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Heldur tryggð
við miðbæinn

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri

Fáanleg í 12 litum

Verð kr. 3390
Barnastærð f. 3-9 ára kr. 3190

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Lyf og heilsa; JL húsi,
Kringlu og Austurveri, Minja, Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver,
Reykjavíkur Apótek, Árbæjarapótek,
Urðarapótek, Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup,
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.
Nánar um sölustaði á facebook

CMT sagarblöð og
fræsitennur

Rætt við Sigurð Steinþórsson gullsmíðameistara

Hafa skal það sem betur sést og heyrist
JU6415:
• 4K
• UHD
• SMART
• 1000 PQI

24/25
Bestu sjónvörpin
skv.
skv. Neytendablaðinu
Neytendablaðinu 24.09.15
24.09.15 og
og IRCT
IRCT

ormsson.is

UE40”JU6415
kr.159.900.UE48”JU6415
kr.189.900.UE55”JU6415
kr. 239.900.-

á góðu
verði
Opið virka daga
kl. 10-18 og
laugardaga kl.
11-15

JU6675:

• 4K
• UHD
• SMART
• 1300 PQI

UE40”JU6675
kr.169.900.UE48”JU6675
kr. 199.900.UE55”JU6675
kr. 279.900.-

24/25
Bestu sjónvörpin
skv.
skv. Neytendablaðinu
Neytendablaðinu 24.09.15
24.09.15 og
og IRCT
IRCT
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Hraðahindranir í Reykjavík eru 1366 talsins.

Umfjöllunin um hraðahindranir í
síðasta blaði vakti töluverða athygli
og nokkrir lesendur höfðu samband.

Jens tók í sama streng í
sínum skrifum og sagði
meðal annars:
„Borgarstjórn er smátt og smátt að takast að eyðileggja grunnkerfi umferðar í
borginni. Fleiri og fleiri gera sér grein
fyrir þessu. Á sama tíma og viðhald
situr á hakanum fjölgar rándýrum og
oft furðulega staðsettum „hraðahindrunum“, eins og bent er á í greininni, en
þar má sjá hraðahindrun við umferðarljós! Engir staðlar virðast notaðir, hvað
þá að heilbrigð skynsemi fái á njóta
sín. Ekkert er hugsað út í frárennsli
yfirborðsvatns, en pollamyndanir við
hraðahindranir eru daglegt brauð í
rigningu, sem veldur því að bílarnir
skvetta vatni á gangandi vegfarendur.
Hvorki er pælt í afleiðingunum á för
fólks um borgina, né heldur á eigur
þess. Nema það sé einmitt tilgangurinn, að hindra för fólks og skemma
eigur þess? Ég held í sannleika sagt að
borgaryfirvöld séu nú búin að missa

YAL
RO
Tryggir
öruggan bakstur

sjónar á hlutverki sínu – og jafnvel
áhugann líka.
Þá er samanburðurinn við önnur
lönd mikilvægur og nú er svo komið
að maður slappar af við akstur erlendis,
þar sem maður bara líður áfram. Ég
bjó um árabil í Hamborg og einnig í
úthverfi hennar. Þar eru svokallaðar
hraðatempranir (þ. Geschwindigkeitsbegrenzung) nýttar, sem eru hannaðar
með þarfir allra vegfarenda í huga, dálítið eins og t.d. á Ægisíðu.“
Jón skrifaði frá Flórída:
„Það er nauðsynlegt að skrifa um þessa
hraðahindranavitleysu í höfuðborginni
og vikublaðið Reykjavík fær hrós frá
mér fyrir það. Ég var einmitt að velta
þessu fyrir mér í gær í föstudagsumferðinni hér í Orlandóborg. Ógurleg
umferð um klukkan 17:00 og allt svona
mjúkt – rann sem vatn í gegnum slöngu,
enda tekið hart á hraðabrotum hér, bæði
háar fjársektir og innfærsla refsipunkta
og svifting ökuleyfis við ákveðinn
punktafjölda, tímabundið og alveg við
síbrot. Umferðin hér þarf semsamt ekki
þessar hækkanir þvert yfir götur til að
ökumenn fari að reglum.“

S

undahöfn hefur stækkað stórkostlega frá því að framkvæmdir
hófust þar fyrir tæpri hálfri öld.
Þar eru nú starfandi um eitt hundrað
fyrirtæki og starfsmenn þeirra um
þrjú þúsund talsins. Helstu framkvæmdir á næstunni eru bygging nýs
470 metra hafnarbakka utan Klepps,

lenging Skarfabakka til austurs yfir
í Kleppsbakka með landfyllingu í
Vatnagörðum og gerð hafnarbakka
sem tengir nýjan Kleppsbakka við
núverandi Vogabakka.
Framkvæmdir við Kleppsbakka
munu hefjast á næsta ári og gera má
ráð fyrir að verkefnið verði sýnilegra

þegar kemur að niðurrekstri stálþils. Á
bakkanum mun Eimskipafélagið staðsetja nýja Gantry-krana, sem gengur
eftir spori, en nýr krani verður nokkru
stærri en Jakinn, sem er kominn til ára
sinna. Fyrirhugaða legu bakkans má
sjá á meðfylgjandi mynd, en verklok
eru áætluð á árinu 2018.

Eiðsgrandi breytir um svip

M

iklar byggingarframkvæmdir standa nú yfir á
Grandavegi 42, þar sem
Lýsi hf. var áður til húsa. Alls mun
141 íbúð rísa á lóðinni, en bílageymsla
verður í kjallara og garður á þaki bílageymslunnar. Eins og myndirnar sýna
mun ásýnd Eiðsgranda breytast töluvert með hinum nýju húsum, en hæsta
húsið eru níu hæðir Íbúðirnar verða
tilbúnar til afhendingar á næsta ári,
þær fyrstu í maí. Þingvangur byggir.

Alls er gert ráð fyrir 141 íbúð á lóðinni.

Ásýnd Eiðsgranda mun breytast mikið.

Vilja örugga gönguleið í Hlíðum

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, settur oddviti Framsóknar
og flugvallarvina í borgarstjórn.

Orkureikningar
verði lækkaðir

B

orgarfulltrúar Framsóknar og
flugvallarvina lögðu frá bókun
á borgarstjórnarfundi 17. nóvember
sl. vegna umræðu um orkureikninga. Þar er rifjað upp að Orkuveita
Reykjavíkur hækkaði verulega
orkugjöld til heimilanna á sínum
tíma vegna slæmrar fjárhagsstöðu
sinnar. Staða Orkuveitunnar hefur
nú batnað verulega og leggja borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarvina til að sú hækkunin verði
því látin ganga til baka.

B

undirgöng eða göngubrú. Borgarstjórn samþykkti samhljóða að vísa
tillögunni til umhverfis- og skipulagsráðs til frekari meðferðar.
Foreldrar í Hlíðahverfi hafa um
árabil barist fyrir því að slíku mannvirki verði komið upp til að auka um-

ferðaröryggi barna og ungmenna,
sem þurfa að fara yfir Miklubraut
daglega til að sækja skóla, íþróttir
eða annað félagsstarf. Foreldrarnir
hafa sent borgarstjórn áskorun um
göngubrú eða undirgöng með um
fjögur hundruð undirskriftum.

Lögreglustöð lokað

REYKJAVÍK

orgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram tillögu á fundi
borgarstjórnar 17. nóvember um örugga leið fyrir gangandi og hjólandi
vegfarendur yfir Miklubraut á kaflanum milli Kringlumýrarbrautar
og Lönguhlíðar, þá annað hvort

L

ögreglustöðinni á Grensásvegi 9
hefur verið lokað og starfsemin flutt
í aðalstöðvar lögreglunnar á Hverfisgötu. Helstu stjórnendur á Hverfisgötu
eru Jóhann Karl Þórisson, aðstoðaryfirlögregluþjónn og stöðvarstjóri, Sigurbjörn Jónsson aðalvarðstjóri, Bjarni
Ólafur Magnússon lögreglufulltrúi og
Benedikt Lund lögreglufulltrúi.

VIKUBLAÐ

Sveinn skrifar:
„Tímabær umfjöllun. Til dæmis hér
á Hjarðarhaga eru fimm malbikshryggir á cirka 5–600 metra kafla. Ég
veit um að minnsta kosti eina brotna
öxulfestingu á bíl sem kostaði á annað
hundrað þúsund að gera við þar sem
einn hryggingurinn hér er ómálaður,
ómerktur og óupplýstur. Menn aka á
fullu á þennan hrygg og valda sér miklu
tjóni. Væri ekki nær að setja malbikið
í holurnar sem eru um allt hið úrsérgengna gatnakerfi Reykjavíkur? “

Nýr krani, stærri en Jakinn

Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er
578 1190
Netfang:
auglysingar@fotspor.is

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Reykjavíkur Apótek býður upp á
allar tegundir lyfja.
Mikið og fjölbreytt úrval af
allskyns heilsuvörum, bað- og
ilmvörum, gjafavörum auk ýmissa
annarra góðra kosta.
Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega
þjónustu og hagstætt verð.
Öryrkjar og eldri borgarar njóta
sérkjara hjá okkur

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga
10-16:00 laugardaga

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is

Fleyg ummæli

FORYSTUGREIN

A

Látum af
atvinnumennskunni

tvinnumennska hefur farið sívaxandi í íslenskri pólitík á umliðnum
áratugum. Þessi mál hafa gengið svo langt hér á landi að allir borgarfulltrúar í Reykjavík eru orðnir atvinnumenn, en slík skipan þekkist
ekki einu sinni í milljónaborgum Norðurlanda. Ég var svo lánsamur að
kynnast Páli heitnum Gíslasyni, lækni og borgarfulltrúa, og leyfi mér að
fullyrða að hann hafi gert meira gagn í borgarstjórn á sama tíma og hann
sinnti starfi yfirlæknis á Landspítalanum heldur en margt það fólk sem nú
eru borgarfulltrúar í fullu starfi.
Afleiðingar atvinnumennskunnar eru margs konar. Þannig hefur brostið á
atgervisflótti úr borgarmálunum. Fyrir tveimur áratugum deildu þau Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir borgarstjóri og Árni Sigfússon, oddviti minnihlutans,
um fjárhagsstöðu borgarsjóðs. Þá voru stóru málin til umfjöllunar. Þau mál
ber vart á góma lengur, heldur er einblínt á gæluverkefni, eins og bann við
helgileikjum í grunnskólum og feminíska listviðburði í bílastæðahúsum, svo
tvö nýleg dæmi séu nefnd.
Fjöldi hæfileikaríks fólks víðs vegar í þjóðlífinu myndi gjarnan vilja leggja sitt
af mörkum til samfélagslegra verkefna á borð við þátttöku í borgarmálunum,
en vitaskuld er ekki fýsilegur kostur fyrir dugandi fólk í atvinnurekstri eða
góðum stöðum að hverfa frá störfum sínum algjörlega fyrir setu í borgarstjórn. Með því að segja skilið við atvinnustjórnmálin mætti fá hæfara fólk í
pólitíkina til hagsbóta fyrir borgarbúa alla.
Björn Jón Bragason

Samstaða með frönsku þjóðinni

F

jölmargir lögðu leið sína að franska
sendiráðinu við Túngötu liðna helgi
og sýndu samstöðu með frönsku þjóð-
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inni vegna voðaverkanna í París. Blóm
og kertaljós skreyttu grindverkið sem
tákn um vinarhug á erfiðum tímum.

„Viti það allar þjóðir, hvort sem þær óska
oss góðs eða ills, að vér munum leggja
allt í sölurnar, bera hvaða byrði, sem er,
þola hvers konar raun, styðja hvern vin
eða veita hverjum óvini viðnám til að
tryggja framgang og viðgang frelsisins.“
- John F. Kennedy Bandaríkjaforseti við embættistöku 20. janúar 1961.
Tómas Guðmundsson þýddi.

KENNILEITI BORGARINNAR

Þegar mest lét voru 300 kýr í fjósinu á Korpúlfsstöðum.

Korpúlfsstaðir

Í

Kjalnesingasögu er sagt frá Korpúlfi bónda Korpúlfsstöðum, en
hann mun hafa verið „heldur forn
í brögðum“. Á 13. öld varð jörðin eign
Viðeyjarklausturs og konungseign við
siðaskipti. Jörðin var seld árið 1810
og litlum sögum fer af henni þar til
athafnamaðurinn Thor Jensen kaupir
hana árið 1922, hefur þar umfangsmikinn búrekstur og reisir stærstu bæjarhús landsins. Þar var íbúð fyrir ráðsmann og 39 herbergi fyrir vinnufólk,
auk matsalar sem rúmaði 70 manns.
Fjósið var talið eitt hið fullkomnasta á
Norðurlöndum, en í árslok 1934 voru
þar 300 kýr. Thor Jensen starfrækti
einnig mjólkurbú á Korpúlfsstöðum,
þar sem mjólkin var gerilsneydd.
Mjólkursölulögin sem sett voru
árið 1934 grófu undan rekstrargrundvelli búsins, en Thor Jensen var ekki
í náðinni hjá nýjum valdhöfum sem
voru andsnúnir stórrekstri í landbúnaði. Árið 1942 keypti Reykjavíkurbær
jörðina og voru bæjarhúsin um áratugaskeið notuð sem geymslur fyrir
ýmsar borgarstofnanir, en einnig
fengu listamenn þar aðstöðu. Húsin
skemmdust mikið í eldsvoða árið 1969.

Thor Jensen.

Bæjarhúsin voru gerð upp á tíunda
áratugnum en þá hafði byggðin teygt
sig þangað uppeftir. Var brugðið á það
ráð að innrétta grunnskóla á Korpúlfsstöðum, sem starfræktur var árin
1999–2005. Þar sem skólinn starfaði
eru nú vinnustofur listamanna, en í
eystri hluta húsanna er golfskáli Golfklúbbs Reykjavíkur.
Heimildir: Bók Páls Líndal,
Reykjavík. Sögustaður við Sund.

Bréf frá eftirlitsnefnd

Á

fundi borgarráðs, 12. nóvember
sl., voru lögð fram þrjú bréf frá
eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Þar er meðal annars óskað

eftir nánari upplýsingum frá borginni
vegna samanburðar á fjárhagsáætlun
ársins 2014 við niðurstöðu ársreiknings sama árs. Eftirlitsnefndin óskar
eftir svörum við því hvernig brugðist
verði við miklum hallarekstri ársins
2014 sem og miklum hallarekstri samkvæmt hálfsársuppgöri 2015. Einnig er
spurt um viðauka við fjárhagsáætlun
og miklar fjárfestingar í hlutfalli við
tekjur. Áformað er að borgarsjóður
verði rekin með 13,4 milljarða króna
halla á þessu ári, en hallinn á síðasta
ári nam þremur milljörðum.

AF NETINU
„Innan stóru dönsku stjórnmálaflokkanna, Jafnaðarmannaflokksins
og Venstre-flokksins, vilja menn
herða baráttuna gegn hryðjuverkasamtökunum Ríki íslams.
Danir sendu
fyrr á árinu F-16
orrustuþotur til
þátttöku í aðgerðum gegn Ríki
íslams í Írak. Stjórnvöld veittu ekki
heimild til að þeim yrði beitt gegn
skotmörkum í Sýrlandi. Í október
var vélunum snúið að nýju til Danmerkur.
Í Jyllands-Posten þriðjudaginn 17.
nóvember segir Nicolai Wammen,
þingmaður jafnaðarmanna, stærsta
danska stjórnarandstöðuflokksins,
að þegar vélararnar verði sendar að
nýju til Mið-Austurlanda eigi að beita
þeim til árása bæði í Írak og Sýrlandi.“
- Úr pistli á vefsvæði
Samtaka um vestræna samvinnu,
vardberg.is, 17. nóvember sl.
„Langtímaviðbrögð við ógnum eiga
að vera gerð af skynsemi og raunverulegri þekkingu. Það á ekki að
bregðast við af taugaveiklun þess sem
telur alltaf að banna verði allt það sem
einhver getur misnotað. En það á ekki
heldur að bregðast við eins og sannfærður einfeldningur sem lætur allt
sem gerist sem vind um eyrun þjóta.
Það að ákveða fyrirfram að skipulögð hryðjuverk kalli nauðsynlega
á gerbreytt þjóðfélag, og að ákveða
fyrirfram að þau kalli ekki á neinar
raunverulegar breytingar á neinu, er
hvort tveggja mjög óskynsamlegt.
En það er eitt sem menn geta fullyrt án þess að bíða lengi. Voðaverk
eins og þessi eru á ábyrgð þeirra sem
fremja þau og skipa fyrir um þau.
Ekki annarra.“
- Úr pistli Vefþjóðviljans,
15. nóvember sl. á andriki.is.
„Hér þarf fátt að
breytast í kjölfar
hryðjuverkanna í
París. Venjulegt fólk
ber ekki ábyrgð á
þeim. Við tökum
við flóttafjölskyldum eins og áður var
ráðgert. En munum sníða augljósa
vankanta af fjölmenningarstefnu.
Viljum ekki sharia, karlrembu, feðraveldi, búrkur, bókstafstrú, miðaldir.
Í Róm ertu sem Rómverji, í Reykjavík ertu sem Reykvíkingur. Erlendis
eru fjölmörg dæmi um, að róttækir
wahabítar skilji ekki eða heyri ekki
fræðslu um þau efni. Við munum því
ekki flytja inn wahabíta og allra sízt
klerka þeirra. Fjölmenningin mun
ekki fela í sér neina sambræðslu við
forneskjuna. Við gefum ekki eftir veraldlegu hefðina.“
- Úr pistli Jónasar Kristjánssonar
á jonas.is, 15. nóvember sl.
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Okkur barst á dögunum þessi skemmtilega mynd af Hallgrímskirkju sem er tekin úr flygildi. Sannarlega óvenjulegt
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Snæhvítar Dívur
–dásamlegar á veisluborðið
Stökkur möndlubotn með mjúku hvítu súkkulaði-vanillukremi,
hjúpaðar með hvítu gæðasúkkulaði.
Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut
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Gullsmíðin er listgrein
Rætt við Sigurð Steinþórsson gullsmíðameistara

Ljósm. Sigtryggur

dæmis er mikill sóðaskapur í bílastæðahúsinu á Vitatorgi. Ég hef bent á þetta
en get ekki sagt að ég hafi fengið jákvæð
viðbrögð frá Bílastæðasjóði við þeim
ábendingum. Kringlan og Smárinn lifa
á því að hægt sé að aka upp að dyrum.
Bílar eru hringsólandi hér lengi í leit
að stæðum með tilheyrandi mengun
og þá eru ýmsar breytingar vanhugsaðar, eins og til dæmis þrengingarnar
á Snorrabraut sem valda slysahættu.
Það er dapurlegt að horfa upp á rótgróin fyrirtæki hverfa úr miðbænum,
en borgaryfirvöld virðast ekki skilja
orsakasamhengið.“

UU
l
l
t
t
r
r
U
a
a
l
G
G
t
r
l
l
o
o
a
z
z
G
z
z
B
B
l
í
í
o
l
l
a
a
U
b
b
z
ó
ó
l
z
n
n
B
UltraGlozz
t
ílabór
UltraGlozz
a
UltraGlozz
n Glo
z
z
B
í
l
a
Bílabón
b
ó
n
Bílabón
Bílabón
®®
®® ®
®

Hér vil ég vera
„Það vantar líka eitt og annað á þetta
svæði, til dæmis bankaútibú. Þó ekki
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Ekki vax heldur
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri
vörn á völdum flötum

UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum
lengur en hefðbundin vaxbón
Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott
Ekki vax heldur
glerhörð brynja (paint sealant)

væri nema einfalda einfalda afgreiðslu.
Hingað koma ferðamenn oft á dag og
spyrja um næsta banka. Ég þarf þá að
vísa þeim niður í Austurstræti. Það þarf
að bregðast við þessu ástandi áður en
það verður of seint. Ef miðbærinn deyr
þá fáum við hann ekki til baka. Þannig
fór fyrir Austurstrætinu. Víða í Evrópu
hafa borgarstjórnir reynt að endurreisa
miðborgirnar, en það gengur illa því of
seint var tekist á við vandann.“
En þú heldur tryggð við miðbæinn?
„Hér á þessu svæði hef ég verið alla
tíð og vil vera áfram. Mér þykir ákaflega
vænt um borgina. Stundum er talað um
miðbæjarrottur. Mér finnst það frekar
neikvætt orð. Ætli ég sé ekki frekar miðbæjarmús, enda miðbæjarmýs fallegri
og betur lyktandi en rotturnar!“

Gagnast vel á framrúður
sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn
upplitun sólarljóss
Létt í vinnslu
Gefur djúpan,
fallegan gljáa
Af notendum talið alsterkasta
handbónið á markaðnum
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Ljósm. Sigtryggur

Gullsmiðir að störfum á verkstæðinu.

aGlozz

Verslunin og verkstæðið er nú að Laugavegi 52.

Ljósm. Sigtryggur

n

Sagt frá opnun verslunarinnar fyrir
bráðum 45 árum.

Dapurleg þróun
miðbæjarins
Hvernig finnst þér miðbærinn hafa
þróast undanfarna hálfa öld?
„Það hefur verið dapurlegt að fylgjast
með hnignun miðbæjarins. Það varð
gjörbreyting þegar Kringlan kom, en á
sama tíma var gatan sundurgrafin fyrir
framan hjá okkur í heilt ár. Borgaryfirvöld virðast ekki hafa neinn skilning
á atvinnurekstrinum í borginni og gert
okkur erfiðara fyrir með lokun gatna
og fækkun bílastæða. Núna eru þeir
að fara á annan tug manna á ráðstefnu
í París. Hugsaðu þér bruðlið. Traffíkin
hefur minnkað mikið hér á þessu svæði
og með sama áframhaldi þá deyr miðbærinn.“
Hvað er hægt að gera til að bæta
ástandið?
„Það þarf að taka
EE
ntiln
dhendinni
d
inin víða, til

Sigurður hefur setið við smíðar í næstum hálfa öld.

n – Gljái

Umfram allt gullsmiður
Hvað starfið þið mörg hér í fyrirtækinu?
„Við erum núna sex starfsmenn, en
mest höfum við verið sjö til átta, þar á
meðal er Sólborg dóttir mín sem hefur
einnig numið gullsmíði. Ég smíða eftir

Þríkross fyrir páfa
Eftir hverju sækjast viðskiptavinir
helst?
„Klassíkin stendur alltaf fyrir sínu,
eins og demantshringir. En við höfum
líka tekið þátt í alls konar ævintýrum.
Ég hannaði til dæmis leikhúsverðlaunin
Grímuna og þríkrossinn hönnuðum
við Ásgeir Gunnarsson í sameiningu.
Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, fékk fyrsta krossinn, en Jóhannes
Páll páfi fékk sérsmíðaðan þríkross sem
er geymdur í sjálfu Vatíkaninu. Þá hef
ég hannað verðlaun Stangveiðifélags
Reykjavíkur, en það auðvitað gullslegin
veiðifluga.“
Sigurður hefur einnig verið fenginn
til að útbúa gripi sem gefnir hafa verið
þjóðarleiðtogum, svo sem ermahnappa
fyrir Kínaforseta. Þá er að finna skúlptúr eftir hann í Chase Manhattan bankanum í New York, sem er útsprungin
rós.

ealant)

Útrás fyrir
sköpunargleðina
Kom ekkert annað til greina en að læra
gullsmíði?
„Jú, ég hafði hugsað mér að verða
arkítekt og var í Myndlistarskólanum.
Ég ráðgerði að fara utan til náms í
Kunstfagskolen í Svíþjóð, en pabbi
veiktist og ég ákvað þá að læra hjá
honum. Í gullsmíðinni gat ég fengið
útrás fyrir sköpunargleðina og náð að
sameina hana myndlistaráhuganum.
Þegar við opnuðum verslunina á Laugavegi 35 teiknaði ég innréttingarnar og

þær eru hér ennþá í versluninni. Það
var í nóvember fyrir réttum 45 árum.
Búðin opnaði svo í apríl 1971.“
Hvernig leist fólki á tiltækið?
„Fólk tjáði mér að þetta væri dauðadæmt. Einhver sagðist myndu gefa mér
eitt ár, en þau eru orðin bráðum 45. Jón
Sigurjónsson gullsmiður opnaði sína
verslun í janúar sama ár og hann er líka
enn starfandi.“

iri

„Ég er fæddur og uppalinn hér á
Skólavörðuholtinu. Faðir minn var
Steinþór Sæmundsson gullsmiður, sem
lést fyrir 30 árum, og móðir mín var
Sólborg Sigurðardóttir, sem andaðist
fyrir hálfu öðru ári. Það eru yfir 70 ár
frá því að pabbi byrjaði í gullsmíðinni
svo þetta er orðin löng samfelld saga.
Pabbi var með gullsmíðaverkstæði á
Laugavegi 30, en kom til starfa með
okkur Magnúsi bróður eftir að við
opnuðum Gull & Silfur á Laugavegi
35, þar sem við vorum með verslun og
verkstæði í 33 ár. Magnús hætti í Gulli
& Silfri fyrir tæpum 30 árum og fór þá
út í hótelrekstur suður í Englandi, en er
nú kominn heim aftur. Síðan Magnús
fót utan höfum við konan mín, Kristjana Ólafsdóttir, átt og rekið fyrirtækið,
og nú síðustu árin ásamt dóttur okkar
Sólborgu, sem einnig er gullsmíðamestari.“

óskum viðskiptavinarins og teikna fyrst
upp fyrir hann gripinn, en tek ekkert
sérstaklega fyrir teikninguna. Þar sem
boðið er upp á slíka þjónustu erlendis er
venjulega rukkað mikið fyrir hönnunina. Ég er umfram allt gullsmiður en
minni verslunarmaður. Ferðamenn
kunna vel að meta þá þjónustu að ég
hanni fyrir þá gripinn og svo koma þeir
kannski nokkrum sinnum meðan ég er
að smíða og fylgjast þannig með því
þegar hann verður til. Þetta er þjónusta
sem margir kunna vel að meta.“

r

Sigurð Steinþórsson gullsmið, eða Sigga í Gulli & Silfri, þekkja margir, en
hann hefur staðið vaktina á verkstæði sínu í næstum 45 ár. Við hittum hann
fyrir í verslun hans á Laugavegi 52 og fengum okkur sæti í betri stofunni
innan um málverk og fallega listmuni úr gulli og silfri. Það lá beinast við
að spyrja hann um upprunann.
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Mengandi umferðartafir í Reykjavík

Ólafur Kr. Guðmundsson

Undanfarin ár hefur Reykjavíkurborg gert allt hvað hún getur til að tefja og
hefta umferð bíla. Hún hefur einnig staðið í vegi fyrir öllum hugmyndum
um úrbætur til að láta umferðina ganga sem greiðlegast fyrir sig, ólíkt
öllum öðrum borgum. Algjört skilningsleysi virðist ráða ríkjum. Það er
eins og menn hafi gleymt til hvers umferðin er. Til upprifjunar, þá er hún
tæki borgaranna til að ferðast frá einum stað til annars, greiðlega, ódýrt,
með sem minnstri mengun og umfram allt örugglega.
Helsta samgönguæð Reykjavíkur
er Miklabrautin, sem er þjóðvegur
í þéttbýli í umsjá og rekstri Vegagerðarinnar. Þar á bæ kallast hún
„vegur 49 – Nesbraut“. Hún nær frá
gatnamótunum við hringveginn við
Keldur og nær alla leið á Seltjarnanes
um Miklubraut, Hringbraut og Ánanaust.
Mislæg gatnamót
út af skipulagi
„Miklabrautin og Hringbrautin“
eru hryggjarstykkið í umferðarkerfi
Reykjavíkurborgar. Það er því með
ólíkindum að borgaryfirvöld gera allt
sem þau geta til að tefja og hindra alla
uppbyggingu á þessum mikilvæga
vegi. Þetta er nefnilega umferðarmesti
og sjálfsagt mikilvægasti vegur landsins. Þvermóðska borgaryfirvalda sést
best á því að öllum úrbótum, svo sem

mislægum gatnamótum, hefur verið
fleygt út úr aðalskipulagi borgarinnar.
Að mörgu leyti er Reykjavík mun
erfiðaðri umferðarlega séð en margar
borgir sem við berum okkur saman við.
Hún er nefnilega að mestu leyti langt
og mjótt nes, með engum alvöru umferðaræðum hringinn í kring, eins og
t.d. London, Frankfurt, París og fleiri
borgir. Þar eru ytri og jafnvel innri
hringir með tengingum innávið. Hringbrautin í Reykjavík átti að vera slík
gata, en var aldrei kláruð.
Síðan var rætt um ofanbyggðaveg,
sem kæmi fyrir utan alla byggðina á
höfuðborgarsvæðinu, en hann varð
aldrei að veruleika heldur. Nú standa
menn frammi fyrir því, að stórt gat
er í tengingu miðju Reykjavíkur umferðarlega við landsbyggðina og til alþjóðaflugvallarins í Keflavík, þar sem
Reykjanesbrautin endar hálfkláruð

Niðurstöðurnar eru sláandi í tíma, eyðslu og meðalhraða. Bornir voru saman
tveir kaflar Miklubrautar (Hringbrautar–Vesturlandsvegar). Fyrst frá Njarðargötu að Reykjanesbraut við Elliðaár og síðan samsvarandi vegalengd frá
Grensásvegi að Húsasmiðjunni í Grafarholti, samtals 4,85 kílómetrar.

Gerður var samanburður á þeim hlutum Miklubrautar sem er með mislægum gatnamótum og óheftri umferð annars
vegar og kaflanum með umferðarljósum hins vegar. Eyðslan er 131% meiri þar sem tafirnar eru mestar.“

fyrir sunnan Straumsvík. Enginn veit
hvernig hún á að tengast framhaldinu
við Urriðaholtið og áframhaldið á
Reykjanesbrautinni við IKEA inn til
miðborgar Reykjavíkur.
Óklárað verk
Margir átta sig ekki á því, að Reykjanesbrautin nær nefnilega frá Flugstöð Leifs
Eiríkssonar og alla leið að „vegi 49 –
Nesbraut“ við Ánanaust. Millitenging
er síðan við Miklubraut (49 – Nesbraut) við stærstu gatnamót landsins
hjá Elliðaám. Reykjanesbrautin er í
raun Sæbrautin, Geirsgata, Nýlendugata og Ánanaust, með endastöð í
Reykjanesbæ.
Þessu verkefni hefur nefnilega aldrei
verið lokið af Vegagerðinni og ríkinu
vegna skipulagsleysis sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu, sem því miður
hafa talað of lítið saman um þessi mál
innbyrðis og við ríkið. Því er staðan
eins og hún er.
Enn og aftur er Miklabrautin burðar
ásinn í þessu kerfi. Hún er fyrir löngu
ofhlaðin umferð og nánast engar úrbætur hafa verið gerðar á henni í áratugi.

Eyðslan jókst gríðarlega þegar ekið var í gegnum Hlíðarnar. Fór á tímabili yfir 20 lítra á hundraðið. Vel sést hvernig
meðaleyðslan lækkar, þegar umferðahraðinn hækkar.

Miklabrautin er hryggjarstykkið í umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins. Hún er fyrir löngu ofhlaðin umferð og nánast
engar úrbætur hafa verið gerðar á henni í áratugi.

Eins og sjá má af þessu grafi jókst eldsneytiseyðslan mikið þegar tafirnar
urðu sem mestar í Hlíðunum – inni í miðju íbúðahverfi.

Þetta sést mjög vel tvisvar á dag, alla
daga vikunnar nema um helgar. Langar
raðir, tafir, umferðaróhöpp og slys. Af
fimm hættumestu og slysamestu gatnamótum landsins árin 2010 til 2015 eru
þrjú á Miklubraut.
Dýrar umferðartafir
En hvað kosta þessar tafir og aðgerðaleysi á Miklubrautinni? Gerður var samanburður á þeim hlutum Miklubrautar
sem er með mislægum gatnamótum og
óheftri umferð vegna umferðarljósa og
umferðarteppu og þar sem umferðin
fær að flæða á eðlilegan hátt.
Annars vegar var ekið frá Grensásvegi
að Keldum, þar sem öll gatnamót eru
mislæg og leyfður hraði 80 km/klst.
Þar voru engar umferðartafir nema í
undantekningartilfellum, ólíkt því sem
er daglega vestan Grensásvegar.
Niðurstöðurnar eru sláandi. Bornir
voru saman tveir kaflar Miklubrautar.
Fyrst frá Njarðargötu að Reykjanesbraut við Elliðaár og síðan samsvarandi vegalengd frá Grensásvegi að
Húsasmiðjunni í Grafarholti, samtals
4,85 kílómetrar. Það að aka í „frjálsu
flæði“ þessa vegalengd, á móti því að
fara sambærilegan spotta með umferðarljósum og umferðartöfum, leiddi eftirfarandi í ljós:
Tíminn við að aka þessa vegalengd
rúmlega tvöfaldast þegar umferð var
lítil, fór úr úr 3 mínútum og 10 sekúndum í 6 mínútur og 59 sekúndur.
Meðalhraðinn lækkaði næstum tvöfalt og eyðslan um 15,51% og þar með
mengunin líka. Þegar menn lenda í
umferðarteppum eykst eyðslan um
rúmlega 131% miðað við hindrunar-

lausan akstur og þar með mengunin.
Ferðatíminn meira en sexfaldast upp
í 19: 45 á móti 3: 10 og meðalhraðin
næstum jafnmikið, eða úr 70 km/klst
í 13 km/klst. Þetta á við um hvern og
einn sem í þessu lendir og sá fjöldi
skiptir hundruðum og þúsundum bíla
á hverjum einasta degi.
Helsti mengunavaldurinn
Niðurstaðan er því sú, að það er Reykjavíkurborg sjálf sem er mesti mengunarvaldurinn hvað varðar umferð
í borginni, en ekki bíleigendur. Þar
með fylgir sóun á eldsneyti og gjaldeyri, tímaþjófur fyrir þá sem þurfa að
komast á milli staða, en um leið ágætis
tekjupóstur fyrir ríkissjóð, sem fær um
helming þessarar eldsneytissóunar í
sinn vasa.
Þessi tekjuauki skilar sér svo sannarlega ekki til baka til vegfarenda í
Reykjavík þar sem samningur er á milli
þessara aðila um að gera nákvæmlega
ekki neitt til að bæta umferðarmannvirki borgarinnar og að auka öryggi
vegfarenda og bæta umferðarflæði
ásamt hagkvæmni í samgöngum.
Mikill meirihluti borgarbúa kýs að
nota fjölskyldubílinn til að fara sinna
ferða. Núverandi meirihluti í Reykjavík
hefur aftur á móti ákveðið að reyna að
steypa öllum í það mót sem þeir telja
viðunandi og samkvæmt sinni stefnu.
Borgarstjóri lýsti yfir í síðustu viku
að rök skyldu ráða og Reykjavík væri
borg fyrir alla. Það virðist ekki raunin
hvað varðar þarfir þeirra sem vilja búa
fyrir utan miðbæinn og nota hið löglega
tæki „bílinn“ til að uppfylla þarfir sínar
og sinnar fjölskyldu.
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Eign fyrir ungt fólk
Rætt við Aron Ólafsson, formann Stúdentaráðs, um húsnæðismálin
Um fátt hefur meira verið rætt að undanförnu en húsnæðismál ungs fólks,
en mikill vandi blasir við ungu fólki sem þarf að kaupa sína fyrstu íbúð.
Aron Ólafsson, formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands, hefur kynnt sér
þessi mál og hélt erindi um þau á fundi Samtaka iðnaðarins á dögunum.
Ég tókum Aron tali og spurðum hann fyrst um ástand þessara mála.

„Helstu verkefni Stúdentaráðs í húsnæðismálum hafa fram til þessa snúið
að byggingu og rekstri stúdentagarða.
Þau verkefni halda áfram og nýir
stúdentagarðar eru í byggingu og á
teikniborðinu. Núna erum við mest
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Jólagjöfin 2015

Komdu við í Sælkerabúðinni Bitruhálsi 2 þar sem þú færð hina fullkomnu jólagjöf eða flotta tækifærisgjöf á aðventunni.

Jólakörfur frá 2.900 kr.-

Sælkerabúðin býður uppá glæsilegt úrval af fallegum gjafakörfum sem innihalda
m.a. osta, sultur, kex, íslenskan lax, spænska hráskinku, franskt súkkulaði og fleira.

Sælkerakörfur frá 7.500 kr.-

Einnig bjóðum við uppá stærri körfur þar sem hægt er að bæta við t.d. heitreyktri
villigæsabringu, tvíreyktu lambainnralæri, gröfnu ærfille, hreindýra-, anda- eða jólapaté,
hamborgarhrygg, hangikjöti, kalkúnabringu og fleiru.
Í Sælkerabúðinni bjóðum við viðskiptavinum okkar að koma sjálfir með eitthvað fallegt til
að setja með í körfuna. Við bjóðum einnig upp á mikið úrval af gjafavörum hér í búðinni.
Ekki má gleyma hinum sívinsælu gjafabréfum Sælkerabúðarinnar sem er tilvalin gjöf sem hentar öllum.

Kíktu við í glæsilegustu sælkerabúð landsins
og láttu verðin koma þér á óvart

að skoða hvernig þessi mál horfa við
stúdentum sem eru að ljúka námi. Nýleg könnun sýndi að 74% þeirra sem
eru að ljúka háskólanámi gera ráð fyrir
að kaupa sér íbúð, en margir þeirra sjá
samt ekki fram á að geta keypt íbúð
innan fimm ára. Þetta er sannarlega
áhyggjuefni.“
Úr tveimur bls. í 270
Hvað veldur?
„Þetta eru nokkrir samverkandi
þættir. Eins og komið hefur fram
í fjölmiðlum þá tálmar byggingareglugerðin smíði lítilla íbúða. Reglugerðin var einu sinni tvær blaðsíður
en er núna 270 blaðsíður. Það vantar
ákveðið millistig af íbúðum, svo ungt
fólk geti keypt sér íbúð þegar það
flytur af stúdentagörðum eða úr foreldrahúsum. Almennt eru eignir á
markaðnum frekar stórar og því of
stór biti fyrir fólk sem að koma úr
námi. Það þarf því að endurskoða
reglugerðina með það að markmiði
að auðvelda byggingu einfaldari húsa.
Við ættum að skoða IKEA-húsin sem
dæmi og bara skoða allt. Það er samt
enginn að tala um að byggja hreysi
eða einhvers konar „bragga“, en það
má byggja með hagkvæmari hætti.“
Ólíkar þarfir
„Þarfir ungs fólks eru aðrar nú en þær
voru fyrir nokkrum áratugum og einhleypum hefur fjölgað svo dæmi sé
tekið. Greiðslumatið er líka of strangt.
Bankarnir horfa ekki á greiðslusögu,
heldur er gerð áætlun út frá fyrirframgefnum forsendum. Ég þekki fólk
sem hefur um langt skeið leigt íbúð
fyrir 170 þúsund krónur á mánuði,
en stenst samt ekki greiðslumat, þrátt
fyrir tilskilið eigið fé. Þarna er auðvitað eitthvað mikið að. Það þarf líka
að endurskoða grunnframfærsluviðmiðin í þessu sambandi. Menn gefa sér
að allir eigi bíl og borgi fyrir það 60
þúsund krónur að meðaltali á mánuði.
Ýmsir sleppa því einfaldlega að eiga bíl
og geta farið ferða sinna fótgangandi
– og hvað leggja menn ekki á sig til að
eignast þak yfir höfuðið? “
Eign skiptir máli
En þú leggur áherslu á að fólk geti
eignast íbúð?
„Já, ég tel það mikilvægt að gera
fólki kleift að eignast íbúð og kannanir
sýna að hugur ungs fólks stendur til
þess að eignast fasteign og þá þarf að
leita leiða til að það geti orðið. Við
viljum aðgreina þessa umfjöllun frá
umræðunni um leigumarkaðinn. Hér
á landi er einfaldlega ekki til staðar
eðlilegur leigumarkaður og því eðlilegt að fólk vilji eignast fasteign. Við
bætist að þegar fólk er komið á efri ár
er stór hluti sparnaðar þess bundinn í
fasteigninni.“
Lóðaverð hefur hækkað mikið á umliðnum árum. Sá þáttur hlýtur að vega
þungt?
„Jú, og það mætti hugsa sér að lóðaverð fari eftir notkun, þannig að
sveitarfélögin myndu slá af gjöldum
fyrir þá sem vilja byggja hagkvæmar

Aron Ólafsson, formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands.

íbúðir, sem yrðu þar með ódýrari. Það
er hagur sveitarfélaganna að fá til sín
ungt og vel menntað fólk. Það eru útsvarsgreiðendur framtíðarinnar.
Hér þarf því að huga að mörgu
sem við viljum vekja athygli á og
opna augu valdhafanna fyrir því
sem þarf að breyta. Úrbóta er víða
þörf. Það er þannig áhyggjuefni að
að ekki fari lengur fram rannsóknir á
byggingatækni hér á landi. Vísindin
eru undirstaða framfara og við erfið
veðurfarsskilyrði eins og hér skiptir
máli að rannsóknir fari fram.“
Hverfi framtíðarinnar
En hvað fleira gæti hið opinbera gert
til að liðka fyrir húsnæðiskaupum
ungs fólks?
„Hugsanlega mætti hafa skattlaust
ár fyrir ungt fólk, þar sem skatturinn
færi í húsnæðissparnað. Í tilfelli nýútskrifaðra gæti þetta verið um ein
milljón yfir árið. Þetta gæti líka fengið
fólk til að líta skattheimtu öðrum
augum. Menn fengju séð hve mikill
hluti tekna þeirra fer í skatt.“
Hvernig sérð þú fyrir þér byggð framtíðarinnar – fyrirmyndarhverfið?
„Ég sé fyrir mér blandaða byggð. Það
ætti að vera markmiðið að hafa alla
helstu þjónustu í nærumhverfinu,
til dæmis verslun á næsta horni. Að
hverfin verði eins konar þorp í borg,
þar sem fólk kynnist nágrönnum
sínum. Að sumu leiti er þessi þróun
að verða aftur, ég nefni sem dæmi að
Bónus opnaði nýlega búð í Skipholti,
sem mun án efa gagnast mörgum
stúdentum í nýju stúdentagörðunum
við Brautarholt.
Við þurfum líka að geta boðið upp
á þann möguleika að það sé stutt til
vinnu. Að menn geti valið sér búsetu
nálægt vinnustað. Þannig að þetta er
samspil margra þátta.
En umfam allt þarf að byggja hagkvæmari hús og menn verða að vera
opnir fyrir nýjum hugmyndum. Svo
eru ýmsir minni þættir sem þarf að
huga að, eins og afnám stimpilgjalds.
En einfaldara regluverk og niðurfelling opinberra gjalda myndi gera
verktökum kleift að byggja húsnæði
á hagstæðu verði. En til þess að þetta
megi takast þurfa allir að koma að
borðinu, borgin, ríki, verktakar og
lánastofnanir.“

Kíktu á okkur á netinu:
VIKUBLAÐ
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Að skilja og misskilja

Á

tímum margmiðlunar þar sem
boðið er upp á margvíslegar
upplýsingar svo sem hvernig
við eigum að losa okkur við aukakílóin,
hvaða látbragð við eigum að sýna opinberlega, hvernig við eigum að lesa
í fyrirætlanir fólks sem við erum að
semja við o.s.frv. þá hrópar það á mann,
að hvergi er vísað til mikilvægis þess
að sagan kenni okkur um lönd, þjóðir
mismunandi menningarheima og
kenni okkur að átta okkur á framtíðinni
og hvernig við eigum að bregðast við.
Það getur haft hræðilegar afleiðingar
ef þeir sem móta stefnu þjóða og falin
eru mikil völd skynja ekki hvað það er
sem getur haft úrslitaþýðingu af því að

þeir þekkja ekki þann menningarheim
sem þeir eru að fást við.
Margir hafa talað um heimsku
Neville Chamberlain forsætisráðherra
Breta í samskiptum hans og samningum við Adolf Hitler. Einnig um það
hversu bláeygur Franklin Delano Roosevelt Bandaríkjaforseti var gagnvart
Stalín. Chamberlain og Roosevelt hefur
verið brugðið um heimsku, skammsýni
eða þegar best lét að þeir hafi verið
góðir menn sem voru plataðir af illmennum. Ef nánar er rýnt í söguna
þá virðist samt ljóst að það voru aðrir
þættir sem skiptu þarna mestu máli.
Þættir sem skipta alltaf miklu máli og
leiðtogar þjóða eru stöðugt að fást við.

Þeir Chamberlain og Roosevelt
þekktu lítið til annars en þess heims
sem þeir sjálfir störfuðu í. Þeir þekktu
lítið sögu og menningu Þjóðverja og
enn minna til menningar og viðhorfa
Rússa. Það sama höfum við upplifað á
síðustu árum að leiðtogar ríkja þekkja
lítið til sögu og menningar annarra
þjóða sem þeir eiga samskipti við. Slík

George Bush yngri hafði ekki lágmarksþekkingu á sögu og menningu
Afganistan og Íraks.

Nevillie Chamberlain þekkti lítið til sögu og menningar Þjóðverja.

vanþekking er alltaf hættuleg og getur
haft örlagarík áhrif og leitt til langtímavandamála.
Þegar George Bush Bandaríkjaforseti
ákvað að ráðast inn í Afganistan og Írak
þá hafði hann ekki lágmarksþekkingu á
menningu og sögu þessara þjóða. Það
sama átti við um helstu aðstoðarmenn
hans. Afleiðingin varð sú að í stað
þess að leiða árangursríkt stríð gegn
hryðjuverkum þá leiddi þessi sögulega
vanþekking hans til lengsta stríðs sem
Bandaríkjamenn hafa háð erlendis þ. e. í
Afganistan og það án nokkurs árangus.
Innrásin í Írak leiddi til upplausnar þar
sem sigurvegararnir Bandaríkjamenn
og Bretar eyðilögðu allt stjórnkerfi og
mikilvægustu stofnanir landsins innan
við mánuð frá því að þeir höfðu sigrað
Saddam Hussein.
Hefðu Bush jr og félagar þekkt til

Franklin Delano Roosevelt Bandaríkjaforseti.

Höfundur er
Jón Magnússon,
hæstaréttarlögmaður.

sögunnar og áttað sig á hvað það er
mikilvægt að eyðileggja ekki stofnanir
samfélagsins jafnvel þó einhverjir af
foringjum hins fallna ríkis haldi áhrifastöðum, þá hefði þróunin orðið öðru
vísi og ISIS sennilega aldrei orðið til.
Sömu mistökin eru nú að eiga sér stað
í Sýrlandi þar sem Bandaríkjamenn,
Tyrkir, Saudi Arabar og Kadarar hafa
viðhaldið illvígri borgarastyrjöld og sett
þennan heimshluta í uppnám.
Sögulausir stjórnendur Evrópu hafa
síðan brugðist við þeim mannlegu
vandamálum sem er afleiðing borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi með þeim
hætti að Vestur Evrópa kemur til með
að eiga við vaxandi og ófyrirsjáanlegan
vanda. Sýn Angelu Merkel á vandamál
ólíkra menningarheima kemur e.t.v. vel
í ljós þegar hún svaraði spurningunni
um hættuna af Íslam í Evrópu með þeim
hætti að við því ætti að bregðast með því
að fólk færi oftar í kirkju og læsi oftar
í ritningunni.
Spurning er hvort það er áhrifaríkt
gagnvart fólki sem telur rétt að beita
Kalasnikov hríðskotarifflum til að leggja
áherslu á réttmæti skoðana sinna og tortíma þeim sem þeir telja andstæða sér.
Hvað skyldi sagan kenna okkur um það?

www.volundarhus.is

RÝMINGARSALA - ÚTSALA
Á GARÐHÚSUM
Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Tilboðin gilda 13. - 30. nóvember

Allt að
20% afsláttur
líka af öðrum

garðhúsum sem til eru
á lager
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 4,4 m²

VH/15- 01

Verð nú kr. 135.900 - áður kr. 169.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs
Verð nú kr. 234.900 - áður kr. 299.900

VERÐTILBOÐ
GARÐHÚS 9,7 m²
28 mm bjálki / Einföld nótun

Verð nú kr. 215.900
Verð áður kr. 269.900

GARÐHÚS 9,7 m²
34 mm bjálki / Einföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Verð nú kr. 239.900
Verð áður kr. 299.900

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

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 4,7 m²
Verð nú kr. 149.900 - áður kr. 189.900
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KOKTEILL.IS

Galdurinn við
ferskt hráefni
Vitamix Pro 750 á sér
engann jafningja.
Nýtt útlit og nýir
valmöguleikar.
5 prógrömm og
hraðastillir sjá til þess
að blandan verður
ávallt fullkomin og
fersk!

Viltu vera í betra
skapi . . . alltaf?
Kíktu þá á þetta!

Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál
og svunta
Fullt verð kr. 199.518,-

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Jóna Ósk Pétursdóttir

Stundum látum við einfaldlega
allt fara í taugarnar á okkur og
svo koma tímar þar sem við erum
bara eitthvað svo þreytt og pirruð.
Svona erum við ansi mörg alla vega.
En svo eru sumir sem alltaf virðast kátir og í góðu skapi. Kannski
er það vegna þess að þeir fara eftir
þessum sjö ráðum hér. Samkvæmt
vísindalegum rannsóknum virka
þessi sjö ráð:

1. G
 efðu þér tíma til að
lykta af rósunum
Ekki láta litlu hlutina í lífinu alveg fara
fram hjá þér í erli dagsins og gefðu þér
tíma til þess að lykta af rósunum. En
rannsóknir benda einmitt til þess að
þeir sem hafa afskorin blóm í vasa á
heimili sínu finni fyrir minni kvíða og
hafi meiri orku. Merkilegt nokk!

Jólatilboðsverð kr. 159.615,-

jona@kokteill.is

2. E
 yddu í upplifun en ekki
bara dauða hluti
Sannað þykir að það að eyða peningunum sínum í upplifun, eins og að
fara út að borða eða ferðast, geri fólk
ánægðara og hamingusamara en að
eyða öllu í dauða og veraldlega hluti.
Eyddu því skynsamlega og skapið
verður miklu betra. 
3. Hreyfðu þig reglulega
Að hreyfa sig reglulega getur haft
mikil og góð áhrif á skapið. Reyndu
að hreyfa þig og svitna alla vega þrisvar
sinnum í viku. En sýnt þykir að það geti
minnkað líkur á þunglyndi.

Lýsi er ríkt af d-vítamíni.

4. Ekki vera
stöðugt á Facebook
Þótt gaman sé að kíkja á Facebook og
hún hjálpi okkur að fylgjast með þá er
ekki skynsamlegt fyrir andlegu hliðina
að vera þar öllum stundum. Rannsóknir benda til að of mikil notkun
samskiptamiðilsins geti bæði leitt til
óánægju með eigið líf sem og dregið
úr almennri hamingju.
5. Drekktu frekar
kaffi en gos
Of mikil neysla sykraðra gosdrykkja
getur víst leitt til þunglyndis og þyngra
skaps. Þeir sem drekka meira en einn
líter á dag eru í 30% meiri hættu á
þunglyndi. En þeir sem drekka kaffi
eru hins vegar í minni hættu og rannsóknir segja kaffidrykkju draga úr
líkum á þunglyndi.

6. G
 ættu þess að fá
nóg af D-vítamíni
Rannsóknir sýna fram á að þeir
einstaklingar sem hafa lítið magn
D-vítamíns í líkamanum séu lang líklegastir til að kljást við þunglyndi. Gott
er að láta fylgjast vel með sér og mæla
hvort þig vanti D-vítamín enda erum
við hér á landi í meiri hættu þar sem
sólarljóss nýtur ekki mikið við stóran
hluta ársins.
7. G
 efðu sjálfri/sjálfum
þér tíma til að slaka á
Reyndu að finna tíma þar sem þú ert
alveg í ró og næði einn með sjálfum
þér. Hugleiðsla hjálpar líka sumum.
En of mikið áreiti og álag getur gert
skapið erfitt og laskað andlegu hliðina.
Slakaðu því á!

Stærðir
38–58

Nýjar vörur í hverri viku

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Fyrsta hraðahindrunin

Í

seinasta tölublaði birtist ítarleg úttekt um hraðahindranir í Reykjavík,
sem eru orðnar 1366 talsins. Fyrsta
slíka upphækkunin var framkvæmd

Týndur köttur
Þ

essi myndarlega læða á myndinni er
einn fjölmargra óskilakatta sem halda
til í athvarfi Kattavinafélagsins, Kattholti,
í Stangarhyl 2. Þar er opið alla virka daga
kl. 9–17 (lokað 13–14) og um helgar er

árið 1975 í Fellahverfi í Breiðholti til
móts við Fellaskóla. Morgunblaðið
ræddi að því tilefni við Inga Ú. Magnússon gatnamálastjóra sem sagði

opið kl. 9–11. Kettir í heimilisleit eru
sýndir þar milli kl. 14 og 16 á virkum
dögum. Hægt er að koma með týnda ketti
í athvarfið. Starf Kattavinafélagsins er að
mestu leyti unnið í sjálfboðavinnu og eiga
félagsmenn mikinn heiður skilinn fyrir
starf sitt að dýravernd.

breytinguna gerða til að auka öryggi
skólabarna sem fara um gangbrautina, en mikil slysahætta hafði verið á
þessum stað vegna hraðaksturs.

Ekki er jakki frakki
Nema síður sé
Við erum ekki með jólahlaðborð

Sjálfstæðismenn
borða plokkfisk

www.3frakkar.com | sími: 552 3939

Baldursgötu 14 | sími: 552 3939 | www.3frakkar.com
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Á sýningunni er skyggnst inn í heim Ingólfs Arnarsonar, sem fyrstur nam
hér land.

Landnámssögur
Á
Afrekshugur er eitt kunnasta verk Nínu Sæmundsson. Það hefur staðið yfir
aðaldyrum Waldorf-Astoria hótelsins í New York frá árinu 1931.

Verk Nínu Sæmundsson

Á

Listasafni Íslands stendur nú
yfir sýning á verkum Nínu
Sæmundsson myndhöggvara
(1892–1965), en hún var fyrsta íslenska
konan sem gerði höggmyndalist að

ævistarfi. Ferill hennar var ævintýri
líkastur og hún starfaði í helstu listamiðstöðvum hins vestræna heims,
Róm, París og New York. Sýning sem
lætur engan ósnortinn.

sal Borgarsögusafns í Aðalstræti eru tvær sýningar þar
sem fjallað er um landnám Íslands og fyrstu áratugi Íslandsbyggðar.
Annars vegar er um að ræða landnámssýninguna sem byggir á skálarúst sem
varðveitt er á upprunalegum stað. Þar
er með túlkun á fornminjum varpað
ljósi á líf og tilveru fyrstu íbúa Reykjavíkur og tengsl þeirra við umhverfið
í nýju landi. Hins vegar er sýningin
Landnámssögur – arfur í orðum sem
segir sögur frá landnámi Íslands.
Sögur sem hafa lifað með þjóðinni í
árhundruð og varðveittar eru í hand-

ritum sem eiga rætur að rekja til 12.
aldar. Einstakt menningarlegt gildi
íslensku handritanna er viðurkennt á
alþjóðavísu og er handritasafn Árna
Magnússonar á heimsminjaskrá menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna.
Hönnuður sýningarinnar er listakonan Gabríela Friðriksdóttir. Sýningarnar eru opnar alla daga kl. 8–20.
Aðgangseyrir er 1400 kr. á landnámssýninguna, 1000 kr. á sýninguna
Landnámssögur og miði á báðar
sýningarnar kostar 2200 kr. Ókeypis
fyrir öryrkja, börn yngri en 18 ára og
aldraða, 70 ára og eldri.

Gerðubergskórinn
syngur við guðsþjónustu

Á

morgun, 22. nóvember, er síðasti
sunnudagur kirkjuársins, en eftir
viku er fyrsti sunnudagur í aðventu. Í
flestum kirkjum borgarinnar er messað
að vanda og í Fella- og Hólakirkju
syngur Gerðubergskórinn við guðsþjónustu klukkan 11. Stjórnandi hans

er Kári Friðriksson. Organisti er Arnhildur Valgarðsdóttir og Sólveig Aðalbjört leikur á selló. Séra Guðmundur
Karl Ágústsson þjónar fyrir altari ásamt
Kristínu Kristjánsdóttur djákna, en
Lilja Hallgrímsdóttir djákni prédikar.
Kaffi í safnaðarheimilinu eftir messu.

Barnið
sem
varð að
harðstjóra

Ú

t er komin bókin Barnið
sem varð að harðstjóra eftir
Boga Þór Arason. Hann fjallar þar
um æsku og uppruna illræmdustu harðstjóra 20. aldar, þeirra
Stalíns, Hitlers, Francos, Maós,
Ceausescus, Pol Pots, Saddams
Hussein, Khomeinis og Idi Amin.
Hvernig voru þeir sem börn? Hvað
mótaði þá? Hvernig hrifsuðu þeir
til sín völdin? Hvað rak þá til að
fremja ódæði?
Bogi Þór er þaulreyndur og víðlesinn blaðamaður og hér rekur
hann leiðina frá vöggu til fjöldagrafa. Hann lýsir hæfileikum einræðisherranna og göllum, hörku
þeirra og kænsku, vanmetakennd,
óöryggi og ótta við hið óþekkta,
þorsta þeirra í aðdáun og eilífan
orðstír.
Almenna bókafélagið gefur út.
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lassík í hádeginu“ er vönduð
Á efnisskránni eru verk eftir
tónleikaröð í menningarhús- Beethoven, Piazzolla og ýmsa fleiri.
inu Gerðubergi í Breiðholti Flutt verður Divertimento óp. 38 eftir
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sem gestum er boðið
upp á fjölMaria von Weber fyrir gítar og
breytta dagskrá klassískra tónverka. Á píanó, einleiksverkið La Muerte del
morgun, sunnudag, er komið að Svani Angel eftir Astor Piazzolla fyrir gítar og
Vilbergssyni gítarleikara, en hann er sónata fyrir gítar og píanó eftir Manuel
talinn meðal fremstu klassísku gítar- M. Ponce.
Tónleikarnir hefjast klukkan 13:15.
leikara sinnar kynslóðar hér á landi. Á
píanó leikur Nína Margrét Grímsdóttir. Allir velkomnir og aðgangur ókeypis.
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Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Einkarekið Apótek

Svanur Vilbergsson gítarleikari.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Hollar vörur úr náttúrunni
Íslensk framleiðsla
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Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 897 7040 & bjornjon@pressan.is

BAKSÍÐAN
Sigurður
Þórðarson

Síðbúnar
játningar vegna
Geirfinnsmálsins

Við komum því til skila fyrir jól

Munum eftir þeim sem okkur þykir vænt um
í aðdraganda jóla. Taktu þér tíma til að senda
fallega kveðju eða glaðning og við komum því
hratt og örugglega til skila.

Á pósthúsunum er hægt að fá allt til innpökkunar og úrval
af skemmtilegum gjafavörum.

Margir opna jólakortin á aðfangadag, aðrir opna þau
jafnóðum og þau berast með póstinum og stilla þeim upp
til skrauts í aðdraganda jóla. Það er aldrei of seint að byrja
nýja hefð eins og að senda jólakort til þinna nánustu.

Öruggir skiladagar fyrir jól

VIKUBLAÐ

Alla laugardaga
Að breyta þinni hugmynd
í veruleika. Færa úr tölvutæku
formi í fullkominn er
prentgrip.
Auglýsingasíminn
Þar liggur okkar ástríða.
578 1190

Netfang:
auglysingar@fotspor.is
4,7x9 sm

4,7x9 sm

Það er alveg sérstakt að fá sendan jólapakka í pósti.
Fyrirhöfnin og ferðalagið gefa pakkanum einhvern
ævintýraljóma svo hann verður jafnvel enn meira spennandi.

Jólakort til fjölskyldu og vina

REYKJAVÍK
Við leggjum okkur fram um
að veita persónulega þjónustu
og fyrsta flokks vistvæna vöru
á hagstæðu verði.

Jólapakkar

Pakkar
Utan Evrópu – 7. des.
Til Evrópu – 14. des.
Til Norðurlanda – 15. des.
Innanlands – 21. des.

Kort í A-pósti
Utan Evrópu – 10. des.
Til Evrópu – 16. des.
Innanlands – 21. des.

Hlý jólagjöf frá JANUS
Ný sending á leiðinni.
Mikið af nýjum vörum
fyrir fullorðna og börn.
Væn
ta
í ver nlegt
26.nó slanir
vemb
er!
Glæsilegur nýr
ullarfatnaður frá JANUS.
Þróaður í samstarfi
við norska landsliðið á skíðum.

Laugavegi 25 Glerártorgi
Reykjavík
Akureyri

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA – 15-2457

Árið 1975 var ég ungur maður í Stýrimannaskólanum og átti mér þann
draum að fá að keyra stóra drossíu en
átti bara gamlan Skoda. Í grennd við
mig bjó Guðmundur Skarphéðinsson,
miðill og sjáandi, sem átti þrjár glerfínar drossíur, en ekkert ökuskírteini.
M.a. vegna starfa sinna við rannsókn
Geirfinnsmálsins þurfti hann að ráða
bílstjóra og starfstilboðinu tók ég fagnandi. Miðillinn sat fámáll í aftursætinu
því þannig komst hann best ótruflaður
í samband við alheiminn fyrir tíma
farsíma og internets. Sjálfur var ég
bergnuminn yfir tryllitækinu og gerði
mér enga grein fyrir að vera flæktur í
sakamál, sem skók ríkisstjórnina.
Rannsóknaryfirvöld fylgdust spennt
með ferðum okkar og þar sem ég var
sporléttari en miðillinn var ég sendur
í síma suður í Garði. Hallvarður Einvarðsson spurði mig hvort miðillinn
væri nokkuð farinn að „volgna“?
Með hugann við kröftuga miðstöðina í bílnum, svaraði ég játandi og við
fengum strax fyrirmæli um að svipast
vel um í nágrenninu.
Síðustu ferðina fyrir saksóknaraembættið fór ég þegar komið var fram á
vor 1976. Á föstudagskvöldi var ég að
undirbúa ferð á dansleik og því önugur þegar sjáandinn hringdi og tilkynnti mér um brýnt útkall. „Farðu
vestur um“ skipaði sjáandinn. Í ljós
kom að förinni var heitið upp í Kjós
til að lækna kvígu. Okkur var boðið
upp á veitingar en lækningamiðillinn
beið ekki boðanna, heldur fór út í fjós
þar sem hann var næturlangt. Sjálfur
vildi ég frekar spjalla við heimasætuna.
Daginn eftir varð Guðmundi að orði að
ég væri ómögulegur starfsmaður, alltaf
með hugann við annað en verkefnið. Ég
benti Guðmundi á, að þetta sveitafólk
væri einstaklega gestrisið og gott fólk.
Hann féllst á það og sagði svo: „Siggi,
við skrifum þessa ferð á saksóknara.“

