 2013 hafi mennta- og heilbrigð-
iskerfið verið komið að þolmörkum. 
Ekki hafi séð fyrir endan á erfiðleikum 
kerfisins þegar skýrslan var skrifuð. 
Það eigi sérstaklega við um atgerfis-
flótta heilbrigðsstarfsmanna og lækna 
frá Íslandi. 

Skandinavískt  
heilbrigðiskerfi? 
Þrátt fyrir viðvarandi fjárhagsskort, 
atgervisflótta og úreltan tækjabúnað 
telst íslenska heilbrigðiskerfið og 
markmið þess til hefðundis norræns 
velferðarmódels. Íslandsskýrsla Nord-
Mod segir heilbrigðiskerfið að stórum 
hluta í höndum hins opinbera en þrátt 
fyrir það sé nokkuð um einkarekstur 
til hliðar við ríkisreksturinn. Það eigi 
einkum við um stofur sérfræðinga, 
sumar heilsugæslustöðvar, sjúkra-
þjálfun og tannlæknar ásamt einstaka 
öldrunarheimilum. Í skýrslunni segir 

að íslenska heilbrigðiskerfið teljist 
sambærilegt við við önnur Norðurlönd 
enda sé þáttur ríkissins mikill og kerfið 
sé að mestu greitt í gegnum skattkerfið. 
Hins vegar sé uppbygging, stjórnun og 
regluverk miðstýrðari en tíðkist víða á 
norðurlöndum. Að því sögðu skal bent 
á að íslensk yfirvöld hafa viðurkennt 
að kerfið eigi í vanda og sé ekki að öllu 
leyti sambærilegt við það sem tíðkast 
á öðrum Norðurlöndum. 

Milljarðarnir sem var lofað
Loforð upp á árlega innspýtingu á 
milljörðum króna, jafnvel tugum millj-
arða, til heilbrigðiskerfisins er að finna 
í sameiginlegri yfirlýsingu þriggja ráð-
herra, Læknafélags Íslands og Skurð-
læknafélags Íslands sem undirrituð 
var í janúar árið 2014 í tengslum við 
kjarasamninga lækna. Ekkert fé er 
eyrnamerkt yfirlýsingunni en sé rýnt 
í loforðin er ljóst að ráðherrarnir þrír 

sem undirrita skjalið; forsætisráðherra, 
heilbrigðisráðherra og þá starfandi 
fjármálaráðherra, Illugi Gunnarsson, 
hafa gefið töluverð loforð með því að 
skrifa undir skjalið. Þar er kveðið á um 
mlljarða innspýtingu í rekstur kerfisins 
ár hvert, nýjan Landspítala auk þess 
sem áfram verði unnið að því að færa 
grunnlaun, álag og vaktafyrirkomula 
lækna í átt að því sem þekkist annars 
staðar á Norðurlöndum. „Heilbrigð-
iskerfið búi við sambærilegan ramma 
hvað varðar fjármuni og fjölda starfs-
manna og önnur Norðurlönd að teknu 
tilliti til sérstöðu Íslands hvað varðar 
mannfjölda og staðhætti,“ segir í yfir-
lýsingunni sem kom ekki í veg fyrir að 
lög væru sett á verkfallsaðgerðir hjúkr-
unarfræðinga og fleiri heilbrigðisstétta. 

Íslenskur vinnumarkaður
Sterk staða verkalýðs- og stéttarfélaga 
sem fjöldahreyfingar er eitthvað sem 

Norðurlöndin deila sín á milli. Í tilviki 
Íslands er stéttarfélagsaðild hærri en 
á öðrum Norðurlöndum. Samnings-
umboðið er miðstýrt og samningar 
eru oftar en ekki milli ASÍ og SA. Að 
því leyti er vinnumarkaðurinn hér 
líkur Norðurlöndum. Ísland er hins 
vegar talsvert aftarlega þegar kemur 
að tímakaupi en Íslendingar vinna upp 
launamunnin með meiri vinnu, lægri 
sköttum og velferðarkerfi sem er ekki 
jafn gjöfult og annars staðar á Norð-
urlöndum. 

Norræna módelið  
og ríkisstjórnin
Það væri ofsögum sagt að ríkisstjórn 
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 
væri andsnúin norræna módelinu en 
um leið væri heldur vel í gefið að segja 
ríkisstjórnina harðan stuðningsmann 
stjórnmálamenningar Norðurland-
anna. Í stjórnarsáttmála eru boðaðar 
miklar skattalækkanir og minni ríkis-
útgjöld. Ríkisútgjöld á Íslandi eru fyrir 
lægri en á öðrum Norðurlöndum. Þá 
vekur athygli að í stjórnarsáttmálanum 
er frjálsum félagasamtökum gert hátt 
undir höfði. „Æskilegt er að stjórn-
völd viðurkenni í auknum mæli í verki 
mikilvægi samtaka á borð við hjálp-
arsveitir, ungmennafélög, íþróttafélög, 
forvarna- og hjálparsamtök og önnur 
frjáls félagasamtök sem efla og bæta 
íslenskt samfélag,“ segir í stjórnarsátt-
málanum. Það verður að teljast nokkuð 
afrek að sneiða framhjá verkalýðs- og 
stéttarfélögum en fáar hreyfingar hafa 
haft jafn mótandi áhrif á íslenskt sam-
félag.

UMFJÖLLUN

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, samstarf Samfylkingarinnar og Vinstri
grænna.

Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, samstarf Framsóknarflokksins
og Sjálfstæðisflokks



Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888
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Þýsk gæði!

➤  Gluggaþvottur
➤  Gluggaþvottur að innan
➤  Klæðningahreinsun
➤  Ræsting
➤  Húsfélagaþjónusta
➤  Gólfbónun
➤  Teppahreinsun
➤  Steinteppahreinsun
➤  Bílastæðahreinsun
➤  Djúphreinsun gangstétta

Við sérhæfum okkur í gluggaþvotti og leggjum 
sérstaka áherslu á að viðhafa vönduð vinnubrögð.

Gerum föst verðtilboð og samninga til lengri tíma, 
hvort sem um er að ræða smá eða stór verkefni.

Glersýn er staðsett að Smiðjuveg 4 í Kópavogi  
og skrifstofan að Glæsibæ 20 í Reykjavík.

Fáðu tilboð í síma 663 0000 eða glersyn@glersyn.is

www.glersyn.is

Glersýn
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Framhald af bls. 6.

„Auðvitað vil ég það. Mér finnst að 
ef við fáum tækifæri að vinna úr því 
sem íbúar segja og greina þarfir þeirra, 
getum við bætt þjónustuna og um leið 
eflt virkni meðal íbúa. Ef fólk upplifir 
að rödd þeirra hafi ekkert vægi, þá 
þegir það bara og um leið dvínar vilj-
inn til þess að skilja hvernig hlutirnir 
ganga fyrir sig. Ég hef hef séð fær-
slur á facebook þar sem fólk ber fram 
kvartanir án slíks skilnings. Og ég skil 
þetta vel. Hvernig á nokkur manneskja 
að skilja kerfi sem ekki hlustar? Ég 
tel að fólk myndi til dæmis sjá betur 
um hverfið ef það upplifir að það hafi 
sjálft eitthvað um hlutina að segja. Þess 
vegna er mikilvægast að hlusta á íbú-
ana. Fólk verður að fá að upplifa að 
það á hverfið sitt. Þetta verðum við að 
gera einfaldlega með því að taka mið 
af því sem fólk vill, taka mark á því og 
gefa fólki kost á að eiga frumkvæði.“
- Hvernig á það að gerast? 

„Við þurfum á alvöru samráði að 
halda og það þarf að ganga í báðar 
áttir,“ segir Nichole og ítrekar það 
sem hún áður sagði um skilning á því 
hvernig hlutir ganga fyrir sig. „Besta 
sóknin er að grípa tækifærin þegar 
þau gefast til að leggja fram eigin hug-
myndir. Við verðum að grípa þessi 
tækifæri og já, vera ákveðin. Ein 
besta leiðin er þegar borgin býður 
fram stuðning. Fólk þarf að koma 
hugmyndunum á framfæri. Stundum 
dugar að sá fræi. Betra hverfi er gott 
dæmi um það, þar sem íbúar hafa fullt 
vald í að láta borgina vita hvernig hægt 
er að bæta aðstæður okkar.“ 

Nichole nefnir líka hverfissjóði. Þeir 

séu frábær leið til þess að aðstoða íbúa 
og samtök þeirra í að hrinda eigin ver-
kefnum í framkvæmd. „Ég hlakka til 
að úthluta í fyrsta sinn styrki til ver-
kefna hér í Breiðholti,“ segir Nichole, 
en bætir við. „Því miður er staðreynd 
að allt of fáir senda inn hugmyndir.“ 

Hún segist óska þess að um leið og 
hverfisráðið verði eflt að íbúar leiti til 
þess í meira mæli. Sendi fyrirspurnir 
og feli ráðinu að bæði leita svara innan 
borgarkerfisins og fá hjá því stuðning 
við að bæta það sem bæta þarf. „Ég er 
óhrædd við að taka upp símann og 
kanna hluti fyrir fólk,“ segir Nichole 
ákveðin. 

Viljum „eiga“  
hverfið okkar
Spurð um áhuga Breiðhyltinga á mál-
efnum hverfisins segir Nichole að al-
mennt vilji fólk og hafi metnað ti þess 
að Breiðholtið sé hverfi þar sem fólki 
líði vel og vilji búa. Ímynd hverfis-
ins haldi áfram að batna. „En ef ég er 
100% hreinskilin þá held ég að það sé 
mjög misjafn hvar áhugi fólks liggur. 
Mín reynsla er að áhuginn liggi oftar 
en ekki í allra næsta umhverfi fólks. 
Til dæmis er fólk að hugsa um þjón-
ustu í sínu nánasta umhverfi, götuna 
sína, skólann sem börnin þeirra sækja 
eða íþróttastarfið. Það er auðvitað 
hið besta mál. Fólk vill heldur ekki 
heyra slæmar fréttir úr Breiðholti og 
við fögnum öllum góðum fréttum,“ 
segir Nichole. 

En hún bætir við þegar boðið sé til 
samráðs eða óskað eftir frumkvæði 
íbúanna, séu yfirleitt fáir sem láti sjá 

sig og það þyki sér miður. Hún nefnir 
dæmi um opinn fund með borgar-
stjóra vegna kynningar á hverfis-
skipulagi. Um 25 hafi mætt og líklega 
hafa þriðjungur verið embættismenn 
frá borginni. „Það yrði gaman að sjá 
þennan mikla áhuga íbúanna sem er 
bæði mikill og greinilegur, skila sér í 
meiri virkni. Þá kannski myndum við 
öðlast meira „eignarhald“ í hverfinu 
okkar.“
- Nú höfum við farið nokkuð yfir sam-
skipti íbúa við bæði ráðið og borgina. 
En hvað með þig sjálfa? Hefur þú rekist 
á hindranir í þínum störfum í hverfis-
ráðinu, inn á við eða út á við? 

„Helstu hindranir eru fyrst og 
fremst að læra inn á stjórnsýsluna og 
þetta stóra kerfi sem Reykjavíkurborg 
er! Ég er ekki pólistísk að uppruna 
heldur félagslynd og reiðubúin til 
þjónustu. Hér innan hverfisins er ég 
enn að reyna að kynnast allri þjón-
ustu, fólki og samtökum. Ég vil helst 
afla mér sem bestra upplýsinga til 
að geta sinnt skyldum mínum. Mér 
finnst fólk hefur tekið vel á móti mér 
og vera tilbúið til að starfa með mér. 
Það veitir mér trú á því að egar ég 
er búin að læra leikreglurnar geti 
ég stuðlað að samstarfi sem verður 
Breiðhyltingum til góða og vonandi 
brúað bilið á milli miðlægu stjórn-
sýslunnar og hverfisins okkar. Ég hef 
upplifað smá fordóma í minn garð. 
Það gæti fólk talið vera hindrun. En 
ég er ekki þannig manneskja að láta 
slíkt standa í vegi fyrir því að ég gefi 
mig alla í verkefnið og geri mitt besta 
fyrir Breiðholtið.“

Rétt manneskja á réttum stað. Nichole með leiknistrefilinn undir verki Errós í Hólahverfiinu.



Mjúkís er kominn í nýjan og glæsilegan búning. Sumarísinn í ár er vænn og grænn. 
Hann er svalandi á sjóðheitum stundum og stútfullur af lokkandi límónu. 

Smakkaðu — og þú kemst í sumarskap.
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Vöruflutningar á rafmagnspakkahjólum: 

Frábær fyrir-
tækjasparnaður
Um allan heim eru konur og 

menn að velta vöngum yfir 
framtíðarþróun borgarmála. 

Í Reykjavík er mikið rætt um þéttingu 
byggðar og eflingu almenningssam-
gangna auk þess sem yfirvöld hafa af 
miklu hugrekki stórbætt aðgengi til 
hjólreiða í borginni. Fyrirtæki setja 
sér samgöngustefnu og öll betri fyr-
irtæki bæjarins bjóða starfsmönnum 

sínum samgöngugreiðslur fyrir að 
koma í og úr vinnu með vistvænum 
hætti. 

En hvað með innra starf fyrir-
tækjanna sjálfra og flutning þeirra 
á vörum fram og tilbaka um bæinn. 
Hafa þau markvisst leitað lausna til 
að draga úr vistsporum sínum, já og 
kostnaði við að dreifa vörum sínum 
innan bæjarmarkanna? Hefur t.d. fyr-

irtæki eins og Pósturinn velt fyrir sér 
að fara um bæinn á rafmagnspakka-
hjólum til að sækja og sendast með 
minni sendingar eða þurfa allir að 
rúnta um á risastórum sendibílum? 

The Pro E-Bike skoðar markvisst 
þann ávinning sem það getur skapað 
fyrirtækjum að fara í vöruflutninga á 
rafmagnspakkahjólum. Þau eru sér-
lega umhverfisvæn, spúa ekki frá sér 
mengandi lofttegundum, ganga fyrir 
ódýrri orku, eru auðveld í rekstri, fara 
hljóðlega um bæinn, yfirleitt auðvelt 

að finna stæði fyrir þau og geta hæg-
lega leyst af hólmi fjöldan allan af 
sendiferðum sem nauðsynlegar eru 
fyrir starf fyrirtækjanna í borginni. 

Ráðamenn þjóðarinnar vita að 
meginlykillinn að því að draga úr 
losun gróðurhúsaáhrifa er í gegnum 

samgöngur þjóðarinnar. Efling hjól-
reiða til samgangna skipta máli. Við 
ættum líka að huga að því að taka 
upp nýja hætti í vöruflutningum. 
Rafmagnspakkahjólin eru glettilega 
góð lausn. 

www. pro-e-bike. org

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Perspi  
Guard 
Bakteríusápa  
og svitastoppari 

Dreifing: Ýmus ehf

Fæst í apótekum

Til meðhöndlunar á 
lyktarvandamálum 
vegna ofsvitnunar.

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.

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Kvöldverðartónleikar Olgu
Olga Vocal Ensemble fer nú 

um landið með söng, en 
þetta er þriðja ferð söng-

kvintettsins um landið. Hópurinn er 
af íslensku, hollensku og rússnesku 
bergi brotinn. Ein sérstaða Olgu eru 
kvöldverðartónleikar, form þar sem 
upplifun af tónlist og mat er blandað 
saman. Fullyrt er í fréttatilkynningu 
að þetta form hafi vakið mikla lukku 

í Hollandi, þar sem hugmyndin hafi 
orðið til í heimahúsi eins söngfélaga. Á 
ferðinni nú verði boðið upp á fjögurra 
rétta matseðil og „dúndrandi söng inn 
á milli“ segir í fréttatilkynningunni. 
Olga taki svo að sjálfsögðu þátt í að 
bera matinn fram. 

Á efnisskrá Olgu er allt frá ís-
lenskum drykkjuvísum til klassískra 
tónlistar. Þetta er fléttað saman með 

leikrænni tjáningu og kímnigáfu, er 
lofað í fréttatilkynningunni. 

Sveitin hélt kvöldverðartónleika í 
Iðnó dögunum, og nú verður leikurinn 
endurtekinn. Næstu kvöldverðar-
tónleikar með öllu tilheyrandi verða 
haldnir 27. júlí kl. 18 í Iðnó. Að auki 
heldur Olga eina tónleika í Reykjavík 
á næstu dögum, 29. júlí í Háteigskirkju 
og hefjast tónleikarnir klukkan 20. 

Reiðhjól hafa áhrif á lífvæni í borgum. Rafmagnspakkahjól geta auðveldlega 
leyst af hólmi margvíslega vöruflutninga í þéttbýli. Mynd - ST
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sendum um allt land
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PALLA- OG 
GIRÐINGAREFNI 
Í MIKLU ÚRVALI

595kr./lm.
0053265

785kr./lm.
0053266

675kr./lm.
0053275

795kr./lm.
0053276

Rásað 
27x117 mm.

Rásað 
27x143 mm.

Alheflað 
27x117 mm.

Alheflað 
27x143 mm.

LERKI

FURA

185kr./lm.*
0058254

185kr./lm.
0058274

215kr./lm.*
0058324

295kr./lm.*
0058504

485kr./lm.*
0058506

715kr./lm.*
0059954

AB-gagnvarin, 
27x95 mm.

AB-gagnvarin, 
45x95 mm.

AB-gagnvarin, 
45x145 mm.

A-gagnvarin, 
95x95 mm.

*4,5 m og styttra

AB-gagnvarin, 
22x95 mm.

Gagnvarin 
Eco-grade, 
27x95 mm.

Græn, alhefluð og gagnvarin

0%
BYKO býður kortalán án 
vaxta í allt að 12 mánuði. 

Sjá nánar á www.byko.is.

PALLURINN Á 
SKILIÐ ÞAÐ BESTA

Hitameðhöndlað
greni

Náttúruvæn leið til að lengja 
líftíma timburs, tilvalið sem 

klæðning á sólpallinn.

viðhalds lítið
plastpallaefni

Plastpallaefni,  
23x146 mm, 3,6 m, brúnt, 
ljósgrátt eða dökkgrátt.

3.895kr.
0039510/14/20

Hitameðhöndlað greni
27x140 mm.

845kr./lm.
0053296

1.895kr.
0291530/1/2

Tröppukjálki, 
þriggja, fimm 
eða sjö þrepa.

Verð frá:

895kr.
0251653

Plasthólkur, 
220 mm, 0,7 m.

1.695kr.
0251658

Blikkhólkur, 
315 mm, 0,75 m.

Endurunnið

plast 1.175kr.
0225333

SAKRET 
staurasteypa  
BE, 25 kg.

Staurahattur.
Verð frá:

375kr.
31563010/ 0291477

25 kg

Barnagarðborð, 19 mm.

5.495kr.
0291458
Almennt verð: 6.895 kr.

Á VÖLDUM SUMARVÖRUM
sumarÚtsala

50%
afsláttur

Allt að

259.995kr.
0291811

Styrkingar: 3.695 kr.
Festingar: 3.995 kr.

Samtals: 267.685 kr.

MALTA bjálkahús, 8,7 m2, 28 mm bjálki, 3,2 x 3,2 m utanmál, hæð að 
þakbrún 188 cm, hæð að stafni 217 cm, innra rými 17,28 m3.

28 mm 

bjálki

Sorptunnugeymsla, einföld, 
800x900x1220 mm, gagnvarin.

Sorptunnugeymsla, tvöföld, 
1560x950x1220 mm, gagnvarin.

24.795kr.
0291701

48.995kr.
0291700

Garðborð, gagnvarin fura,
154x177x71 cm. 26 mm. 12.795kr.

0291451   Almennt verð: 15.995 kr.

Garðborð, gagnvarin fura, 
þvermál 120 cm, hæð 73 cm. 31.195kr.

0291454   Almennt verð: 38.995 kr.

815kr./lm.
0039479

1.395kr./lm.
0039481

Tvær hliðar rásaðar 
21x145 mm.

Ein hlið rásuð
19x90 mm.

BANGKIRAI
harðviður með rásum



Þú átt leik!INNRÉTTINGAR

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í 
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og 
danskt handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi, án 
skuldbindinga, og gerum þér frábært tilboð.

Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því 
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í 
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

Seven / Black Oak Veneer

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á 

HTH innréttingum.

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18 
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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25. Júlí 2015 • 27. tölublað 6. árgangur

BAKSÍÐAN
Helga Lilja  
Bergmann
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

Ertu tilbúin, 
frú forseti?

Land fyrir stafni! – Íslandskort 
1547-1808. Schulte Collection

Akureyri bærinn við Pollinn.

Vinnustofa kortagerðarmannsins.

Fjölskylduvænar sýningar

Opið daglega 10-17

 Dagskort á 5 söfn 2000 kr.

Árskort á 5 söfn 3000 kr.

Ekki spyrja
Þú hefur kannski lent í þessu, þú hittir 
konu, þið hafið ekki hist í dálítinn tíma 
og hún hefur eitthvað breyst. „Ertu 
ólétt?“ spyrð þú. Og sérð samstundis 
eftir því. Því að svarið er mjög líklega 
vandræðalegt „nei..“, dagurinn ykkar 
beggja er ónýtur og öll samskiptin farin 
út um þúfur, ekkert hægt að gera nema 
þykjast þurfa að drífa sig.

Ég var í veislu, konan gekk til mín og 
spurði „Ertu ekki örugglega komin með 
vinnu?“ Ég hafði einmitt verið að ræða 
þetta við einhvern, að fólk ætti ekki að 
spyrja að þessu, ég myndi örugglega láta 
alla vita, skrifa status á facebook, það 
myndi sko ekki fara framhjá neinum 
ef ég væri komin með vinnu. En fólk 
spyr, það heldur að kannski sé ég samt 
komin með vinnu, ég hafi bara ekki 
sagt neinum frá því. En þetta er það 
sem gerist: Ég svara, að nei, reyndar sé 
ég ekki búin að fá neina vinnu. Þögn, 
vandræðalegur svipur, flóttalegt augna-
ráð, hún er að leita að leið burt, finnur 
hana í kaffibollanum sínum, sýpur á 
honum og laumast í burtu um leið án 
þess að segja eitt aukatekið orð.

Til að sleppa við þennan vandræða-
gang og til að hlífa viðmælendum 
mínum reyni ég oft að tvinna upp-
lýsingarnar um atvinnuleysið inní 
eitthvað létt hjal svo að fólk sleppi því 
að spyrja og ég eyðileggi ekki daginn 
fyrir þeim.

Klippikonan spurði mig hvort mér 
fyndist ekki æði að vera í sumarfríi. 
„Jújú.“ „Og hvað ætlaru að vera lengi?“ 
Eitt augnablik langaði mig að urra á 
hana: „Ég ætla að vera í sumarfríi að 
EILÍFU því ég er tæplega fimtug KONA 
og enginn vill ráða mig í vinnu!!“ En 
ég svaraði bara: „Lengi.“
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Reykjavík vikublaði er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.


