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Okkur vantar
6000 íbúðir
Rætt við Gest Ólafsson,
arkítekt og skipulagsfræðing, sem segir
sveitarfélögin nota lóðir
sem tekjulind í stað þess
að sinna grunnþörfum
borgaranna. Íslenskum
stjórnmálamönnum sé
tamt að tala um þokukenndna framtíðarsýn
í stað raunhæfra markmiða. Sjá bls. 10–12.
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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

Hafa skal það sem betur sést og heyrist
á frábæru verði.
Gerið verðsamanburð
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Kvikmyndaver í Gufunesi?
K
Eins og sjá má af þessum myndum minna nýju húsin á þau sem fyrir voru
og heildarsvipur Hverfisgötu fær því að halda sér að nokkru leyti.

Stórframkvæmdir
í miðbænum

M

iklar framkvæmdir standa
nú yfir á svokölluðum
Hljómalindarreit, sem
afmarkast af Laugavegi, Hverfisgötu,
Smiðjustíg og Klapparstíg. Þar er gert
ráð fyrir ríflega tíu þúsund fermetrum
af íbúðum, hóteli, verslunum og þjónustu, en á miðjum reitnum verður
torg, sem hægt verður að ganga inn
á frá Laugavegi. Undir torginu verður
bílageymsla fyrir íbúa og hótelið.
Mikil áhersla hefur verið lögð á að
halda miðbæjarútliti húsanna og ný
hús minna á þau sem fyrir voru, líkt
og myndirnar sýna. Hótelið opnar
vorið 2016 og verður rekið undir
merkjum Hotel Canope by Hilton.
Þingvangur byggir.

vikmyndaleikstjórinn Baltasar
Kormákur og stjórnendur
RVK Studios óskuðu í sumar
sem leið eftir viðræðum um kaup á
hluta gömlu Áburðarverksmiðjunnar
í Gufunesi og úthlutun lóðar við húsið
með það fyrir augum að byggja upp
aðstöðu fyrir kvikmyndastarfsemi.
Í erindi þeirra sagði orðrétt: „Kvikmyndaver í Reykjavík mun stuðla
að fjölgun verkefna og efla reynslu
íslenskra kvikmyndagerðarmanna.
Með fleiri verkefnum eflist stöðugleiki
í iðnaðinum, auk þess að til verður
áhugaverður kostur fyrir hæfileikafólk
sem hingað til hefur að mestu fundið
verkefni við hæfi erlendis. Kvikmyndaver í Reykjavík mun þannig styrkja
stoðir íslenskrar kvikmyndagerðar

og framleiðslu sjónvarpsefnis og auka
samkeppni á alþjóðlegum markaði,“
Borgarráð ákvað á fundi sínum 19.
nóvember sl. að gengið yrði til viðræðna við RVK Studios um þetta mál.
Samhliða verða teknar upp viðræður
við Íslenska gámafélagið um flutning

Fimleikahús
Seltjarnarness
ekki í augsýn

Húsin Laugavegur 17 og 19 hafa
verið gerð upp og eru orðin
sannkölluð bæjarprýði.

Jólamerki
Thorvaldsensfélagsins

F

rá árinu 1913 hefur Barnauppeldissjóður Thorvaldsensfélagsins gefið
út jólamerki og alla tíð hefur ágóðinn af
sölu þeirra runnið óskertur til líknarmála, aðallega til barna. Í ár er ákveðið
að ágóði af sölu jólamerkjanna renni
til að auðvelda heyrnarskertum og
heyrnarlausum börnum til að læra
táknmál með spjaldtölvum.
Jólamerkið í ár prýðir mynd eftir
Maríu S. Kjarval listmálara og nefnist hún Móðir jörð. Ein örk með
12 merkjum kostar aðeins kr. 300
og fæst á Bazar félagsins í Austurstræti 4.

Allar gerðir myndbanda færðar yfir á
DVD diska eða harða diska, svokallaða
flakkara.
Gamlar kvikmyndafilmur yfirfærðar á
DVD diska.
8mm Regular og Super eru algengastar
en við yfirfærum einnig 9,5mm, 16mm
og 35mm.
Skyggnur (Slides) skannaðar yfir á
diska sem hægt er síðan að skoða í
tölvum og sjónvörpum og prenta út á
pappír.
Hljómplötur og allar gerði tónbanda,
t.d. kassettur og ¼” segulbandspólur
færðar yfir á geisladiska.
Gerum nokkurn veginn allt sem þér
dettur í hug varðandi hljóð- og myndvinnslu.

"[V\aZ\d\\ÂÄ_cjhiV

MYNDBANDAVINNSLAN&HLJÓÐRITI
Hátúni 6b. Sími 562 1026. www.mbv.is

U

m nokkurt skeið hafa farið
fram viðræður milli Seltjarnarnesbæjar og Reykjavíkurborgar um þátttöku borgarinnar
í uppbyggingu og rekstri fimleikahúss
á Seltjarnarnesi. Ástæða viðræðnanna
er sú að þrír af hverjum fjórum iðkenda í fimleikadeild Gróttu koma
úr Reykjavík. Viðræður voru teknar
upp síðastliðið vor og gengu vel. Á
fundi borgarráðs þann 22. október
var hins vegar samþykkt ályktun
borgarráðsfulltrúa Samfylkingar,
Bjartrar framtíðar, Pírata og Fram-

sóknar og flugvallarvina um að í ljósi
fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar telji
borgarráð ekki unnt að halda verkefninu áfram. Á sama fundi bókuðu
borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að mikilvægt væri að fram fari
þarfagreining á aðstöðu fyrir fimleika
í vesturhluta borgarinnar, en engin
slík aðstaða er fyrir hendi, önnur en
hjá Gróttu.
Magnús Örn Guðmundsson, formaður Íþrótta- og tómstundanefndar
Seltjarnarness, segir þetta mjög mikil
vonbrigði í samtali við Reykjavík

þess af svæðinu og er það í samræmi
við ákvæði í leigusamningi. Leitað
verði lausnar sem henti báðum aðilum og er til skoðunar að Esjumelar á
Kjalarnesi verði athafnasvæði Íslenska
gámafélagsins þegar leigutími þess í
Gufunesi rennur út í lok árs 2018.
vikublað. Á síðasta fundi nefndarinnar bókuðu fjórir af fimm nefndarmönnum vonbrigði sín með niðurstöðu Reykjavíkurborgar og hvöttu
borgina til þess að endurskoða afstöðu sína. Að mati Magnúsar Arnar
er sameiginleg uppbygging hjá fimleikadeild Gróttu langbesta lausnin.
Aðstaða deildarinnar sé yfirfull vegna
þjónustu við Reykvíkinga. Nú þurfi
Seltjarnarnesbær að hugsa næstu
skref gaumgæfilega og jafnvel alveg
uppá nýtt. Brýn þörf sé á því að bæta
aðgengi að íþróttamiðstöðinni auk
þess sem fleiri búningsklefa vanti
sárlega. Magnús Örn segir augljóst
að Seltjarnarnesbær geti ekki einn,
án þátttöku Reykjavíkurborgar, byggt
sjöhundruð milljóna króna viðbyggingu við íþróttamiðstöðina með
fimleikaaðstöðu eins og hugmyndir
hafa verið uppi um og viðræður gengu
út á. Reykjavíkurborg verði því að
koma að þessu verkefni.

Leiðbeiningar á erlendum málum

B

orgarstjórn og fjölmenningarráð Reykjavíkur héldu
sameiginlegan fund sl. þriðjudagskvöld. Þar komu fram fjölmargar
ábendingar, en meðal annars var nefnt
að upplýsingar á heimasíðu borgarinnar væru aðeins á íslensku. Kjartan
Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, flutti tillögu á fundinum
þess efnis að efnt yrði til „átaks í því
skyni að stórefla upplýsingamiðlun
til innflytjenda á heimasíðu Reykjavíkurborgar“. Þá yrði mælst til þess að
öll svið borgarinnar stórauki upplýs-

Fundurinn var fjölsóttur.

ingamiðlun á erlendum tungumálum
á vefsíðum sínum og að því verði beint
til íþróttafélaga og annarra aðila, sem
veita innflytjendum mikilvæga þjón-

ustu, að gera slíkt hið sama. Tillagan
var samþykkt með lófataki og vísað til
borgarráðs.

Segir borgina sýna
kaupmönnum fyrirlitningu

F

ulltrúar borgaryfirvalda áttu
fund með kaupmönnum í miðbænum á þriðjudagskvöldið var
og kynntu þar áform sín um lokun
Skólavörðustígs og Laugavegar nú á

aðventu, en þau áform hafa mætt mikilli andstöðu kaupmanna.
Heiða Lára Aðalsteinsdóttir, kaupmaður við Skólavörðustíg, var á fundinum og sagði í samtali við Reykjavík

vikublað að borgin sýndi kaupmönnum
algjöran yfirgang og í reynd fyrirlitningu, en ekki væri tekið tilliti sjónarmiða þeirra að neinu leyti. Kaupmönnum hefði misboðið að Hjálmar
Sveinsson, formaður umhverfis- og
skipulagsráðs, hefði ekki sjálfur mætt
á fundinn heldur sent embættismenn
fyrir sig. Lokanir á dögunum vegna
tónlistarhátíðinnar Airwaves hefðu
komið illa niður á verslun og kaupmenn mættu ekki við tilraunastarfsemi af þessu tagi í jólamánuðinum,
en Heiðar Lára segir borgaryfirvöld
skorta allan skilning á verslunarrekstri.

Velkomin í Vínbúðina
í Spönginni

11-18
FÖS 11-19
LAU 11-18

Ný og glæsileg Vínbúð hefur verið opnuð í Spönginni. Þar er nóg af bílastæðum
og starfsfólkið tekur vel á móti ykkur. Verið hjartanlega velkomin.
vinbudin.is
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Sækjum
fram í fluginu

lugrekstur á Íslandi stendur undir 6,6 prósentum af landsframleiðslu, en þetta hlutfall er með því allra hæsta í heiminum. Þá eru
störf tengd flugi hér á landi 9.200 talsins, en það er semsvarar 5,5
prósentum vinnuaflsins. Ein helsta undirstaða svo blómlegs flugrekstrar
er aðstaðan á Reykjavíkurflugvelli, en í Vatnsmýrinni starfa þrír flugskólar.
Það er þar sem flestir flugmenn hefja nám sitt og Reykjavíkurflugvöllur
er þeim ómissandi þegar lært er næturflug og blindflug vegna reglna um
upplýsta flugvelli.

Spurð‘ekki
hvort það sé líf
á öðrum hnöttum
fyrr en þú
hefur fullvissað þig
að það sé einnig á þessum

AF NETINU
Úr kvæði Einars
Más Guðmundssonar
„Nú andar suðrið“.
Birtist í bókinni
Er nokkur á kórónafötum hér? árið 1980.

HÚSIN Í BÆNUM

Sú óvissa sem ríkt hefur um framtíð Reykjavíkurflugvallar hefur um áratugaskeið hamlað uppbyggingu starfsemi þar, en ljóst er að sóknarfærin
eru mikil, til að mynda í ljósi stóraukins ferðamannastraums og nýrra
umsvifa á Grænlandi. Hljóðmengun af vellinum þyrfti ekki að aukast að
ráði með meiri umferð, enda nýjustu vélar mjög hljóðlátar, til að mynda
hin nýja Airbus þota Færeyinga sem er hljóðlátari í aðflugi en Fokkerar
Flugfélags Íslands. Íslendingar eiga óvenju mikið af vel menntuðu fólki í
fluggreinum og tækifærin því óþrjótandi.
Borgir víða um heim hafa keppst við að koma sér upp flugvöllum eins
nærri miðborgum og hægt er vegna þarfa viðskiptalífsins. Flugvöllurinn
í London City er alveg við fjármálahverfi borgarinnar og þjónar því og
þá eru flugvellir alveg við miðborgir Toronto og San Diego svo dæmi séu
nefnd. Auðvitað getur enginn séð fyrir alla þá möguleika sem eru fyrir
hendi, en mestu skiptir að virkja einstaklingsframtakið og hefja stórátak í
uppbyggingu flugrekstrar og flugtengdrar starfsemi á Reykjavíkurflugvelli.
Björn Jón Bragason

Hafnarstræti 19
Bill Browder á Íslandi V
B
andaríski fjárfestirinn Bill
Browder hélt framsögu á hátíðarsal Háskóla Íslands, föstudaginn 20. nóvember sl. Það voru
Alþjóðastofnun Háskóla Íslands, Almenna bókafélagið og Rannsóknarstofnun um nýsköpun og hagvöxt sem
skipulögðu fundinn, en bók Browder,
Eftirlýstur, er nýútkominn í íslenskri
þýðingu. Í erindi sínu sagði Browder
frá fjárfestingum sínum í Rússlandi
eftir fall kommúnismans. Hann naut
þar mikillar velgengni uns Vladimir
Pútín Rússlandsforseti snerist gegn
honum og neitaði honum um landvist. Í kjölfarið var samstarfsmaður
og vinur Browders, lögfræðingurinn
Sergej Magnítskíj, fangelsaður, pyndaður og myrtur. Þessir atburðir höfðu
mikil áhrif á Browder sem hét því að
unna sér ekki hvíldar fyrr en réttlætið
næði fram að ganga.
Hann fékk Bandaríkjaþing til að
samþykkja lög sem meina banamönnum Magnítskíjs að koma til
Bandaríkjanna og eiga þar nokkur
viðskipti og vinnur Browder að því að
fá svipuð lög samþykkt annars staðar.
Hann hefur sagt frá þessum málum í
ótal fréttaskýringarþáttum og þau eru
rakin ítarlega í bókinni, en hún nefnist
Red Notice á frummálinu. Bókin hefur
alls verið þýdd á 22 tungumál. Browder
varaði í erindi sínu við stjórn Pútíns,
sem hann sagði grimma og gerspillta.
Bókin Eftirlýstur er hörku-

Bill Browder í ræðustól.

erslunarhúsið við Hafnarstræti númer 19 var rifið á
dögunum, en þar er áformað
að byggt verði nýtt hús með sama útlit,
en gamla húsið var illa farið. Húsið
reisti Helgi Magnússon kaupmaður
undir verslun sína árið 1926, en það var
lengst af sambyggt timburhúsi sem var
innar á lóðinni. Teikningar gerði Einar
Erlendsson húsameistari. Í húsinu var
lengi rekin verslun Helga.
Helgi Magnússon var járnsmiður
og pípulagningamaður að mennt og
stofnaði fyrirtæki sitt árið 1907 í félagi við Bjarnhéðin Jónsson og Kjartan
Gunnlaugsson. Bjarnhéðinn gekk brátt
úr fyrirtækinu, en í ársbyrjun gerðist
Knud Zimsen, borgarstjóri í Reykjavík,
meðeigandi þeirra Helga og Kjartans.
Knud bjó um skeið á efstu hæð hússins
við Hafnarstræti 19. Kjartan andaðist
árið 1942 og um líkt leyti gekk Knud úr
fyrirtækinu. Þetta sama ár tók Magnús,
sonur Helga, að sér verslunarstjórn fyrirtækisins, en hann varð síðar kunnur
sem forstjóri og eigandi Málningarverksmiðjunnar Hörpu.

Teikningar Einars Erlendssonar að
Hafnarstræti 19.

Fyrirhuguð nýbygging á lóðinni.

Verslunin seldi einkum tæknivörur,
svo sem vatns-, hita- og skólpleiðslur,
ýmsar aðrar byggingavörur, miðstöðvar og hreinlætistæki, en fyrirtækið annaðist jafnframt mjög miklar
iðnaðarframkvæmdir. Síðustu fjóra
áratugina var Rammagerðin starfrækt
í húsinu.

UPPSKRIFT VIKUNNAR:

Plokkfiskur

spennandi saga þar sem svik, mútur,
spilling og misþyrmingar viðgangast
hvar sem litið er. Almenna bókafélagið
gefur út.

REYKJAVÍK VIKUBLAÐ
31. TBL. 6. ÁRGANGUR 2015

ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 8242466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Björn Jón Bragason, sími: 897-7040 netfang: bjornjon@pressan.is
UMBROT: Prentsnið, PRENTUN: Landsprent, 50.000 eintök. DREIFING:

F R Í B L A Ð I N U E R D R E I F T Í 5 0 . 0 0 0 E I N TÖ K U M
Í A L L A R Í BÚ Ð I R Í R E Y K JAV Í K O G Á S E LT JA R N A R N E S I

V

ið fengum Úlfar Eysteinsson
matreiðslumeistara á Þremur
Frökkum til að finna til góða uppskrift
að ódýrum hversdagsmat. Að þessu
sinni varð plokkfiskur fyrir valinu. Úlfar
segir plokkfisk oft hafa verið eldaðan á
laugardögum úr afgöngum vikunnar
og hann sé því sambærilegur danska
bixe-matnum og ítölsku pizzunni, sem
hvort tveggja voru leiðir til að nýta afganga. Úlfar notar frekar þorsk en ýsu í
plokkfiskinn. „Ýsan verður hörð þegar
hún er soðin á meðan þorskurinn er
lausari í sér og verður hæfilegur þegar
búið er að tuska hann til,“ segir Úlfar.
Þorskurinn er soðinn og síðan færður
upp úr soðinu. Mjólkin hituð að suðu
ásamt lauk og kryddi en þá er smjörbollunni bætt út í og sósan höfð þykk.
Hluti af sósunni er tekinn frá.

Úlfar Eysteinsson
Fiskinum er bætt út í sósuna og hann
pískaður saman við og kryddað eftir
smekk. Ef plokkfiskurinn er of þurr má
bæta sósunni, sem tekin var frá, út í. Að
lokum er kartöflum og smjöri bætt við.
Borið fram með seyddu rúgbrauði
og smjöri.
600 gr þorskflök, roð- og beinhreinsuð
1 lítri mjólk
1 laukur, saxaður
smjörbolla (50 gr smjör og 50 gr
hveiti)
5 kartöflur, soðnar og skornar í sneiðar
2 msk kalt smjör
salt og pipar
karrý.

„Mér sýnist Siðmennt vera næst
stærsta trúfélagið
hér á landi. Siðmennt sér um
fermingafræðslu
og fermir tugi
barna á hverju
ári. Eru farnir að jarðsyngja og telja
rétt að fá endurgjaldslaus afnot af
kirkjum annarra trúfélaga til þess.
Þótt Siðmennt hafi öll einkenni
trúfélags eru þau ólík öðrum trúfélögum að einu leyti en það er andúðin
á öllum hinum og sérstaklega ef þau
eru kristin.
Merki um það hvað Siðmennt er
að verða öflugt trúfélag er að konan
mín biður ekki bara til Guðs um að
ég hætti á Fésbókinni heldur einnig
til Sigurðar Hólm?“
-Brynjar Níelsson í pistli á
Pressunni, 24. nóvember sl.
„Þessa dagana er
verið að leggja loka
hönd á undirbúning
fyrir einkarekstur
heilsugæslunnar á
höfuðborgarsvæðinu. Innan tíðar
verður undirbúningi fyrir útboð lokið og hafist verður
handa við að hrinda í framkvæmd
stefnumáli Sjálfstæðisflokksins um
aukinn einkarekstur og einkavæðingu opinberrar þjónustu. Í þessum
efnum gera frjálshyggjumenn engan
greinamun á rekstri heilbrigðisþjónustu eða fjármálastofnanna svo dæmi
séu tekin.“
- Oddný G. Harðadóttir á vefsvæði
sínu á Eyjunni, 14. nóvember sl.
„Fréttir berast nú af því að Reykjavíkurborg ætli frá áramótum að
sækja venjulegt sorp heim til fólks á
14 daga fresti í stað 10 eins og nú er.
Fyrir nokkrum árum var sorpið hirt
á 7 daga fresti. Það verður stemmning
í sorpgeymslum fjölbýlishúsa þegar
matarafgangar verðar búnir að standa
í tunnunum í hálfan mánuð.
Til að koma til móts við borgarbúa, þegar sorpið verður hirt helmingi
sjaldnar en áður, ætlar borgin að bjóða
svonefnda spartunnu sem er 120 lítrar
í stað hefðbundinnar tunnu sem er 240
lítrar. Einhvers staðar í borgarkerfinu
hefur það verið reiknað út að þegar
sorpið er sótt helmingi sjaldnar þurfi
auðvitað helmingi minni tunnu.
En er ekki bara best að borgin láti
af þessari þjónustu? Ekki bara vegna
þess að borgin virðist ekki ráða við
hana, heldur einnig vegna þess að hún
er í samkeppni við einkafyrirtæki á
þessu sviði?“
- Úr pistli Vefþjóðviljans á
andriki.is, 14. nóvember sl.
„Í Kóreustyrjöldinni
1950–53 var staðan
líka eldfim eftir að
Bandaríkjamenn
fóru það langt í
norður, að Kínverjar
fóru að senda menn
í stríðið og Rússar
sendu herþotur frá
Mansjúríu til að berjast við bandarískar herþotur.
Litlu munaði að kjarnorkustríð
og þriðja heimsstyrjöldin brystu á.
Truman forseti rak Douglas McArthur
hershöfðingja eftir að þeir urðu ósammála um það hve langt ætti að ganga.
Flækjustigið var þó mun minna en
það er núna í Sýrlandi. Það eru alltof
margir að leika sér að eldi fram á ystu
nöf.“
- Ómar Ragnarsson í grein á
blog.is, 24. nóvember sl.
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Gleymdust frjálsíþróttir í Reykjavík?

F

rá því að Íslendingar hófu reglulega þátttöku á Ólympíuleikunum hafa frjálsíþróttamenn
ætíð verið leiðandi á íþróttavellinum,
komist í úrslit og unnið til verðlauna,
jafnvel sett heims- og Evrópumet.
Engin önnur hérlend íþróttagrein
státar heldur af sambærilegum árangri
á alþjóðlegum stórmótum, en þróun
aðstöðu í borginni hefur ekki verið í
samræmi við árangurinn. Aðeins einn
frjálsíþróttavöllur er í borginni og hann
bæði gamall og lélegur, ásamt einu
sérhönnuðu húsi fyrir frjálsíþróttir.
Íslendingar geta því tæplega staðið
við alþjóðlegar skuldbindingar sínar í
frjálsíþróttum eins og staðan er núna.
Gamli Melavöllurinn, sem upphaflega var vígður 17. júní 1911 á
aldarafmæli Jóns Sigurðssonar, var
þar sem Landsbókasafnið/Háskólabókasafnið stendur nú. Hann var
endurreistur 1926 eftir fokskemmdir
en hann þjónaði í um hálfa öld bæði
sem aðalknattspyrnuvöllur og frjálsíþróttavöllur borgarinnar og landsins
þar til Laugardalsvöllurinn var tekinn
formlega í notkun árið 1959. Fram að
því má segja að aðstaða til æfinga og
keppni hafi verið lík því sem gerist í nágrannalöndum okkar, þ. e. malarvöllur
til æfinga og keppni og vetraræfingar í
venjulegum íþróttasölum.
Fyrsta gerviefni var lagt á frjálsíþróttavöll hér á landi í lok 8. áratugarins. Það var í Laugardalnum í
Reykjavík og var sá völlur kenndur
við Valbjörn Þorláksson, afreksmann
í frjálsíþróttum. Þessi völlur entist því
miður illa vegna galla í framkvæmd.
Um tíma var því Varmárvöllur í Mosfellsbæ aðalleikvangur frjálsíþrótta
fyrir Reykvíkinga, en þar var lagt gerviefni vegna Landsmóts UMFÍ árið 1990.
Nýtt gerviefni var lagt á aðalleikvang
Laugardalsvallar á 10. áratugnum. Þetta
er eini frjálsíþróttavöllurinn í Reykjavíkurborg. Reyndar fylgir sá böggull
skammrifi að völlurinn er aðeins opinn
yfir sumartímann til æfinga og keppni
og er þá lokaður fyrir frjálsíþróttir
þriðja hvern dag að meðaltali vegna

Höfundur er
Jónas Egilsson, heiðursforseti
Frjálsíþróttasambands Íslands.

undirbúnings eða frágangs og vegna
knattspyrnuleikja.
Gerðar hafa verið tilraunir til að
koma frjálsíþróttum fyrir víðar í
borginni. Síðasta dæmi var hjá Umf.
Fjölni í Grafarvogi, en sú aðstaða
kláraðist aldrei. Á tímabili var þokkaleg aðstaða hjá Leikni í Efra-Breiðholti,
en frjálsíþróttamenn voru hálfpartin
flæmdir burtu. Smáaðstaða var á KR-svæðinu á Meistaravöllum, en hún
er löngu horfin líka. Fjögurra brauta
völlur var á svæði Ármanns við Sigtún,
en Ármenningar fluttu alla sína frjálsíþróttastarfsemi í Laugardalinn með
tilkomu vallar þar.
Aðstaðan og kröfur
á 21. öldinni
Nú árið 2015 eru um 10 eða 11
knattspyrnusvæði í Reykjavík, hvert
með a.m.k. 3–5 velli, en aðeins einn
frjálsíþróttavöllur, sem er sami fjöldi og
fyrir rúmri öld síðan. Árið 1912 bjuggu
um 12 þúsund manns í borginni, en
nú eru þeir tífallt fleiri, eða ríflega
120 þúsund. Því má segja að fjöldi
knattspyrnusvæða og valla hafi fylgt
íbúaþróun nokkuð vel en frjálsíþróttaaðstaðan augljóslega ekki. Á nýju svæði
Fram, sem dæmi, er gert ráð fyrir
8–11 knattspyrnuvöllum til æfinga og
keppni til viðbótar íþróttahúsi, en ekki
öðrum íþróttagreinum!
Á fyrstu árum uppbyggingar í Grafaravogi í Reykjavík, var gerð könnun
meðal íbúa á vegum Umf. Fjölnis á þörf
uppbyggingar á íþróttamannvirkjum.

Teg. Mary 3 – 1 – 1

Opið virka daga 10 - 18
á laugardögum
11 - 16

Teg. Giulia 3 – 1 – 1

Rókókóstólar margar gerðir

Borðstofuhúsgögn teg. Amadeus

Boðhlaupskeppni á Melavellinum um 1950. Guðfinnur Sigurvinsson, hlaupari
úr Keflavík. fremstur.
Ljósm. Magnús Daníelsson.

Keppni í hindrunarhlaupi á Smáþjóðaleikunum í sumar. Laugardalsvöllurinn
er eini frjálsíþróttavöllur borgarinnar.
Ljósm. Gunnlaugur Júlíusson.

Rökin voru þau helstu að það eru
orðnar það miklar kröfur til þessara
íþróttagreina beggja til að nýting á
sama velli gæti farið vel saman. Frjálsíþróttafólk þarf rúman aðgang að velli
til æfinga og keppni, en Laugardalsvöllurinn hefur verið lokaður þriðja
hvern dag á sumrin vegna undirbúnings og frágangs og vegna leikjanna
sjálfra, eins og áður sagði. Slíkt er ekki
ásættanlegt fyrir neina íþróttagrein.
Með öðrum orðum, engin aðstaða er til
fyrir frjálsíþróttaiðkendur í Reykjavík
þá daga, nema æfingasvæði við Laugardalslaug sem þar til sumar var í mjög
döpru ásigkomulagi. Nú er beðið eftir
ákvörðun borgaryfirvalda um framhaldið.
Skiptir aðstaða máli?
Íslensk knattspyrna hefur tekið stórstígum framförum undanfarin ár. Forystumenn knattspyrnuhreyfingarinnar
hafa bent á tilkomu knattspyrnuhúsanna og sparkvallanna sem eru 111
talsins í landinu. Í kjölfar tilkomu
frjálsíþróttaaðstöðu í Laugardalshöll,
tvöfaldaðist fjöldi Íslandsmeta sem sett
voru á hverju ári, úr 70–80 í 140–150
á ári, í öllum aldursflokkum beggja
kynja. Iðkendum fjölgaði líka og nú
er svo komið að aðstaðan er fullnýtt
á tímum sem frjálsíþróttafélögin í
Reykjavík hafa til afnota. Sama er uppi

á teningnum í Hafnarfirði, en þar var
vígt nýtt frjálsíþróttashús fyrir einu og
hálfu ári síðan. Ótrúleg aukningu hefur
orðið í iðkun frjálsíþrótta þar í kjölfar
tilkomu hússins.
Með því að hafa aðeins einn völl
til æfinga og keppni í frjálsíþróttum í
borginni er auðvitað verið að þrengja
að íþróttinni og henni settar miklar
skorður. Börn vestan úr bæ eða ofanúr
Grafarvogi sem dæmi þurfa að ferðast
langar leiðir til æfinga og keppni. Þegar
foreldrar úr Korpuhverfi kvarta undan
því að þurfa að fara í Fjörgyn með börn
sín til æfinga annarra íþróttagreina
hvað mega þá foreldrar barna sem
þurfa að aka með börn sín bæinn á
enda til æfinga segja?
Reynslan sýnir okkur að sú aðstaða sem byggð er er vel nýtt, bæði af
börnum og fullorðnum. Sennilega eru
um 10–12 þúsund hlauparar á götum
borgarinnar, nokkuð fleiri en hjólreiðamenn a.m.k., sem sárvantar aðstöðu til
æfinga og þjálfunar.
Auk þess að uppfylla alþjóðlegar
kröfur til frjálsíþrótta ætti borgin að
stefna að því að hafa æfingasvæði í
hverju hverfi, helst við hvern skóla,
því reynslan sýnir að bæði börn og
foreldrar vilja bætta aðstöðu og nýta
hana. Slík uppbygging fellur vel að
samþykktri íþróttastefnu borgaryfirvalda og Íþróttabandalags Reykjavíkur.
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Rafdrifnir hvídarstólar

Meirihluti íbúa þá vildi fá frjálsíþróttavöll á undan öðrum mannvirkjum,
enda var grunnur lagður að 400 m
hlaupabraut við Fjörgyn, sem reyndar
nú hefur verið tyrft yfir. Í nútímaþjóðfélagi þykir sjálfsagt að leita sjónarmiða
íbúa áður en hafist er handa með rándýrar framkvæmdir á þeirra (skattgreiðenda) kostnað. Nú hillir reyndar
undir nýjan frjálsíþróttavöll í Reykjavík
á ÍR-svæðinu í Suður-Mjódd árið 2017
gangi áætlanir félagsins og borgarinnar
eftir. Fari svo einnig að gert verði við
Laugardalsvöll, eða nýr völlur byggður
í Laugardalnum sem uppfyllir alþjóðlegar kröfur, yrði það þá í fyrsta sinn
sem frjálsíþróttavöllum með gerviefni
fjölgi í tvo í borginni.
Þegar til stóð að halda Evrópukeppni landsliða í frjálsíþróttum hér
á landi árið 2011, með um 600 erlendum gestum, komu tveir vellir til
greina. Laugardalsvöllur í Reykjavík
og Þórsvöllur á Akureyri, en þetta eru
einu vellirnir með átta 400 m hringbrautum, sem er skilyrði fyrir þessu
móti og Norðurlandameistaramótum
unglinga sem haldin eru hér reglulega
líka. Ferðalag til Akureyrar til viðbótar
við 3–8 klst. ferðalag til Íslands gerir
erfitt að halda mót af þessari stærð
hér á landi. Gallar við Laugardalsvöll
voru og eru lélegt ástand hans. Völlurinn var og er harður, illa þrifinn og
illa viðhaldið, slitinn, rifinn á köflum,
laus frá undirlagi og aldraður. Ef vel er
á haldið er búist við um 1215 ára líftíma
gerviefnis, en núverandi gerviefni er
komið áratug fram yfir venjulegan líftíma. Undanþága fékkst vegna Evrópukeppninnar 2011 og Smáþjóðaleikanna
í sumar.
Fyrir tveimur árum síðan urðu borgaryfirvöld við ósk FRÍ og KSÍ um vinnu
við skoðun á framtíðarlausn fyrir bæði
frjálsíþróttir og knattspyrnu í Laugardalnum, sem uppfyllti alþjóðlegar
kröfur fyrir báðar íþróttagreinarnar.
Megin niðurstaða þessarar vinnu var
að skilja að knattspyrnu og frjálsíþróttir
og var það í samræmi við stefnu frjálsíþróttafélaganna í borginni frá 2011.

Strandgötu 24 – 220 Hafnarfjörður
Sími 565 4100 - www.nyform.is

Auglýsingasíminn er 578 1190

Jólahlaðborð
Skíðaskálans
Hugguleg stund í Skálanum þar sem í boði er
alíslensk jólahlaðborðsstemning. Tilvalið fyrir
fjölskyldur og hópa, stóra sem smáa.

Fjölskyldustemning á sunnudögum
Jólasveinninn kemur í heimsókn
Frítt fyrir 12 ára og yngri í fylgd með foreldrum á sunnudögum.

Skíðaskálinn Hveradölum | Sími 567 2020
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Hættulegustu gatnamótin í Reykjavík
Í ársskýrslum Samgöngustofu eru afar fróðlegar samantektir á þeim 20
gatnamótum landsins í þéttbýli þar sem flest slys verða. Þeim er raðað niður
eftir fjölda slysa með meiðslum á 5 ára tímabili. Skýrslur Samgöngustofu
fyrir árin 2010 til 2014, eða síðustu áramóta, sýna sláandi staðreyndir.
Öll þessi gatnamót eru á höfuðborgarsvæðinu og langflest í Reykjavík.
Ár eftir ár tróna sömu gatnamótin í efsta
sæti. Það eru gatnamót Grensásvegar
og Miklubrautar, sem eru jafnframt
fyrstu ljósastýrðu gatnamótin sem
komið er að á leið til Reykjavíkur úr
austurátt. Þau eru upphaf þeirrar umferðarteppu sem myndast á álagstímum
inn til borgarinnar. Á sama hátt eru
þau jafnframt endapunktur umferðarteppunnar á leið úr borginni síðdegis.
Eftir þau gengur umferðin greiðlega
í austurátt.

Það er með ólíkindum hversu litla
umræðu þessi mál fá innan stjórnkerfis
Reykjavíkur. Mætti halda að öllum væri
sama. Fjöldi umferðaróhappa og slysa
á fólki er gríðarlegur og óviðunandi.
Reykjavíkurborg, sem er stærsta sveitarfélag landsins, ætti að gefa þessum
málum miklu meiri gaum og gefa út
skýrslu árlega um stöðu umferðaröryggismála í borginni. Vegagerðin heldur
mjög vel utan um þessi mál hvað þjóðvegi í þéttbýli varðar. Mikill skortur er

Ólafur Kr. Guðmundsson

aftur á móti á sambærilegum upplýsingum frá Reykjavíkurborg og öðrum
sveitarfélögum varðandi þær götur sem
eru á forræði þeirra.
Flest slys
En hver eru þessi 20 hættulegustu gatnamót? Í fyrsta sæti eru áðurnefnd gatnamót Grensásvegar og Miklubrautar. Í
öðru sæti eru gatnamót Háaleitisbrautar
og Miklubrautar, en þar á eftir koma
gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar við Sprengisand, þar sem nú
eru áform Reykjavíkurborgar um mikla
uppbyggingu með aukinni umferð og
þar með slysahættu, án nokkurra úrbóta í umferðarmálum eftir því sem
best er vitað.
Sextán af þessum 20 slysamestu
gatnamótum eru í Reykjavík, eða 80%.
Næst kemur Kópavogur með 2 gatnamót eða 10% og síðan Hafnarfjörður
og Garðabær, með 1 gatnamót hvor,
eða 5%. Seltjarnanes og Mosfellsbær
eru með engin gatnamót á topp 20 listanum. Þannig hefur það verið hjá þeim
tveim sveitarfélögum um langa hríð,
eða frá 2008 að minnsta kosti. Einnig er
athyglisvert, að 13% allra umferðarslysa
í Reykjavík verða á þessum 16 gatnamótum og 12% slysa með alvarlegum
meiðslum.
Ef þetta er greint nánar kemur í ljós,
að af 5 hættulegustu gatnamótunum
eru 4 í Reykjavík. Á þessum 4 gatnamótum verða 34% slysanna. Þegar efstu
10 gatnamótin eru tekin saman, þá eru
55% slysanna sem verða í Reykjavík
komin á blað. Sjö af þessum topp 10
gatnamótum eru í Reykjavík. Það er til
háborinnar skammar að þessar staðreyndir skuli ekki vera ræddar og gerð
áætlun um að bregðast við til að fækka
þessum slysum, en í borgarstjórn ríkir
nánast þögn um þessar hörmungar, sem
í raun eru auðleystar ef áhuginn væri
fyrir hendi.
Ljósastýring skapar hættu
Öll þessi 20 gatnamót eiga eitt sameiginlegt: Þau eru ljósastýrð. Engin
mislæg gatnamót komast á blað, þar
með talið langumferðarmestu gatnamót
landsins, sem eru þar sem Miklabraut,

Af óskiljanlegum ástæðum var ákveðið að setja ljósastýrð gatnamót ofan
á Höfðabakkabrúna, með ótal skurðarlínum umferðarinnar, sem þar með
kallar á slys.

Reykjanesbraut og Sæbraut mætast við
Elliðaár. Þar eru nánast engin slys með
meiðslum og engin alvarleg. Sama á
við um öll önnur mislæg gatnamót á
höfuðborgarsvæðinu, utan ein. Það er
Höfðabakkabrúin, sem í eðli sínu eru
mislæg gatnamót hvað varðar aðalæðina, Vesturlandsveginn, en af óskiljanlegum ástæðum var ákveðið að setja
ljósastýrð gatnamót ofan á brúna, með
ótal skurðarlínum umferðarinnar, sem
þar með kallar á slys. Höfðabakkabrúin
lendir því í 12. sæti á heildarlistanum,
eða 9. sæti hvað varðar slysamestu
gatnamótin í Reykjavík.
En það þarf að hafa fleira í huga en
fjölda slysa með meiðslum í heildina.
Slys með alvarlegum meiðslum þarf að
skoða sérstaklega, sem og orsakaþætti
slysanna. Þegar sú mynd er skoðuð
lenda gatnamót Sæbrautar og Kringlumýrarbrautar í efsta sæti. Næst koma

Ekki eru upp áform um neinar úrbætur á stofnbrautunum í Reykjavík.
Niðurstaðan af því verður því ekki
önnur en sú, að umferðarslysum mun
fjölga á næstu árum.
Ljósm. Markús Örn Antonsson.

Flest slys með alvarlegum meiðslum
verða á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Sæbrautar.
Ljósm. Markús Örn Antonsson.

Gatnamót Grensásvegar og Miklubrautar eru hættulegustu gatnamót á höfuðborgarsvæðinu.

Ljósm. Markús Örn Antonsson.

sömu gatnamót og á heildarlistanum,
eða Háaleitisbraut og Miklabraut. Í
þriðja sæti hvað varðar Reykjavík er
síðan Lækjargata og Bankastræti sem
vekur nokkra furðu.
Þegar ástæður slysa eru skoðaðar og
það hverjir verða fyrir slysum blasir við
að slysin á Lækjargötu og Bankastræti
verða nánast eingöngu á hjólandi og
gangandi vegfarendum að nóttu til, en
flest hinna á ökumönnum og farþegum
bíla. Þegar og ef menn hafa áhuga á
að bregðast við með einhverjum aðgerðum, þá verður að kafa ofan í raunverulegar ástæður en ekki að stökkva á
óskilgreindar lausnir, eins og lækkun
á hraða o.s.frv., sem virðist ævinlega
vera eina ráðið sem núverandi borgaryfirvöld sjá.
Aðrar leiðir færar
Margar aðrar leiðir eru til, bæði ódýrar
og dýrar, en fyrst verður að skilja raunverulegar ástæður og koma með faglegar
raunverulegar lausnir. Umferðin þarf
nefnilega líka að ganga vel og eðlilega
fyrir sig. Sem dæmi má nefna gatnamót Höfðabakka, Stórhöfða og Gullinbrúar. Þau eru í 16. sæti yfir heildina
og 12. sæti í Reykjavík. Langflest slysa
á þessum stað tengjast vinstri beygjum,
þar sem ökumenn ákveða sjálfir hvenær
er óhætt að fara yfir gagnstæða akrein.
Lausnin þarna er einföld og ódýr: Setja
upp vinstri beygju umferðarljós.
Hvað varðar önnur af þessum
slysamestu gatnamótum eru fá ráð til
önnur en mislæg gatnamót, þar sem
umferðarmagnið er of mikið fyrir aðrar
aðferðir eins og hringtorg. Umferðarljósin eru ekki lausnin, eins og slysatölurnar sanna. Flest þessi gatnamót eru
á sameiginlegu forræði Vegagerðarinnar
og sveitarfélaganna en Reykjavíkurborg
á aðkomu að þeim langflestum. Það er
því hróplegt ábyrgðarleysi að Vegagerðin og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafi gert 10 ára samning um
engar framkvæmdir í samgöngumálum.
Niðurstaðan af því verður því ekki
önnur en sú, að umferðarslysum mun
fjölga með aukinni umferð á gatnakerfi
sem er sprungið á helstu aðalleiðum
sem eru varðaðar umferðarljósum. Af
því hlýst ekkert annað en tafir, mengun
og slys á fólki.

MEÐ

VANILLU
1L

Vanillu Mjúkísinn er sígildur. Hann smellpassar með hér um bil öllu,
en líklega engu jafn vel og heitri, nýbakaðri eplaböku. Namminamm!
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Þurfum raunhæfar áætlanir í stað
þokukenndrar framtíðarsýnar
Gestur Ólafsson, arkítekt og skipulagsfræðingur, hefur mikið látið mikið
að sér kveða í skipulagsmálum og arkítektúr á umliðnum áratugum. Hann
hefur unnið að skipulagi bæja víðs vegar um land og teiknað fjölda húsa.
Þá hefur hann reglulega ritað greinar í blöð um þessi mál og hélt sjálfur úti
tímaritinu Arkítektúr, verktækni og skipulagi (AVS) um árabil. Við Gestur
settumst niður á Skipulags- arkitekta- og verkfræðistofunni í Garðarstræti
og ég spurði hann fyrst af öllu hvort ekki hafi komið neitt annað til greina
en að verða arkítekt.
„Jú, ég var að staðráðinn í að verða
læknir, en einhverju sinni vorum við
félagarnir við brúarvinnu vestur á
Fjörðum þegar einn okkar slasaðist
alvarlega þegar verið var að reka niður
staura undir brú. Við sátum yfir honum
heila nótt, en einhverra hluta vegna voru
engin deyfilyf lengur í sjúkrakassanum.
Ég ákvað þarna þessa nótt að ég vildi
eyða lífinu með fólki sem væri ekki
svona veikt. Ég hélt til Englands að læra
arkítektúr og ætlaði aldrei að koma aftur
heim. Kennararnir ytra hvöttu mig í sérnám í skipulagsfræði og þau fræði lærði
ég í Liverpool.

Þegar námi lauk fékk ég verkefni í
Nairobi í Kenýa fyrir tilstilli Danans
Peters Bredsdorff sem þá vann að aðalskipulagi Reykjavíkur, en hann var
einn fremsti skipulagsfræðingur Dana.
Skömmu áður en til stóð að ég héldi utan
hitti ég Zophonías Pálsson, skipulagsstjóra ríkisins, og sagði honum að ég
væri á förum. Honum varð þá að orði:
„Þarna er þessum íslensku menntamönnum rétt lýst. Það er búið að kosta
ykkur til mennta og þið viljið ekki koma
heim og setjist að í útlöndum þar sem
grasið er grænna.“ Ég sagði honum að
ég sæi enga möguleika á að vinna að

skipulagi hér á landi. Íslendingar tækju
hvort sem er ekkert mark á skipulagi
og verkefnin væru fá. En svo fór að mér
bauðst skemmtilegt verkefni fyrir austan
fjall.“

Græna byltingin
Hver urðu verkefnin á næstu árum?
„Ég fór að vinna að aðal- og
deiliskipulagi fyrir Selfoss, sem var mjög
skemmtilegt og unnið með mjög góðu
fólki. Við héldum meðal annars fyrsta
borgarafundinn um skipulagsmál hér
á landi uppi á lofti í Landsbankanum á
Selfossi. Ég lagði áherslu á að vinna með
þverfaglegu teymi og meðal þeirra sem
komu að skipulagsvinnunni var Þorbjörn Broddason sem vann með okkur
félagsgreiningu, sem var líka algjör nýjung hér á landi, enda hefur það reynst
vel að reyna að skilgreina vandamál áður
en farið er að leysa þau. Við leituðumst
við að finna bestu þróunarleið Selfoss
fram á veginn og vinna við skipulag fleiri

„Það eru ákveðin grundvallaratriði sem verða alls staðar að vera í lagi. Þannig
þarf fólk húsaskjól og atvinnu og eitthvað að borða. Þessar grundvallarþarfir
virðast stundum gleymast,“ segir Gestur. 
Ljósm. Sigtryggur Ari.

kauptúna og kaupstaða fylgdi í kjölfarið,
Hveragerðis, Hellu og Akureyrar.
Ég lærði meira í skipulagsfræðum á
næstu árum í Bandaríkjunum, lauk við
skipulag Akureyrar og teiknaði líka hús.
Þá kom ég að skipulagi gamalla hverfa
í Reykjavík frá Snorrabraut og vestur
fyrir Grjótaþorp. Hugmyndin var sú
að viðhalda heildarmynd hverfanna
eftir föngum. Á þessum tíma var það
þungur róður, ekki síður en nú, og við
Magnús Skúlason arkítekt reyndum til
dæmis í þrígang að fá Arkítektafélagið
til að beita sér fyrir friðun Bernhöftstorfunnar og það tókst í þriðju tilraun.
Í kjölfarið voru Torfusamtökin stofnuð
og Torfan máluð. Ég vann á þessum
árum einnig að breytingu Austurstrætis
og Lækjartorgs í göngugötu sem ýmsum
þótti ansi langt gengið. Þá unnu sjálfstæðismenn í Reykjavík að því sem
kallað var „græna byltingin“ og voru
rakkaðir niður af vinstri mönnum. Þetta
hefur heldur betur snúist við, en það
er engum til minnkunar að skipta um
skoðun.“
Gestur hvatti ekki eingöngu til
verndunar húsa, heldur festi kaup á einu
af þekktari húsum bæjarins, Unuhúsi
við Garðastræti, og gerði það upp. Og
þar býr hann enn.
Skipulagsstofa
höfuðborgarsvæðisins
Þú varst síðan um skeið forstöðumaður
Skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins.
Hvernig var sá tími?
„Það var mjög lærdómsríkur tími.
Reykjavíkurborg hafði að miklu leyti
ráðið ferðinni, en síðan máttu hin
sveitarfélögin tengja sig við það sem
Reykjavíkurborg hafði ákveðið. Illa gekk
að fá menn til að hugsa um svæðið heildrænt. Okkur varð þó ágengt með margt.
Við byggðum til dæmis upp framsýnt
reiknilíkan verslunar, en á þessum tíma
voru ný verslunarhverfi að spretta upp.
Við sáum líka að Mjóddin í Reykjavík væri upplagður staður fyrir nýjan
miðbæ og þar með samgöngumiðstöð
höfuðborgarsvæðisins, en ekkert varð
úr því. Þess í stað var úthlutað lóðum
þarna undir bensínstöð og gróðrastöð
sem gætu verið hvar sem er.
Við lögðum áherslu á að höfuðborgarsvæðið væri skipulagt í heild og
að þar væri að myndast norður-suður
samgöngásinn. Auk þess bentum við
á að hagkvæmasta þróunarstefna höfuðborgarsvæðisins væri að öllum líkindum í áttina til Keflavíkur. Fleira var í
deiglunni á þessum árum. Upp úr 1980

var Jóna Gróa Sigurðardóttir, formaður
atvinnunefndar höfuðborgarsvæðisins.
Hún var meðvituð um þá möguleika
sem voru að opnast á Norðurskautinu
og fól mér að skipuleggja alþjóðlega ráðstefnu um norðaustur siglingaleiðina
árið 1985 með þátttöku Rússa, Bandaríkjamanna og fleiri þjóða. Hinir erlendu ráðstefnugestir töldu brýnt að
efna fljótt aftur til ráðstefnu um þessi
mál, en aldrei varð af því.“
Verðum að sinna
grunnþörfunum
Á borðinu fyrir framan okkur liggur
gömul skýrsla um lækkun húsnæðiskostnaðar á Íslandi, en árið 1960 fékk
iðnaðardeild Atvinnudeildar Háskólans
styrk frá Sameinuðu þjóðunum til að
vinna að rannsókn um þetta mál hér
á landi. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar, sem birtust í skýrslunni, kom
fram að byggingarkostnaður hér hafði
aukist þrátt fyrir stórkostlegar framfarir í tækni, ólíkt því sem hafði gerst í
öðrum löndum. Það lá beinast við að
spyrja Gest hvernig á þessu stæði.
„Stefán Ingólfsson verkfræðingur
rannsakaði löngu síðar byggingakostnað allt aftur til ársins 1940 og
sýndi fram á þetta sama. En fyrir 75
árum handhrærðu menn jafnvel steypu
og báru hana í fötum, svo dæmi sé
tekið. Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins var lögð niður eða sameinuð Nýsköpunarmiðstöð Íslands
fyrir nokkrum árum, svo hér eru vart
stundaðar lengur rannsóknir í þeim
málaflokki. Lóðaverð hefur hækkað
um hundruð prósenta á umliðnum
árum og greiðslur til sveitarfélaga nálgast nú um þriðjung andvirðis íbúðar.
Sveitarfélögin nota lóðirnar sem tekjulind í stað þess að sinna grunnþörfum
borgaranna. Þetta er ákaflega misráðið.
Það eru ákveðin grundvallaratriði sem
verða alls staðar að vera í lagi. Þannig
þarf fólk húsaskjól og atvinnu og eitthvað að borða. Þessar grundvallarþarfir virðast stundum gleymast. Að
minnsta kosti hefur þess ekki verið gætt
að almenningur geti eignast eða leigt
húsnæði. Þessi þróun húsnæðiskostnaðar sem hefur átt sér stað hér á landi
verðskuldaði eina góða rannsókn með
styrk frá Sameinuðu þjóðunum. Ef við
viljum taka þessu málum tak þyrfti að
byrja á skipulaginu.“
Ódýrar íbúðir
Hvaða leiðir eru færar til úrbóta?
„Ef byggingariðnaðurinn skaffar ekki
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Zophonías Pálsson, skipulagsstjóri
ríkisins.
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Jóna Gróa Sigurðardóttir var formaður atvinnunefndar höfuðborgarsvæðisins á níunda áratugnum. Hún
var meðvituð um þá möguleika sem
voru að opnast á Norðurskautinu.

Sjálfstæðismenn í borgarstjórn voru upphafsmenn „grænu byltingarinnar“ á áttunda áratugnum.

Gestur með Sigrúnu Gunnarsdóttur skrifstofustjóra og Þorsteini Þorsteinssyni
verkfræðingi á Skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins árið 1988.

íbúðir á verði sem fólk ræður við þá
verða ríki og sveitarfélög að grípa inn
í. Til þess eru margar leiðir og þetta er
enginn béaður sósíalismi. Í New York
er borgarstjórnin til dæmis að láta reisa
200 þúsund íbúðir fyrir tekjulága með
aðstoð ríkisins.“
En skýtur það ekki skökku við í landi

frelsisins að hið opinbera ráðist í framkvæmdir vegna íbúðabygginga?
„Reynsla undanfarinna áratuga hefur
sýnt okkur fram á að markaðurinn
virkar ekki alltaf sem skyldi. Ef hann
gerir það ekki þurfa opinberir aðilar
stundum að grípa inn í og þeir hafa
margar leiðir til þess.“

Hvar gætum við séð fyrir okkur hverfi í
Reykjavík með ódýrum íbúðum í takti
við það sem er að gerast í New York?
„Ég held að lítið gerist í þessum
málum fyrr en opinberir aðilar viðurkenni að hér sé um verulegt vandamál
að ræða og ráðist í aðgerðir. Nú er talið
að uppsafnaður skortur á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu sé um 3.000 íbúðir.
Ef við bætum við þeim 3.000 sem
áætlað er að séu í leigu til ferðamanna
er skorturinn 6.000 íbúðir – strax.
Möguleikarnir eru fjölmargir en það
skiptir öllu hvernig unnið er úr þeim.
Í Örfirisey eru til dæmis olíutankar á
einum besta stað í bænum. Þetta er auðvitað alveg galin staðsetning. Það urðu
fjöldamótmæli þegar fyrstu tankarnir
voru settir upp, en samt voru tankar úr

Laugarnesi fluttir þangað miklu seinna.
Þarna mætti reisa hverfi með ódýrum
íbúðum, en eitt stærsta verslunarhverfi
landsins er nú risið í Örfirisey. Íbúðir
þarna yrðu líka í göngufæri við miðbæinn og þetta er ekki lengur neitt hverfi
með „hafnsækna starfsemi“.
Þurfum skipulagsfræðinga,
óháða verktökum
Þú hefur verið mjög gagnrýninn á
skipulagsmál hér á landi í ræðu og
riti um langt árabil. En hvers vegna
þurfum við skipulagsfræðinga kynni
einhver að spyrja.
„Það er löngu vitað að þjóðfélögum,
sem vilja ekki nota tiltæka sérfræðiþekkingu, hefnist fyrir það á marg-

víslegan hátt. Hér á landi hafa „hinar
teiknandi stéttir“ allt að því einokað
skipulag. Skipulagsfræði er fyrst og
fremst fjölfræðigrein þar sem reynt er
að skilgreina vandamál og sjá málin
í heild áður en farið er að teikna.
Það er alveg hægt að skipuleggja eða
móta skynsamlega stefnu án þess. Við
þurfum skipulagsfræðinga líka til að
gæta hagsmuna almennings og þeir
þurfa að vera óháðir verktökum og
ekki algerlega undir hælnum á stjórnmálamönnum. Í nútíma þjóðfélagi er
skipulag grundvallaratriði, en íslenskir
stjórnmálamenn virðast ekki hafa uppgötvað þetta ennþá. Þeir aðilar sem
eru best skipulagðir í hinum vestræna
heimi eru stórfyrirtækin, sem finna

▶▶▶
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Gamli GluGGinn úr

nýi GluGGinn í

fljótt fyrir því ef kastað er til höndum
við gerð skipulags. Í þessu sambandi má
nefna 7. gr. núverandi skipulagslaga, en
samkvæmt henni er alveg galopið hvaða
kröfur löggjafinn vill gera til þeirra sem
annast skipulagsmál. Skipulagsstjórinn
í Reykjavík þarf að vera af sama kaliberi
og seðlabankastjóri. Maður með yfirgripsmikla þekkingu sem nýtur víðtæks
trausts í þjóðfélaginu.
Í umræðum um skipulag hér á landi
rifjast oft upp fyrir mér sagan af blindu
mönnunum og fílnum sem hefur fylgt
mannkyninu um aldir. Kóngur nokkur
sendi þrjá blinda menn til að kynna sér
fílinn. Einn tók um halann og sagði
skepnuna vera eins og reipi, annar þreifaði á fætinum og sagði fílinn vera eins
og trjástofn og sá þriðji tók um skögultönnina og lýsti henni. Allir höfðu
þeir rétt fyrir sér, en þá skorti heildarmyndina. Rökstuðningur margra sérfræðinga fyrir spítala við Hringbraut
er áþekkur þessu – hversu góðir sérfræðingar sem menn kunna að vera þá
er nauðsynlegt að sjá heildarmyndina.
Þarna gæti skipulagsfræðin hjálpað.“
Setjum raunhæfar áætlanir
„Okkur vantar líka miklu meiri og betri
upplýsingar. Almenning vantar upplýsingar um hugsanlegar afleiðingar
skipulagshugmynda meðan þær eru í
vinnslu. Þétting byggðar er hugsanlega
góð og gild því þá er hægt að nýta þau
lagna- og gatnakerfi sem fyrir eru. En
þétting byggðar getur líka haft miklar
neikvæðar félagslegar afleiðingar. Ein
er sú að fátækasta fólkið hrekst úr
gömlu hverfunum og fer á útjaðarinn,

Mikið starf var unnið á vegum Skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins.

þar sem það neyðist til að vera á bíl,
því flest atvinnutækifærin eru í gömlu
hverfunum. Þarna er hugsanlegt að „félagshyggjufólkið“ sé að ganga í skrokk
á fátækasta fólkinu í Reykjavík. Efnameira fólkið flyst síðan í gömlu hverfin
og getur talið sér trú um að það sé umhverfisvænt á reiðhjólunum sínum.
Íslenskum stjórnmálamönnum
hefur verið tamt að tala um framtíðarsýn – „vision“ – í staðinn fyrir
áætlanir og markmið sem raunhæft er
að ná. Dæmi um þetta eru hugmyndir
um léttlest, samgönguás Reykjavíkur-

KOKTEILL.IS

jona@kokteill.is

Ekki láta neikvæðnina
ná tökum á þér

svo einfalt
er það!

súðarvoGur 3-5, reykjavík
GluGGaGerdin@GluGGaGerdin.is
s: 5666630 / GluGGaGerdin.is

Neikvæðni getur haft slæm áhrif á líf okkar og segja má að það sé ekkert gott við
hana. Hún gerir ekkert annað en að láta okkur líða illa og draga okkur niður.
Lífið verður
svo miklu betra
Oft finnum við okkur í erfiðum aðstæðum og þá er auðvelt að detta í neikvæðnina. Ákveðnir einstaklingar geta
líka kynt undir neikvæðni í okkar lífi.
Þess vegna er mikilvægt að þekkja neikvæða orku og hugsanir sem leiða til
neikvæðni svo hægt sé að útiloka það
úr lífi sínu.
Lífið verður svo miklu betra þegar
maður losar sig við neikvæðnina. Það
bæði bætir samskipti okkar við annað
fólk og það hvernig við sjáum lífið. Hér
eru nokkur góð ráð til að losa sig við
neikvæðnina.
Reyndu að finna uppsprettu
neikvæðninnar
Hvaðan kemur þessi neikvæðni? Veltu
hugsunum þínum fyrir þér og hvaða
hugsanir það eru sem hafa þau áhrif á
þig að þú fyllist neikvæðni. Ef þú vilt
losna við hana þarftu að komast að rót
vandans. Þess vegna er mikilvægt að þú
efist aðeins um þínar eigin hugsanir og
endurskoðir þær gaumgæfilega. Síðan
geturðu byrjað á því að útiloka þessar
hugsanir og losa þig frá þessari neikvæðu
orku. Neikvæður hugur leiðir ekki til jákvæðs lífs – svo einfalt er það!
Hugsaðu í lausnum
ekki vandamálum
Þegar þú hefur komist að rót vandans
og veist hvaða hugsanir það eru sem
kynda undir þessari neikvæðu orku er

borgar og göng gegnum Öskjuhlíð sem
enginn veit hvar eiga að enda – þar
sem ekki er til fé til að framkvæma
framtíðarsýnina og enginn ábyrgur
fyrir því. Það er illa gert á 21. öldinni
að vekja óraunhæfar væntingar hjá
fólki með þokukenndri framtíðarsýn.
Helst ætti ekkert að vera á skipulagi
annað en raunhæf markmið og einhver
ábyrgur fyrir því að reyna að ná þeim.
Þá förum við kannske að nálgast þann
raunveruleika sem við hin þurfum að
búa við á hverjum degi. “

næsta skref að uppræta þær fyrir fullt
og allt. Og auðvitað að útiloka að þær
skjóti upp kollinum í framtíðinni. Að
hugsa í lausnum en ekki vandamálum
hjálpar þér að útiloka neikvæðnina og
þar með öll þau vandamál og leiðindi
sem henni fylgja.
Hugsaðu að allt
sé mögulegt
Þeir sem eru hamingjusamir og jákvæðir
eru það ekki af því að líf þeirra er dans á
rósum. Erfiðleikar og slæmir hlutir banka
líka upp á hjá þeim. En þeir vita hvernig á
að taka á erfiðum málum. Þeir hamingjusömu mæta alveg sömu áskorunum og
aðrir en munurinn er sá að þeir vona það
besta en búast við hinu versta – og síðan
einbeita þeir sér að því að finna bestu
mögulegu lausnina. Að sætta sig við að
stundum fái maður góð spil á hendi og
stundum ekki getur breytt miklu og ef
þú horfir jákvætt á hlutina er mun auðveldara að vinna úr því. Lykillinn er að
festast ekki í neikvæðninni því hún leysir
nákvæmlega ekkert.
Ekki burðast með
neikvæðni annarra
Ekki gleyma því að neikvæð orka í þínu
lífi snýst ekki alltaf aðeins um þig. Þótt
þú vissulega berir ábyrgð á þinni eigin
neikvæðni er mikilvægt að átta sig á því
að þú þarft ekki líka að burðast með neikvæðni annarra. Ekki taka þátt í slíku
og reyndu að aðskilja þig frá þannig
umhverfi.

Jóna Ósk Pétursdóttir

Sættu þig við það
eða slepptu takinu
Það er þannig með allt í lífinu, hvort
sem það er jákvætt eða neikvætt, að við
höfum tvo kosti; annað hvort að sætta
okkur við það eða losa okkur við það.
Þegar neikvæð orka einkennir líf þitt
er augljóst að breytinga er þörf. En það
þýðir samt ekki að allt breytist á einni
nóttu. Þetta tekur tíma. Oft erum við
föst í vítahring og hann þarf að rjúfa svo
hlutirnir breytist. Þú þarft að gera það
sem er best fyrir þig sjálfa/n, þína geðheilsu og almenna hamingju. Það getur
verið mjög erfitt að rjúfa vítahringinn
og losa sig við eitthvað sem áður skipti
þig máli. En þegar hlutirnir eru farnir
að íþyngja manni um of þá er tími til
kominn að sleppa takinu. Reyndu að
finna hvað það er sem lætur þér líða illa
og vekur upp neikvæðni og losaðu þig
við það – þótt það geti verið sárt. Því
þegar upp er staðið er það betra fyrir þig.
Umvefðu þig
jákvæðu fólki
Mikilvægt er að velja vel það fólk sem
þú umgengst – þetta skiptir mjög miklu
máli. Á meðan sumir láta þér líða vel
hafa aðrir þveröfug áhrif á þig. Sumir
gefa þér orku og þú finnur jákvæðnina
streyma frá þeim á meðan aðrir sjúga úr
þér orku og neikvæðnin lekur af þeim.
Ef við umgöngumst fólk sem vekur upp
neikvæðar hugsanir og tilfinningar hjá
okkur getur verið erfitt að halda í jákvæðnina. Því hvort sem okkur líkar
betur eða verr þá hefur annað fólk áhrif
á okkur á einhvern hátt – svo það borgar
sig að vanda valið.

Jólatónlistarhátíð í Hallgrímskirkju
28. nóvember – 31. desember 2015

LJÓS
Í
LOFTI
GLÆÐIST
Jólatónleikar Mótettukórs Hallgrímskirkju
laugardagur 5. des. kl. 17 - Sunnudagur 6. des. kl. 17 - Þriðjudagur 8. des. kl. 20

Flytjendur: Mótettukór Hallgrímskirkju

Lenka Mátéová orgel
Einsöngvarar úr röðum kórfélaga

Málmblásarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands:

Ásgeir H. Steingrímsson og Eiríkur Örn Pálsson trompet
Oddur Björnsson og Sigurður Þorbergsson básúna

Stjórnandi Hörður Áskelsson

Á efnisskránni er aðventu- og jólatónlist m.a. eftir: Gabrieli, Praetorius,
Eccard, Franck, Hassler, Gustav Holst og Hafliða Hallgrímsson

Aðgangseyrir: 4.900/3.900 - námsmenn: 2.450

ORGELTÓNLEIKAR - AÐVENTA
Veni redemptor gentium – Nú kemur
heimsins hjálparráð
28. nóvember laugardagur 12.00–12.30
Björn Steinar Sólbergsson flytur aðventutónlist eftir
Bach og Guilmant. Upptaktur að fallegri stemmningu
í Hallgrímskirkju á aðventunni.
Aðgangseyrir: 2.000 kr. / listvinir: 50% afsláttur

AÐVENTUTÓNLEIKAR MEÐ SCHOLA CANTORUM

ORGELTÓNLEIKAR - JÓL

4. desember föstudagur 12.00–12.30

Fæðing frelsarans – Orgeltónleikar

11. desember föstudagur 12.00–12.30

27. desember sunnudagur 17.00

18. desember föstudagur 12.00–12.30

Björn Steinar Sólbergsson organisti flytur hið
magnaða La Nativité du seigneur – Fæðing
frelsarans. Níu hugleiðingar fyrir orgel eftir Olivier
Messiaën. Eitt frægasta jólaorgelverk allra tíma.

Í hádeginu á föstudögum á aðventunni býður Schola cantorum upp
á fagra kórtónlist tengda aðventu og jólum. Boðið verður upp á
mismunandi efnisskrár á hverjum tónleikum.
Upplagt tækifæri til að koma við í Hallgrímskirkju í hádeginu og eiga
stutta, hátíðlega stund í aðdraganda jóla. Stjórnandi kórsins er Hörður
Áskelsson.

Aðgangseyrir: 2500 kr. / listvinir: 50% afsláttur

Aðgangseyrir: 2500 kr. / listvinir: 50% afsláttur

JAZZ FYRIR JÓLIN
17. desember fimmtudagur
20.00
Jazzdúófrá Þýskalandi flytur
jólatónlist. Markus Burger
píanóleikari og Jan von Klewist
saxófónleikari ferðast nú um
heiminn sem tónlistarsendiboðar
Þýskalands í tilefni af 500 ára
afmælis siðaskiptanna árið 2017.
Fluttir verða jólasálmar í jazzbúningi. Tónleikarnir eru í samvinnu við Þýska
sendiráðið á Íslandi.
Aðgangur ókeypis.

HÁTÍÐARHLJÓMAR VIÐ ÁRAMÓT
31. desember Gamlársdagur 17.00
Hátíðartónlist fyrir 3 trompeta, orgel og pákur. Trompetleikararnir Ásgeir
H. Steingrímsson, Eiríkur Örn Pálsson og Einar St. Jónsson, Björn Steinar
Sólbergsson orgelleikari og Eggert Pálsson pákuleikari flytja glæsileg
hátíðarverk m.a. eftir Vivaldi, Purcell, Bach og Albinoni. Áramótastemmningin
byrjar með hátíðarhljómum þeirra félaga, enda njóta þessir tónleikar
gríðarlega mikilla vinsælda.
Aðgangseyrir: 3.500 kr. / listvinir: 50% afsláttur

listvinafelag.is - motettukor.is

Miðasala er í Hallgrímskirkju . 510 1000 og á midi.is
Listvinafélag Hallgrímskirkju 34. starfsár - LISTVINAFELAG.IS
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Léttsveit Reykjavíkur á ferð um Bretland í sumar sem leið. 

Jólatónleikar Léttsveitar í Grafarholti

K

vennakórinn Léttsveit Reykjavíkur heldur jólatónleika sína í
Guðríðarkirkju í Grafarholti 8.
og 10. desember nk. og hefjast þeir kl.
20 báða dagana. Léttsveitin er fallegt
samfélag 115 kvenna, sem jafnframt
því að syngja starfrækja gönguklúbb,
golfklúbb, spilaklúbb, prjónaklúbb og
klúbb einstakra, svo eitthvað sé nefnt.
Þær kalla sig „Léttur“ enda léttar í lundu
og spori, hláturmildar og masgjarnar,
eins og þær segja sjálfar frá.
Léttur brugðu undir sig betri fætinum

í júní sl. í tilefni 20 ára starfsafmælis
kórsins og héldu í söngferðalag til
Bretlandseyja. Það sem Léttur voru þó
einna spenntastar fyrir var fyrirhuguð
heimsókn til Wales, en hundrað karla
kór ætlaði þar að taka á móti hundrað
konum. Hvers vegna voru þær svona
spenntar? Jú, allan veturinn höfðu
Léttur það fyrir stafni að prjóna húfur
úr íslenskri ull handa kórbræðrunum
welsku sem þakklæti fyrir móttökurnar.
Ekki kom til greina að hafa í farteskinu
styttu eða annað pjatt handa svona kór.

Ljósm. Silla Páls.

Karlarnir eru margir hverjir bændur og
verkamenn og vetur geta verið kaldir á
þeirra slóðum.
Hinir welsku karlar tóku vel á móti
íslensku konunum og sungu til þeirra
dásamleg lög á welsku. Síðan var boðið
upp á te og skonsur og húfurnar afhentar við mikinn fögnuð. Ferðin öll
tókst stórkostlega að sögn kórfélaga, víða
var sungið og fræðst og að minnsta kosti
hundrað welskir karlar hugsa með hlýju
til Léttsveitar Reykjavíkur um leið og
þeir skella á sig húfunni góðu á leið út í
jólasnjóinn og desemberkuldann.
Inn úr desemberkuldanum á Íslandi
verður gott að koma í Guðríðarkirkju og
hlýða á fagran söng. Dagskráin verður
fjölbreytt, hátíðleg og fjörug. Margrét
Eir syngur nokkur lög með kórnum, en
undirleik annast Aðalheiður Þorsteinsdóttir á píanó, Tómas R. Einarsson á
bassa og Kjartan Guðnason á slagverk.
Stjórnandi kórsins er Gísli Magna. Hægt
er að kaupa miða á tónleika þessa fjölmennasta kvennakórs landsins í gegnum
netfangið tonleikarlettsveit@gmail.com,
í síma 897 4059 og á facebook-síðu
kórsins, Léttsveit Reykjavíkur.

Gömlu góðu íslensku jólasveinarnir láta sjá sig á Árbæjarsafni í aðdraganda
jóla.

Jóladagskrá Árbæjarsafns

J

óladagskrá Árbæjarsafns hefur
notið mikilla vinsælda undanfarin
ár og hlotið fastan sess í menningarlífi
borgarbúa á aðventunni. Ungir sem
aldnir geta rölt á milli gömlu húsanna
og fylgst með undirbúningi jólanna
eins og hann var í gamla daga. Hrekkjóttir jólasveinar gægjast á glugga og
kíkja í potta, börn og fullorðnir fá að
föndra og syngja saman jólalög. Þá

gefst gestum tækifæri að taka þátt í
jólalegum ratleik um safnsvæðið.
Jóladagskráin hefst sunnudaginn
6. desember og stendur yfir milli
klukkan 13 og 17. Klukkan 14 verður
messað í safnkirkjunni og klukkan
15 hefst jólatrésskemmtun á torginu.
Þar verða sungin jólalög og dansað
í kringum jólatréð við harmonikuundirleik og söng kórs Ártúnsskóla.

Fyrirtæki
Aðventuhátíð Fyrirtæki
í Breiðholtskirkju
húsFélög
Fyrirtæki
Á
húsFélög

morgun er fyrsti sunnudagur í
aðventu og víða er hefð fyrir sérstökum kvöldsamkomum að því tilefni.
Breiðholtssöfnuður efnir til aðventukvölds í kirkjunni
annað
kvöld, 29. tilboð í reglubundna ræs
Við
gerum
nóvember klukkan 20. Kirkjukórinn
ykkur að kostnaðarlausu.
Við gerum tilboðflytur
í reglubundna
ræstingu
aðventu- og jólasöngva og fermthrif@centrum.is
ykkur að ingarbörnin
kostnaðarlausu.
sýna helgileik um ljósið smákökur í safnaðarheimilinu þar
sem skín í myrkrinu. Hugleiðingu sem tækifæri gefst til þess að styrkja
morgun, sunnudaginn 29. nóvkvöldsins flytur Þórir Guðmundsson, Hollvinafélagið. Með aðventukvöldinu
ember, verða ljósin tendruð á
deildarstjóri Rauða krossins í Reykjavík. hefst jólaundirbúningur safnaðarins og
Oslóartrénu við hátíðlega athöfn á
Að stundinni lokinni munu eru sóknarbörnin hvött til að njóta þess
Austurvelli. Dagskráin hefst klukkan
sóknarnefndin og Hollvinafélag kirkj- fjölbreytta helgihalds sem kirkjan býður
15.30 og lýkur klukkan 17.00.
unnar bjóða upp á heitt súkkulaði og upp á í desember.

Ljósin húsFélög
Við gerum tilboð í reglubundna
tendruð
á
ykkur að kostnaðarlaus
sími 89sími
89 89
566
89 566
ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/ netfang: Óslóartrénu
sími 89
89 566/ www.thrif.net
www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.
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Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 897 7040 & bjornjon@pressan.is

BAKSÍÐAN
Diljá Helgadóttir
laganemi

U

m daginn las ég status á facebook
frá samnemenda mínum í lögfræði. Hún þakkaði fyrir það eldra fólk
sem situr yfir í prófum hjá okkur. Að
mæta í skólann rétt fyrir próf, full af
stressi ,,og vera boðin góðan daginn
af prjónandi eldri konu er bara svo dásamlegt“. Þessi status fékk mig til að
brosa og hugsa um mikilvægi gamals
fólks og áhrif þess á líf mitt.
Amma mín, Elín Friðriksdóttir, er
mér mjög nákomin, 92 ára gömul, og
ein af mínum bestu vinkonum. Hún er
stútfull af þekkingu, visku og jákvæðri
orku. Eldri kynslóðin býr yfir mikilli
reynslu sem maður getur svo sannarlega lært af. Því verður ekki lýst í fáum
orðum hve hjálpsöm eldri kynslóðin
getur verið, það er upplifun. Sú leiðbeining sem ég hef hlotið hefur hjálpað
mér að ná markmiðum mínum, sú hlýja
sem fylgir og friðsemd. Þær sögur sem
við getum lært af.
Flestir aldraðir hafa unnið hörðum
höndum og gengið í gegnum súrt og
sætt. Það er svo mikilvægt að sýna eldra
fólki þá vinsemd sem það sýnir okkur,
vera til staðar og tilbúin til að hjálpa
þeim þegar þau eldast. Og fyrir okkur
sjálf, í elli okkar. Myndir þú ekki lifa
betur ef þú vissir að fólk virti þig sem
mikilvægan hluta af samfélaginu, fyrir
það sem þú hefur gefið af þér og getur
haldið áfram að miðla þekkingu þinni?
Þetta hjálpar ekki aðeins eldra fólki
til að vera heilbrigt og gefandi. Þetta
hjálpar öllum og er ég svo þakklát
fyrir að vera þessarar gæfu aðnjótandi.
Horfum í kringum okkur og sýnum
eldra fólkinu sömu ást og þau hafa sýnt
okkur í gegnum tíðina. „Old is gold.“
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er
578 1190

Netfang:
auglysingar@fotspor.is

Flottir
Plötuspilarar
VERÐLÆKKUN

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

REYKJAVÍK

VIKUBLAÐ

Verð frá 34.900,-

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

