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UltraGlozz bílabónið
endist 6-10 sinnum
lengur en hefðbundin
vaxbón
Níðsterk
lakkbrynja
sem þolir
tjöruþvott

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is

Hraðahindranir út um allt

Plastmódel til
samsettningar
í miklu úrvali.

Valda mengun og slíta fjöðrun bíla

Bíldshöfði
- Sími:
587
0600
Nethyl 2,18
Sími:
587
0600,

Umfjöllun um málið á bls. 8

www.tomstundahusid.is
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur
Finnið
okkur áá facebook.
facebook

Fullkomin snyrting á þínu verði
vatnsheld

vatnsheld

BRAUN Háreyðingartæki
Silk-épil5 Legs&Body
Kr. 16.900,-

ORMSSON.IS

Braun - OralB
Braun - OralB
rafmagnstannbursti
Disney
db4.010
rafmagnstannbursti
Kr. 1.990,db4.510
Kr. 2.290,-

Braun hárblásari
hd550
Kr. 7.990,-

Braun rakvél Sport
197-1
Kr. 12.900,-

Braun hárskeri
hc3050
Kr. 7.990,-

Braun skeggsnyrtir
cruz-6
Kr. 13.900,-

Braun rakvél
cooltec ct2s
Kr. 29.900,-

Lágmúla 8 - Sími 530 2800
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Neðsti hluta Laugavegar og Skólavörðustígs var lokaður á dögunum vegna
Airwaves. Ekki var ýkja líflegt í götunni þá daga. Reykjavík vikublað ræddi
við nokkra kaupmenn við Skólavörðustíg sem sögðu verslunina hafa hrunið
þá daga sem götunni var lokað og biðja borgaryfirvöld að láta af tilraunastarfsemi af þessu tagi.

Ljósmynd: Sigtryggur.

Vilja olíutankana úr Örfirisey

Í

aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins
2030 var gert ráð fyrir að það yrði
samstarfsverkefni sveitarfélaganna
á Stór-Reykjavíkursvæðinu að finna
olíutönkunum í Örfirisey nýjan stað.
Nú hefur svæðaskipulag Stór-Reykjavíkusvæðisins verið afgreitt, en ekki
leitað samstarfs við önnur sveitarfélög vegna staðsetningar olíutankanna.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í borgarráði
gagnrýndu þetta á fundi ráðsins 5. nóvember síðastliðinn og sögðu það „stórt

umhverfismál“ fyrir borgarbúa „að umferð olíutrukka um götur borgarinnar
verði lágmörkuð“. Lóðin sem tankarnir
standa á er um sjö hektarar að stærð
svo nýtingarmöguleikar Örfiriseyjar
myndu gerbreytast hyrfu tankarnir
þaðan.
Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, gagnrýnir að
þrjátíu olíutankar fái að vera til frambúðar á einum besta útsýnisstað við
Faxaflóa og segir að hér ráði væntanlega

„gamall vani“. Hann minnir á að frá
olíubirgðastöðinni í Örfirisey streymi
fullfermdir olíutrukkar um götur borgarinnar og þaðan út á þjóðvegi landsins:
„Þetta er ekki gott í neinum skilningi
og auðvitað er hægt að finna leiðir til
að breyta þessu. Við höfum lagt til að
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
taki höndum saman til að finna olíutönkunum nýjan stað. Það yrði mikilvægt skref til að auka umhverfis- og
loftgæði í þéttbýli,“ segir Júlíus Vífill.

Hugnast illa
Spánarsniglar í Laugarnesi „víggirðing“
Ljósmynd: Erling Ólafsson.

N

áttúrufræðistofnun segir
frá því að ekkert hafi borið
á spánarsnigli í sumar, en
venjulega hafa þeir gert vart við sig síðsumars. En ágúst leið og svo september
og enginn varð var við sniglana. Kuldakasti í vor var kennt um (eða þakkað).
Bjuggust menn jafnvel við að veðráttan
í vor hefði riðið þeim að fullu.

Það reyndist of gott til að vera satt
og nú fyrir skemmstu bárust Náttúrufræðistofnun þrír rauðir sniglar
sem fundust á horni Sæbrautar og Héðinsgötu. Kalda veðráttan í vor dugði
greinilega ekki til að koma spánarsniglunum út af kortinu. Augljóslega
er þörf á verra kuldakasti.

Sorptunnur tæmdar
á 14 daga fresti

F

rá og með næstu áramótum
verða sorptunnur í Reykjavík
tæmdar á 14 daga fresti í stað
tíu eins og nú er, en ekki eru mörg
ár síðan tunnur voru tæmdar viku-

H

verfisráð Laugardals telur
verulega annmarka á umhverfi sendiráðs Bandaríkjanna sem
áformað er að flytji í gamla skrifstofuhúsnæði Ístaks að Engjateigi 7.
Í umsögn hverfisráðs um málið segir
að ljóst sé „að víggirðing“ falli illa að
„ásýnd hverfisins og götumyndinni.
Hverfisráðinu þykir einsýnt að boðað
verði til íbúafundar áður en málið fer
lengra“.

lega. Á sama tíma stendur til að taka
í notkun sérstaka sorptunnu fyrir
plastúrgang, en talið er að plast sé
um 20% úrgangs sem fellur til á reykvískum heimilum.

Mikið úrval af
Jólafötum,
kápum, úlpum,
útigöllum,
húfum,
náttkjólum
og náttfötum
www.dimmalimmreykjavik.is

DIMMALIMM

Laugavegi 53 | Sími 552 3737 | Opið mán.-fös. 10-18, lau. 10-17

Miklar framkvæmdir í Bryggjuhverfi

F

ramkvæmdum við stækkun
Bryggjuhverfisins í Grafarvogi
miðar vel, en alls verða byggðar
185 íbúðir í þessum áfanga. Íbúðirnar

á reitnum eru nokkru fleiri og smærri
en áformað var í eldra deiliskipulagi.
Áætlað er að fyrstu íbúðirnar verði
afhentar snemma á næsta ári og að

öllum framkvæmdum við þennan
áfanga verði lokið fyrir árslok 2016.
ÞG verktakar byggja.

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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Fleyg ummæli

FORYSTUGREIN

„Betra er að tíu sekir sleppi en að einn saklaus líði.“

Á

Hvar á að
kaupa öl og vín?

árunum 1900 til 1913 var gefið út í Reykjavík blað sem kom út á laugardögum og nefndist Reykjavík. Það má því segja að það blað sé að nokkru
leyti forveri núverandi blaðs með sama nafni. Forvitnilegt er að fletta gömlum
tölublöðum blaðsins Reykjavík, ekki síst auglýsingum. Aðalverslun bæjarins
á þeim árum var Thomsens magasín í Hafnarstræti og starfaði í mörgum
deildum. Þar var vöruúrval meira og betra en bæjarbúa þekktu á síðari áratugum og þetta var fyrir daga áfengisbanns og einokunar ríkisins á verslun
með áfengi. Eitt af kjörorðum verslunarinnar var: „Hvar á að kaupa öl
og vín? En í Thomsens magasín!“
Það er doldið kyndugt að forfeður okkar fyrir rúmri öld skuli hafa búið við
meira frelsi í verslun með áfengi en við Reykvíkingar nútímans sem verðum
að gera okkur að góðu einkasölu ríkisins. Flestum er ljóst að kaupmenn eru
betur til þess fallnir að versla með almennar neysluvörur en ríkisvaldið. Nær
öll lönd í okkar heimshluta búa við mun meira frelsi í verslun með áfengi án
þess að vandamál tengd áfengisneyslu séu meiri en hér.
Fyrir Alþingi liggur frumvarp um afnám einkasölu ríkisins með áfengi.
Það yrði mikið heillaskref í átt til frjálsari verslunarhátta ef það frumvarp
verður samþykkt. Frjáls verslun með áfengi gæti rennt stoðum undir verslun
í hverfum borgarinnar á nýjan leik og stuðlað að stofnun sérverslana með öl
og vín, líkt og voru við lýði í höfuðstaðnum fyrir hundrað árum.

Öryggi gangandi vegfarenda

G

rein Ólafs Kr. Guðmundssonar, umferðarsérfræðings og rallýdómara, í seinasta tölublaði hefur vakið mikla athygli, en hann gerði þar
að umtalsefni skort á gangbrautum í Reykjavík. Í
höfuðstaðnum hefur tíðkast um marga ára skeið að
merkja ekki gangbrautir með gangbrautarmerki og
zebrabraut, líkt og alþjóðlegir staðar kveða á um og
skýrlega kemur fram í reglugerð um umferðarmerki, sem sett er með stoð í
umferðarlögum.
Eins og Ólafur benti á hefur skortur á gangbrautarmerkingum í borginni
skapað hættu, sem ekki verður unað við. Reykvíkingar hljóta að gera kröfu
um að bætt verði úr þessu hið snarasta.
Björn Jón Bragason

Vilt þú að tilteknum
götum verði lokað í
fimm mánuði á ári?

T

ilraunir með göngugötur í miðborginni hafa staðið yfir síðustu
sumur og hefur ánægja borgarbúa með þær aukist ár frá ári, samkvæmt könnunum sem Capacent hefur
gert. Nú stendur til að loka ákveðnum
götum til frambúðar í 5 mánuði á ári
eða frá 1. maí til 1. október.
Í skoðanakönnun sem Gallup gerði
meðal félagsmanna í Miðborginni
okkar síðastliðið vor voru 59,8% aðspurðra andvígir því að lengja tímabil
sumargatna á Laugavegi og Skólavörðustíg í 5 mánuði frá 1. maí til 1. október.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs
4. nóvember sl. samþykkti meirihlutinn
tillögu um að loka tilteknum götum
fyrir bílaumferð í 5 mánuði á ári til

Höfundur er
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir,
borgarfulltrúi Framsóknar
og flugvallarvina
gudfinna.johanna.gudmundsdottir@reykjavik.is

frambúðar, þ. e. frá 1. maí til 1. október.
Um er að ræða lokun á Pósthússtræti
við Kirkjustræti, Hafnarstræti að
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- Haft eftir enska réttarheimspekingnum William Blackstone (1723–1780).

Verslunarhús Egils Jacobsen þykir eitt fallegasta hús borgarinnar.

Húsin í bænum
A
usturstræti 9 er af mörgum
talið eitt fallegasta hús bæjarins, en það reisti Egill
Jacobsen kaupmaður árið 1920. Jens
Eyjólfsson byggingameistari teiknaði húsið. Utan á það er mótað mjög
sérstakt skraut, skeljar og stuðlar, en
listamaðurinn Guðmundur Einarsson
frá Miðdal mun hafa annast það verk.
Húsið verður ekki fellt undir neinn
einn stíl í húsagerðarlist, en er undir
áhrifum frá svokölluðum júgendstíl.
Stjarnan fyrir miðju að framanverðu
hefur lengi vakið athygli vegfarenda.
Hér um frímúrarastjörnu að ræða, en
Egill Jacobsen var einn stofnenda frímúrarareglunnar á Íslandi.

austanverðu frá Pósthússtræti, Laugavegi við Vatnsstíg að gatnamótum
Bankastrætis og Þingholtsstrætis og
Skólavörðustíg við Bergstaðastræti.
Göturnar verða þó opnar fyrir vöruafgreiðslu virka daga milli kl. 07:00 og
11:00 og tekið verður tillit til þess að
fatlaðir komist leiða sinna. Minnihlutinn, þ. e. Framsókn og flugvallarvinir
og Sjálfstæðisflokkur, greiddu atkvæði
gegn tillögunni.
Skoðanakönnun
Í skoðanakönnun sem Gallup gerði
fyrir Miðborgina okkar í apríl síðastliðnum þar sem kannað var viðhorf
félagsmanna til sumargatna voru 58,3%
hlynntir sumargötum á Laugavegi og
Skólavörðustíg miðað við reynslu
undanfarinna ára þar sem lokað væri
fyrir bílaumferð frá kl. 12 yfir sumarmánuðina en 38,9 voru því andvígir.
Þá voru 39,4% hlynntir lokunum alla
daga óháð veðri en 35,8% þegar þurrt
væri og hiti yfir 10°.
Hins vegar voru 59,8% andvígir því
að lengja tímabilið í 5 mánuði þannig
að það myndi hefjast 1. maí og ljúka
1. október en 34,6% voru því hlynntir.
Fjöldi svara í könnuninn var 109 og
svarhlufallið 41,4%.
Lítil stemning
fyrir samráði
Ljóst er að þótt ánægja með göngugötur
í miðborginni hafi aukist ár frá ári þá
verður ekki ráðið af þeim skoðanakönnunum sem gerðar hafa verið að
fólk sé almennt tilbúið til þess að loka
götum í 5 mánuði á ári. Því til stuðnings er vísað til framangreindrar skoðanakönnunar en samkvæmt henni eru
58,3% hlynntir sumargötum en 59,8%
eru andvígir því að lengja tímabilið í 5
mánuði. Vegna þessa samráðsleysis við

Vefnaðarvöruverslun Egils Jacobsen
var rekin í húsinu allt fram um miðjan
tíunda áratuginn er starfseminni var
hætt. Örn Jacobsen, barnabarn Egils,
sagði af því tilefni að sér fyndist „hálfóþægilegt að koma á þessar slóðir, það
er eins og eitthvað vanti. En það var
orðið ómögulegt að reka hér verslun,
bílastæðavandræði voru hér mikil,
ekki má leggja hér bíl fyrir framan
lengur en 15 mínútur“.
Undanfarin ár hefur Austurstræti 9
hýst kaffihús og veitingastaði. Húsið er
enn í eigu barnabarna Egils Jacobsen.
Heimild: Kvosin. Byggingarsaga
miðbæjar Reykjavíkur
og frásagnir blaðanna.
borgarbúa og hagsmunaaðila greiddi
minnihlutinn atkvæði gegn tillögunni.
Meirihlutinn í umhverfis- og
skipulagsráði telur hins vegar að miðað
við niðurstöður kannana þ. á m. niðurstöðu könnunar þar sem fram kom að
59,8% aðspurðra félagsmanna í Miðborginni okkar séu því andvígir þá séu
borgarbúar sáttir og því þurfi ekkert
samráð til að loka umræddum götum í
5 mánuði á ári til frambúðar. Meirihlutinn virðist nefnilega ekki átta sig á því
að ánægja með göngugötur á sumrin
annars vegar og lokun gatna í 5 mánuði
á ári hins vegar er ekki alveg það sama
í hugum fólks eins og bersýnilega kom
í ljós í skoðanakönnunni sem Gallup
gerði fyrir Miðborgina okkar.
Hvað vilt þú?
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs var
einnig ákveðið að skoða lokun gatna á
öðrum tímum t.d. fyrir jól, í tengslum
við Hönnunarmars og um helgar frá
miðjum mars. Meirihlutinn er tilbúinn
til samráðs áður en ákvörðun verður
tekin um slíkt, og því ber að fagna, en
í bókun fulltrúa Samfylkingar, Bjartrar
framtíðar og Vinstri grænna segir
í því sambandi: „Nú hefst nýr kafli í
samráði við borgarbúa þar sem leitað
verður skoðunar á því hvort auka beri
við það svæði sem gert er aðgengilegra
gangandi og hvort opna beri götur fyrir
gangandi á öðrum tímum en þegar
hefur verið reynt.“
Málinu er þó ekki lokið innan borgarinnar því næst verður það tekið til
afgreiðslu í borgarráði. Svo spurning
mín til þín er: Ert þú sátt/sáttur við að
þessum götum verði lokað í 5 mánuði
á ári frá 1. maí til 1. október? Endilega láttu okkur borgarfulltrúa heyra
skoðun þína áður en endanleg ákvörðun
er tekin.

AF NETINU
„Fjölmiðlar bera
okkur þá furðufrétt
að tólf manns muni
fara út á vegum
Reykjavíkurborgar
á loftslagsráðstefnu
Sameinuðu Þjóðanna
í París í byrjun næsta mánaðar. Þetta
er rausnarlegt! Ókeypis flug, fínt hótel,
kokkteil, gaman, gaman! Þeir get
gert jólainnkaupin um leið í fínustu
magazínum Parísar. En bíðum nú við:
hvað gerist ef allar borgir jarðar með
120 þúsund íbúa og fleiri senda álíka
sendinefnd til Parísar? Einn fulltrúa
á hverja tíu þúsund borgara jarðar? Er
pláss fyrir milljón manns á fundinum?
Og svo í viðbót kemur sendinefndin
frá ráðuneytunum og umhverfisstofnunum. Losun á koltvísýring við
að senda allt þetta fólk í þotum yfir
hafið hefur sennilega meiri neikvæð
áhrif en þau jákvæðu, sem af fundinum kemur. Manni verður einnig
að spurn: Hvaða vit hafa oddvitar
borgarstjórnarflokkanna á loftslagsbreytingum yfirleitt?“
- Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur á vefsvæði sínu á blog.is,
5. nóvember sl.
„Það er alveg dæmigert að borgarfulltrúar í Reykjavík hafa þanið borgarkerfið út á ógnarhraða, án þess að
nokkur hafi gert neitt til andófs við
því. Minnihlutinn hefur verið ákaflega daufur í stjórnarandstöðunni og
stundum erfitt að greina að yfirleitt
sé nokkur minnihluti.
Það er líka alveg dæmigert að ráðamenn Reykjavíkurborgar hafa nær
ekkert aðhald fengið frá fjölmiðlum,
við samfellda skuldasöfnun og
útgjaldaaukningu borgarinnar. Síðasti
borgarstjóri, Jón Gnarr, var til dæmis
nær alveg látinn í friði þegar kom að
alvörumálum. Þá sjaldan sem hann
var spurður um þau vissi hann ekki
neitt. Það þótti bara sýna hvað hann
var „einlægur“.“
- Úr pistli Vefþjóðviljans á andriki.is,
4. nóvember 2015.
„Frá falli bankanna
hefur gríðarlega
vinna átt sér stað
við að leita leiða til
þess að refsa þeim
sem stjórnuðu þeim.
Sums staðar á Íslandi
er það sagt með stolti að við höfum
fangelsað bankamennina okkar, dæmt
forsætisráðherrann og skrifað nýja
stjórnarskrá á hugarflugsfundi í sundi.
Það er því óhætt að segja að það hefði
verið ákveðinn stemmningsbrjótur að
sýkna hina ákærðu í Ímon-málinu.
Hæstiréttur brást ekki þessari
stemmningu, heldur sneri við sýknudómi Héraðsdóms Reykjavíkur. Sigurjón fær þrjú og hálft ár í fangelsi,
dæmdur fyrir umboðssvik.
Það er ekki endilega víst að margir
nenni að setja sig almennilega inn í
smáatriðin á bak við þennan dóm.
Flestum nægir að vita að menn hafi
verið dæmdir í fangelsi, og ekki er
ósennilegt að mörgum finnist það
hljóta bara að vera sanngjarn—að
einhverju kosmísku réttlæti sé fullnægt. En málið er vitaskuld ekki svo
einfalt. Og þeir sem nenna að setja sig
inn í smáatriðin hljóta að verða býsna
hugsi yfir þeirri þróun sem dómurinn
er til marks um.“
- Þórlindur Kjartansson í grein á
vefritinu deiglan.com, 19. október sl.

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Lundur 17-23

Vindakór 10-12

NÝTT
Fossvogsdalnum í Kópavogi
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.

Naustavör 2-8

bygg.is

Skoðið
teiknin
á byggg. ar
is

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.

NÝTT

Sölusýning sunnudag milli
kl. 14 og

15

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.

Langalína 28-32

NÝTT

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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Kirkjan er opin alla daga
Rætt við séra Guðrúnu Karls Helgudóttur, prest í Grafarvogskirkju
Grafarvogssöfnuður er stærsti söfnuður landsins, telur alls á milli 14
og 15 þúsund sóknarbörn og þar
starfa fjórir prestar og tveir organistar. Einn prestanna er séra
Guðrún Karls Helgudóttir. Við
hittum hana fyrir í kirkjunni þar
sem hún var að ganga frá baukum
fyrir Hjálparstarf kirkjunnar ásamt
góðum hópi kvenna.
Er við höfðum sest niður með kaffibolla var rétt að spyrja fyrst af öllu
hvers vegna hún hefði lagt fyrir sig
guðfræði.
„Ég fór í guðfræði vegna áhuga
á heimspeki. Ég lærði heimspeki í
framhaldsskóla og þar lásum við úr
Biblíunni. Ég ætlaði mér samt alls ekki
að verða prestur þegar ég hóf nám í
guðfræði, en komst brátt að því að
guðfræðin átti vel við mig. Margir
prestar hafa sömu sögu að segja, þeir
höfðu ekki endilega það markmið að
hljóta vígslu þegar þeir innrituðu sig
í guðfræðinám. Ég var sjálf ekki einu
sinni í sunnudagaskóla sem barn, en
afi minn var þó prestur.“
Í sænsku kirkjunni
Hvert lá leiðin að loknu námi við Háskólann?
„Þá fluttist ég til Svíþjóðar, en maðurinn minn var prófessor þar. Ég sótti
um að verða prestur þar ytra og var
prestur í Gautaborg í fjögur ár.“
Hvernig er sænska þjóðkirkjan frábrugðin þeirri íslensku?
„Hún er auðvitað miklu stærri.
Í Gautaborgarstifti starfa um 400
prestar en þeir eru aðeins 150 hér,
svo dæmi sé tekið. Sænska kirkjan
er líka laustengdari ríkisvaldinu en
sú íslenska. Kirkjan þar hélt eignum
sínum, en ríkið innheimtir þó félagsgjöld. Starfið er svipað sem og
messuformið. Helsti munurinn á starfi
presta hér og í Svíþjóð felst í sálgæslu.
Allt að helmingi vinnutíma presta hér
er varið í sálgæslu, en í Svíþjóð hefur
almenningur meiri aðgang að ódýrri
sálfræðiþjónustu. Starf kirkjunnar að
sálgæslu hér er mjög mikilvægt og
margir prestar hafa sérmenntað sig á
þessu sviði.“
Mikið safnaðarstarf
En þið hafið ákveðið að koma heim?

Söfnuðurinn í Grafarvogi er sá fjölmennasti á landinu.

„Já, við fengum bæði starf hérna og
fluttumst heim 2008, rétt áður en allt
hrundi.“
Hafði hrunið árið 2008 áhrif á sálarlíf
fólks og gat kirkjan aðstoðað?
„Já og við héldum meira að segja
reiðimessu árið 2009 þar sem blómapottar voru brotnir og fólk fékk útrás
fyrir reiðina, en gekk burt í sátt.
Kirkjan er vettvangur fyrir athafnir í
gleði og sorg og hún býður upp á form
fyrir útrás. Útfarir eru slíkur viðburður
svo dæmi sé tekið.“
Ég geri ráð fyrir að það sé mikið starf
í svo stórum söfnuði.
„Jú, Grafarvogssókn var aldrei skipt
upp og þess vegna höfum við komið
okkur upp kirkjuseli, sem svo er kallað
í Spönginni. Þar eru haldnar helgistundir sem eru með einfaldara og
léttara form og oftar en ekki sungin
gospeltónlist. Kirkjan sjálf er opin
alla daga. Hér er mikið tónlistarlíf og
starfandi fjórir kórar, kirkjukór, sem
heldur uppi söngnum í messum í kirkjunni, gospelkórinn Vox populi sem er
skipaður yngra fólki, frá 18 ára aldri
og syngur í kirkjuselinu, kammerkór
sem syngur mikið í jarðarförum og
loks starfar hér Stúlknakór Reykjavíkur í Grafarvogskirkju. Hér er líka
líflegt æskulýðsstarf. Á dögunum var
landsmót æskulýðsfélaga þjóðkirkjunnar haldið í Vestmanneyjum og það
sóttu alls um 700 ungmenni á aldrinum 13–18 ára. Fermingarbörnin
eru um 200 talsins og þau fylla kirkjuna um helgar og á virkum dögum.
En Grafarvogurinn er að eldast og er
ekki lengur mest vaxandi hverfi borg-

arinnar. Þegar mest lét voru fermingarbörnin um 350.“
Jákvæðni, gleði
og þakklæti
Hart er deilt á kirkjuna þessi misserin,
hvernig kemur sú gagnrýni við ykkur
sem starfið þar?
„Það er mikil harka í samfélaginu
og óþol hjá sumum gagnvart trúarbrögðum. Kirkjunni hefur gengið illa
að tala við þjóðina í ákveðnum málum.
Hún þarf að taka gagnrýnina alvarlega
og tala um hana. Það er skrýtið að vera
prestur nú um stundir. Í fjölmiðlum
virðist vera mikill vilji til að fjalla með
neikvæðum hætti um allt sem tengist
kirkjunni. Við sem störfum innan kirkjunnar hittum hundruðir og jafnvel þúsundir manna í hverri viku og upplifum
aðeins mikla jákvæðni, gleði og þakklæti
í garð kirkjunnar. Heimurinn sem birtist
í mörgum fjölmiðlum er svo gjörólíkur
raunveruleikanum í söfnuðunum.
En eru störf kirkjunnar nógu vel kynnt?
Er ekki rétt að kirkjan hafi til dæmis
hlutverki að gegna í almannavarnarkerfinu?
„Jú, kirkjan er með í öllu skipulagi
almannavarna og hefur þar mikilvægu
hlutverki að gegna.“
Nú hefur mikið verið deilt um samband
skóla og kirkju, hvað finnst þér um þá
umræðu?
„Hvergi á Norðurlöndunum gilda
jafnstífar reglur um samskipti kirkju og
skóla og hér í Reykjavík. Það er mikilvægt að settar séu reglur, en við erum að
glíma við sterka hópa í samfélaginu sem
vilja ýta öllu trúarlegu úr almannarými,

Guðrún Karls Helgudóttir er einn fjögurra presta í Grafarvogssókn.

Ljósm. Sigtryggur

ekki aðeins skólum. Ég er ekki viss um
að þetta sé að öllu leyti jákvætt og trúi
því að ólíkar lífsskoðanir geti lifað hlið
við hlið og borið virðingu hver fyrir
annarri. Í þeim skólum þar sem ég þekki
til hafa ekki komið upp nein vandamál
þessu samfara.“
Hver er þín skoðun á sambandi ríkis
og kirkju?
„Við þurfum að skilja þar meira að
þegar kemur að lagasetningu kirkjunnar. Það mun þó ekki breyta neinu
hvað fjármálin varðar því fyrir liggja
lögbundnir samningar um fjárhag milli
ríkis og kirkju og gott að minna á að
ríkið innheimtir ekki bara sóknargjöld
fyrir þjóðkirkjuna heldur önnur trúfélög líka.“
Í gleði og sorg
Ég get ímyndað mér að sum embættisverk presta séu erfið. Hvað er það erfiðasta í þínu starfi?
„Að tilkynna andlát er það erfiðasta
sem ég geri. – Að bera fólki þær fréttir
sem valda því að veröldin hrynur, að ég
tali nú ekki um að tilkynna foreldrum
að barnið þeirra sé látið.“

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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Þetta hlýtur að taka á?
„Já, en ég hugsa þá með sjálfri mér:
Einhver þarf að gera þetta og ég brýni
fyrir sjálfri mér að vera ég sjálf. Á
stundum sem þessum er mikilvægt að
geta treyst á eitthvað sem er sterkara en
maður sjálfur.“
Hvers vegna leitar fólk til prests?
„Vandamálin eru margs konar,
hingað kemur fólk í hjónabandserfiðleikum, fólk sem beitt er ofbeldi
og svo framvegis og kirkjan veitir
alla þessa þjónustu án endurgjalds.
Stundum koma heilu fjölskyldurnar á
fundi hjá okkur til að leysa aðkallandi
vandamál, en þá getum við líka vísað
fólki á fjölskylduþjónustu kirkjunnar
í Reykjavík.“
Þú stundar nú frekara nám vestanhafs,
ekki satt?
„Jú, ég legg stund á doktorsnám í
prédikunarfræðum í Chicago samhliða störfum. Ég hef áhuga á því að
koma boðskap kirkjunnar út fyrir
prédikunina á sunnudögum. Ég set
þær á youtube, facebook og víðar. Það
er gaman að messa og ég veit ekkert
skemmtilegra en vera prestur.“
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Fyrir þig,
sveppurinn minn

Terbinafin Actavis

– Gegn sveppasýkingu á milli táa eða í nára
Krem 10 mg/g

Notkunarsvið: Terbinafin Actavis inniheldur virka efnið terbínafínhýdróklóríð sem er sveppalyf til staðbundinnar notkunar en terbínafín er
allýlamín, sem hefur breiða sveppaeyðandi verkun. Lyfið fæst án lyfseðils til meðferðar við sveppasýkingu á milli táa (t.d. Trichophyton) og
sveppasýkingu í nára (þ.m.t. candida). Skammtar, fullorðnir og börn 12 ára og eldri: Hreinsið og þurrkið sýktu svæðin vandlega áður en
Terbinafin Actavis er borið á. Setjið kremið í þunnu lagi á sýktu húðina og svæðið í kring og nuddið því laust inn. Við fótsveppum og
sveppum í nára skal bera kremið á sýkt svæði 1 sinni á dag í 1 viku. Ekki má nota Terbinafin Actavis ef ofnæmi er fyrir virka efninu,
terbínafínhýdróklóríði eða einhverju hjálparefnanna. Sérstök varnaðarorð: Terbinafin Actavis er aðeins til notkunar útvortis. Lyfið getur
valdið ertingu í augum. Forðist að lyfið berist í augu, slímhúð eða í vefskemmd. Ef kremið berst í eitthvað af þessum svæðum á að hreinsa
það vel með nægu vatni. Lyfið inniheldur sterýlalkóhól og cetýlalkóhól sem getur valdið staðbundnum húðviðbrögðum (t.d.
snertihúðbólgu). Ekki á að nota Terbinafin Actavis á meðgöngu eða við brjóstagjöf nema það sé algerlega nauðsynlegt. Aukaverkanir: Eins
og á við um öll lyf getur orðið vart við aukaverkanir. Staðbundin einkenni svo sem kláði, skinnflögnun, verkur á notkunarstað, erting á
notkunarstað, truflun á litarefnum, sviði í húð, roðaþot, hrúður o.s.frv. geta komið fram á notkunarstað. Þessi óskaðlegu einkenni þarf að
greina frá ofnæmisviðbrögðum þ.m.t. útbrotum sem stöku sinnum er greint frá og valda því að hætta þarf meðferð. Ef terbínafín berst í
augu fyrir slysni getur það valdið ertingu. Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu.
Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. Ágúst 2015.
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Ofnotkun hraðahindrana í Reykjavík
Flestir sem aka í Reykjavík, nágranasveitarfélögunum, um allt land og erlendis hafa sjálfsagt tekið eftir því hversu ofnotkun hraðahindrana af ýmsu
tagi hefur aukist í Reykjavík. Hraða er að sjálfsögðu stýrt allstaðar, en hvergi
í svo miklu mæli með alls konar kryppum og bílskemmandi aðgerðum og
hér. Ýmsar aðrar aðferðir eru til, en þær eru þó ekki notaðar í Reykjavík.
Rándýrar „strætókryppur“
Gatnakerfið, sem Reykjavíkurborg
sér um, er um það bil 540 km að
lengd. Það samanstendur af 360 km
af húsagötum, 70 km af tengigötum
og 110 km af stofngötum. Samtals eru
á þessu kerfi 1.366 hraðahindarnir af
ýmsum gerðum. Þetta þýðir að það eru
u.þ.b. 400 og 500 metrar á milli hraða
hindrana í gatnakerfi Reykjavíkur að
meðaltali.
Mest er þó af svokölluðum „strætó
koddum“ sem frekar ætti að kalla
„strætókryppur“. Þær kosta líka sitt,
eða yfir 600.000 krónur stykkið niðurkomnar. Parið á venjulega götu er því
hátt í 1,3 milljónir. Væri það meðalverðið á allar þessar hraðahindranir,
er verðmæti þeirra í Reykjavík yfir 850
milljónir króna á núvirði. Býsna stór

fjárfesting, sem sjálfsagt mætti nýta
betur til hagkvæmari og árangusríkari
hraðastjórnunar. „Strætókryppurnar“
eru hannaðar og framleiddar á Íslandi
skv. forskrift og óskum Reykjavíkurborgar og því ekki samkvæmt viðurkenndum stöðlum, sem Íslandi ber þó
að fara eftir skv. alþjóðasamningum
um samgöngur.
Mikil mengun
Röng notkun hraðahindrana í Reykjavík hefur margvíslegar afleiðingar, sem
ekki er nægilegur gaumur gefinn að.
Þar ber fyrst að nefna aukna mengun.
Staðreyndin er sú að bílar eyða og
menga minnst á jöfnum hraða, hver
svo sem hann er. Flestar gerðir bíla í
dag eyða minnst á 70 til 80 km hraða
á klukkustund, eða þegar komið er í

efsta gír og snúningur vélarinnar rétt
fyrir ofan 1000 snúninga á mínútu.
Eyðslan eykst bæði þegar farið er niður
fyrir þennan hraða og eins þegar farið
er hraðar. Mest munar þú um hraðabreytingar. Þegar hemlað er breytist
hreyfiorka bílsins í hita í bremsubúnaðinum. Á sama hátt er eldsneyti eytt
við að auka hraðann.
Með einfaldri eyðslumælingu á
tveggja km köflum í Grafarvogi kom
þetta glögglega í ljós. Ekin var tveggja
km vegalengd í báðar áttir. Allt eru
þetta götur með 50 km hámarkshraða.
Sú fyrsta er með engum hindrunum,
sem er Korpúlfsstaðavegur að Vesturlandsvegi. Þá er Spöngin með þremur
hringtorgum og síðan Strandvegur
með fjórum hraðahindrunum af tveim
gerðum.
Niðurstaðan var sú, að eyðslan
jókst um 7,44% þegar ekið var um
Spöngina með hringtorgum, miðað
við Korpúlfstaðaveg. Þegar ekið var
um Strandveg jókst eyðslan um hvorki
meira né minna en 47,94%. Mengunin frá bílnum jókst einnig að sama
skapi. Sáralítill munur er aftur á móti
á tíma og meðalhraða. Hraðahindranir
valda því að bíllinn eyðir mun meira
eldsneyti og mengar mun meira en á
götum með hringtorgum, þrengingum
eða öðrum hraðastjórnunaraðferðum.
Hér er alltaf miðað við þann sama jafna
hraða sem æskilegur er.

Tjón á bílum
Hitt atriðið er tjón á bílum. Flestir í
Reykjavík eiga og nota fólksbíla. Þeir
eru ekki með sömu hönnun í fjöðrun
og var fyrir um 20 árum eða svo. Þeir

Mældir voru þrír kaflar ólíkir vegarkaflar í Grafarvogi. Strandvegurinn kom
langverst út með 8,95 lítra eyðslu miðað við 100km, en þar er þó nánast engin
umferð gangandi vegfarenda.

Annars staðar í Evrópu gilda skýr viðmið um notkun hraðahindrana og annarra
aðferða til að stjórna hraða.

eru einungis hannaðir fyrir tiltölulega
slétt malbik, með enga samsláttarpúða
og með stutta og stífa fjöðrun. Það gerir
það að verkum að álagið á fjöðrunarkerfið er mjög mikið, jafnvel þó ekið sé
yfir hraðahindranir á lítilli ferð. Tjón á
fjöðrunarbúnaði er verulegt. Umboðin

„Strætókryppa“ framundan. Hver er ástæðan fyrir að setja hana við stöðvunarskyldu. Nokkuð sem þekkist ekki annars staðar.

“Strætókryppur” eru býsna háar, eða 7.5 til 10 cm. Þá eru þær sléttar og því
sleipar, sérstaklega fyrir bifhjól.

Hér hefur „strætókryppu“ verið komið fyrir á umferðarljósum. Algjör óþarfi,
þar sem ljósin stýra umferð og hraða.

Hér má sjá hraðahindrun á Selásbraut, fyrir framan aðra hraðahindrun með
nokkrum sentimetrum á milli. Hver er tilgangurinn?

Séríslensk hraðahindrun á Dalbraut. Óskiljanlegt að setja hana við gönguljós,
sem veita forgang og stýra umferð.

Ólafur Kr. Guðmundsson

Radarmælingar og skilti með upplýsingum um hraða ökutækis er ein af
mörgum leiðum til að stjórna umferð án þess að valda skemmdum á ökutæki
og auka mengun.

og verkstæðin segjast ekki kvarta, þar
sem þetta er stór þjónustuhluti hjá
þeim í dag. Dæmi eru um að bílar sem
hefur einungis verið ekið um 50.000
km hafi orðið fyrir hundruða þúsunda
króna tjóni á fjöðrunarbúnaði, þó svo
að þeim sé ekið gætilega og án óhappa
um götur Reykjavíkur, nokkuð sem er
mun sjaldgæfara í Evrópu.
Til er fjöldi aðferða við að stjórna
og hafa áhrif á umferðarhraða. Góð
upplýsingagjöf er lykilatriði í því sambandi. Allur þorri ökumanna virðir
slíkt, fái hann réttar upplýsingar. Nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gera slíkt eins og til dæmis
Kópavogur, sem setur upp skilti í nágrenni við skóla og er með hreyfanleg radarskilti, þar sem ökumenn eru
upplýstir um það að skólabörn séu á
ferð í nágrenninu. Sama gerir Mosfellsbær með upplýsingagjöf. Radarskilti
hafa verið notuð með góðum árangri
á örfáum stöðum í Reykjavík, eins
og til dæmis á Háleitisbraut, ásamt
þrengingum.
Þurfum að endurskoða
hraðastýringu
Í Evrópu nota menn hraðastýringu á
þann hátt að ná markmiði götunnar
og notendanna í samhengi. Þar er
reynt að koma upplýsingum til ökumanna og beina þeim á þann hraða
sem er talinn öruggur. Samhengi er
í hlutunum, þannig að ef menn vilja
ná fram 50 km hámarkshraða er beitt
aðferðum sem stuðla að því. Í Reykjavík nota menn 30 km hraðastýringu
á götum þar sem hámarkshraði er 50
km, með því að setja „strætókryppur“
á slíka staði í stað annarra mildari og
leiðbeinandi aðferða, sem skila hagkvæmari og öruggari samgöngum fyrir
alla hópa vegfarenda. Minni mengun,
gjaldeyrissparnaður og öruggari umferð væri ávinnurinn á að endurskoða
hraðastýringu í Reykjavík frá grunni
og með því að nota nýjustu tækni á
faglegan hátt.

Nýr Up! frá:

1.790.000 kr.

Verð á mánuði frá: 22.750

Nýr Polo frá:
kr.*

2.390.000 kr.

Verð á mánuði frá: 30.290

Nýr Golf frá:
kr.*

3.090.000 kr.

Verð á mánuði frá: 38.837

Nýr Passat frá:
kr.*

VWeldu þann sem hentar þér.
Samsung sjónvarp
fylgir kaupum á nýjum
Volkswagen!

Nú er góður tími til að skipta yfir í nýjan Volkswagen Up!, Polo,
Golf eða Passat því honum fylgir Samsung sjónvarp sem erfitt er
að taka augun af. Komdu í kaffi til okkar og við hjálpum þér að finna
út hvaða Volkswagen hentar þér best. Hlökkum til að sjá þig!

*M.v. 25% innborgun og 75% lán í allt að 84 mánuði (nánari upplýsingar hjá sölumönnum).

www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

3.990.000 kr.

Verð á mánuði frá: 50.567

kr.*
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BORGIN OG FRAMTÍÐIN

Vilja spítala
á betri stað
Rætt við Guðjón Sigurbjartsson

Samtök áhugafólks um betri spítala á betri stað hafa talsvert látið til sín
taka að undanförnu, en félagsmenn hafa lýst andstöðu við byggingu nýs
Landspítala við Hringbraut og telja aðra staði hentugri. Við hittum fyrir
Guðjón Sigurbjartsson viðskiptafræðing, einn forsprakka samtakanna,
og spurðum hann fyrst af öllu hvernig samtökin urðu til og hverjir kæmu
að þeim.
Fjöldi sérfræðinga
„Hópurinn varð til í mars 2015. Við
Egill Jóhannsson, forstjóri Brimborgar,
tókum þátt í skoðanaskiptum um staðsetningu Landspítalans á facebook. Við
höfðum svipaða afstöðu. Hún var sú
að það þyrfti að finna nýjun Landspítala betri stað en við Hringbraut. Við
ákváðum svo að kanna hvort áhugi
væri fyrir því meðal þeirra sem tekið
höfðu þátt í skoðanaskiptum um málið
að hittast og ræða hvort við ættum að
beita okkur í málinu. Við hittumst

nokkur á kaffihúsi nú í vor og í framhaldinu héldum við fund og fórum
að vinna að því að átta okkur betur
á málinu og sjónarmiðum með og á
móti. Í ljós kom að nokkrir af þeim
sem hittu okkur höfðu haft áhuga á
málinu árum saman svo sem Guðrún
Bryndís Karlsdóttir, verkfræðingur og
sjúkraliði, Guðlaugur Gauti Jónsson
arkitekt, Gestur Ólafsson, arkitekt og
skipulagsfræðingur, og Hilmar Þór
Björnsson arkitekt. Síðan bættust í
hópinn Birgir Grímsson iðnhönnuður

Samtökin telja að kostnaður við framkvæmdir og endurbætur við Hringbraut muni alltaf verða mun meiri en ef
byggður verður spítali frá grunni.

og Þröstur Þorvaldsson sölustjóri, sem
er vélfræðingur og rekstrarfræðingur
að mennt, og Eymundur Sveinn Leifsson verkfræðingur, sem er ráðgjafi við
byggingar sjúkrahúsa í Noregi. Einnig
Sigurgeir Kjartansson, sérfræðingur í
almennum lækningum og æðaskurðlækningum, Vilhjálmur Arason, læknir

ÖFLUG FORVÖRN

GEGN BEINÞYNNINGU
Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

www.hafkalk.is

á slysa- og bráðamóttöku Landspítalans, Ársæll Jónsson öldrunarlæknir,
Ebba Margrét Magnúsdóttir, sérfræðilæknir á kvennadeild og Hermann
Guðmundsson framkvæmdastjóri.
Enn fleiri starfa með okkur en sumir
vilja ekki láta nafns síns getið, til dæmis
vegna atvinnuhagsmuna.
Fjölmargir hvetja okkur áfram, til
dæmis tveir fyrrverandi borgarstjórar,
þó núverandi fylgi Hringbraut. Við
höfum talað við um helming borgarfulltrúa og flestir þeirra eru okkur sammála um að staðsetningin við Hringbraut sé óheppileg, en fáir þeirra vilja
beita sér vegna forsögu málsins, því
flokkarnir eru innvinklaðir í ákvarðanir um Hringbrautina. Á Alþingi er
svipaða sögu að segja. Margir styðja
okkur, til dæmis nánast allir framsóknarmenn með forsætisráðherra í
broddi fylkingar. Píratar eru að skoða
þessi mál og virðast almennt hafa
efasemdir varðandi Hringbraut. Líka
margir sjálfstæðismenn en þingmenn
Samfylkingarinnar virðast almennt
Hringbrautarsinnar, aðallega vegna
þess að þeir telja of seint að skipta um
kúrs, þar á meðal má nefna Árna Pál
Árnason, formann flokksins.“
Ekki of seint að
skipta um skoðun
Þau sjónarmið heyrast gjarnan að það
sé of seint að ákveða núna nýjan stað
fyrir Landspítala – framkvæmdir við
Hringbraut séu komnar of langt á veg
og uppbygging á nýjum stað muni tefja
verkið um mörg ár. Hvað segið þið við
þessari gagnrýni?
„Þessi gagnrýni er skiljanleg en ekki
þarf að skoða málið lengi til að sjá að
þetta er ekki byggt á neinni vissu. Hægt
er að byggja nýjan spítala frá grunni
á opnu athafnasvæði á 4–5 árum. En
áður en byggt er þarf að fara í nýtt faglegt staðarval og ganga frá skipulagsmálum. Það má gera á um þremur
árum þannig að nýtt sjúkrahús gæti
verið að tilbúið eftir 8–10 ár.
Við Hringbraut er áætlað að um
sjö ár taki að koma upp meðferðarkjarnanum og þrjú til viðbótar að
endurgera gamla húsnæðið, samtals
um tíu ár. Reyndar er verið að tefla
því fram núna nýlega að endurgerð
gömlu bygginganna verði gerð samhliða nýbyggingunum, en hver getur
trúað því? Framkvæmdir við Hringbraut geta ekki síður tafist en bygging
nýs spítala. Fjármögnun skiptir einnig
máli. Ef gengið er frá fjármögnun áður
en hafist verður handa má byggja nýjan

spítala frá grunni á skemmri tíma en
tekur að „bútasauma“ við Hringbraut.“
Meirihluti borgarbúa
austan Grensásvegar
Nú hafa margvísleg rök verið nefnd
fyrir staðsetningu spítalans við Hringbraut, til dæmis nálægð við Háskólann
og miðbæinn. Hvaða svör hafið þið
við þessum röksemdum og fleirum sem
heyrst hafa í umræðunni?
„Við spítalann, hvar sem hann rís,
verður byggt hús yfir heilbrigðisvísindasvið Háskólans, það er að segja alla
kennslu fyrir verðandi lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Nemendurnir munu koma beint á spítalasvæðið
og fara þaðan heim að loknum vinnudegi. Það er kostur fyrir nemendurna
sem og aðra að stutt sé á staðinn. Þess
vegna er líka betra fyrir nemendur
að háskólinn færist nær fólkinu, sem
sagt austar í bæinn, en um 70% íbúa
borgarinnar býr austan Grensásvegar.
Samskipti við Háskólann að öðru leyti
verða gegnum netið og einhverjir þurfa
að ferðast á milli. Það eru mjög fáir sem
fara þurfa daglega á milli háskólanna
og spítalans í samanburði við þá níu
þúsund notendur sem munu koma
að spítalanum á sólarhring, hvar sem
hann verður.
Varðandi miðbæinn, þá er löngu
komin þensla í hann vegna stóraukins ferðamannastraums. Það er því
mjög heppilegt fyrir miðbæinn að
spítalinn hverfi úr honum til að rýma
fyrir íbúðabyggð, hótelum og veitingastöðum.“
Nýir spítalar
á Norðurlöndum
Hvernig er þessum málum háttað við
nýjar spítalabyggingar í nágrannalöndunum? Hafið þið kynnt ykkur
þau mál?
„Við höfum fengið mikið af upplýsingum um þessi mál frá öðrum
löndum. Almennt má segja að ný
sjúkrahús séu byggð í útjaðri borga
frekar en í miðbæjum þó það sé ekki
einhlítt. Það að endurnýja og byggja
við gömul sjúkrahús býður upp á
margháttuð vandamál. Endurnýjunarkostnaður hefur tilhneygingu til
að fara úr böndunum og útkoman er
ekki eins góð og ef byggt er nýtt frá
grunni á heppilegum stað. Þróunin
er sú að byggja meira á hæðina vegna
hagkvæmni og styttri ferða milli deilda
þó þetta sé ekki einhlítt.
Nýopnað sjúkrahús í Kalnes í Noregi sem á að þjóna 300.000 manns tók
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Guðbjartur Sigurbjartsson viðskiptafræðingur er einn forsprakka Samtaka um betri spítala á betri stað.

Niðurstöður útreikninga sem samtökin létu gera á hagkvæmni spítala við Hringbraut samanborið við aðra staði.

fimm ár að byggja. Í Hillerød er flott
sjúkrahús sem á að vera tilbúið árið
2020. Þessi sjúkrahús kosta sem svarar
um 90 milljörðum íslenskra króna.
Í Óðinsvéum er stórglæsilegt háskólasjúkrahús, alls 234 þúsund fermetrar, rúmlega sú stærð sem hér er
miðað við. Það var hannað út frá nýrri
hugsun í fyrirkomulagi og útfærslu

sjúkrahúsa. Álmur geisla út í gróðri
vaxna náttúruna sem flæðir inn á milli.
Það er staðreynd að sjúklingum, sem
sjá til og eru í tengslum við náttúru og
gróður líður og heilsast betur. Heilun
og lækning verður mun fyrr.
Karolinska háskólasjúkrahúsið í
Solna í Svíþjóð var nýlega endurbyggt. Það átti að kosta 17 milljarða

Herlev sjúkrahúsið í Danmörku.

sænskra króna en fór í 50 milljarða.
Helsta ástæðan fyrir framúrkeyrslunni
er talin vera vanmat á endurnýjunarkostnaði gamla Solna sjúkrahússins
sem verður áfram í fullri notkun.“
Útreikningar á
hagkvæmni
Hafið þið gert útreikninga á hagkvæmni spítala á nýjum stað?
„Í júní 2015 skiluðum við útreikningum sem sýndu að á núvirði er um
63 milljörðum króna hagkvæmara að
byggja spítalann við Landspítalann

Kalnes sjúkrahúsið í Noregi.

í Fossvogi, en á Hringbraut, ef það
telst fært. Finnist heppilegur staður
til að reisa nýjan spítala frá grunni, í
innan við eins kílómetra fjarlægð frá
svokallaðri þungamiðju byggðar, sem
er nálægt Víkingsvellinum í Fossvogi,
þá myndi nýr spítali á slíkum stað vera
um 101 milljarði króna hagkvæmari
en „bútasaumaður“ spítali við Hringbraut.
KPMG yfirfór útreikningana okkar
í júní. Reyndar fól byggingaraðili spítalans NLSH ofh. KPMG svo í ágúst
að rífa niður okkar útreikninga. Það

gerðu þeir eins og fyrir þá var lagt
en með skýrum fyrirvörum um að
ekki mætti byggja á niðurstöðunum.
Við teljum að hrært hafi verið í
forsendunum með óeðlilegum hætti
til að fá vænta niðurstöðu. En jafnvel
þær brengluðu niðurstöður sýna að
hagkvæmt er að byggja á „besta stað“.
Rannsóknarstofnun atvinnulífsins
við Háskólann á Bifröst vann úttekt
fyrir Samtök atvinnulífins á tengdu
máli og gaf út skýrsluna „Landspítali,
nýbyggingar og ólík rekstrarform“ í
október síðastliðnum. Í skýrslunni eru
staðsetningarmál Landspítalans tekin
fyrir og er í öllum meginatriðum tekið
undir sjónamið Betri spítala. Skýrslan
sýnir hagkvæmni þess að byggja nýjan
spítala á besta stað og er hún talin það
mikil að hún myndi greiða af láni fyrir
byggingarkostnaði sem tekið væri til
40 ára með 3% vöxtum. Spítalabygging
við Hringbraut myndi ekki gera það.
Það má því segja að nýr spítali á besta
stað verði ókeypis miðað við að byggja
við gamla spítalann á Hringbraut.
Hagurinn af því að byggja nýjan
spítala á betri stað nemur alla vega
tugum milljarða króna umfram að
byggja við Hringbraut og til langs
tíma er litið er hann að minnsta kosti
100 milljarðar krónar, því notendum
spítalans mun stórfjölga og verðmæti
þess að hafa spítala í fremstu röð í
heiminum, sem mun geta stækkað
eftir þörfum næstu áratugi, verður
vart metið til fjár.“
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Glersýn
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

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

CMT sagarblöð og
fræsitennur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
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Auglýsingasíminn
er 578 1190

jona@kokteill.is

Gríptu til fyrirbyggjandi aðgerða
gegn flensunni

Þ

að er staðreynd að á haustin
skellur „flensan“ á með öllu því
sem henni tilheyrir. Mismunandi er hvað fylgir henni í það og það
skiptið en afar algengt er að það sé kvef,
hiti og hálsbólga. Margir velja að fara
í flensusprautu á hverju hausti til að
verja sig gegn flensunni en aðrir kjósa
að leita annarra og náttúrulegri leiða
til varnar henni.

Ónæmiskerfið
skiptir öllu máli
Það eru töluvert meiri líkur á því að
pikka upp allar flensur ef ónæmiskerfið
er veikt. Þess vegna er mikilvægt að
styrkja ónæmiskerfið en það er allra
besta vörnin gegn öllum flensum. En
á hvaða hátt getum við styrkt ónæmiskerfið? Hér eru nokkrar aðferðir sem
reynst hafa vel.
Þorskalýsi
Þetta er eitthvað sem við hér á landi
þekkjum vel en kannski ekki allir sem
gera sér grein fyrir hversu mikil og góð
áhrif það hefur á líkamann og heilsuna. Það er ríkt af A- og D-vítamíni og
omega-3 fitusýrum. Þorskalýsið byggir
upp viðnám gegn ýmsum kvillum og
styrkir um leið ónæmiskerfið. Þá er það

Jóna Ósk Pétursdóttir

talið draga úr bólgum í líkamanum.
Þetta er því hin fullkomna leið fyrir
okkur Íslendinga til bæta heilsuna.

Omega-3 fiskiolía
Við hér á Kokteil getum kvittað upp á
það að þetta virkar og við kæmumst
ekki í gegnum veturinn án þess að eiga
flösku af Omega í ísskápnum. Fiskiolían er unnin úr fiski sem er ríkur
af omega-3 fitusýrum. Ekki aðeins
hefur olían góð áhrif á líkamlega heilsu
heldur hefur því einnig verið haldið
fram að hún hafi jákvæð áhrif á andlega
heilsu en hún þarf líka að vera í lagi upp
á almennt heilsufar að gera. Mjög gott
er að taka lýsi og Omega-3 fitusýrur
saman og þannig getur maður næstum
tryggt að flensan banki ekki upp á.
Túrmerik
Þessi kraftmikla jurt hefur heldur betur
sannað gildi sitt en hún hefur verið
notuð sem lækningajurt í Suðaustur-Asíu allt frá því um 600 fyrir Krist.
Fyrir utan ýmsa aðra góða eiginleika
hennar þá getur hún hjálpað líkamanum að kljást við sýkingar, kvef, hósta
og flensu. Kúrkúmín sem er virka efnið
í túrmerikrótinni hefur bólgueyðandi
áhrif.

Hunang og kanill
Þessi tvö efni vinna stórvel saman og
eru kröftug blanda til að bæta ónæmiskerfið. Bæði vinna þau á bakteríum
og síðan hefur kanillinn bólgueyðandi
áhrif. Þetta má taka annað slagið eða
þegar þú finnur að flensan er hellast
yfir þig. Taktu 1 matskeið af volgu hunangi með ¼ teskeið af kanil í þrjá daga.
Sítrónuvatn
Margir hefja daginn á því að fá sér
volgt sítrónuvatn. En það er talið hafa
góð áhrif á ónæmiskerfið og veita vörn
gegn sýkingum og flensu. Þá hefur það
einnig bólgueyðandi áhrif.
Engifer
Engifer styrkir ónæmiskerfið og veitir
vörn gegn sýkingum. Þá getur það
komið í veg fyrir að bakteríur hreiðri
um sig í líkamanum. Sýnt þykir að
engifer sé stórgott við kvefi og sýkingum í hálsi.

Mótið er haldið til að minnast
afreks Vilhjálms Einarssonar á
Ólympíuleikunum 1956.

Silfur- Fyrstur kemur,
fyrstur
fær
á
jólabasar
leikar Kvennadeildar
Rauða krossins í dag
ÍR
María Kristjánsdóttir við hannyrðir fyrir jólabasarinn.

S

ilfurleikar ÍR verða haldnir
næstkomandi laugardag, 21.
nóvember, en um er að ræða
árlegt frjálsíþróttamót sem haldið
er til að minnast silfurverðlauna
ÍR-ingsins Vilhjálms Einarssonar
á Ólympíuleikunum í Melbourne í
Ástralíu 1956. Mótið er haldið fyrir
frjálsíþróttafólk 17 ára og yngra
og fer fram í frjálsíþróttahöllinni í
Laugardal.

Á

rlegur jólabasar Kvennadeildar
Rauða krossinn verður í dag,
laugardaginn 14. desember,
kl. 13-16, en það er árleg hefð margra
Reykvíkinga að koma við á basarnum
til að kaupa sér tertur og hannyrðavörur fyrir jólin – og að sjálfsögðu
til að styrkja gott málefni. Konur í
hannyrðahópi Kvennadeildar hafa
unnið hörðum höndum undanfarna
mánuði að því að prjóna húfur, vett-

linga, sokka og dúkkuföt, auk þess að
útbúa jólaskraut og aðrar vörur tengdar
jólum.
Á boðstólum verða dýrindis tertur,
bakaðar af Kvennadeildakonum í sjálfboðavinnu. Fyrstur kemur, fyrstur fær
– og eftir miklu að slæðast.
Allur afrakstur rennur til mannúðarverkefna Rauða krossins innanlands.
Basarinn verður haldinn í húsi
Rauða krossins, Efstaleiti 9.

KÓPAVOGSTÚN 3
Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri

60+
AFHENDING
Í DESEMBER

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

DÆMI UM SKIPULAG
Íbúð 405, 3 herbergja.

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi.
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s.
sundlaug, banka, bókasafn ofl. Íbúðirnar
verða afhentar í desember 2015, fullbúnar með vönduðum sérsmíðuðum
innréttingum. Flísar á salerni og þvottahúsgólfi en án annarra gólfefna.

PIPAR\TBWA • SÍA

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé
að loka svölum. Traustur byggingaraðili.
Verð gildir til 15. nóvember.

www.kopavogstun.is
Íbúð 501, 3 herbergja.

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík
fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

www.javerk.is
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Hönna Dóra Sturludóttir.

Hanna Dóra syngur Schubert

Ragnar Jónasson.

Ný skáldsaga Ragnars

Ú

t er komin bókin Dimma
eftir Ragnar Jónasson. Hún
greinir frá lögreglufulltrúanum Huldu sem rannsakar síðasta
sakamálið sitt áður en henni er gert
að hætta störfum vegna aldurs. Ung
kona, hælisleitandi frá Rússlandi,
finnst látin á Vatnsleysuströnd og
ýmislegt bendir til þess að hún hafi
verið myrt. Engum er hægt að treysta
og enginn segir allan sannleikann.
Hörmulegir atburðir úr fortíð Huldu
sækja á hana og hún gerir afdrifarík

mistök við rannsóknina sem hafa
ófyrirsjáanlegar afleiðingar.
Fyrri bækur Ragnars hafa notið
mikilla vinsælda, en bók hans, Snjóblinda, hafnaði í efsta sæti metsölulista
í Bretlandi og Ástralíu, fyrst íslenskra
skáldsagna. Önnur bók hans, Náttblinda, er að koma út í Bretlandi um
þessar mundir en breska forlagið Orenda Books hefur keypt útgáfurétt á
fimm af bókum Ragnars. Þá var nýlega
samið um útgáfu á Snjóblindu á Ítalíu
og fleiri samningar eru í burðarliðnum.

H
„Af óþrotlegri auðlegð“
Á
anna Dóra Sturludóttir kemur
fram á tónleikum á Hannesarholti, Grundarstíg 10,

nú á sunnudaginn, 15. nóvember. Á
efnisskránni eru söngljóð eftir Franz
Schubert, Robert Schumann og Hugo

Kjarvalstöðum stendur nú
yfir sýninginn „Út á spássíuna“. Þar er til sýnis fjöldi
teikninga Jóhannesar S. Kjarvals og
skrif þar sem hann samþættir texta
og teikningu. Verkin eru sum hver
óreiðukennd og spegla óstöðvandi
sköpunarþrá málarans og kvikan huga
hans. Sum þeirra draga fram persónulegri og dekkri hlið en þá sem flestir
þekkja en hér má einnig finna efni,
svo sem uppköst að bréfum, sem gefa
vísbendingu um fjölbreytt og fallegt
samband hans við fólkið í landinu og
umslög sem verða efni í ný verk.
Halldór Kiljan Laxness lýsti því eitt
sinn hvernig „Kjarval dreifir kringum
sig listaverkum af óþrotlegri auðlegð,
hvar sem hann er staddur, án þess að
hirða hvort það efni, sem af tilviljun
hefur orðið miðill hans í svip, er hæft

til að varðveita myndina; þannig eru
sum snilldarverk hans gerð á lítilfjörleg vasabókarblöð, pappírspentudúka,
salernapappír og þvílíkt efni óvandað,

Wolf. Gerrit Schuil leikur undir á píanó. Tónleikarnir hefjast klukkan 16:00
og aðgangseyrir er 2500 kr.

Fyrirtæki
Fyrirtæki
Fyrirtæki húsFélög
húsFélög
sem grotnar niður á skömmum tíma.“
Safnið er opið alla daga frá klukkan
10 til 17.

Jólamarkaður á
húsFélög
Tískusýning
iðnnema
Við gerum tilboð í reglubundna
Sjóminjasafninu

Við gerum tilboð í reglubundna ræs
aðkostnaðarlausu.
kostnaðarlaus
sími 89sími
89 89
566
ykkur að
89 566
Við gerum tilboð í reglubundnaykkur
ræstingu
S
N
ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/ netfang: thrif@centrum.is
ykkur að kostnaðarlausu.
sími 89
89 566/ www.thrif.net
www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

unnudaginn 15. nóvember verður
efnt til tískusýningar nemenda
fataiðndeildar og hárgreiðsludeildar
Tækniskólans í Tjarnarsal Ráðhúss
Reykjavíkur. Hönnuðir framtíðarinnar
láta ljós sitt skína en sýningin hefur
ávallt verið vel sótt. Áhugafólk um
tísku ætti ekki að láta þennan viðburð
fram hjá sér fara sem er hluti af Unglist,

listahátíð ungs fólks. Sýningin hefst
klukkan 20:00. Enginn aðgangseyrir.

Einkarekið Apótek

ú um helgina verður
haldinn jólamarkaður í
Sjóminjasafninu á Grandagarði.
Þar er hægt að kaupa vandað
íslenskt handverk í jólapakkann. Markaðurinn er opinn frá
klukkan 10 til 17, laugardag og
sunnudag.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

2. sæti

Metsölulisti

Eymundsso
n
Allar bæku
r 4.-10.11.15

★
★
★
★
★

DYNAMO REYKJAVIK

SSON
BALDVIN
IN
V
D
L
A
PÁLL B
M
TÍMANU
FRÉTTA
IÐ
VERK
UM MÁL

ENDURKOMAN
Endurk
Endurkoman
eftir Ólaf Jóhann Ólafsson er
seiðmö
seiðmögnuð skáldsaga um ástina og leitina
að ham
hamingjunni, einsemd og söknuð,
brotthv
brotthvarf – og endurkomu.
„Framúrskarandi höfundur.“
„Framúrs
BOSTON GLOBE

„Svona á einmitt að skrifa bækur!“
CHICAGO TRIBUNE UM HÖLL MINNINGANNA
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Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 897 7040 & bjornjon@pressan.is

BAKSÍÐAN
Jón Ragnar
Ríkharðsson

Laugavegur 45
Sími: 519 66 99
Vefverslun: www.myconceptstore.is
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Verð frá 34.900,-
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Flottir
Plötuspilarar

Hollir, ristaðir tröllahafrar
VE

inar myrku miðaldir blómstra
á Íslandi og barátta ljóss og
myrkurs geysar stöðugt í
netheimum. Pólitískur rétttrúnaður er
í anda sjónarmiða kirkjunnar á miðöldum. Þá óttuðust prestar viturt fólk
og meðlimir hinnar pólitísku rétttrúnaðarkirkju óttast Sjálfstæðisflokkinn
sem er bara ósköp venjulegur íslenskur
stjórnmálaflokkur.
Raunverulega erum við heppin með
stjórnmálaflokka – allir íslenskir flokkar
vilja standa vörð um velferð borgaranna
og hafa öflugt heilbrigðiskerfi og allir
eiga þeir þátt í sköpun velferðarkerfis
sem virkar nokkuð skammlaust, þrátt
fyrir tímabundna hnökra. En vissulega
eigum við stöðugt að leita leiða til að
bæta hjálp við þá sem eru ósjálfbjarga
og þar verður aldrei of vel gert.
Þáverandi formaður Vinstri grænna,
Steingrímur J. Sigfússon, sagði í viðtali við Morgunblaðið þann 18. febrúar árið 2007 að Sjálfstæðisflokkurinn
hafi – ólíkt norrænum íhaldsflokkum
– alltaf stutt velferðarkerfið. Leiðtogi
vinstri manna hrósar ekki pólitískum
andstæðingum mikið á kosningaári
– þannig að óhætt er að taka mark á
þessum orðum. Enda var Sjálfstæðisflokkurinn virkur þátttakandi í sköpun
heilbrigðis- og velferðarkerfisins frá
upphafi og leiddi þá ríkisstjórn sem
kom því á í núverandi mynd.
Átök ólíkra sjónarmiða eru nauðsynleg í lýðræðisríki og flokkar eiga stöðugt
að leita leiða til að efla sína stefnu – en
það á að takast á um málefni og bera
virðingu fyrir persónum. Einnig má
með sanni segja að allir flokkar séu
nauðsynlegir á meðan þeir hafa kjósendur. Bann við stjórnmálaflokkum er
í anda alræðisríkja, en margir pólitískt
rétthugsandi vilja banna Sjálfstæðisflokkinn, flokk sem þó hefur nærri því
alltaf hlotið mest fylgi hefðbundinna
flokka. Það er hámark heimskunnar á
21. öld að telja pólitíska andstæðinga
skúrka.
Talsmenn myrkra miðaldarsjónarmiða eru líklega miklu færri en
boðberar upplýsingar. Þekkt er að
„heimskan öskrar og viskan hvíslar“
– en viskan þarf að tala miklu hærra.
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