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Er framtíðarbyggingarland
Reykvíkinga úti á Sundunum?
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Betra meðan
Biering var og hét

K
Úlfarsárdalur kann að verða eitt eftirsóttasta hverfi borgarinnar á komandi
árum. Þar er mikil veðursæld og stutt út í náttúruna.

Uppbygging
í Úlfarsárdal

N

ú í október úthlutaði
borgarráð 19 lóðum með
byggingarrétti fyrir 48
íbúðir í Úlfarsárdal, en langflestar
lóðirnaru eru fyrir rað- og parhús.
Síðustu fjölbýlishúsalóðir hverfisins
voru seldar fyrir nokkru síðan og eru
framkvæmdir á þeim lóðum komnar
vel á veg.

Stutt er síðan tekin var skóflustunga
að nýjum grunnskóla í dalnum og
verður fyrsti áfangi hans tekinn
í notkun að ári liðnu. Um er að
ræða stærsta nýbyggingarverkefni
Reykjavíkurborgar á næstu árum, en
einnig stendur til að reisa leikskóla,
frístundaheimili, bókasafn, menningarmiðstöð, sundlaug og íþróttahús.

aupmenn við neðanverðan
Laugaveg og Skólavörðustíg hafa lýst yfir miklum
áhyggjum vegna framkvæmda á lóðinni Laugavegi 4–6 nú í desember, en
þar stendur til að auka byggingarmagn
mjög. Óttast kaupmenn að rask vegna
framkvæmda kunni að spilla jólaversluninni og fara fram á að framkvæmdir
hefjist ekki fyrr en í byrjun nýs árs.
Ragnar Símonarson, kaupmaður í
Skartgripaverslun Jóns Sigmundssonar,
kveðst ítrekað hafa reynt að ná tali af
embættismönnum borgarinnar vegna
málsins en án árangurs, en Ragnar er
jafnframt stjórnarmaður í Miðbæjarfélaginu. Hann segir framkvæmdir nú
koma sérlega illa við verslunina, en á
sama tíma er Smiðjustígur lokaður
vegna gagngerra breytinga. Hann gagnrýnir jafnframt að til standi að fjarlægja
nánast öll bílastæði af Smiðjustíg.
Kaupmenn hafa lengi deilt á skipulag
lóðanna númer 4 og 6 við Laugaveg,
en þar voru gerð upp tvö gömul hús.
Gunnar Guðjónsson, kaupmaður í

Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á lóðinni við Laugaveg nr. 4–6.

Gleraugnamiðstöðinni, tekur í sama
streng og Ragnar: „Við höfum áhyggjur
af því að framkvæmdir nú á aðventunni raski jólaversluninni. Þá er ljóst í
mínum huga að endurbyggingar gamalla húsa á þessum reit hafa ekki reynst
til heilla fyrir verslun í miðbænum.

Annað húsið snýr bakhlutanum í
götuna og hitt er með háum þrepum
upp í inngang, með engum útstillingargluggum og þar er lágt til lofts. Í reynd
voru þessu hús miklu betri áður meðan
Biering var þarna, Lífstykkjabúðin og
síðar Nike-búðin.“

Mikill halli á borgarsjóði Mæla gegn lokun neyðarbrautar

Á

formað er að borgarsjóður
verði rekin með 13,4 milljarða króna halla á þessu ári,
en hallinn á síðasta ári nam þremur
milljörðum. Á fundi borgarstjórnar í
vikunni gagnrýndu fulltrúar minnihlutans aukin útgjöld borgarsjóðs
og var stjórnkerfis- og lýðræðisráð

nefnt í því sambandi, en kostnaður
við það nemur 140 milljónum króna
á kjörtímabilinu. Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokks, nefndi
í ræðu sinni á fundinum að alls störfuðu fjórtán upplýsingafulltrúar hjá
borginni. Víða væru því tækifæri til
sparnaðar.

Úr starfi Rauða krossins

R

eykjavíkurdeild Rauða kross
Íslands er flutt í Efstaleiti 9,
sama húsnæði og landsskrifstofan. Leiðir Reykjavíkurdeildarinnar
og landsskrifstofunnar skildu fyrir
rúmum 40 árum, en nú má finna á
einum stað sjálfboðamiðstöð Reykjavíkurdeildarinnar, kvennadeild, starfsemi landsskrifstofu, neyðarmiðstöð
og hjálparsíma Rauða krossins.
Önnur verkefni Reykjavíkurdeildarinnar eru Fjölskyldumiðstöðin, sem
nú er á Suðurlandsbraut 24, Konukot

við Eskihlíð, sjúkrabifreiðin frú Ragnheiður, athvarfið Vin við Hverfisgötu
og sölubúðir sjúkrahúsanna sem
reknar eru af kvennadeild á Landspítala
við Hringbraut og í Fossvogi.
Gott aðgengi er fyrir sjálfboðaliða í
rúmum salarkynnum á jarðhæð hússin
við Efstaleiti, en nýverið hélt Reykjavíkurdeildin, í samstarfi við landsskrifstofu, fjölmennan fund um móttöku
flóttafólks sem yfir 200 gestir sóttu.
Reykjavíkurdeild Rauða krossins
fagnar 65 ára afmæli nú í ár.

Ö

ryggisnefnd Félags íslenskra
atvinnuflugmanna skilaði
nýlega frá sér áliti á áhættumatsskýrslu Isavia vegna hugsanlegrar
lokunar norðaustur-suðvestur flugbrautar á Reykjavíkurflugvelli, svokallaðrar neyðarbrautar. Áhættumat
Isavia nær að mati nefndarinnar ekki til
áhrifa á flugvallarkerfið í landinu í heild
sinni, heldur ekki til neyðarskipulags
almannavarna, áhrifa á sjúkraflug og
þá séu fjárhagsleg áhrif á flugrekstur
ekki tekin með í reikninginn.
Öryggisnefndin er harðorð í umsögn sinni og segir skýrslu EFLU verkfræðistofu sem Isavia byggir á „ónothæfa“. Skýrslan sé takmörkuð að því
leytinu til að ekki sé tekið tillit til allra
breyta sem skilgreindar eru í sáttmálum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, sem
Ísland er aðili að, auk þess sem ekki sé

Hart hefur verið deilt um neyðarbrautina á Reykjavíkurflugvelli á umliðnum
misserum.

höfð hliðsjón af þeim flokki flugvéla
sem sjúkraflugvélar á Íslandi falla undir.
Öryggisnefndin segir því engar

forsendur til staðar sem réttlætt geti
ákvörðun um lokunar neyðarbrautar
Reykjavíkurflugvallar.

Umferðarþunginn fer vaxandi á helstu stofnbrautum borgarinnar og brýnt að finna leiðir til að bæta umferðarflæðið,
enda mikil verðmæti sem fara til spillis meðan borgarbúar sitja fastir í umferðarteppum.

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Naustavör 2-8

Lundur 17-23

NÝTT
Fossvogsdalnum í Kópavogi

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

Vindakór 10-12

bygg.is

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

NÝTT
Útivistarparadísinni í Kórahverfi
Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum
og AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri.
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum.
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Stutt
er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind,
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Langalína 28-32

Sölusýning laugard
ag milli kl.

NÝTT
14 og 15

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

FJÁRFESTING
REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

FASTEIGNASALA

METNAÐUR
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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Fleyg ummæli

FORYSTUGREIN

„Fyrir Guðs náð fer hér ekki John Bradford.“

P

Spennandi
tímar framundan

Svo mælti enski píslarvotturinn Johns
Bradford (1510–1555) er hann sá
brotamenn leidda á aftökustað og

skyldi um leið að gæfa og gengi í lífinu
gæti verið háð duttlungum örlaganna
og tilviljunum.

rentmiðlar eiga í kreppu víðast hvar í heiminum. Ein tegund prentmiðla
sker sig þó úr og nýtur vaxandi vinsælda, en það eru staðarblöð hvers konar.
Það blað er hér lítur dagsins ljós á nýjan leik hefur frá upphafi verið helgað
höfuðstaðnum og svo verður áfram með margs konar umfjöllun um hvaðeina
sem snertir borgina við Sundin.
Í fjölmiðlum hefur allnokkuð verið skrafað um ráðningu undirritaðs í stól ritstjóra þessa ágæta blaðs. Í því sambandi eru pólitískar skoðanir mínar gjarnan
nefndar. Ég fer ekki dult með að ég er sjálfstæðismaður, en það að ég aðhyllist þá
hugmyndafræði þýðir ekki um leið að ég sé háður Sjálfstæðisfloknum, taki við
„flokkslínu“ eða styðji flokkinn í blindni. Ég á ekkert undir forystu Sjálfstæðisflokksins og flokkshagsmunum og tek sjálfstæða afstöðu til manna og málefna
á grundvelli eigin dómgreindar og sannfæringar. Í Reykjavík vikublaði verður
gætt hlutlægni í umfjöllun, en hér verða þó borgaralegar áherslur áberandi.
Reykjavík tekur örum breytingum þessi árin og afar skiptar skoðanir eru um
þróun borgarinnar og stefnu í hinum ýmsu málaflokkum. Hér verður fjallað
um þessi málefni vítt og breytt, en einnig verður litið til framtíðar og sagan
könnuð. Þá má vænta margvíslegrar umfjöllunar um önnur áhugaverð málefni.
Það eru spennandi tímar framundan.

Höggva í sama knérunn

F

lokksþing Vinstri grænna var haldið á Selfossi á dögunum. Í ályktun þingsins
var lagt til ísraelskar vörur yrðu sniðgengnar og að stjórnmálasambandi við
Ísrael yrði slitið. Þá var samþykkt að skora á borgarfulltrúa flokksins að leggja
að nýju fram tillögu um viðskiptabann Reykjavíkurborgar á ísraelskar vörur.
Svo sem frægt er orðið samþykkti vinstrimeirihlutinn í borgarstjórn fyrr í
haust að sniðganga vörur frá Ísrael, en ákvörðunin var afturkölluð þegar ljóst
var orðið að tillagan hafði skaðað íslenska hagsmuni. Það lýsir tvískinnungi að
borgarstjórinn skyldi hafa þegið boðsferðir til Kínverska alþýðulýðveldisins,
sem á heimsmet í mannréttindabrotum, en hafi þó ekki ljáð máls á að lagt
verði viðskiptabann á Kína. Vinstrimeirihlutinn í borgarstjórn hefur heldur
ekki séð ástæðu til að fordæma ítrekuð mannréttindabrot sem framin eru á
sjálfstjórnarsvæðum Palestínumanna, en í því sambandi má nefna ofsóknir
gegn samkynhneigðum sem hafa orðið að flýja umvörpum til Ísraels.
Íslendingar áttu ríkan þátt í stofnun Ísraelsríkis, en tillaga þar að lútandi var
samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 29. nóvember 1947 og velvilji
stjórnvalda í Ísrael í garð Íslendinga sýndi sig best í því að hvort tveggja David
Ben-Gurion forsætisráðherra og Golda Meir, utanríkisráðherra og síðar forsætisráðherra, komu hingað í opinberar heimsóknir árin 1961 og 1962. Þá
hélt herra Ásgeir Ásgeirsson forseti í opinbera heimsókn til Ísrael árið 1966.
Tengsl Íslendinga við gyðinga eru margháttuð. Þannig hafa fjölmargir bandarískir gyðingar komið að sölu- og markaðsstarfi íslenskra sjávarafurða vestanhafs frá upphafi og ýmsir þeirra urðu ræðismenn Íslands. Nefna má menn
á borð við Leo Weil, fyrsta umboðsmann Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna í
Bandaríkjunum, en hann var einn umsvifasmesti fiskkaupmaður vestanhafs og
þjónustaði þúsundir aðila þegar mest lét. Hann átti mikinn þátt í því að komið
var í veg fyrir að lögð yrðu innflutningshöft á fisk til Bandaríkjanna árið 1959
og stuðlaði að því að tollur á fiskblokkum var lækkaður.
Íslendingar standa í mikilli þakkarskuld við samfélög gyðinga austan hafs og
vestan. Nær væri að rækta tengsl við þessi samfélög í stað þess að leggja á illa
ígrundað viðskiptabann.
Björn Jón Bragason

Fram úr kostnaðaráætlun

Þ

jónustumiðstöð Reykjavíkurborgar fyrir Laugardals- og
Háaleitishverfi flutti nú í sumar í
Útvarpshúsið við Efstaleiti. Kostnaður
við flutninginn hafði verið áformaður
35 milljónir króna, en fór 11,4 milljónir króna fram úr þeirri áætlun og
án heimildar.
Fulltrúar minnihlutans í velferðarráði segja í bókun um málið að um

sé að ræða „alvarlega brotalöm“. Þá
hafa þeir óskað eftir því að teknar verði
saman upplýsingar um þessi mál og
þær lagðar fyrir velferðarráð.
Samkvæmt heimildum Reykjavíkur
vikublaðs var stór hluti kostnaðar við
flutningana vegna kaupa á húsgögnum,
þar sem forsvarsmenn þjónustumiðstöðvarinnar töldu gömlu húsgögnin
of stór á nýjum stað.
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Gömul framtíðarsýn

U

m þessar mundir er deilt um
hafnargarðinn sem fannst
við Tryggvagötu og sitt sýnist hverjum um hvort þar séu á ferð
„fornminjar“ eða ekki. Líklega eiga
þó flestir erfitt með að fallast á að
nokkurra áratuga gömul steinhleðsla
teljist til „fornminja“. En hvað sem því
líður þá hefur skipulag þessa svæðis
breyst mikið í tímans rás. Snemma á
sjöunda áratugnum var tekin ákvörðun
um að meginumferðin framhjá gamla

bænum færi á brú yfir þetta svæði, en
eini hluti brúarinnar sem var reistur er
ofan á Tollstöðinni.
Á meðfylgjandi teikningu Halldórs
Péturssonar frá því um miðjan sjöunda
áratuginn má sjá hvernig hugmyndin
var að umferðin norður Lækjargötu
liti út, horft undir brúna. Milli Stjórnarráðsins og Menntaskólans sést hin
nýja stjórnarráðsbygging sem gerðar
voru teikningar af en reis aldrei – góðu
heilli – myndu flestir segja.

Lausn á bílastæðavandanum?
K
aupmenn í miðbænum hafa
bent á að það færist í vöxt að
bílum sé lagt um lengri tíma við
Laugaveginn og aðrar verslunargötur
í miðbænum, en oftar en ekki er um
að ræða bílaleigubíla. Þessi stæði hafa
þó verið hugsuð sem skammtímastæði.
Markmið bílastæðagjalda hefur
frá upphafi verið að stjórna flæði
í bílastæðin, en víða á meginlandi
Evrópu eru viðhafðar aðrar aðferðir
til að tryggja að bílastæðin gagnist
verslun og þjónustu sem best. Ber
þar helst að nefna framrúðuskífur
eða svokallaðar bílaklukkur. Þá má
einungis leggja skamma stund við
aðalverslunargötur, en lengur er
fjær dregur. Langtímabílastæðin eru
síðan staðsett fjærst.
Framrúðuskífur hafa gefið góða
raun á Akureyri undanfarin ár og

hafa tekjur bílastæðasjóðs bæjarins
meira að segja aukist. Stæðin nýtast betur og kaupmenn þar nyrðra
herma að verslun í miðbænum hafi
tekið fjörkipp. Sitthvað bendir því
til þess að bílaklukkan sé vænlegri
kostur en gjaldheimta.

Rúmar 65 milljónir
til Bíó Paradísar

S

tyrkur Reykjavíkurborgar til Bíó
Paradísar við Hverfisgötu hefur
numið alls 65 milljónum króna
frá 2010 til ársins í ár. Að auki hefur
borgin stutt kvikmyndahátíðir á sama
stað, en þær styrkgreiðslur námu alls
átta milljónum króna í fyrra.
Samtök skattgreiðenda hafa gagnrýnt þessar styrkveitingar og segja það

„óskiljanlegt hvers vegna Reykjavíkurborg á að veita þessum fjárhæðum í
kvikmyndahús þegar aðgengi alls
almennings að kvikmyndum er jafn
auðvelt og raun ber vitni“.
Þess má geta að Reykjavíkurborg
styrkir einnig Tjarnarbíó, þar sem hægt
er að sýna kvikmyndir.

AF NETINU
„Illugi menntamálaráðherra var í
viðtali í beinni útsendingu í fréttatíma Ríkissjónvarps (29.10.2015)
vegna skýrslu um fjárhagsstöðu Ríkisútvarpsins. Hann fær hrós fyrir að
kalla Ríkisútvarpið sínu rétta nafni
og tala um það sem stofnun, ekki
félagið eins og núverandi og fyrrverandi útvarpsstjóri hafa jafnan
gert. Fréttaþulur sem ræddi við
ráðherra talaði aftur og aftur um
RÚV, – ekki Ríkisútvarpið. Undarlegar eru hins vegar þakkarauglýsingar starfsmanna Ríkisútvarpsins,
sem glumið hafa í eyrum að undanförnu. Þeir kalla sig alltaf starfsmenn
RÚV. – Vita þeir ekki hvað stofnunin
heitir? Hún heitir ekki RÚV. Hún
heitir Ríkisútvarpið. Þeir starfa hjá
Ríkisútvarpinu. Þeir starfa ekki hjá
neinu RÚV!“
- Eiður S. Guðnason í 1826. pistli
sínum um málfar og miðla á eidur.is.
„Ekkert er nýtt
undir sólinni og
mikil hitamál
geta leitt til óeirða
eins og við sáum
í Gúttóslagnum
og árás kommúnista á lýðræðið
á Austurvelli 30 marz. Svo næst í
búsáhaldabyltingunni sem æst
var upp af kommúnistum innan
úr Alþingishúsinu að hluta til. 30.
marz varð að kalla út varalögreglu
en í búsáhaldabyltingunni munaði
hársbreidd þegar almennir borgarar
gengu fram fyrir skjöldu að verja
úttaugaðar hetjur okkar.“
- Af síðu Halldórs Jónssonar á
blog.is, 28. október sl.
„Þeir sem öskra, þeyta lúðra, stappa
niður fótum, kasta eggjum, eyðileggja vinnufrið, reyna að hrópa
niður ræðumenn eða hertaka
ræðupúlt með langlokum þegar
fundartími er takmarkaður, gefa
auðvitað til kynna að þeir hafi í raun
ekki haldbær rök fyrir skoðunum
sínum. Skýrt dæmi var ruddaskapurinn sem sýndur var á Austurvelli 17. júní þegar forsætisráðherra
flutti ræðu sína, en mörg önnur
dæmi mætti nefna um fólk sem vill
þagga niður í talsmönnum annarra
sjónarmiða og þannig einnig sjá til
þess að aðrir þori ekki að taka undir
með þeim. Slíkt er oftast vísbending
um að menn treysti sér í raun ekki
í efnislegar umræður.“
- Úr pistli Vefþjóðviljans,
andriki.is, 26. október sl.
„Íslenska þjóðin
er einstök fyrir
það hve marga
snillinga hún á.
Snillinga sem
fengu þá náðargáfu í vöggugjöf
að vita miklu betur en ég hvað mér
sjálfum er fyrir bestu. Og ekki bara
mér, heldur öllum! Raunar væri nær
að tala um gáfur frekar en gáfu vegna
þess að vöggugjöfin samanstendur
af nokkrum haganlega innpökkuðum bögglum sem innihalda m.a.
ofurmannlegt innsæi, botnlausa
djúphygli, óendanlega framsýni,
ómældan góðvilja og einstaka fórnfýsi.“
- Úr pistli
Sigurgeirs Orra Sigurgeirssonar
á Eyjunni, 29. október sl.

Stigahúsateppi
Mikið úrval!

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.
Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna
og léttir þrif.
Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Sérverslun með teppi og parket

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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Hjálp til sjálfshjálpar
Rætt við Elísabetu Gísladóttur, framkvæmdastjóra Lýðheilsusetursins Ljósbrots
Nú á dögunum tók Lýðheilsusetrið Ljósbrot til starfa, sem er nýtt úrræði
fyrir ungmenni í vanda. Við tókum Elísabetur Gísladóttur tali, en hún er
framkvæmdarstjóri Ljósbrots og einn af hugmyndafræðingum þess.
Elísabet Gísladóttir nam við Verslunarskóla Íslands og lærði á sínum tíma
iðnrekstrarfræði, en hefur einnig
lokið prófum sem djákni frá guðfræðideild Háskólans og framhaldsnámi í sálgæslu. Þá hefur hún numið
fötlunarfræði, lokið meistaranámi í
lýðheilsufræðum og hlotið kennsluréttindi á framhaldsskólastigi.
Hún hefur starfað sem forstöðumaður hæfingarstöðvar fyrir fatlaða, verið rekstrarstjóri og djákni í
Götusmiðjunni, starfað sem framkvæmdastjóri heilsugæslu og unnið
við bókhald hjá Reykjalundi og Toyota.
Mannrækt
Elísabet vildi koma á laggirnar úrræði
fyrir ungt fólk á aldrinum 18 til 25 ára,
þar sem meginmarkmiðið yrði að efla
starfsfærni. En hvernig hófst þetta starf?
„Ástæða þess að ég fór af stað með
þetta verkefni er sú að Götusmiðjunni
var nýlega lokað og við sáum að úrræði
skorti fyrir ungt fólk sem verið hafði
í neyslu fíkniefna og átt við annars
konar félagsleg vandamál að stríða.
Þarna var ungt fólk sem fann enga von
og skorti jafnvel löngun til að lifa. Ég
horfði upp á það í Götusmiðjunni að
skjólstæðingar okkar reyndu að svipta
sig lífi og okkur tókst að afstýra því.
Ég hef áhuga og trú á manneskjunni
og á mannrækt. Það er það sem drífur
mig áfram.“
Fyrir hverja eru námskeiðin hugsuð?
„Sér í lagi ungt fólk sem er nýkomið
úr meðferð, einnig ungmenni sem þjást
af þunglyndi. Við viljum síðan auka
þjónustuna, til að mynda aðstoða ungar
mæður í vanda. Barnaverndaryfirvöld
hafa brugðist mörgu af þessu fólki. Við
þekkjum dæmi af ungum stúlkum sem
eiga ekki í nein hús að venda þegar þær
verða 18 ára. Það er ekkert sem blasir
við fyrir heimilislaust ungt fólk. Sumir
eru í þeirri stöðu að vera önnur og
þriðja kynslóð bótaþega og við viljum
hjálpa þessu fólki að brjótast úr þeim
vítahring. Að þetta unga fólk öðlist trú
á sig, að það trúi að það geti staðið á
eigin fótum.“

Horft á styrkleika
hvers og eins
Hvernig eru námskeiðin byggð upp?
„Um er að ræða átta vikna dagsprógramm. Námskeiðin eru í reynd þrjú
og sífellt meira krefjandi. Við nýtum
jákvæða sálfræði og lítum til allra þátta
manneskjunnar og horfum á hvern
einstakling fyrir sig og hvernig megi
virkja styrkleika hans. Hugmyndafræðin byggir á heilsueflandi kerfi
þar sem unnið er markvisst með næringu, hreyfingu, líðan og lífsstíl. Í allri
meðferðinni er lögð áhersla á að skapa
tilfinningatengsl sem byggja á hlýju,
kærleika og viðleitni til að hjálpa þátttakendum að skilja tilfinningar sínar
og annarra. Gildin okkar og markmið
í vinnu eru virkni, virðing, vellíðan
og vinátta.“
Elísabet segir geðheilbrigðisvandamál fara vaxandi í heiminum og að
ungt fólk hverfi í síauknum mæli af
vinnumarkaði af þeim sökum. „Við
viljum horfa á styrkleika einstaklinganna,“ segir hún og bætir því við að
með þessu starfi vilji hún „auka jákvætt viðhorf þessa unga fólks til sjálfs
sín og náungans og um leið virkja lífs
neistann. Við þjálfum athygli þeirra og
hugsun í gegnum leik og gleði meðal
annars með núvitundaræfingum.
Mörg þessara ungmenna léku sér
ekki sem börn í leikjum eins og við
þekkjum, en leikir eru gjarnan til þess

Elísabet Gísladóttir, framkvæmdastjóri Lýðheilsusetursins Ljósbrots.

fallnir að þjálfa athygli, einbeitingu og
vekja upp glaðværð“.
Léttur andi
Hvernig hefur ykkur gengið að koma
starfseminni á laggirnar?
„Við höfum í byrjun ekkert fé, en
vonumst til að fá stuðning frá hinu
opinbera en það eru einstaklingar
og fyrirtæki sem gera okkur kleift að
hefja starfsemina. Allur húsbúnaður
kemur frá Götusmiðjunni og styrkt-

Ljósbrot hefur komið sér vel fyrir í Síðumúla 13. 

Ljósmyndir: Sigtryggur.

araðilum hennar. Eins koma að þessu
viðamikla verkefni margir áhugasamir
sjálfboðaliðar, þar á meðal, ráðgjafar,
sálfræðingar, læknar, hjúkrunarfræðingar, listþerapistar, kennarar,
íþróttakennarar, leikarar, björgunarsveitarfólk kynnir sjálfboðaliðastarf
og meira að segja höfum við fengið
fyrrverandi fegurðardrottningu til
að æfa framkomu og förðun. Nemar
okkar eru misvel undirbúnir til að
takast á við lífið. Sumir eru illa læsir
og kunna jafnvel ekki á klukku. Við
hjálpum þeim sem þurfa að finna húsnæði og veitum öllum ráðgjöf varðandi
störf og nám.“
Ásamt Elísabetu koma að undirbúningsstarfinu Kolbrún Ingibergsdóttir,
sem er fjármálastjóri, og Alma Rut
Lindudóttir verkefnastjóri, en Lýðheilsusetrið Ljósbrot er í Síðumúla 13.
Ljósbrot hefur einnig tekið við neyðarsíma Götusmiðjunnar og þangað getur
fólk hringt og fengið gjaldfrjálsa ráðgjöf allan sólarhringinn.
„Við leggjum áherslu á gleði, hlátur
og léttleika í okkar störfum,“ segir Elísabet og bætir því við að ungmennin
verði að hafa einbeittan vilja til að

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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ná tökum á sínu lífi og enginn megi
vera í neyslu fíkniefna meðan á námskeiðunum stendur.
Virkja ofvirknina
Hvað tekur við að námskeiði loknu?
„Þegar námskeiðin eru á enda ganga
ungmennin inn í nemendafélagið
okkar „Ljósbrotin“ sem geta gefið þeim
tækifæri að vinna margvísleg sjálfboðaliðastörf hjá hjálparsamtökum,
ásamt því að þau skipuleggja sjálf
sitt starf. Það þarf að virkja ofvirknina, finna ungu fólki vettvang til að
beisla sköpunarkraft sinn. Menntakerfið hefur einblínt alltof mikið á
hefðbundið bóknám og sumir skjólstæðinga okkar hafa dottið út úr skóla
af þeim sökum. Við sjáum líka fyrir
okkur að þetta úrræði geti komið í stað
fangelsisrefsingar ungmenna í sumum
tilfellum. Við höfum tækin og úrræðin
til að snúa þessu unga fólki inn á réttu
brautina, þannig að þau fari að horfa
jákvæðum augum á lífið og verði nýtir
borgarar. Það þarf þorp til að ala upp
barn en heila þjóð til að koma einstaklingi út í lífið sem á einhverjum stað
hefur misstigið sig. “

HEIM

ILISMATUR

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir
á aðeins örfáum mínútum. Ljúffengir, hollir og fjölbreyttir réttir fyrir alla fjölskylduna.
Ding og maturinn er tilbúinn.
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SAMGÖNGUR

olafurkr@centrum.is

Gangbrautir og gangbrautaleysi í Reykjavík
Þeir sem nota samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins hafa sjálfsagt tekið
eftir því, hversu mismunandi áherslu bæjarfélögin leggja á gangbrautir
og að sjá til þess að öryggi þeirra sé sem mest. Flest þeirra leggja metnað
sinn í að gera þetta vel og fara að lögum og reglugerðum. Eitt sker sig úr
hvað varðar að fylgja slíku ekki eftir og það er Reykjavík.
Í umferðarlögum er fjallað um gangbrautir, umferðarrétt á þeim og hvernig
þær skulu úr garði gerðar. Þar segir í 26.
grein: Ökumaður, sem nálgast gangbraut, þar sem umferð er ekki stjórnað
af lögreglu eða með umferðarljósum,
skal aka þannig að ekki valdi gangandi
vegfaranda á gangbrautinni eða á leið
út á hana hættu eða óþægindum. Skal
ökumaður nema staðar, ef nauðsynlegt
er, til að veita hinum gangandi færi á
að komast yfir akbrautina.
Í reglugerð um 289/1995 sem fjallar
um umferðarmerki og merkingar er
tilgreint, að gangbraut skuli merkt með
umferðarmerki D02.11 báðum megin
akbrautar, sem og á miðeyju þar sem
hún er. Þá skal merkja gangbraut með
yfirborðsmerkingum, hvítum línum
þversum yfir akbraut (zebrabrautir).
Gangbrautarskilti
og zebrabraut
Til að draga þetta saman, þá verða gangbrautir sem ekki eru ljósastýrðar að vera
merktar samkvæmt framansögðu. Það
skiptir máli, þar sem umferðarmerkið
„gangbraut“ þýðir að gangandi eiga
forgang fram yfir þá sem eru á vélknúnum tækjum og ber þeim því að
stöðva og víkja þar með fyrir hinum
gangandi. Það er því umferðarmerkið
sem gildir. „Zebrabrautin“ ein og sér
gerir það ekki, heldur er hún til nánari
skýringar og áherslu. Aðrar merkingar
hafa ekkert gildi í þessu sambandi, eins

og tíglar, upphækkanir, hraðahindranir,
listaverk, eða hvað annað sem menn
setja á gönguþveranir.
Víðast hvar í heiminum er þetta
reglan hvað varðar gangbrautir: Gangbrautarskilti og zebrabrautir. Sama á
við í flestum sveitarfélögum á Íslandi,
sem og á þjóðvegum Vegagerðarinnar. Á flestum stöðum er þetta til
fyrirmyndar, þó svo að gloppur séu
hjá mörgum.
Lögum ekki framfylgt
Í Reykjavík hefur þessu verið öfugt
farið um margra ára skeið. Löglegar
gangbrautir eru í miklum minnihluta
og þá helst í grend við skóla, þar sem
foreldrafélög og skólastjórnendur hafa
krafist úrbóta. Í staðinn eru allskonar
útfærslur á því sem borgin kallar
„gönguþveranir“, sem er nokkuð sem
ekki á sér stað í lögum og reglum, nema
við umferðarljós.
Innan borgarkerfisins hafa menn
gengið með þá grillu, að gangbrautir
veiti falskt öryggi og hinir gangandi
æði yfir þær án þess að gæta að annarri
umferð. Þetta er þvert á það sem langflestir halda fram í öðrum sveitarfélögum, umferðarlög mæla fyrir um og
umheimurinn hefur sem meginreglu.
Gangbraut með lögbundnum merkingum er það sem allir nota. Það er
líka það sem börnum er kennt í umferðarskóla Samgöngustofu og lögð er
áhersla á í öllu kennsluefni.

Hér á Ánanaustum er skringileg upphækkun, en engin gangbraut.

Rétt merkt gangbraut í Garðabæ, með gangbrautarmerki og zebra.

Einföldum og samræmum
Gönguþveranir í Reykjavík eru af
öllum mögulegum gerðum og engin
leið að átta sig á hvað sumar þeirra
þýða og hver umferðarrétturinn er.
Hinir gangandi og þeir akandi þurfa
að koma sér saman um umferðarrétt
og hver eigi forgang á hvern. Þetta
er gert með óskráðum hætti, eins og
augnagotum, handa- og höfuðhreyfingum, ljósablikki o.s.frv. Allir hafa
sinn hátt og sinn skilning og því er
mikil hætta á misskilningi, sem þá oft
endar með slysi.
Með því að nota einfaldar og
samræmdar merkingar, eins og lög
kveða á um, verða skilaboðin einföld
og allir vita hvar þeir standa. Gangbrautarmerki samkvæmd lögum og
zebramerkingar á götum er það sem
allir læra og skilja. Virknin á þeim
er einföld. Ef gangandi eða hjólandi
vegfarandi stendur við gangbraut
með merkjum og zebra, þá ber þeim
sem koma að á vélknúnu ökutæki að
stöðva og hleypa hinum gangandi
eða hjólandi yfir götuna. Rétturinn
er þeirra. Með þessu næst mesta öryggið við þessar aðstæður. Allt annað
kallar á misskilning, vafamál, túlkun
og óvissu.
Ábyrgð veghaldara
Í þessu sambandi er líka rétt að skoða
ábyrgð ef óhapp á sér stað. Á rétt
merktri gangbraut er ábyrgðin ljós.
Rétturinn er þess sem er gangandi.
Sama á við á umferðarljósum. Sá sem
er með grænt ljós á réttinn. Í allri flóru
gönguþverana í Reykjavík er þetta
mjög óljóst, enda oft uppi ágreiningur,
þó svo að ökumenn vélknúinna tækja
séu oftast taldir ábyrgir. Þá vaknar
spurningin um ábyrgð Reykjavíkurborgar þegar merkingar eru ekki samkvæmt lögum. Getur ekki ábyrgðin í
þeim tilfellum verið borgarinnar? Þess
háttar ábyrgð veghaldara hefur mjög
aukist í Evrópu undanfarin ár, þar sem
þeim ber að fara að lögum og reglum
ekki síður en ökumönnum og öðrum
vegfarendum.
Reykjavíkurborg á engan rétt á
að túlka lög og reglugerðir eins og
henni sýnist, heldur ber henni að fara
að lögum og merkja gangbrautir til
jafns við aðra. Þess fór að bera merki
síðastliðið sumar að menn væru að
sjá að sér hvað þetta varðar, en þörf
er á stórátaki á næstu misserum til að
koma þessum málum í sómasamlegt
og löglegt horf.

Ólafur Kr. Guðmundsson

Hér í Grafarvoginum er ekkert sem gefur bílstjóra til kynna að búast megi
við gangandi vegfarendum.

Svona ætti þetta að vera með réttu.

Gangbrautarmerkingar vantar víðast hvar í Reykjvavík, til dæmis hér á Langholtsvegi.

Ekkert sem heldur aftur af bílstjóra að bruna hér áfram Mýrargötu.

152800
•
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•
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Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér.
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Glæsibæ • Húsgagnahöllinni • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri
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BORGIN OG FRAMTÍÐIN

Íbúahverfi úti á Sundunum
Hugmyndir um eyjabyggð

Ef við horfum á loftmynd af Reykjavík má glögglega sjá mikið landflæmi
á eyjunum fyrir norðan nesið. Stærst þessara eyja á Sundunum er Viðey,
því næst kemur Engey, Þerney, Akurey, Lundey og Hólmarnir. Þá er rétt
að hafa Geldinganes með í þessum flokki, enda aðeins lítið eiði sem skilur
milli lands og nessins.
Byggð frá landnámi
Langt fram eftir síðustu öld var búið í
fjölmörgum eyjum við Íslandsstrendur,
en þær eru nú langflestar komnar í eyði.
Sama gildir um eyjarnar á Kollafirði.
Frá landnámi var byggð í Viðey og frá
árinu 1225 var þar starfrækt klaustur af
Ágústínusarreglu. Í upphafi tuttugustu
aldar var rekin umsvifamikið útgerð í
Viðey og þá reis þar 100 manna þorp.
Það eina sem enn stendur af þorpinu er
skólahúsið, en þorpið lagðist endanlega
í eyði árið 1943.
Í Engey var búið frá öndverðu, en
getið er byggðar í Engey í landnámu.
Þar var meira að segja kirkja á árunum 1379–1765. Síðustu ábúendur
fluttu úr Engey árið 1950. Í sveig út
frá suðurodda eyjarinnar liggur langt
sker, Engeyjarboði, sem sjór rétt flýtur
yfir á fjöru, en miklar grynningar eru
allt í kringum eyjuna. Í Þerney var
byggð allt til ársins 1943 og sagnir
um að þar hafi verið kirkjustaður.

„Nálægðin við hafið
er heillandi og Sundin
ævintýraland sem
flestum er hulið.“
Ekki er vitað til þess að nokkur hafi
búið í Akurey, en líklegt má telja að
einhvern tímann í fyrndinni hafi verið
manngengt þangað út. Á sundinu milli
Akureyjar og Örfiriseyjar, svokölluðu
Hólmasundi, er dýpi aðeins 0,8 metrar
á háfjöru. Kynslóðir Reykvíkinga hafa
leikið sér að því að vaða út í Hólmana
á fjöru, en sagnir eru um að þar hafi
hús einokunarverslunarinnar staðið
upphaflega.
Miklar grynningar
Á Hólmasundi eru miklar grynningar
eins og víðast hvar á Sundunum og við
nesið. Talið er að land hafi sigið um
hálfan annan metra frá landnámi og

Þann 5. nóvember s.l. gaf
Íslandspóstur út jólafrímerkin
2015 og frímerkjaröð tileinkaða
íslenskri myndlist. Myndefni
jólafrímerkjanna á að miðla
þeim kósí hughrifum sem
vakna í aðdraganda jólanna.
Jólaprýði Póstsins 2015 er
tileinkuð þremur kirkjum:
Húsavíkurkirkju, Þingeyrakirkju
í Húnaþingi og Neskirkju í
Reykjavík.

Fyrstadagsumslög fást á helstu pósthúsum.
Einnig er hægt að panta þau hjá
Frímerkjasölunni. Sími: 580 1050.
Netfang: stamps@stamps.is
Heimasíða: www.stamps.is
facebook.com/icelandicstamps

ætla má að landbrot hafi einnig verið
töluvert frá þeim tíma. Við gætum
því hæglega ímyndað okkur að ef við
förum tvo metra út séum við komin
með útlínur landsins áþekkar því sem
þær voru við landnám.
Þá birtist okkur stór eyja á Skerjafirði og Akurey, Engey, Viðey og
Geldinganes verða miklu stærri. Það
eru þessar miklu grynningar úti fyrir
ströndinni sem hafa gert okkur kleift
að stækka nesið eins mikið og raun ber
vitni. Langstærstur hluti Örfiriseyjar er
landfylling og þá er öll Sæbrautin frá
Kleppsvegi lögð á uppfyllingu. Ef að
sjávarstaða lækkaði um tvo metra væri
Viðey nánast landföst við Gufunes.
Fyrir um það bil hálfri öld voru uppi
ráðagerðir um varnargarð frá Örfirisey
út í Engey, líkt og sjá má af meðfylgjandi mynd. Fallið var frá þeim fyrirætlunum og Sundahöfn reist í staðinn.
Hugmyndir um hagnýtingu eyjanna
eru því ekki nýjar af nálinni.
Framtíðarbyggingarland?
Á seinni árum hafa komið fram
hugmyndir um byggð í eyjunum,
meðal annars með uppfyllingum frá
Örfirisey út í Akurey, brú þaðan út í
Engey og mikilli stækkun eyjunnar,
brú úr Gufunesi út í Viðey og góðri
vegtengingu út á Geldinganes, hluti
svokallaðrar Sundabrautar.
Nokkuð stórt hverfi atvinnufyrirtækja hefur risið í Örfirisey á síðustu
árum og mætti hugsa sér að á uppfyllingum í áttina að Akurey geti á næstu
árum og áratugum orðið umfangsmikil
starfsemi. Þar mætti til dæmis hugsa
sér framtíðarstað útgerðar og fiskvinnslu í Reykjavík.
Á umliðnum árum hafa oft komið
fram hugmyndir um nýjan flugvöll á
Lönguskerjum eða úti í Engey. Flugvöllurinn er í reynd afar vel staðsettur
þar sem hann er. Hvers vegna ekki að
reisa frekar íbúabyggð í Engey? Allt
í kringum Engey eru miklar grynningar og hægt væri að tvöfalda stærð
eyjarinnar með uppfyllingum, líkt og
sjá má á meðfylgjandi teikningum, og
gera hana svo gott sem landfasta með
þverun frá Kirkjusandi.
Hvers konar byggð?
En þá er rétt að spyrja sig hvers konar
byggð ætti helst heima á eyjunum.
Best færi á því að hún yrði lágreist og
í því sambandi væri gott að hafa sem
fyrirmynd byggð á eyjunum í sænska
skerjagarðinum. Þá mætti hugsa sér
að skapa hverfi sem hefðu sérstöðu
– byðu upp á annars konar byggð en
finna má í öðrum hverfum borgarinnar. Víða á strönd Kaliforníuríkis
í Bandaríkjunum má finna bæi sem
einkanlega eru byggðir listafólki. Þar
eru mjög strangar reglur um útlit húsa
til að samræmis sé gætt og hús mega
þannig sums staðar ekki vera hærri en
ein hæð og aðeins um 150 fermetrar
að grunnfleti. Gaman væri að sjá slík
hverfi með heildarsvip rísa í Reykjavík, en fremur lítið hefur verið byggt af
litlum sérbýlum í borginni undanfarna
áratugi.
Það er talsverður ljóður á Reykjavík
að hér er hvergi að finna heildsteyptan
gamlan bæ. Ef við finnum fallega upp-

Mikið landflæmi er á eyjunum úti á Sundunum.

Hugmyndir um eyjabyggð eru ekki nýjar af nálinni. Þessi hugmyndateikning
var gerð fyrir áratug.

Á þessari skýringarmynd má sjá með grænum lit mögulegt byggingarland úti
á Sundunum, sem yrði að stórum hluta á landfyllingum.

Við landnám var nesið stærra og ekki er óhugsandi að þá hafi Akurey verið
landföst.

gert gamalt hús þá er jafnan nýtískulegt
hús í næsta nágrenni, svo heildarsvipur
hverfis verður lítill. Á undanförnum
árum hefur húsvernd vaxið ásmegin
og sífellt fleiri vilja búa í gömlum

húsum. Að sama skapi hefur sú krafa
orðið hávær að fjölskyldubíllinn sé of
fyrirferðarmikill í gamla bænum. Víst
er að margir myndu kjósa að búa í heilsteyptu gömlu bæjarumhverfi líkt og
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Björn Jón Bragason

Seint á sjötta áratugnum komu fram hugmyndir um gríðarmikinn varnargarð
út í Engey.

var um aldamótin 1900. En til að koma
til móts við þessar óskir er vitaskuld
ekki mögulegt að banna bæjarbúum
að vera á bílum og þaðan af síður er
möguleiki á að endurreisa miðbæinn
allan í stíl gamalla húsa.

Gamla Reykjavík
endursköpuð
Kvikmyndaleikstjóri nokkur var á
ferð hér fyrir nokkrum árum og leitaði hentugs tökustaðar fyrir kvikmynd
sem sýna átti gamla tíma hér á landi.

Bæjarhúsin í Engey, seint á 19. öld.

Honum var sýnt Árbæjarsafn, en það
gat ekki hentað, þar sem ætíð sáust
í bakgrunni nýtísku íbúðarblokkir.
Flest tilbúin gömul þorp af þessu
tagi erlendis eru staðsett á eyjum eða
nokkru fyrir utan borgir til að raska
ekki þeirri innlifun gesta að þeir gangi
inn í gamlan tíðaranda.
Sú hugmynd er ekki ný af nálinni að
flytja Árbæjarsafn út í Viðey og raunar
mætti telja þá hugmynd vel framkvæmanlega án sérstakra fjárveitinga
úr borgarsjóði, enda landið sem safnið
stendur á afar verðmætt byggingarland. En ganga mætti enn lengra og
reisa heilt hverfi í Viðey í gömlum
stíl. Gamla Reykjavík endursköpuð.
Hinir nýju eyjarskeggjar myndu þá aka
yfir brú frá Gufunesi og leggja bílum
sínum á lítt áberandi stað í útjaðri
eyjarinnar.
Síðan myndi lítill strætisvagn aka
þeim eftir eyjunni og það yrði eina
vélknúna farartækið sem fengi að aka í
eyjunni, eða þá að akstur einkabíla yrði
mjög takmarkaður til að viðhalda andblæ gamals tíma. Jafnvel mætti hugsa
sér að endurreisa heilu götumyndirnar
frá Reykjavík aldamótanna 1900.
Marglit bárujárnshús
Marglit bárujárnshús myndu sóma sér
vel í Viðey. Í fallegri lágreistri byggð.
Vistvænni og varkárri byggð í sátt við
fuglalífið. Ekki yrði þó byggt á vestari
hluta eyjunnar og þar fengju fuglarnir
að njóta sín. Hér væri gamla Reykjavík
mætt, en samt með fullu notagildi. Sérstætt og friðsælt hverfi, en um leið að-

Eins og sjá má á þessari gömlu ljósmynd, sem tekin er af Skólavörðuholti,
hefur Örfirisey verið margfölduð að stærð með landfyllingum.

Um aldamótin 1900 reis lítið þorp í austurhluta Viðeyjar. Lágreist marglit
bárujárnshús myndu fara eyjunni vel.

dráttarafl fyrir ferðamenn með margs
konar starfsemi. Ekki þyrfti einu sinni
að reisa sóknarkirkju í Viðey, því hún
er nú þegar til staðar.
Á Sundunum eru líka fleiri
eyjar, Þerney og Lundey, og þá er á
Geldinganesinu ein síðasta óbyggða
suðurhlíðin í Reykjavík. Þar mætti
hugsa sér mjög fallegt hverfi með sérbýlum.
Forfeður okkar tóku sér margir

Hollar vörur úr náttúrunni
Íslensk framleiðsla
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H-Berg efh | S. 565-6500 | hberg@hberg.is | hberg.is

hverjir bólfestu út við ströndina. Þaðan
var gott að stunda útræði og veðurfar
mildara en þegar ofar dregur. Í nágrannalöndum okkar er mikil byggð út
við ströndina ekki óalgengt að menn
fari ferða sinna á bátum. Nálægðin
við hafið er heillandi og Sundin ævintýraland sem flestum er hulið. Byggð
á eyjunum myndi gerbreyta ásýnd
Reykjavíkur og að öllum líkindum til
betri vegar.
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Þessi tíu atriði
geta gert lífið
svo miklu betra

Meira en bara
blandari!
• Mylur alla ávexti, grænmeti
klaka og nánast hvað sem er
• Hnoðar deig
• Býr til heita súpu og ís
• Uppskriftarbók og
DVD diskur
fylgja með

Hamingjan er ekki eitthvað sem bara gerist. Að vera hamingjusamur er
nokkuð sem við getum tileinkað okkur. Eins og með flest annað í lífinu þá
kemur hún ekki til okkar á silfurfati. Ólíkt því sem margir halda þá krefst
það vinnu að vera hamingjusamur og það þarf stöðugt að hafa gætur á
hugsunum sínum og viðhorfi. Þess vegna er hamingjan val og eflaust eitt
það skynsamlegasta sem þú getur valið í þessu lífi. Enda benda nýjustu
rannsóknir til þess að hamingjusamt fólk sé 35% ólíklegra en hinir til að
deyja fyrir aldur fram. Hér eru tíu mikilvæg atriði sem þú ættir að hafa í
huga viljir þú vera virkilega hamingjusamur.

Lífstíðareign!
Tilboðsverð kr. 109.990
Með fylgir Vitamix sleif
drykkjarmál og svunta
Fullt verð kr. 137.489

1. E
 kki festast
í fortíðinni
Öll eigum við okkar fortíð – og hún
getur verið full af vonbrigðum, mistökum, særindum og óuppfylltum
væntingum. Allt þetta er hluti af okkar
sögu og okkar lífi en það er algjör
óþarfi að láta fortíðina stjórna framtíðinni og núinu.
Lærðu að meta það sem þú hefur
núna og gerðu það besta úr aðstæðunum og láttu núið vera það sem
skiptir máli.

R a u ð a g e rð i 2 5 · 1 0 8 R

eykjav

ík · S

ími 4
40 18
00 · ww
w.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

2. Ekki einblína á það sem
þér finnst vanta í líf þitt
– horfðu frekar á það
sem þú hefur
Vertu þakklát/ur fyrir það sem þú hefur
því hamingan snýst ekki um að eiga allt
það sem þig langar til. Það má endalaust velta sér upp úr því sem manni
finnst vanta en það getur líka skemmt
fyrir því að þú kunnir að meta allt það
sem þú hefur. Að vera þakklát/ur setur
hlutina í samhengi og gerir þig um leið
jákvæðari í lífinu.

Það er alltaf gaman í Gaflaraleikhúsinu

Harmageddon

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

AUKASÝNINGAR
Föstudagur
13. nóvember

Sunnudagur 1. nóvember
kl.20.00
kl 13.00 Uppselt
Sunnudagur 8. nóvember
Föstudagur
kl 13.00 aukasýning
20. nóvember
Sunnudagur 15. nóvember
kl.20.00
kl 13.00 Uppselt
Tryggið
Sunnudagur 22. nóvember
ykkur miða
kl 16.00 Lokasýning

565 5900
midi.is

3. E
 kki vera of harður
og gagnrýninn
gagnvart sjálfum þér
Sýndu sjálfri/sjálfum þér þolinmæði
og vægð því þú ert eflaust að gera
eins vel og þú getur. Við erum alltof
oft óvægin í eigin garð og gerum lítið
úr sigrum okkar í lífinu. Sættu þig við
að þú verður aldrei fullkomin/n – því
það er enginn. Umvefðu veikleika þína
og galla því þeir geta líka verið þínir
helstu kostir.
4. Lærðu af lífinu
Lifðu lífinu lifandi og njóttu hvers dags
eins og hann sé sá síðasti. Við erum
öll ólík og það er engin ein rétt leið
sem hentar öllum í þessu lífi. Lærðu
af mistökum þínum og láttu lífsreynslu
þína leiða þig til frekari þroska.
5. Ekki vanmeta gæðatíma
með sjálfri/sjálfum þér
Einbeittu þér að því að elska sjálfa/n
þig í stað þess að láta þig dreyma um
að allir aðrir elski þig. Það er alveg jafn
mikilvægt að gefa sjálfum sér tíma eins

Jóna Ósk Pétursdóttir
og að sinna verkefnum hvers dags. Og
ekki rugla spennu og lífi og fjöri við
hamingjuna því mestu hamingjuna er
að finna innra með okkur.
6. H
 ugsaðu vel
um líkama þinn
Við fáum aðeins þennan eina líkama
til afnota og hann á að endast okkur út
ævina. Því er mikilvægt að fara vel með
hann svo hann endist. Ef við gerum það
ekki getur það orðið okkur dýrkeypt –
en sá kostnaður felst í heilsu- og orkuleysi. Hófleg hreyfing og skynsamlegt
mataræði getur því skipt sköpum.
7. E
 kki bera þig
saman við aðra
Líf okkar allra er ólík vegferð – en það
gerir bæði lífið og okkur sjálf sérstök og
einstök. Því fyrr sem við sættum okkur
við það hver og hvernig við erum því
hamingjuríkara líf getum við átt. Umvefðu þig fólki sem kann að meta þig
og er ekki stöðugt að reyna að breyta
þér. Sönn hamingja felst í því að lifa
lífinu á eigin forsendum og án þess að
bíða og vonast stöðugt eftir samþykki
og viðurkenningu annarra.
8. E
 kki láta
neikvæðar hugsanir
ná yfirhöndinni
Reiðin, afbrýðisemin og gagnrýnin eru
ekki góðir lífsförunautar. Allar leiða
þær frekar til neikvæðari hugsana og
eitra líf þitt. Hafðu hugfast að hugsanir þínar geta skipt sköpum varðandi
hamingjuna.
9. E
 kki kenna öðrum um
mistök þín og ósigra
Taktu ábyrgð á eigin gjörðum því aðeins þannig nærðu fullkominni stjórn
á eigin lífi. Ef þú kennir stöðugt aðstæðum og öðru fólki um ertu ekki
sjálf/ur við stjórnvölinn. Ekki heldur
treysta á að aðrir leysi vandamálin fyrir
þig – gerðu það sjálf/ur en fáðu hjálp
frá öðrum við það.
10. E
 kki tengja
hamingjuna við
eitthvað í framtíðinni
Ertu að bíða eftir að eitthvað gerist í lífinu sem færir þér hamingjuna? Hættu
því lífið er núna. Lífið er vegferð og
mikilvægt að njóta ferðarinnar eins og
hún leggur sig. Og alls ekki fresta hamingjunni – reyndu að sjá allt það smáa í
lífinu sem færir því raunverulega gildi.

Breiðholtskirkja

Morgunblaðið

jona@kokteill.is

KENNILEITI BORGARINNAR
Breiðholtskirkja er eitt sérstæðasta guðshús landsins. Söfnuðurinn er ekki gamall, stofnaður
1972, og fyrsta skóflustunga að
kirkjunni var tekin 5. nóvember 1978. Teikningar gerðu
arkítektarnir Guðmundur
Kr. Kristinsson og Ferdinand
Alfreðsson, auk Harðar Björnssonar byggingarverkfræðings.
Byggingameistari var Kristinn
Sveinsson. Kirkjan var vígð
áratug síðar og safnaðarheimilið
var tekið í notkun árið 1992.
Séra Þórhallur Heimisson er
nú settur sóknarprestur við
Breiðholtskirkju í leyfi séra
Gísla Jónassonar prófasts.

ENNEMM / SÍA / NM71324
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Ný sýning á
Ljósmyndasafni

Á

Ljósmyndasafni Reykjavíkur
í Grófarhúsi, Tryggvagötu 15,
stendur nú yfir yfirlitssýning
á ljósmyndum Gunnars Rúnars Ólafssonar (1917–1965), eins færasta ljósmyndara landsins á sinni tíð. Um er að
ræða nýjar handstækkaðar ljósmyndir,
teknar á Íslandi á árabilinu 1947–1964,
eftir filmum Gunnars. Auk þess eru
sýnd valin myndbrot úr kvikmyndum
Gunnars frá Kvikmyndasafni Íslands

Kammerkór syngur
við guðsþjónustu

K

ammerkór Áskirkju mun syngja
við guðsþjónustu klukkan 11: 00
í kirkjunni á sunnudaginn kemur.
Organisti er Magnús Ragnarsson,

en einnig leikur Ari Hróðmarsson
á básúnu og Martin Pearson á orgel.
Séra Sigurður Jónsson þjónar fyrir
altari og heitt á könnunni eftir messu.

Uhro Kekkonen kemur í opinbera heimsókn til Íslands. Mynd Gunnar Rúnar Ólafsson.

Blómlegt tónlistarlíf í Langholtskirkju

Í

fáum kirkjum landsins er jafn blómlegt listalíf og í Langholtskirkju.
Þar er starfandi sérstakt listafélag
sem stendur fyrir fjölda viðburða nú
í vetur. Næst á dagskrá eru tónleikar
Kórs Langholtskirkju sem haldnir verða
15. nóvember næstkomandi.
Á efnisskránni eru tvö verk eftir tvö
norsk tónskáld. Eitt þekktasta tónskáld
norðmanna, Knut Nystedt, lést á síðasta
ári en hann hefði orðið 100 ára hinn
3. september í ár. Kórinn mun flytja
nokkur af hans þekktustu kórverkum
og einnig verk eftir Ola Gjeilo en hann
fæddist 1979 og hefur vakið heimsathygli fyrir verk sín. Kórinn hefur áður
flutt verk eftir báða þessa höfunda, sér
og áheyrendum til mikillar gleði.

Iceland Airwaves
T
ónlistarhátíðin Iceland Airwaves verður haldin í sautjánda
sinn dagana 4. –8. nóvember.
Alls munu um 200 listamenn leika og
syngja á hátíðinni sem haldin verður
víðs vegar um borgina. Meðal þeirra
sem koma fram eru John Grant og Sinfóníuhljómsveit Íslands, Beach House,
Soak, Úlfur Úlfur, Sóley, Father John
Misty, Skepta, JME, Sleaford Mods,
Låpsley, Agent Fresco, Gus Gus, Dikta,

LA Priest, Emmsjé Gauti, Ariel Pink,
Perfume Genius og Vök.
Gestir hátíðarinnar voru á níunda
þúsund í fyrra og færri komust að en
vildu.

Inn í myrkrið
Fyrirtæki
Ú Fyrirtæki Fyrirtæki
húsFélög

t er komin skáldsagan Inn í
myrkrið eftir Ágúst Borgþór
Sverrisson. Hér er á ferðinni
óvenjuleg spennusaga um ferð manns
inn í myrkrið í eigin sál og til fundar
við myrk öfl í samfélaginu.
Óuppgerð mál úr fortíð aðalsöguhetjunnar, Óskars, leita upp á yfirborðið og hann dregst inn í félagsskap
Við gerum tilboð
og áform sem ógna tilveru hans. Hann
netfang:stendur
thrif@centrum.is
ykkur
að
brátt frammi fyrir
afleiðingum
gerða sinna og framundan er örlagaríkt
uppgjör.
Áður hafa komið út smásögur eftir
Ágúst Borgþór, en hann er starfandi
blaðamaður á DV og skrifar um fjölbreytt málefni. Draumsýn gefur út.

sími 89sími
89 89
566
89 566

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

húsFélög

húsFélög
Við gerum tilboð í reglubundna

Við gerum tilboð í reglubundna ræs
aðkostnaðarlausu.
kostnaðarlaus
ykkur að
í reglubundnaykkur
ræstingu
kostnaðarlausu.

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Við látum það berast

NÁÐU MARKVISST
Í ÞINN MARKHÓP
MARKHÓPADREIFÐUR FJÖLPÓSTUR er hagkvæm og markviss
leið sem sameinar kosti fjölpósts og markpósts og gefur
þér möguleika á að ná til nákvæmlega rétta hópsins.

70% KVENNA
LESA FJÖLPÓST

„Hröð
og góð
þjónusta.“
Þóra Kolbrún
Magnúsdóttir
Þjónustustjóri hjá Eddu

VIÐ GETUM
AÐSTOÐAÐ VIÐ
AÐ NÁ ÁRANGRI
VIÐ DREIFUM INN
Á 80.000 HEIMILI
SEX DAGA
VIKUNNAR

70%
www.postdreifing.is
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Heitir
dagar

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

BAKSÍÐAN
Ragnhildur Alda María
Vilhjálmsdóttir
illiríkjaverslun er mikilvæg
í samskiptum þjóða heimsins. Hún styrkir vinabönd
og hefur reynst mikill friðarstillir.
Öðru máli gegnir um viðskiptabann
sem þjóðir beita hver aðra endrum
og sinnum. Ýmsar ástæður eru fyrir
viðskiptabanni, t.d. hernaður eða brot
á mannréttindum. En getur viðskiptabann leitt til raunverulegra breytinga
á stjórnarháttum? Sennilega ekki segja
sérfræðingar. Hér ræður mestu hve
stórt og áhrifaríkt gerendaríkið eða
-ríki eru. Auk þess fer það eftir því
hversu háð þolendaríkið er alþjóðlegum markaði. Víst er þó að viðskiptabann hefur áhrif á hag alls almennings
í viðkomandi ríki.
Verslun og fjárfesting milli ríkja
eru hindruð með viðskiptabanni og
fyrirtækin fá skellinn fyrst. Áhrifin
dreifast og skaða þjóðarhag. En þótt
efnahagslegar fórnir fylgi þurfa þær
ekki að hafa tilætlaðar pólitískar afleiðingar. Sagan hefur sýnt að pólitísk
áhrif viðskiptabanns eru oft verri fyrir
stjórnarandstöðu landa sem fyrir þeim
verða. Aðstæðurnar ýta undir þjóðernisstolt og styrkja gjarnan stöðu
þjóðarleiðtoganna.
Nú verður ýmsum tíðrætt um viðskiptabann á Ísrael. Án stuðnings
stærri ríkja er reyndar ekki víst að
áhrif Íslands yrðu meira en dropi í
Miðjarðarhafið. Við eigum ekki mikil
viðskipti við Ísrael en flytjum þó inn
ýmsar vörur þaðan og sumar mikilvægar. Ísraelsmenn eru t.d. framarlega
í framleiðslu lyfja og lækningatækja.
Viðskiptabann Íslands á Ísrael bitnar
þannig fyrst og fremst á íslenskum
neytendum og sjúklingum.
Mannréttindi skipta alltaf máli. En
þegar við viljum láta mannréttindabrot
hafa áhrif á viðskipti er rétt að skoða
málin heildstætt og taka ekki eina
þjóð út úr vegna þess að hún liggur
vel við höggi eða hefur af einhverjum
ástæðum sérstaka þýðingu í pólitískri
umræðu á Íslandi. Viðskiptabann
bitnar á mörgum sem hafa ekkert með
málin að gera og jafnvel þeim sem síst
skyldi. Viðskiptabann er ekki pólitískt
leikfang.

Flottir
Plötuspilarar
VERÐLÆKKUN

Fyrir heimilin í landinu

22%

afsláttur af öllum

ofnum

2 LÍNAN

3 LÍNAN

5 LÍNAN

8 LÍNAN

BE2000001-M

BE3002401-M

BE5304401-M

BS831410S-M

Fjölkerfa blástursofn sem er sérstaklega einfaldur í notkun og allri
umgengni. Einnig fáanlegur með
innbyggðum kjöthitamæli.Litur:
Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með innbyggðum kjöthitamæli og
hraðhitakerf i. Sérstaklega þægilegur
í notkun og allri umgengni. Einnig
fáanlegur með sjálfhreinsibúnaði. Litur:
Stál, hvítur og svartur.

Fjölkerfa blástursofn með innbyggðum kjöthitamæli og sjálfhreinsikerf i. Sérstaklega þægilegur í notkun og allri umgengni.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-

Rétt verð kr: 109.900,-

Rétt verð kr: 139.900,-

Rétt verð kr: 219.900,-

Heitir dagar: 70.120,-

Heitir dagar: 85.720,-

Heitir dagar: 109.120,-

Heitir dagar: 171.520,-

Fjölkerfa blástursofn án rafeindaklukku. Er sérstaklega einfaldur í
notkun og umgengni. Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Íslensk notendahandbók.

Stílfögur eldhústæki sem gera gott eldhús betra

22% afsláttur

af öllum

helluborðum

HK634000XB

M

Sálfræðinemi

30-40% afsláttur

af öllum háfum frá Airforce

SÉRTILBOÐ

Airforce

á þessu vinsæla
57 cm helluborði
með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

Verð nú
kr. 69.900,-

Eyjuháfar · Veggháfar
Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði.
Nokkrir háfana eru uppsettir hjá okkur, svo sjón er sögu ríkari.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Verð frá 34.900,-

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
Laugavegur 45
Sími: 519 66 99
Vefverslun: www.myconceptstore.is

ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

Opið virka daga kl. 10-18
og á laugardögum
kl. 11-15.

Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

ORMSSON
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
HELLISSANDI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

