
Jóla
dagar

lágmúla 8
sími 530 2800

Átta bolla 
pressukanna
og hitakanna
í senn.

Gott úrval af pressukönnum og 
ferðabollum sem halda heitu.

kr. 12.490,-

Afkastamiklar 
og endingagóðar 
kaffivélar til 
heimilisnota.

kr. 69.900,-

Koparinn er 
sígildur enda 
er koparlitaða 
pressukannan 
vinsæl.

kr. 9.900,-

Jólatilbo
ð

Expresso-
kaffivél, 
hálfsjálfvirk. 
Einfaldur 
og tvöfaldur 
skammtari.
Frábært verð:

kr. 14.900,-

Favola 
kaffivélin frá 
AEG á sér marga 
aðdáendur enda 
er Lavazza kaffi 
í hylkjunum.

kr. 29.900,-

Kaffivélin sem 
sýður vatnið. 
Til í nokkrum 
litum.

kr. 19.900,-

kr. 5.990,-

Þessi klassíska 
frá AEG, 
endingargóð fyrir 
þá sem vilja það 
einfalt.

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70
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Þjóðfélagið þarfnast 
meiri stöðugleika

Rætt við Margréti Kristmannsdóttur í Pfaff
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Uppbygging fyrir-
huguð á Brynjureit
Nú er vinna á lokastigi við 

hönnun nýbygginga á svo-
nefndum Brynjureit, sem 

afmarkast af Laugavegi, Klapparstíg, 
Hverfisgötu og Vatnsstíg. Þar er gert 
ráð fyrir alls 6500 fermetrum íbúðar-, 
þjónustu- og verslunarhúsnæðis. Sam-
kvæmt deiliskipulagi er áformað að 
77 íbúðir verði á reitnum af ýmsum 
stærðum og bílastæði í kjallara. Gert 
er ráð fyrir góðu aðengi um allan reit-
inn og fjölbreyttri starfsemi. Áætlað er 
að framkvæmdir hefjist á árinu 2016. 
Þingvangur byggir. 

FRÁ LESENDUM

Langur biðlisti eftir 
stuðningsþjónustu
Á fundi velferðarráðs Reykja-

víkurborgar 3. desember sl. 
var rætt um biðlista vegna 

stuðningsþjónustu við fatlaða. Ás-
laug Friðriksdóttir, fulltrúi Sjálf-
stæðisflokks í ráðinu, ræddi málið við 
Reykjavík vikublað: „Fyrr í ár lögðum 
við fram tillögu um að farið yrði með 
stuðningsþjónustu við fatlað eins og 
aðra lögbundna liði. Þetta þóttust full-
trúar meirihlutans vilja skoða en gátu 
svo ekki staðið við nema að hluta.“

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks bókuðu 
að þessu tilefni og áréttuðu þá stefnu 
sína að stuðningsþjónustan yrði með-

höndluð eins og önnur lögbundin 
þjónusta, til dæmis fjárhagsaðstoð 
og húsaleigubætur, þar sem ekki yrði 
leyfilegt að setja fólk á biðlista. 

Nokkrir lesendur höfðu samband 
vegna umfjöllunar í síðasta blaði 
um ný mislæg gatnamót í Reykja-
vík, en þau hafa öll verið tekin út 
af skipulagi.

Eyþór skrifaði:
Var að lesa hugmyndirnar í blaðinu 
hjá ykkur um þau mislægu gatnamót 
sem væri mjög svo þarft að gera strax 
og hvernig þau ættu að vera. Mjög góð 
umfjöllun. Bankarnir ættu að fjár-
magna þetta með tryggingafélögunum, 
þar sem bankarnir þéna um 300 millj-
ónir á mánuði með kortanotkun Ís-
lendinga.

Svo ætti að gleyma Sundabraut, en í 
staðinn að gera Vesturlandsveginn með 
þremur akreinum upp að Mosó og mis-
læg gatnamót þar sem þarf. Setja svo 
upp hraðamyndavélar og taka í burtu 
hnallana sem skemma bílana og gera 
fólk bakveikt.

Áfram nú! Svo þarf að finna nýjan 
borgarstjóra sem kann að stýra.

Vilhjálmur sendi okkur þessar línur að 
sama tilefni:
Það tala allir um þéttingu byggðar eins 
og það sé eitthvað töfraorð, sem á að 
bjarga öllu. Það er búið að vera að þétta 
byggð í Reykjavík síðan 1960 og það er 
enn verið að þétta byggð. Það eru hins 
vegar takmörk fyrir þéttingunni. Hún 

verður ekkert mikið meiri hér vestur 
í bæ. Ekki nema við byrjum að rífa 
gömul hús og byggja blokkir. 

Þá er það algjörlega rangt að mis-
læg gatnamót kalli á stórar slaufur. 
Myndirnar í blaðinu sýna að ný mis-
læg gatnamót þurfa ekki að taka meira 
pláss en þau sem fyrir eru.

Þeir sem vilja auka fjölbreytni í sam-
göngum verða að koma með raunhæfar 
tillögur, ekki bara hrópa húrra þegar 
verið er að þrengja götur og hægja á 
umferð.

Helgi gerði gatnamót Bústaðavegar og 
Reykjanesbrautar að umtalsefni og skrif-
aði okkur meðal annars:

Allir sem þekkja til eða vilja þekkja 
til vita að það var hugmynd að færa 
Reykjanesbraut til vesturs þannig að 
ekki þyrfti að hreyfa við Elliðárdal. 
Þetta veit Dagur B. Eggertsson. Ég sett-
ist niður á sínum tíma með Vilhjálmi 
Þ. sem var þá borgarstjóri og þá voru 
teiknuð upp gatnamót þannig að ekki 
væri hreyft við Elliðárdal.

Jafnframt var ein akrein frá Bú-
staðavegi og yfir í Kópavoginn þannig 
að ekki þyrfti að fara inn á sjálfa 
Reykjanesbrautina ef þú ætlaðir bara 
þennan stutta spöl yfir í Kópavog. Það 
er líka ein stór spurning. Hvernig geta 
svona stór mislæg gatnamót dottið út af 
skipulagi bara án þess að það sé kynnt?

Ekki lagfært fyrr en árið 2021
Hverfisráð Háaleitis og Bústaða 

samþykkti bókun á síðasta fundi 
sínum þar sem lýst var óánægju með 
svör frá skrifstofu borgarstjóra og borg-
arritara við fyrirspurn foreldrafélags 
Háaleitisskóla um endurgerð skólalóðar 
Háaleitisskóla. Samkvæmt upplýsingum 
frá borgaryfirvöldum er ekki ráðgert að 
framkvæmdir hefjist fyrr en árið 2021, 
en að mati hverfisráðsins er löngu kom-

inn tími á framkvæmdir og undir það 
tekur foreldrafélag skólans, skólaráð 
hans, nemendafélag og skólastjórnendur. 

Að mati hverfisráðsins er skólalóðin 
löngu úr sér gengin og „ein allsherjar 
slysagildra“. Ekki hefur verið skipt um 
undirlag á leiksvæði yngri barna og það 
því eitt forarsvað. Þá séu víða slysagildrur 
vegna skemmda á lóðinni. Lýsingu sé 
sömuleiðis ábótavant. 

Af hverju er 
dýrt að byggja? 
Samtök iðnaðarins og Viðskipta-

ráð kynntu á dögunum kort-
lagningu sína á byggingarferli 

íbúðarhúsnæðis. Samkvæmt úttektinni 
má skipta byggingaferlinu í tólf skref. 
Í hverju þeirra mætir húsbyggjandi 
vandamálum þegar kemur að íþyngj-
andi regluverki eða óskilvirkum vinnu-
brögðum hjá hinu opinbera. Oftar en 
ekki eru þessu vandamál séríslensk. 

Í úttektinni er meðal annars bent 
á að byggingarfulltrúa ber að skoða 
allt að 904 atriði þegar hönnunargögn 
eru afgreidd. Skortur á samræmdum 
vinnubrögðum leiðir til þess að stór 
hluti fulltrúa fer yfir öll atriðin þótt 
um smærri framkvæmdir sé að ræða 
og slíkt því óþarft. Sem dæmi má nefna 
að þá þarf að framkvæma 21 sjálfstæða 

áfangaúttekt auk öryggis- og lokaút-
tektar áður en mannvirki er tekið í 
notkun. 

Samtök iðnaðarins og Viðskiptaráð 
kalla eftir einfaldara regluverki og 
breyttri stofnanaumgjörð. Samræma 
þurfi reglur um lóðaúthlutanir á lands-
vísu, fækka atriðum sem farið er yfir 
við afgreiðslu byggingarleyfis, heimila 
húsbyggjanda að sinna jafnframt hlut-
verki byggingarstjóra í sérbýli, þrepa-
skipta kvöðum um skil hönnunar-
gagna, draga úr umframkröfum í 
byggingareglugerð, auka notagildi 
áfrýjunarréttar, einfalda gjaldheimtu 
sveitarfélaga og fækka sjálfstæðum út-
tektum. Með þessu móti mætti lækka 
verulega byggingarkostnað án þess að 
slá af kröfum um öryggi og gæði. 

mislæg gatnamót Grensásvegar og miklubrautar hafa verið tekin út af 
skipulagi en þarna eru nú hættulegustu gatnamót borgarinnar.

Nýbyggingarnar rísa norðan við verslunina brynju og niður að Hverfisgötu.

Fyrirhugað uppbyggingarsvæði séð frá Hverfisgötu.

Áslaug Friðriksdóttir, fulltrúi sjálf-
stæðismanna í velferðarráði.
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Sannir meistarar
Ég spurði Ásmund Sveinsson 

myndhöggvara hvort ég gæti 
orðið góður myndlistamaður 

eftir að hafa spjallað við hann í nokkur 
skipti og selt honum mynd eftir mig 
– ætli ég hafi ekki verið tíu eða ellefu 
ára. Hann sagði að ég hefði spurt sig 
alltof seint: „Þegar maður hefur kynnst 
listamanninum og myndað vinatengsl 
er ómögulegt að dæma hann.“ 

Mér fannst þetta skrítið svar en 
Ásmundur sagði: „Sannur listamaður 
skapar verk sem eru stærri en hann 
sjálfur á meðan sumir minni spámenn 
neyðast til að selja persónutöfra, það er 
að vísu ákveðin list en slíkir gefa aldrei 
verkum sínum sjálfstætt líf, það geta 
ekki allir skapað listaverk sem lifa sjálf-
stæðu lífi.“ Hann sagði bestu leiðina til 
að meta sanna list vera að skoða verk 
höfunda sem maður þekkti engin deili 
á og finna áhrifin – svo spurði hann 
hvort ég tryði á Guð: „Þú þarft ekkert 
að svara enda er það einkamál manna 
hverju þeir trúa. En þú horfir á nátt-
úruna, sérð fegurðina í fjöllunum án 
þess að vita hver skapaði þetta allt eða 
hvort einhver gerði það. Þess vegna er 
náttúran besta dæmið um sanna list.“ 
Svo brosti hann og sagði: „Ég veit ekki 
hvort mér þykir meira vænt um – þig 
eða þessa fallegu mynd sem þú prang-

aðir inn á mig, þess vegna veit ég ekki 
hvort þú sért efni í málara.“ 

Ég var óskaplega frakkur krakki og 
spurði einn mesta listamann þjóðar-
innar hvort hann væri góður listamaður 
og svarinu gleymi ég aldrei: „Það er ekki 
mitt að svara en ef margir dást að verk-
unum mínum sem hafa ekki hugmynd 
um að gamalt hró sem hét Ásmundur 
Sveinsson hafi verið til fyrir hundruðum 
ára þá hef ég sennilega gert eitthvað 
rétt.“ 

Þótt ég hafi ekki hitt Ásmund Sveins-
son oft og þrátt fyrir að langt sé síðan ég 
rölti stundum í heimsókn til hans þá er 
ég honum þakklátur fyrir að hafa opnað 
augu mín fyrir listinni og kennt mér að 
skilja hana. Sannir meistarar tala mál 
sem auðvelt er að skilja.

Í seinasta tölublaði var greint frá frá skýrslu um verslun í miðbænum, sem 
unnin var af Rannsóknarsetri verslunarinnar á Bifröst, en þar kemur fram 
að verslun árið 2013 í miðbæ Reykjavíkur var aðeins þriðjungur af því 

sem hún var árið 2000.

Þessi mikli samdráttur er áhyggjuefni, því enn sér ekki fyrir endann á flótta 
hefðbundinnar verslunar úr miðbænum. Þvert á móti er sitthvað sem bendir 
til þess að enn sigi á ógæfuhliðina. Í því sambandi má nefna misráðnar fram-
kvæmdir á Hverfisgötu, þar sem fjarlægð voru um 60 bílastæði, strætisvagnar 
hafa ekki gengið um götuna í hálft þriðja ár, stæðum fækkaði um á þriðja 
hundrað þegar framkvæmdir hófust á tveimur reitum í Kvosinni fyrir stuttu, 
þrengingar á Snorrabraut hamla aðgengi að bænum og svo mætti áfram telja.

Helstu jákvæðu punktarnir eru fjölgun ferðamann og uppbygging ferða-
tengdrar þjónustu í miðbænum. Verslun erlendra ferðamanna kemur ekki í 
stað verslunar Íslendinga, en hún er búbót og hleypir lífi í bæinn. 

Öll hljótum við að vera sammála um gildi þess að eiga öflugan miðbæ með 
fjölda sérverslana og margvíslegri þjónustu. En til að svo geti orðið þarf að 
tryggja greiðar samgöngur, bæta umferðarflæðið á stofnbrautunum, fjarlægja 
þrengingar af Snorrabraut, fjölga bílastæðum, sér í lagi við Hverfisgötu, 
afnema umferðarhöft um Laugaveg og Skólavörðustíg og efla strætisvagna-
samgöngur um svæðið svo fátt eitt sé nefnt. Hingað til hefur ekkert skort 
nema vilja borgaryfirvalda.

Björn Jón Bragason

Aðgengi  
að miðbænum

„Girndarráð eru algengari 
nú en áður, held ég. Þau 
byrja í bíó og svo er keyrt út 
á Seltjarnarnes:  bíó og bílar 
eiga sök á óhamingju alltof 
margra Íslendinga.“

Páll Ísólfsson,  
1893–1974, 

dómorganisti og  
tónskáld í Reykjavík.  

Úr viðtali sem Matthías 
Johannessen tók  

árið 1961.

FORYSTUGREIN

Það sem ég hef lært og 
það sem mun koma 
mér að mestum notum 
í framtíðinni er að geta 
komið með málefna-
lega gagnrýni á ákvarðanir stjórnvalda 
og ráðamanna, alveg sama hvort þeir 
tilheyri mínum flokki eða ekki.

Um mikilvægustu málin á að vera 
að mínu mati þverpólitísk samstaða. 
Það á ekki að vera pólitískur ágrein-
ingur um hvort að ég hér séu vel 
reknar grunnstoðir eða ekki. Ef flokk-
urinn þinn setur einstaklinginn, þig, 
ekki í fyrsta sæti, þá mun ríkið ekki 
gera það. Að mínu mati er að verða 
mikil tenging þar á milli.

- Katrín Kristjana Hjartardóttir í 
pistli á Hringbraut, 4 desember sl.

 
Össur Skarphéðinsson hafði að orði 
við mig áðan að ég þyrfti að gera eitt-
hvað til að koma stjórnmálaferlinum 
almennilega á flug.

Lagði hann til að ég gengi um 
berrassaður á þinginu næstu vik-
una. Það vekti örugglega talsverða 
athygli og kalla fram ýmis hughrif 
hjá þjóðinni. Helstu menningarvitar 
þjóðarinnar myndu vart halda vatni af 
hrifningu. Konan myndi kyssa mig og 
knúsa að þeim gerningi loknum. Þetta 
yrði sérstaklega áhugavert því ég hefði 
verið svo stutt á þingi.

Ég spurði forseta þingsins hvort 
hann gerði einhverjar athugasemdir 
við hugmyndina. Honum leist mjög 
vel á þessa hugmynd enda allir 
menningar- og listaviðburðir líklegir 
til að auka virðingu þingsins. Lagði 
þó áherslu á að ég færi ekki inn í 
þingsalinn án hálstaus. Einnig væri 
ágætt að ég fitlaði ekki við mig í mat-
salnum.

- Brynjar Níelsson í pistli á  
Pressunni, 8. desember sl.

Daginn eftir að Barack 
Obama tók við emb-
ætti forseta Bandaríkj-
anna birtist frétt á Vísi 
með fyrirsögninni: 
Óbeinn sigur fyrir Framsókn. 

„Við í Framsóknarflokknum höfum 
skilgreint Obama sem framsóknar-
mann þannig að okkur þykir þetta 
ákveðinn sigur fyrir flokkinn,“ sagði 
Sigmundur Davíð og bætti við að sig-
urinn væri óbeinn. Hann kvað emb-
ættistökuna mikið fagnaðarefni og 
sagðist hafa trú á Obama. Að minnsta 
kosti fyrst um sinn.

- Jóhannes Benediktsson í grein á 
Stundinni, 7. desember sl.

Það er grundvallar-
atriði samningaréttar 
og raunar allrar rétt-
arskipunar í landinu 
að samninga beri að 
virða. Kirkjujarðasamkomulagið frá 
1997 fól í sér fullnaðaruppgjör vegna 
þeirra verðmæta sem þjóðkirkjan lét 
ríkinu þá í té. Báðir samningsaðilar 
gætu vitaskuld ákveðið af fúsum og 
frjálsum vilja að endurskoða þann 
samning eins og raunin er um alla 
samninga. Við kirkjujarðasamkomu-
laginu verður hins vegar ekki hróflað 
einhliða á þeirri forsendu sem 
meirihluti fjárlaganefndar Alþingis 
leyfir sér að setja fram fyrir því að 
ríkisvaldið standi við gerða samninga. 
Það er ekkert annað en ofbeldi gagn-
vart þjóðkirkjunni.

- Pétur Kr. Hafstein í pistli á 
kirkjan.is. 8 desember sl.
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Laugavegur 166
Húsið að Laugavegi 166 vekur 

ekki sérstaka athygli vegfar-
enda, en þar var um áratuga-

skeið rekin langstærsta húsgagnaverk-
smiðja landsins, Trésmiðjan Víðir hf. 
Stofnandi hennar var Guðmundur 
Guðmundsson. Hann var fæddur að 
Önundarholti í Villingaholtshreppi 
árið 1910, en fluttist með foreldrum 
sínum til Reykjavíkur 1911. Átta ára 
að aldri varð hann fyrir slysi sem olli 
því að 12 ára hafði hann alveg misst 
sjónina. Þrátt fyrir sjónleysið kom 
hann sér á fót trésmíðaverkstæði sem 
ungur maður. 

Guðmundur hóf sinn rekstur einn 
í litlu herbergi við erfiðar aðstæður 
en umsvifin jukust fljótt og árið 1945 
stofnaði hann Trésmiðjuna Víði hf. 
og lét reisa stórt verksmiðjuhús að 
Laugavegi 166. Árið 1957 varð mikill 
eldsvoði þegar risið og hæðin þar fyrir 
neðan brunnu. Eftir brunann voru 
byggðar tvær hæðir ofan á verksmiðju-
húsið, sem var samtals fjögur þús-
und fermetrar að gólffleti og á fimm 
hæðum. Í kjölfarið jókst fjölbreytni 
framleiðslunnar enn frekar, en fram-
leidd voru lökkuð, bónuð og póleruð 
húsgöng úr flestum þeim harðviðar-

tegundum sem 
fluttar voru inn 
til landsins. 

Í Víðishús-
inu hófst meiri 
fjöldaframleiðsla 
á húsgöngum en 
áður hafði þekkst 
hér á landi. Tré-
smiðjan Víðir var 
um áratugaskeið 
langstærsta hús-
gagnaverksmiðja 

landsins. Á jarðhæð hússins var hús-
gagnaverslun, á annarri hæð skrifstofur 
og vélasalur, lakksprautun og bekksalur 
á þeirri þriðju með hefilbekkjum og 
samsetningu, bólstrun og mötuneyti 
á þeirri fjórðu og lager á efstu hæðinni. 

Vegna hagstæðra framleiðsluhátta 
með fjöldaframleiðslu og vélvæðingu 
gat Guðmundur boðið upp á húsgögn á 
lægra verði en aðrir hérlendir framleið-
endur. Starfsmenn Víðis voru um 100 
talsins þegar mest lét. Trésmiðjan Víðir 
starfaði til ársins 1983, en Guðmundur 
lést fjórum árum síðar.

Á Laugavegi 166 eru nú skrifstofur 
Ríkisskattstjóra og Skipulagsstofn-
unar.

Höfundur er
Jón Ragnar Ríkharðsson,

 sjómaður

Guðmundur
Guðmundsson.

Steikt 
karfaflök
Þá er komið að steiktum karfa. 

Úlfar á Þremur Frökkum segir 
Gunnar Eyjólfsson leikara hafa 

gefið sér þessa uppskrift fyrir 30 árum: 
„Hann kynnist henni á namstíma 
sínum í Lundúnum forðum. Ég hef 
haft þennan rétt á matseðlinum af og 
til síðan þá og hef þá haft wasabi sósu 
með en í uppskrift Gunnars er gert ráð 
fyrir sojasósu. Hvoru tveggja er gott!“ 
segir Úlfar, en bætir því við að karfi sé 
ekki mjög algengur fiskur í verslunum 
eða á borðum fólks hér, en aðra sögu 
er að segja í Þýskalandi. Þar eru karfi 
og ufsi meðal algengustu fisktegunda 
á markaðnum. 

Flökin eru beinhreinsuð og látin 
halda roðinu. Skerið í fiskinn langsum 

og þversum að roðinu þannig að fisk-
urinn í roðinu myndi teninga á stærð 
við sykurmola. 

Flökunum er síðan velt upp úr hveiti 
og þau djúpsteikt í 180 gráðu heitri olíu 
í 2–3 mínútur. 

Stráið salti og kreistið sítrónusafa 
yfir. 

Borið fram með hrísgrjónum og 
súrsætri sósu, sojasósu eða mayoaise 
wasabi sósu. 

Tilvalið að snæða þennan rétt með 
prjónum. 

Hráefni
800 gr karfaflök með roði

Hveiti

Salt

Sítróna

Smjörlíki

UPPSKRIFT VIKUNNAR:

Úlfar Eysteinsson



Gjafabréfin 

okkar eru

 tilvalin

 jólagjöf

Gefðu gjöf sem gleður!  



Við stefnum að vellíðan allan ársins hring og eru jólin engin undantekning. 

Í Lyfju finnur þú fjölbreytt úrval af fallegum og nytsamlegum gjafavörum 

fyrir alla fjölskylduna.

- Lifi› heil

Allir fá þá eitthvað fallegt...

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

www.lyfja.is
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„Ótrúlegt að fólk hætti vinnu 67 ára“
Hanna Elíasdóttir varð áttræð á dögunum, en hún stendur í ströngu 
í fyrirtækinu Gæfumunum sem hún rekur ásamt eiginmanni sínum, 
Ingvari Sveinssyni. Við settumst niður með Hönnu í fallegri íbúð 
þeirra hjóna í Vesturbænum og spurðum hana fyrst af öllu um 
upphaf fyrirtækisins. 
„Árið 1993 seldi ég verslunina sem við 
höfðum rekið í átta ár. Ég sá ekki fram á 
að fá aðra vinnu, enda getur verið erfitt 
fyrir fólk komið yfir miðjan aldur að fá 
vinnu. Ég hafði auk þess átt við veikindi 
að stríða. Maðurinn minn gekk einnig 
í gegnum erfiðleika á sama tíma. Við 
hjónin vorum þó sammála um að upp-
gjöf kæmi ekki til greina. 

Stundum er sagt að einar dyr opnist 
þegar aðrar lokast. Og þarna var ég að 
hugsa á fallegu vorkvöldi 1993 hvað ég 
gæti gert. Ég hef alltaf haft ríka sköp-
unargleði, gat teiknað, málað og skrifað 
sögur. Ég lít út um gluggann og sé fugla 
flögra og syngja vorsöngva sína. Og þá 
fékk ég hugmynd – fuglar. Daginn eftir 
fór ég í föndurbúð, keypti gifs, mót og 
liti. Þegar heim var komið lifnaði ég 
heldur betur við, steypti snotra fugla 
í mótin og engla sem ég síðan málaði. 
Mér fór að líða betur og dapurleikinn 
vék fyrir sköpunargleðinni.“

300 kirkjur  
fyrir Varnarliðið
- Hvernig gekk að koma vörunni á 
markað? 

„Ég hélt hálfskelkuð í fyrstu sölu-
ferðina, en fékk fyrsta daginn tvo við-
skiptavini í Kringlunni og var heldur 
betur hamingjusöm þegar ég kom 
heim og gerði pantanirnar klárar. Nú 
voru stytturnar steyptar dag og nótt 
og barnabörnin hjálpuðu mér mikið 
og höfðu gaman af. Þannig sátum við 

saman og máluðum og bundum mið-
ana við, spjölluðum og fengum okkur 
eitthvað gott að borða. 

Ég hélt áfram söluferlinu á daginn 
og steypti og málaði fram á nætur. 
Mér eru í fersku minnir 300 stórar 
kirkjur sem ég málaði fyrir Varnarliðið 
á Keflavíkurflugvelli ásamt englum, 
fuglum og ýmsu fleira jólalegu. Þeir 
vildu fá vöruna NÚNA! Næturnar voru 
teknar með í vinnuferlinu og þeir fengu 
sína vöru hratt. Þetta verk tókst mjög 
vel og fleytti mér enn betur áfram. Og 
nýir viðskiptavinir bættust við. Ingvar 
kom líka af fullum krafti með mér í 
reksturinn, en hann hefur einstaklega 
góða sölumannshæfileika sem nýttust 
okkur að fullu.“

Gæfumunir verða til
- Hvernig var svo framhaldið? 

„Árið 1997 var okkur farið að vegna 
það vel að ég stofnaði fyrirtækið 
Gæfumuni. Við lögðum heimili okkar 
undir starfsemina og gerum enn í dag. 
Iðulega fóru kvöldin og helgarnar í að 
mála og ganga frá næstu sölu. Við erum 
samhent hjón og okkur þykir gaman að 
vinna saman og við höfum farið í ófáar 
söluferðir út á land. 

Við höfum sérhæft okkur í samúðar-
vörum, englum og jólavörum. Gæfu-
ljósin okkar hafa notið vinsælda og eru 
mjög víða til á heimilum. Við erum 
hætt að steypa og mála, önnum ekki 
lengur markaðnum. Í staðinn hanna 

ég hluti sem við látum framleiða fyrir 
okkur erlendis, en auk þess höfum 
við nokkra erlenda birgja. Ég eignað-
ist tölvu fyrir nokkrum árum en hún 
opnaði nýja möguleika. Í dag gæti ég 
ekki verið án hennar í mínu starfi og 
leik. Við höfum bætt við okkur ferða-
mannabúðum. Ég hanna prjónavörur 
fyrir þann markað og burstabæi, lömb, 
búálfa o. fl. Nýjasta afurðin okkar er 
Gæfuljós sem ég teiknaði upp og lét 

framleiða fyrir okkur erlendis. Sú vinna 
tók alls tíu mánuði. Ég notaði Hall-
grímskirkju, Norðurljós og Eyjafjalla-
jökul í verkið sem ég ætlaði á túrista-
markaðinn. Í ljós kom að Íslendingar 
kunna ekki síður að meta verkið. Ég 
yrði ekki hissa þótt Hallgrímskirkja 
myndi leynast i jólapökkunum þetta 
árið. Það er friður yfir þvi ljósi. Svo 
má bara pakka því niður og taka fram 
jól eftir jól. 

Við höfum í dag um 50 verslanir 
sem söluaðila fyrir okkur. Við gætum 
þess að eiga alltaf nógan lager handa 
þeim. Og alltaf er gaman að vera í 
sambandi við þá. Mig langar að koma 
á framfæri þakklæti til þeirra, sem og 
viðskiptavina okkar í gegnum tíðina, 
með óskum um gleðileg jól og gæfuríkt 
komandi ár.“

Heilsan er það dýrmætasta
„Árin líða og litið er yfir farinn veg 
með gleði og þakklæti í hjarta yfir að 
dyr opnuðust á fögru vorkvöldi og 
þar fannst lítil perla, Gæfumunir, sem 
stækkaði og stækkaði. Við hjónin erum 
oft ótrúlega heppin og okkur leggst 
alltaf eitthvað til. Við erum jákvæð og 
opin fyrir nýjum hugmyndum þótt 
við séum orðin eldri borgarar – allt í 
einu er staðreyndin orðin sú að tím-
inn líður ofurhratt. Við erum flutt í 
litla íbúð fyrir 67 ára og eldri og enn 
erum við með Gæfumuni starfandi á 
heimili okkar.“ 
- Hvað myndir þú vilja ráðleggja eldra 
fólki? 

„Það er heillaráð fyrir eldri borg-
ara að eiga tölvu. Hún opnar ýmsa 
möguleika. Mér finnst líka ótrúlegt 
að fólk hættti vinnu 67 ára að aldri. 
Ef heilsan er góð er ekkert því til fyr-
irstöðu að vinna eitthvað, bæði er það 
gott og skemmtilegt. Margir hafa fulla 
starfsorku og þá er snilld að leita innra 
með sér. Þar gæti leynst lítil perla til að 
byggja á og gera efri árin skemmtilegri. 
Að sjálfsögðu byggist þetta allt á heils-
unni, sem er það dýrmætasta sem við 
eigum. Það er okkur mikilvægast að 
varðveita hana. “

- BJB

VIÐTAL

minjagripur sem Hanna hefur látið framleiða.
Gæfuljósið hefur notið töluverðra 
vinsælda.

Hjónin Hanna elíasdóttir og Ingvar sveinsson heima í íbúðinni í Vesturbænum
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Gott að gefa, himneskt að þiggja
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ÍSLENSKT EFTIRLÆTI
Við hjá Nóa Síríus erum þakklát fyrir að hafa 
fengið að fylg ja Íslendingum á hátíðum og 
hamingjustundum í áratugi. Með notkun á 
fyrsta flokks hráefnum og ástríðu fyrir því 
sem við gerum höfum við unnið traust 
þjóðarinnar og erum stolt af því að vera 
órjúfanlegur hluti af hátíðarhöldum hennar.

Núna í ár kynnum við nýjan og einstakan 
konfektmola, innblásinn af íslenskum 
náttúruöflum, með stuðlaberg í forgrunni. 
Ljúengt Síríus súkkulaði, fyllt með 
mjúkri saltkaramellu sem bráðnar í munni. 
Sannkölluð veisla fyrir bragðlaukana og 
ómissandi hluti af hátíðunum.
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Öruggar 
gönguleiðir og 
stofnbrautir
Umferðarmestu stofnbrautir Reykjavíkurborgar, og þar með hryggjar-
stykkið í samgöngukerfi borgarinnar, eru Miklabraut, Kringlumýrar-
braut og Reykjanesbraut. Allt eru þetta þjóðvegir í þéttbýli á forræði 
Vegagerðarinnar. Þessir vegir eru með hámarkshraða yfir 60 km/klst 
og allt upp í 80 km/klst. En hvernig er búið að umferð gangandi og 
hjólandi vegfarenda við þessar mikilvægu stofnbrautir? 

Helsta samgönguæð Reykjavíkur er 
Miklabrautin. Ólíkt mörgum öðrum 
borgum, þá liggur hún eftir miðju 
Reykjavíkur, en ekki kringum miðjuna, 
eins og æskilegast er og flestar aðrar 
borgir reyna að gera. Það liggur fyrst og 
fremst í því, að Reykjavík er langt mjótt 
nes, með hafið á þrjá vegu. Tilraun var 
gerð með að gera hringakstur snemma 
á síðustu öld með Hringbrautinni, en 
því miður var það aldrei klárað og 
skipulagsmálin tóku nýja stefnu, sem 
við nú búum við og þurfum að laga 
okkur að. 

Þveranir fyrir gangandi
Þegar þetta varð mönnum ljóst um 
1960, var ákveðið að skipuleggja um-
ferðarmál Reykjavíkur með því að taka 
nægilegt pláss undir þessa miðjuæð, 
sem við þekkjum núna sem Miklu-
braut austan Lönguhlíðar. Þetta var 
mikið framsýnismál, sem við búum 
að í dag og með miklum framtíðar-
möguleikum. 

Samkvæmt aðalskipulagi þar til nú, 
var unnið samkvæmt þessari fram-
tíðarsýn. Hugsunin var fyrir allar gerðir 
umferðar, þannig að göngustígar voru 

lagðir meðfram Miklubraut í hæfilegri 
fjarlæg frá götunni vegna öryggis og 
þæginda, enda nægilegt pláss. Lengi vel 
var einungis gert ráð fyrir þverunum 
gangandi við helstu gatnamótin, sem 
hafa verið ljósastýrð um áratugi. Þegar 
þörf kom fyrir þveranir þess á milli var 
það fyrst leyst með gönguljósum, þar 
sem þeir sem ætluðu yfir götuna ýttu 
á takka til að fá grænt ljós og stöðvuðu 
þar með umferð bíla á meðan. 

Önnur lausn er til, sem eru göngu-
brýr og undirgöng. Á Miklubrautinni 
eru einungis ein undirgöng við Löngu-
hlíð. Austar, þ. e. frá Kringlunni og að 
Reykjanesbraut, eru aftur á móti þrjár 
göngubrýr og síðan tvær á Hringbraut 
við Nauthólsveg og Njarðargötu. Hvað 
aðrar stofnleiðir varðar, þá er Kringlu-
mýrarbrautin með eina göngubrú og 
síðan eru gönguljós við Suðurver. 

Gönguljósin skapa hættu
Þegar slys á gangandi og hjólandi veg-
farendum við þessar umferðarmiklu 
stofnæðar eru skoðuð, þá verða þau 
nánast öll við ljósastýrðu þveranirnar, 
bæði á gatnamótum og gönguljósum. 
Þessu til staðfestingar má nefna kaflann 
frá Njarðargötu að Kringlumýrarbraut. 
Árin 2010 til og með 2014 urðu þar 
ellefu slys með meiðslum á óvörðum 
vegfarendum. Í tveimur tilvikum urðu 
alvarleg meiðsli og öll slysin urðu þar 
sem umferðinni er stýrt með ljósum. 
Á gatnamótum Kringlumýrarbrautar 
og Miklubrautar urðu fimm slys, þar 
af eitt með alvarlegum meiðslum. Á 
gönguljósunum urðu fjögur slys, þar 
af eitt með alvarlegum meiðsl. Þau 
tvö sem eftir eru voru með minni-
háttar meiðslum urðu við Nauthóls-
veg og Lönguhlíð. Milli allra þessara 
staða, þar sem hraði umferðarinnar 
er mestur, urðu engin slys á óvörðum 
vegfarendum. 

Þegar austar er farið á Miklubraut-
ina hverfa nánast öll slys á óvörðum 
vegfarendum og þau fáu sem eiga sér 
stað á þeim kafla tengast ljósastýringu 
á gatnamótum. Sömu sögu er að segja 
af Kringumýrarbraut, þar sem öll 
slys á gangandi og hjólandi tengjast 
gönguljósunum milli Suðurvers og 
Kringlunnar. Engin slys áttu sér aftur á 
móti stað í tengslum við göngubrýrnar 
og undirgöngin, staðreyndir sem segja 
sína sögu. Þær lausnir eru öruggastar. 

„Græna bylgjan“ rofin
Að öllu þessu sögðu, er með ólíkindum 
að ekki sé farið í aðgerðir til að koma 
í veg fyrir öll þessi óþarfa slys á fólki, 
þegar lausnirnar blasa við. Þá er rétt 
að horfa til þess, að fjöldi vegfarenda 
í bílum hefur einnig slasast við þessar 
ljósastýringar í aftanákeyrslum. Annar 
ókostur við gönguljósin eru tafir og 
umferðarteppur. 

Gönguljósin rjúfa nefnilega hina 
svokölluðu „grænu bylgju“ sem á að 
vera stillt inn í ljósastýringu allra gatna-
mótanna. Þegar ýtt er á takkann til að 
komast yfir göturnar á gönguljósum 
truflast þessi bylgja, sem eykur um-
ferðarteppur og tekur nokkrar bylgur 
að jafna út aftur. Oftar en ekki er þessi 
tíðni svo ör, að engin jöfnun á sér stað, 
eins og t.d. við Þjóðminjasafnið og 
Stakkahlíð. Afleiðingarnar eru síðan 
tafir, teppur og pirringur allra vegfar-
enda, ásamt aukinni slysahættu. 

Okkur vantar  
fjórar göngubrýr
Ekki hefur verið bætt við göngu-
brúm eða undirgöngum við þessar 
stofnæðar í fjölda ára. Á meðan eykst 
bara vandinn og slysunum fjölgar í stað 
þess að fækka. Lausnin er einföld og 
ekki mjög dýr, ef skynsamlega er að 
henni staðið með hagsýni í huga. Það 
má alveg sleppa því að gera minnis-
merki og listaverk úr hverri einustu 
brú, eins og viðkvæðið hefur verið á 
þeim nýju sem hafa verið byggðar yfir 
Elliðaárósa og við Norðlingaholt fyrir 
hundruðir milljóna hvora. Halda bara 

áfram með einfaldar lausnir eins og eru 
nú þegar á Miklubraut. 

Það væri hægt að koma upp þessum 
fjórum göngubrúm sem vantar á 
þessar lykilumferðaræðar á nokkrum 
mánuðum. Það er á flestum stöðum 
nóg pláss og þar sem það er tak-
markað eru til einfaldar og ódýrar 
lausnir. Þessar brýr þurfa að koma 
við Suðurver, Stakkahlíð, Reykjahlíð 
og Þjóðminjasafnið. Með þeim væri 
slysum, sérstaklega á gangandi og 
hjólandi vegfarendum nánast útrýmt 
miðað við slysasögu síðustu fimm 
ára. Því til viðbótar munu þægindi 
og ferðafrelsi allra vegfarenda aukast, 
mengun minnka og umferðin yrði hag-
kvæmari á þessum meginleiðum sem 
mikill meirihluti borgarbúa ekur um 
á hverjum degi.

Hr
ein

n bíll er betri bíll

Dalvegi 24
Sími 571-1022

hbbon.iS

hreinn bíll er betri bíll
við sækjum og sendum bílinn þinn!

opið 
8–18 alla 

virka daga

Gönguljósin við stakkahlíð trufla „grænu bylgjuna“ og valda miklum umferðartöfum í Hlíðahverfi með tilheyrandi 
mengun.

Gönguljósin við Þjóðminjasafnið skapa slysahættu og teppa umferð á mela-
torgi.

Göngubrú í Prag. Leið af þessu tagi 
gæti hentað nærri Þjóðminjasafninu.

Alvarleg slys hafa orðið á óvörðum vegfarandum á gönguljósum. 
Ljósm. Markús Örn Antonsson.

Göngubrýr er langhentugasti kosturinn fyrir gangandi umferð og þar með 
er slysum afstýrt.  Ljósm. Markús Örn Antonsson

Göngubrúin yfir miklubraut við skeifu.

SAMGÖNGUR

Ólafur Kr. Guðmundsson

olafurkr@centrum.is



Hjá Veitum starfar mjög fjölbreyttur hópur við fjölbreytileg verkefni 
sem hafa það sameiginlega markmið að vinna að þjónustu í almannaþágu.

Nánari upplýsingar um þjónustu okkar má finna á veitur.is

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur (OR). Veitur 
hafa séð um rekstur hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og 
fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins frá því að OR var 
skipt upp 1. janúar 2014. Nú kynnum við nýtt merki og 
nýja ásýnd.

Veitur annast umfangsmikil kerfi sem hafa þróast með 
breyttum lífsháttum og byggðamynstri og munu halda 
áfram að taka mið af þörfum íbúanna fyrir vatn, rafmagn 
og umhverfisvæna fráveitu.
 
Það sem við gerum er að miklu leyti ósýnilegt. 
Engu að síður erum við í sambandi alla daga.

Við erum Veitur

Hreint – hlýtt – bjart
Öflugt þjónustufyrirtæki á traustum grunni
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Þjóðfélagið 
þarfnast meiri 
stöðugleika
Rætt við Margréti Kristmannsdóttur í Pfaff
Pfaff er eitt elsta verslunarfyrirtæki landsins og hefur verið í eigu sömu 
fjölskyldunnar í 86 ár. Við litum inn til Margrétar Kristmannsdóttur, 
framkvæmdastjóra fyrirtækisins, en hún hefur verið áberandi í forystu-
störfum fyrir atvinnugreinina. Margrét hefur stýrt Pfaff í yfir tuttugu ár, 
en faðir hennar Kristmann Magnússon var framkvæmdastjóri þess frá 
1962–1994. Hann tók við stjórninni af föður sínum Magnúsi Þorgeirssyni. 
Ég spurði Margréti fyrst af öllu um upphaf fyrirtækisins. Bar það ekki að 
með nokkuð sérstökum hætti? 

„Jú, afi minn, Magnús Þorgeirsson, 
hafði kennt sjálfum sér þýsku sem 
ungur maður. Systir hans frétti af því 
að Pfaff í Þýskalandi framleiddi bestu 
saumavélar í heimi og bað hún hann 
um að senda bréf til verksmiðjanna 
og reyna að fá keypta eina vél fyrir 
sig. Þeir sögðust hins vegar ekki geta 
selt honum eina vél, en ef hann væri 
tilbúinn að kaupa sex vélar gæti hann 
fengið umboðið fyrir Ísland. Árið 1929 

var fyrsta saumavélin seld, en verslunin 
var þá til húsa í kjallaranum heima hjá 
afa að Bergstaðastræti 7.“

Ekki alin upp í fyrirækinu
- Nú tók faðir þinn síðar við rekstrinum. 
Myndirðu segja að þú sért alin upp í 
fyrirtækinu? 

„Nei, þvert á móti. Ég vildi aldrei 
vinna þar heldur vann þess í stað í fiski 
á sumrin. Þegar ég kom heim frá fram-

haldsnámi þá orðin 29 ára ákvað ég að 
prófa að vinna í fyrirtækinu og líkaði 
fljótt vel. Ég tel að það sé oft ókostur 
í fjölskyldufyrirtækjum ef fólk þekkir 
ekkert annað. En hér hef ég verið í 25 
ár og það er ennþá ótrúlega gaman í 
vinnunni.“
- Þau eru ekki mörg fjölskyldufyrir-
tækin sem hafa náð þessum aldri? 

„Nei, ætli við séum ekki á topp fimm 

yfir þau elstu. Þau erlendu fyrirtæki 
sem við skiptum við eru líka sum hver 
rótgróin fjölskyldufyrirtæki. Það er 
mikill munur á slíkum fyrirtækjum 
og þeim sem alþjóðlegir fjárfestar 
hafa keypt. Fjölskyldufyrirtækin eru 
gjarnan burðarásinn í sínum bæ og það 
er ekki arðurinn sem skiptir alveg öllu 
því fyrirtækin líta ekki síður til þess að 
þau beri miklar samfélagslegar skyldur. 
Ég nefni Sennheiser sem dæmi, en það 
er í eigu lítillar fjölskyldu og þrátt fyrir 
mikla velgengni hvarflar ekki að þeim 
að selja fyrirtækið. Fyrirtækið er ein-
faldlega þeirra líf og yndi.“

Ekki bara saumavélar!
- En hvers vegna ætli svo fá fjölskyldu-
fyrirtæki verði langlíf hér á landi? 

„Banabiti fjölskyldufyrirtækja er 
oftar en ekki stöðnun. Það eru kannski 
sömu gólfteppin á vinnustaðnum í 50 
ár og menn hugsa með sér að „svona 
gerði afi þetta og svona gerði pabbi 
þetta“. Menn óttast breytingar og síðan 

ætla oft margir að stjórna sama skipinu. 
Við höfum tekið miklum breytingum 
hér og við höfum óhrædd hent út heilu 
vöruflokkunum og bætt við nýjum. 
Og við höfum borið gæfu til að reka 
fyrirtækið samhent en þó með einum 
skipstjóra á hverjum tíma.“
- Flestir tengja Pfaff við saumélar, en 
þið seljið margt fleira? 

„Saumavélar eru um fimmtungur 
af okkar sölu. Árin eftir hrun voru 
með bestu árum í saumavélasölu frá 
stofnun fyrirtækins og þeir úti í verk-
smiðjunum spurðu: „Bíddu var ekki 
hrun á Íslandi? “ Síðan erum við með 
eina stærstu sérhæfðu ljósaverslun 
landsins og mjög stór í innflutningi 
á jólaljósavörum. Eins og áður segir 
erum við með umboð fyrir Sennheiser 
heyrnartólin sem eru sennilega vin-
sælustu heyrnartól á landinu, rekum 
öfluga hljóðdeild og ekki má gleyma 
að mörg stærstu fyrirtæki landsins eru 
með símkerfi frá símadeildinni okkar 
sem er nýjasta viðbótin hjá okkur. 

EITTHVAÐ VIÐ ALLRA HÆFI MEÐ JÓLAÍSNUM FRÁ EMMESSÍS 
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Þrjár kynslóðir í Pfaff árið 1979. Kristmann magnússon, magnús Þorgeirsson 
og magnús Kristmannsson.

Ljósm. Sigtryggur Ari.

Ljósm. Sigtryggur Ari.
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Afnám vörugjalda
- Nú hefur þú mikil látið til þín taka í 
félagsstörfum fyrir verslunina. Hvað 
þyrfti helst að bæta í umhverfi hennar 
að þínu mati? 

„Helsta vandamálið er fólksfjöldinn. 
Við erum einfaldlega svo fá og ég hef 
stundum sagt það í gríni en með 
alvarlegum undirtón að reksturinn 
yrði miklu hagkvæmari ef við værum 
svona hálf milljón. Við gætum oft 
tekið við helmingi fleiri viðskipta-
vinum á dag svo dæmi sé tekið og ég 
held að Íslendingar geri sér oft ekki 
grein fyrir hvað verslunin hér á landi 
er öflug á þessum 320.000 manna 
örmarkaði. Umhverfi verslunarinnar 
hefur sem betur fer batnað á síðustu 
misserum. Niðurfelling vörugjalda 
var gríðarlegt framfaraskref. Þá náð-
ist loks í gegn eitt stærsta baráttumál 
verslunarinnar til áratuga. Ég get tekið 
sem dæmi að heyrnartólin sem við 
seljum báru 20% vörugjöld. Við gátum 
lækkað þau strax um sem því nam 
og fært verslunina heim, en margir 
höfðu áður keypt þau erlendis. Það 
er líka fagnaðarefni að afnema eigi 
tolla af fatnaði og skóm en ég tel að 
við þurfum að ganga enn lengra til 
að jafna samkeppnistöðu verslunar-
innar við útlönd og færa þessar vörur 
í neðra virðisaukaskattsþrepið. Af-
leiðing hárra tolla og skatta er minna 
vöruúrval og kaupmenn festast í 
vítahring minnkandi sölu og minna 
vöruframboðs. Forsvarsmönnum 
verslunarinnar tókst að sýna stjórn-
völdum fram á að ríkið yrði ekki fyrir 
tekjutapi við afnám vörugjalda, heldur 
væri verið að flytja verslun inn í landið 
– virðisauki sölunnar varð loks eftir 
hér á landi.“

Þurfum að róa í sömu átt
„Íslensk fyrirtæki og heimili búa við 
alltof háan fjármagnskostnað. Ég hef 
séð alltof marga ársreikninga þar sem 
allur hagnaður þurrkast út vegna 
hans. Við verðum að ná niður vöxtum. 
Bankakerfið er líka alltof stórt og alltof 
dýrt. Ég lít björtum augum til Salek-
-hópsins, en aðilar vinnumarkaðarins, 

Seðlabankinn og ríkisstjórnir hafa alltof 
oft ekki verið að róa í sömu átt enda er 
hagstjórnarsaga okkar Íslendinga eins 
og rússíbanareið. Okkur hefur skort 
stöðugleika og í atvinnulífinu spyrja 
menn hvor annan alltof oft: Hvenær 
verður næsta hrun? Það er eins og menn 
haldi að þensla og hrun með reglulegu 
millibili sé lögmál og stöðugleiki eitt-

hvað sem eingöngu þekkist í útlöndum. 
Afleiðingin er sú að menn halda að sér 
höndum í fjárfestingum og spila allt of 
mikinn varnarleik. Við vinnum enga 
leiki við þær aðstæður, gerum í mesta 
lagi jafntefli. Í pólitíkinni hér er síðan 
of mikið argaþras og of miklar sveiflur. 

Fólk finnur ekki eins mikið fyrir því 
í nágrannalöndunum þegar stjórnar-
skipti verða enda er leitast við að ná sátt 
um stóru málin. Hér sveiflast menn frá 
einum ásnum yfir á hinn. Þjóðfélagið 
þarfnast einfaldlega meiri stöðugleika 
á flestum sviðum.“ - BJB

Pfaff auglýsir saumavélar árið 1960.

Pfaff var lengi til húsa neðst á skólavörðustíg.
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Þessi tíu atriði ættum 
við að vera búin að 
læra fyrir fimmtugt
Oft erum við að geyma eitthvað fyrir sérstakt tilefni eða af því að okkur 
finnst eitthvað svo fínt og dýrt að við viljum bara nota það af sérstöku 
tilefni. Af hverju gerum við þetta? Er ekki bara miklu skemmtilegra að 
nota það sem maður á meðan maður getur notið þess. 

Notum hlutina, njótum  
og lifum lífinu lifandi
Þegar ég var yngri (alveg miklu yngri 
en ég er í dag) var ég t.d. vön því þegar 
ég var að borða að geyma það besta þar 
til síðast. Oftar en ekki lenti ég svo í því 
að ég var orðin of södd til að njóta þess 
besta þegar að því kom. Ég er löngu 
hætt þessu og borða núna það besta 
fyrst, eða alla vega mjög fljótt, svo ég 
geti notið þess fullkomlega sem mér 
finnst best og svo ég fari ekki á mis 
við það. 

Það er ýmislegt sem við geymum 
eða erum að bíða með. Við yngjumst 
ekki og lífið er allt of stutt til þess að 
njóta ekki þess sem við höfum. Og svo 
er líka eitt og annað sem við ættum að 
átta okkur betur á með auknum aldri 
og visku. 

Hér eru tíu atriði sem við 
ættum að vera búin að 
læra fyrir fimmtugt. 
 1. Notaðu mávastellið eða hvaða fína 

matarstell sem þú átt. Til hvers að 
eiga þetta uppi í skáp ef aðeins á að 
nota það á jólum og páskum. Búðu 
þér til tilefni til þess að draga stellið 
fram. Litlir sigrar í lífinu og bara 
það að gera sér dagamun kallar á 
fína matarstellið. 

 2. Og það sama á við um spariglösin. 
Hvað er gaman við það að eiga glös 
sem aðeins eru dregin fram einu 
sinni til tvisvar á ári. Skelltu glös-
unum á borðið þegar þig langar til 
þess að drekka úr þeim. Kannski 
fékkstu þau í arf eftir ömmu þína 

– þá er líka tilvalið að minnast 
hennar þegar drukkið er úr þeim. 
Og er ekki skemmtilegra að minn-
ast ömmu oftar en einu sinni á ári? 

 3. Kveiktu á kertunum sem þú átt. 
Ekki geyma kerti endalaust þótt 
þér finnist þau voða fín og flott og 
njóti sín sem skreyting. Þau njóta 
sín enn betur ef þú kveikir á þeim 
og leyfir þeim að brenna. Svo eru 
kerti sem fá að safna ryki ekkert 
aðlaðandi. Eins og með allt annað 
í lífinu eiga kerti sinn líftíma og 
þau geymast ekki endalaust frekar 
en annað. 

 4. Ekki geyma flottustu og bestu 
fötin þín inni í skáp og bíða eftir 
rétta tækifærinu til að nota þau. 
Hvenær kemur það tækifæri? 
Þegar þú loksins ætlar að fara að 
nota flíkina er hún kannski orðin 
svo úrelt að þig langar ekkert að 
nota hana lengur. Klæddu þig upp 
og njóttu þess að nota það sem þú 
eyðir peningunum í í stað þess að 
horfa á það inni í skáp. 

 5. Áttu sérstaka vínflösku sem þú 
ert að geyma fyrir rétta augna-
blikið? Hvar dregurðu mörkin – og 
hvenær kemur þetta rétta augna-
blik? Lífið er hverfult og enginn 
veit sína ævina fyrr en öll er. Er 
ekki nægt tilefni að vera lifandi, 
spriklandi og glaður? Taktu tapp-
ann úr þessari flösku sem fyrst. 

 6. Sæstu við fortíðina. Þótt þú hafir 
kannski ekki átt hamingjusama 
æsku er ekki þar með sagt að þú 
þurfir að fara í gegnum allt lífið 

óhamingjusöm/-samur. Leitastu 
við að minnast góðu stundanna og 
reyndu að fyrirgefa. Ekki láta for-
tíðina stjórna framtíðinni. Slepptu 
takinu á reiði og biturleika. 

 7. Upplifðu eitthvað minnisstætt og 
láttu það eftir þér að missa þig 
yfir einhverju. Hvort sem það er 
sólsetrið á síðsumarkvöldi, himin-
blátt hafið á framandi slóðum eða 
fegurðin af fjallstoppi. Svo má líka 
alveg missa sig aftur og aftur og …

 8. Það er ekki seinna vænna að læra 
að meta það að vera einn. Að geta 
notið eigin félagsskapar er góður 
hæfileiki. Ekki láta það standa í 
veginum að finnast þú alltaf þurfa 
að hafa einhvern með þér í allt það 
sem þig langar að gera. Ef þú hefur 
ekki þegar farið eða gert eitthvað 
ein/n þá er komið að því. 

 9. Að eiga að minnsta kosti einn besta 
vin/vinkonu sem alltaf er til staðar 
fyrir þig. Það er ákaflega gott að 
eiga góðan vin sem þú getur deilt 
öllu með – sumir giftast reyndar 
besta vini sínum og er hann því 
alltaf til staðar. En besti vinurinn 
þarf samt ekki endilega að búa 
nálægt þér og þið þurfið ekkert 
endilega að vera stöðugt að hittast. 
Málið er að viðkomandi sé þarna 
fyrir þig og þú fyrir hann. 

 10. Vertu sátt/ur við sjálfan þig – og ef 
þú ert það ekki nú þegar þá er svo 
sannarlega kominn tími til þess. 
Mundu að það er aðeins ein/n þú 
og ekkert annað eintak er til í öllum 
heiminum – og það gerir þig alveg 
einstaka/n.
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KOKTEILL.IS

Jóna Ósk Pétursdóttir

jona@kokteill.is

BORGIN OG SAGAN

Múlahverfi
Reykvíkingar sem komnir eru 

nokkuð yfir miðjan aldur muna 
flestir eftir Múlahverfi sem var 

íbúðahverfi norðan Suðurlandsbrautar, 
á því svæði þar sem Ármúli og Síðu-
múli mætast. Þarna voru þegar risin 
nokkur hús fyrir seinna stríð, en í 
næsta nágrenni var reistur svokallaður 
Múlakampur, þar sem fjöldi Íslendinga 
settist að eftir að hernáminu lauk.

Ýmsir byggðu við herskálana og fleiri 
hús risu í Múlahverfi, flest af miklum 
vanefnum og án leyfa, en sumir gerðu 
þó samning við borgina um leigulóð 
til tíu ára. Húsin urðu þá að vera reist 
úr timbri og máttu ekki vera stærri en 
48 fermetrar á einni hæð, svo unnt yrði 
að flytja þau á brott síðar. Þjónusta 
við íbúana var af skornum skammti, 
vatnslagnir lélegar, götulýsing lítil og 
frárennsli ekkert. Þess í stað var skólpi 
veitt í rotþrær.

Hverfið var mjög þéttbýlt og þar 
bjuggu barnmargar fjölskyldur. Íbúar 
voru um 800 talsins árið 1963, þar af 
630 í húsum en aðrir í herskálum. Á 
sjöunda og áttunda áratugnum fækk-
aði íbúunum hratt. Þegar komið var 
fram á miðjan níunda áratuginn stóðu 

aðeins örfá íbúðarhús eftir, en þau eru 
nú öll horfin og þarna risið verslunar-, 
iðnaðar- og skrifstofuhverfi. Einu um-

merkin um hverfið eru fáein tré nærri 
gatnamótum Ármúla og Síðumúla, sem 
áður stóðu við húsgafla í Múlahverfi.



Námskeiðin miðast við fulla 

hverjum hætti fengið kennslu frá
nágrannalöndum, einkum Dan-
mörku. 

Þess má geta að ég á orðið stóran
hóp af föstum viðskiptavinum sem
koma jafnvel tvisvar til þrisvar og
oftar á ári á námskeið. Ég er opin
fyrir uppástungum um ný og
skemmtileg námskeið og mörg slík
hafa einmitt orðið til á þennan hátt.“
gudrunsg@gmail.com

Eldamennska „Eini munurinn á að koma til okkar og því að fara út að borða er að í staðinn fyrir að kokkurinn sé inni í eldhúsi
að elda fyrir þig, þá er hann frammi að elda með þér,“ segir Auður Ögn um námskeiðin hjá Salt eldhúsi.

Ég var alltaf að bíða eftir
að einhver setti svona fyr-
irtæki á fót hérlendis en
það lét á sér standa, þann-
ig að ég ákvað að gera
þetta bara sjálf.“
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Eldamennska „Eini munurinn á að koma til okkar og því að fara út að borða er að í staðinn fyrir að kokkurinn sé inni í eldhúsi
að elda fyrir þig, þá er hann frammi að elda með þér,“ segir Auður Ögn um námskeiðin hjá Salt eldhúsi.

Ég var alltaf að bíða eftir
að einhver setti svona fyr-
irtæki á fót hérlendis en
það lét á sér standa, þann-
ig að ég ákvað að gera
þetta bara sjálf.“

MORGUNBLAÐIÐ | 17

Námskeið í boði hjá Hringsjá

Er kominn tími til
að gera eitthvað?

TÁT - Tök á tilverunni
Bjargráð og færni í að takast betur á 
við daglegt líf og hindranir sem upp koma.

ÚFF - Úr frestun í framkvæmd
Farið yfir ástæður frestunar, einkenni og afleiðingar. Fyrir  
þá sem vilja hætta að fresta og fara að ná árangri í lífinu.

Í Fókus - Að ná fram því besta með ADHD
Eykur skilning á ADHD (athyglisbresti/ofvirkni) og
hvernig hægt er að ná betri tökum á ADHD.

Minnistækni
Kennd er tækni til þess að efla og bæta minnið. Hentar  
þeim sem eiga við gleymsku eða skert minni að stríða.

Sjálfstyrking
Styrkir nemendur í að tjá sig, sýna öruggari framkomu  
og almennt vera til!

Tölvur 1 
Námskeiðið er ætlað byrjendum, sem vilja fá góðan grunn í 
tölvunotkun til að geta nýtt tölvuna sér til gagns og gamans.

Tölvur 2 
Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa notað tölvu í
einhvern tíma en vilja ná betri tökum á algengum
vinnuforritum.
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Fjölskylduguðs- 
þjónusta og jólaball 
Á morgun, þriðja sunnudag í aðventu, 

verður efnt til fjölskylduguðsþjón-
ustu í Árbæjarkirkju kl 11. Sr. Þór Hauks-
son þjónar fyrir altari ásamt Ingunni 
Björk Jónsdóttur djákna. Undirleik ann-
ast Kjartan Jósefsson Ognibene. 

Að lokinni messu verður verður 
haldið sameiginlegt jólaball Árbæjar-
kirkju og Fylkis í safnaðarheimili kirkj-
unnar. Jólasveinar líta inn með glaðning 
fyir börnin. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

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 mynd-
vinnslu.

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

MENNING

Verk Nínu Tryggvadóttur
Sýning á verkum Nínu Tryggva-

dóttur (1913–1968) í Listasafni 
Íslands stendur yfir til áramóta. 

Þar er merkum listferli hennar gerð 
góð skil. 

Nína Tryggvadóttir nam myndlist í 
Kaupmannahöfn og New York og bjó 
auk þess í París, Lundúnum og Reykja-
vík. Hún vann aðallega málverk með 
olíu á striga en er einnig þekkt fyrir 
barnabækur sínar, pappírsverk og verk 
úr steindu gleri og mósaík, svo sem 
í Þjóðminjasafni Íslands, Skálholts-
kirkju, aðalbyggingu Landsbankans, 
afgreiðslusal Loftleiða á John F. Kenn-
edy flugvelli í New York og á Hótel 
Loftleiðum. 

Hún var meðal frjóustu og fram-
sæknustu myndlistarmanna sinnar kyn-
slóðar, þátttakandi í formbyltingunni í 

íslenskri myndlist á 5. og 6. áratugnum. 
Hún sýndi verk sín á fjölda sýninga um 
heim allan og er einn fjögurra íslenskra 
listamanna sem eiga verk í eigu MoMA, 

Museum of Modern Art í New York, 
auk þess sem verk hennar eru í eigu 
fjölda annarra listasafna og einstaklinga 
um heim allan.

Jólatónleikar 
Kórs Langholtskirkju
Áratugalöng hefð er fyrir 

Jólasöngvum Kórs Langholts-
kirkju. Í ár verða tónleikarnir þrennir, 
haldnir dagana 18.–20. desember, en 
þar munu Kór Langholtskirkju og 
Gradualekór Langholtskirkju syngja 
undir stjórn Árna Harðarsonar, sem 
leysir Jón Stefánsson af vegna veikinda. 

Einsöngvarar í ár eru Benedikt 
Kristjánsson, Andri Björn Róberts-
son og Ólöf Kolbrún Harðardóttir. 
Einsöngvari á táknmáli er Kolbrún 
Völkudóttir. Einnig koma fram ein-
söngvarar úr báðum kórunum. 

Þetta verða þrítugustu og átt-
undu Jólasöngvarnir við kertaljós 
og að vanda er boðið upp á rjúkandi 
jólasúkkulaði og piparkökur í hléi. 
Mikill jólaandi ríkir á tónleikunum 
og geta fjölmargir vart hugsað sér 
upphaf jólahátíðarinnar án þess að 
mæta á Jólasöngva.

Djassdúó frá 
Þýskalandi
Jólatónlistarhátíðin í Hallgrímskirkju 

stendur yfir til áramóta. Fimmtu-
daginn 17. desember mun djassdúó frá 
Þýskalandi flytja jólatónlist í kirkjunni, 
en dúóið skipa þeir Markus Burger pí-
anóleikari og Jan von Klewist saxófón-
leikari, en þeir ferðast nú um heiminn 
sem tónlistarsendiboðar Þýskalands í 
tilefni af 500 ára afmæli siðaskiptanna 
árið 2017. Fluttir verða jólasálmar í 
djassbúningi. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20:00 og eru haldnir í sam-
vinnu við Þýska sendiráðið á Ísland. 
Aðgangur er ókeypis.

Aðventu-
tónleikar
Þriðju aðventutónleikar Schola 

Cantorum fara fram 18. des-
ember næstkomandi klukkan 12 á 
hádegi, en þar verður sungin fögur 
kórtónlist tengd aðventu og jólum. 
Stjórnandi er Hörður Áskelsson. 

mósaíkverk Nínu Tryggvadóttur á Hótel Loftleiðum.

Hörður Áskelsson.
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fotspor.is

Auglýsingasíminn er 578 1190

Kíktu á okkur á netinu:



NÁÐU MARKVISST 
Í ÞINN MARKHÓP

www.postdreifing.is

VIÐ DREIFUM INN
Á 80.000 HEIMILI 
SEX DAGA 
VIKUNNAR

VIÐ GETUM 
AÐSTOÐAÐ VIÐ 
AÐ NÁ ÁRANGRI

Þóra Kolbrún 
Magnúsdóttir
Þjónustustjóri hjá Eddu

„Hröð 
og góð 
þjónusta.“ 

70% KVENNA  
LESA FJÖLPÓST

70%

Við látum það berast

MARKHÓPADREIFÐUR FJÖLPÓSTUR er hagkvæm og markviss 

leið sem sameinar kosti fjölpósts og markpósts og gefur 

þér möguleika á að ná til nákvæmlega rétta hópsins.



FYRSTA SUHD sjónvarpið 
kemur frá Samsung

Myndin er 2.5 sinnum bjartari 
en í venjulegum sjónvörpum

Quantum litatæknin 
gefur 64 sinnum fleiri liti en 
í venjulegum sjónvörpum

Samsung býður þrjár nýjar 
línur af SUHD sjónvörpum 

frá 55“ til 78“

1   2.5 64 88

Þessa liti, þessa birtu
og þessa dýpt 

í sjónvarpstæki
Allt kemur þetta með nýju SUHD línunni frá Samsung. 

Þú verður að horfa til að upplifa þetta í Samsung  sjónvarpinu þínu.

Þú hefur aldrei séð þetta áður!

UE55JS9005

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

SÍÐUMúlA 9 · SÍMi 530 2900lágMúlA 8 · SÍMi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Samsung Tab A 
9,7” , WiFi, T550

spjaldtölva
að verðmæti 
kr. 54.900,-

fylgir kaupunum.

55”
Verð kr. 419.900,-

Samsung Tab S2
9,7” , WiFi, T810

spjaldtölva
að verðmæti 
kr. 93.900,-

fylgir kaupunum.

65”
Verð kr. 740.000,-

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is Ritstjórn: 897 7040 & bjornjon@pressan.is
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BAKSÍÐAN
Elísabet Gísladóttir

framkvæmdastjóri  
Lýðheilsusetursins Ljósbrots
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

Fallegir 
Loðkragar 

Laugavegur 45 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

Verð 16.900,- 
Miki úrval 

Hvenær hættir þú að leika þér? 
Hefur þú velt fyrir þér hver sé til-

gangurinn með „leik lífsins“ og hvernig 
við getum leikið hann til fullnustu? 

Mörgum finnst við tímalaus, áhyggju-
full, að okkur skorti svo margt sem við 
teljum okkur þurfa nauðsynlega. Sífellt 
bætist við listann sem við teljum okkur 
þurfa að ná til að öðlast hamingju. Þetta 
gerum við ómeðvitað til að fylla upp í 
skortinn sem er oft innra með okkur. 

Í hraða nútímans gleymum við oft að 
lífið er endalaust ævintýri. Við sjáum oft 
ekki að lífið er uppfullt af tækifærum. 
Nú gæti eflaust einhver sagt: „Nei, þetta 
er ekki rétt, líttu á allar  hörmungarnar 
í heiminum! Það eru margir sem hafa 
ekki möguleika á að upplifa lífið sem 
ævintýri.“

Allir eiga rétt á tækifærum og hafa 
fulla ástæðu til að leyfa sér að eiga 
góðar stundir á hverjum degi fjarri 
amstri og áhyggjum dagsins. Allt sem 
þarf er að leyfa sér að taka eftir undr-
unum og fegurðinni í kringum sig eins 
og stjörnunum, sólsetrinu, fjöllunum, 
skýjunum, kertaljósunum, listunum 
... Við þurfum aðeins að staldra við, 
draga djúpt inn andann og leyfa okkur 
að njóta og hlaða þannig batteríin. 

Við höfum fjálsan vilja sem enginn 
getur tekið frá okkur í hvaða aðstæðum 
sem við erum. Við getum einfaldlega 
ákveðið að æfa okkur í að koma auga á 
eitthvað jákvætt í lífinu. Viðhorf okkar 
og hugsun getum við sjálf ákveðið að 
stjórna. 

Við þurfum að átta okkur á að lífið 
er takmarkalaust, það er frítt, ótrúlega 
spennandi og býður upp á ný undur 
á hverjum degi. Við þurfum bara að 
taka eftir þeim með því að stoppa og 
gefa okkur andartak til að koma auga 
á töfrana hið innra sem ytra, upplifa og 
taka fullan þátt í leik lífsins. 


