Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70
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Með
kristninni
kom mildi og
miskunnsemi

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri

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

Fáanleg í 12 litum

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

og útskurðarjárn í
OpiðÚtskurðarhnífar
í dag
frá
10frá Flexcut
– 18
miklu
úrvali, gæða
verkfæri

Rætt við séra Hjálmar Jónsson um jólahaldið,
tómarúmið í samfélaginu og gildi kristninnar.

Útskurðarhnífar og útskurðarjárn í
Jólatilboð - aðeins í dag, laugardag 19. des.
miklu úrvali, gæða verkfæri frá Flexcut

20% afsláttur af öllum
útskurðar
og tálguverkfærum
Ásborg

Smiðjuvegi 11 (gul gata) - 200 Kópavogur

Ásborg

Ásborg

Smiðjuvegi 11Sími
(gul5641212
gata) - 200 Kópavogur
Sími 5641212

Mynd: Sigtryggur Ari.

Smiðjuvegi 11 (gul gata) - 200 Kópavogur - Sími 5641212

lboð
Jólati
Afkastamiklar
og endingagóðar
kaffivélar til
heimilisnota.

lboð
Jólati

kr. 69.900,-

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

kr. 5.990,-

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

kr. 29.900,-

Koparinn er
sígildur enda
er koparlitaða
pressukannan
vinsæl.

kr. 9.900,-

Jóla
dagar

Braun hárblásari
hd550

kr. 7.990,-

vatnsheld

LágmúLa 8
sími 530 2800

Silk-Épil 5
háreiðingartæki.
Bikini-Styler
fylgir frítt með í
desember.

kr. 14.900,-

Braun rakvél
380

SmartControl
Sport 197s
Rakvél

kr. 26.900,-

kr. 12.900,-

Opið virka daga kl. 10-19, laugardag kl. 11-19, Sunnudag kl. 13-19

Hugmyndir um lagningu Miklubrautar í stokk eru ekki nýjar af nálinni. Þessi
hugmyndateikning er frá því fyrir nokkrum árum.

Vilja Miklubraut í stokk

Á

fundi borgarstjórnar á þriðjudaginn var lögðu sjálfstæðismenn fram tillögu þess efnis
að kannaðir yrðu til hlítar möguleikar
á að leggja Miklubraut í stokk í gegnum
Hlíðar, en þar með mætti draga úr loftmengun og hávaða frá umferð á þessu
svæði. Í tillögunni er einnig á það bent

að með því að leggja Miklubraut í stokk
gætu skapast möguleikar á því að þétta
byggð þar sem götustæðið er nú við
Miklatún, þannig að Hlíðarnar yrðu
aftur að einu hverfi. Talningar sýni að
um 70% umferðar eigi ekki erindi um
íbúðargötur Hlíðanna. Tillögunni var
vísað til borgarráðs.

Nemendur og kennarar Rimaskóla fylltu kirkjubekki Grafarvogskirkju og
komu sér í þægilegt jólaskap

Kirkjuheimsókn
nemenda og kennara

G

óð hefð er fyrir því í Rimaskóla í Grafarvogi að nemendur og kennarar heimsæki
Grafarvogskirkju á aðventu og eigi þar
góða stund saman. Krakkarnir fylltu
alla kirkjubekki og sungu saman uppáhalds jólalögin sín sem Rakel María
Axelsdóttir tónmenntakennari skólans
hefur æft með þeim og látið óma um
ganga og stofur skólans í desember.
Margir nemendur fluttu söng- og
tónlistaratriði í kirkjunni og fengu frábærar viðtökur skólafélaga sinna með
góðri þögn og innilegu klappi í lok

atriða. Sr. Vigfús Þór Árnason sóknarprestur tók á móti Rimaskólakrökkum
og þakkaði þeim fyrir glæsileg atriði og
prúða framkomu. Dagskránni stjórnaði skólastjórinn Helgi Árnason sem
sagði í samtali við Reykjavík vikublað
„að gott skipulag og góð dagskrá í
kirkjunni gerði heimsóknina svo hátíðlega og notalega eins og reyndin
hefur verið hvert ár. Geislar vetrarsólar
streymdu inn í kirkjuna þennan vetrarmorgun og allir nemendur Rimaskóla gengu í jólaskapi heim á leið frá
kirkjunni“.

Ekki lengur heitur matur

E

kki er lengur boðið upp á heitan
mat um helgar fyrir aldraða í Eir-
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borgum í Grafarvogi. Um 200 manns
hafa mótmælt ákvörðuninni.

Nýtt fyrirtæki á
gömlum grunni
Starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur var skipt upp með lagaboði í byrjun árs
2014. Með því urðu til tvö ný dótturfélög; Orka náttúrunnar og Veitur.
Þar með lauk aðskilnaði samkeppnis- og sérleyfishluta rekstrarins. Móðurfélagið, Orkuveita Reykjavíkur, dregur sig með þessu í hlé sem málsvari
þjónustunnar gagnvart viðskiptavinum. Rekstrarleg ábyrgð samstæðunnar
helst þó óbreytt og móðurfélagið mun áfram svara fyrir hana í heild.
Veitur verða til
Orka náttúrunnar framleiðir og selur
rafmagn til allra landsmanna og á
og rekur þrjár virkjanir; Nesjavallavirkjun, Hellisheiðarvirkjun og Andakílsárvirkjun. Inga Dóra Hrólfsdóttir,
framkvæmdastjóri Veitna, segir að þó
að fyrirtækið hafi verið til í tæp tvö ár,
síðan 1. janúar 2014, sé það að koma
fram núna í fyrsta sinn undir nýjum
merkjum. „Samkeppnisreksturinn felst
í því að framleiða rafmagn og selja það,
sem er í höndum ON, en sérleyfisreksturinn felst í því að afhenda auðlindirnar. Hann er nú höndum Veitna,“
segir hún. „Veitur einbeita sér alfarið
að því að veita heitu og köldu vatni
og rafmagni til heimila, fyrirtækja og
stofnana, auk þess að reka fráveitu.“
Inga Dóra hefur unnið hjá fyrirtækinu og forverum þess í tæp 20 ár.
Hún byrjaði hjá Hitaveitu Reykjavíkur
árið 1996, þá nýkomin frá Svíþjóð þar
sem hún lagði stund á verkfræðinám.
„Ég hef alltaf haft áhuga á landupplýsingum og kerfunum sem fylgja

því,“ segir hún. „Ég byrjaði á að þróa
landupplýsingakerfi fyrir Hitaveituna
og á þessum 19 árum hefur starf mitt
þróast í það sem það er í dag.“
Umfangsmikið lagnakerfi
Lagnakerfi Veitna eru gríðarlega stór
og umfangsmikil og ná til 20 sveitarfélaga á Suður- og Vesturlandi. Ef allar
lagnirnar væru lagðar saman mundi
kerfið ná alla leið til Shanghai í Kína
– eða um 9000 kílómetra leið.
Inga Dóra segir að nafnið á fyrirtækinu hafi skapað töluvert flækjustig eftir uppskiptinguna 2014. „Við
vorum Orkuveitan, en vorum samt
líka Veitur. Bæði út á við og inn á
við,“ segir hún. „Starfsmenn koma
nú fram undir merkjum Veitna og
vinna fyrir Veitur.“ Helsta breytingin
verður fyrst og fremst ásýnd gagnvart
viðskiptavinunum sem eru búsettir
í 20 sveitarfélögum. Ef það brestur
heitavatnslögn í götunni, rafmagn fer
af húsinu eða svör vantar við spurningum vegna reikninga, var vaninn að

Inga Dóra Hrólfsdóttir,
kvæmdastjóri Veitna.

leita til Orkuveitu Reykjavíkur. Nú leita
viðskiptavinir til Veitna.
Fimmtán þúsund
tonn á klukkutíma
Jólaveður og lægðir síðustu vikna hafa
varla farið framhjá nokkrum. Þegar
kólna fer í veðri eykst álagið á hitaveitukerfi Veitna, enda þarf töluvert
meira magn af vatni til að hita upp
heimili landsmanna þá en yfir sumarmánuðina. Inga Dóra segir að kerfið
sé hannað til að þola mikið álag og
eðlilega sérhannað fyrir íslenskar aðstæður. „Það er mest álag hjá hitaveitukerfinu þegar það fer að kólna í veðri.
Heitavatnsnotkunin nær þrefaldast
miðað við sumrin,“ segir hún.
Þegar tíðin er köldust, þá fer rennslið
úr 10 þúsund tonnum á klukkutíma í
15 þúsund. Og nær allt heita vatnið
fer í húshitun.

Jólafrí borgarstjórnar
verður ekki framlengt
B
orgarstjórn Reykjavíkur heldur
tvo fundi í mánuði. Á borgarstjórnarfundi nú í vikunni
kom tillaga frá meirihlutanum um
að fella niður fyrri fundinn í janúar
(5. janúar) og lengja þannig jólafrí
borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata,
Vinstri grænna og Framsóknarflokksins og flugvallarvina (samtals 11 atkvæði) greiddu atkvæði með því að
fella niður fundinn. Borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins (samtals 4 atkvæði) greiddu hins vegar atkvæði
gegn tillögunni. Samþykkja þarf slíkar
tillögur mótatkvæðalaust og verður
fundurinn því haldinn 5. janúar.
Við afgreiðslu málsins gerði Kjartan
Magnússon, borgarfulltrúi sjálfstæðismanna, grein fyrir tillögunni og sagði
meðal annars: „Borgarstjórn er opinn

Kjartan Magnússon.

vettvangur þar sem málefni Reykjavíkurborgar eru rædd í heyranda
hljóði. Að undanförnu hefur gætt sívaxandi tilhneigingar hjá núverandi
borgarstjórnarmeirihluta að draga úr
vægi borgarstjórnarfunda, t.d. með
því að vísa fjölmörgum tillögum, sem
þar eru fluttar af borgarfulltrúum, til
borgarráðs þar sem þeim er ráðið

fram-

til lykta á lokuðum fundum. Tillaga
borgarstjórnarmeirihlutans um að
fella niður fyrri fund borgarstjórnar
í janúar og lengja þannig jólafrí borgarfulltrúa, er af sama meiði. Ljóst er
að mörg mikilvæg mál liggja fyrir
borgarstjórn í upphafi nýs árs, ekki
síst varðandi það hvernig tekist verði
á við bága fjárhagsstöðu borgarinnar,
t.d. með því hvernig 1.780 milljóna
króna óútfærðri hagræðingarkröfu
verði mætt og 500 milljóna óútfærðri
tekjuaukningu að auki samkvæmt nýsamþykktri fjárhagsáætlun. Sjaldan
eða aldrei hefur því verið ríkara tilefni
til að borgarfulltrúar vinni vinnuna
sína og noti reglulega fundi borgarstjórnar til að starfa að fjármálum
borgarinnar og öðrum mikilvægum
málum en stingi ekki höfðinu í sandinn og framlengi eigið jólafrí.“

www.lyfja.is
- Lifi› heil

Er líða fer
að jólum...
Lyfja er til staðar allan ársins hring og þar eru jólin
engin undantekning. Þú finnur hjá okkur fjölbreytt
úrval af fallegum og nytsamlegum gjafavörum
fyrir alla fjölskylduna.

Gefðu vellíðan, gefðu gjöf frá Lyfju.

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
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Fleyg ummæli

FORYSTUGREIN

Í

Eindrægni og
friður í samfélaginu

seinasta tölublaði ræddi ég við Margréti Kristmannsdóttur, framkvæmdastjóra Pfaff, sem hefur látið mikið að sér kveða í félagsstörfum
fyrir verslunina. Í viðtalinu sagði hún meðal annars:

„Það er eins og menn haldi að þensla og hrun með reglulegu millibili sé lögmál
og stöðugleiki eitthvað sem eingöngu þekkist í útlöndum. Afleiðingin er sú
að menn halda að sér höndum í fjárfestingum og spila alltof 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.“
Rétt er að taka undir þess orð Margrétar. Þjóðfélagið þarfnast meiri stöðugleika
og festu. Nú á jólum er okkur hollt að horfa til þess sem sameinar og getur orðið
til að auka eindrægni og frið í samfélaginu. Að því sögðu óska ég lesendum
gleðilegra jóla árs með þökkum fyrir samfylgdina á árinu sem er að líða.
Björn Jón Bragason

Sundferð úr 650 kr. í 900 kr.

R

eykjavíkurborg hefur samþykkt
gjaldskrárhækkanir fyrir næsta
ár. Fæðisgjald fyrir börn giftra í leikskólum hækkar úr 8.060 kr. í 8.320 kr.
Vistun á frístundaheimili í fimm daga
mun fara úr 12.350 kr. í 12.750 kr.
Þá verður stakt gjald í sund hækkað
úr 650 kr. 900 kr. Leiga á handklæði fer
úr 550 kr. í 570 kr. Gjald vegna endur-

vinnslustöðva fyrir íbúðarhúsnæði fer
úr 6.950 í 7.980 og gjald fyrir aukalosun
sorps fer úr 3.720 í 3.790.
Þjónustugjöld í íbúðum aldraðra
hækka um sem nemur 3,2 prósentum
og heimaþjónusta hækkar um 3,1 prósent. Einnig hækkar verð á akstursþjónustu aldraðra, fer úr 1.095 kr. fyrir
hverja ferð í 1.130 kr.

UPPSKRIFT VIKUNNAR:

Ufsaflök velt
upp úr eggi
Fyrir og eftir kjötát um jólin er vel við
hæfi að hafa fisk á borðum. Uppskrift
vikunnar frá Úlfari á Þremur Frökkum
er að þessu sinni ufsaflök velt upp úr
eggi. Úlfar segir galdurinn við þessa
uppskrift vera „að hafa pönnuna ekki
of heita því þá kemur bragð í eggið,
eins og gerist með ofsteikt spælegg.
Fiskurinn verður einstaklega safaríkur
með þessum hætti því allur safi lokast
inni við steikinguna“. Úlfar nefnir að
ufsaflök, því þau fáist á góðu verði, en
annars megi nota hvaða fisk sem er.
Flökin eru skorin í bita, tveir bitar
á mann. Þeim er velt upp úr hveiti

Úlfar Eysteinsson
og síðan upp úr eggjunum sem búið
er að píska til. Flökin eru síðan sett
á pönnuna, ekki of heita, og steikt
á annarri hlið í þrjár mínútur. Þá er
stykkjunum snúið við, pannan tekin af
hitanum og smjöri bætt út á pönnuna.
Gott að bera fram með kartöflum,
steiktum lauk og kokteilsósu, eða remúlaði.
Hráefni:
800 gr ufsaflök, roð- og beinlaus
Þrjú egg
100 gr hveiti
Salt
Smjörlíki
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Sólgljá jólafanna
glæðir djörfustu drauma
dauðlegra manna.

AF NETINU
Davíð Stefánsson frá
Fagraskógi, 1895–1964.
Úr bókinni
Ljóð frá liðnu sumri.

HÚSIN Í BÆNUM

Laugavegur 13
K
ristján Siggeirsson reisti húsið
að Laugavegi 13 árið 1953, en
verslunar- og iðnrekstur á
þessum stað á sér langa sögu. Kristján
var fæddur árið 1894, sonur Siggeirs
Torfasonar, kaupmanns í Reykjavík,
og konu hans Helgu Vigfúsdóttur. Að
loknu námi í Verslunarskóla Íslands
nam Kristján húsgagnasmíði og stundaði framhaldsnámskeið um skeið í iðngrein sinni í Þýskalandi. Hann lauk
meistaraprófi í húsgagnasmíði árið
1913.
Tuttugu og fimm ára að aldri, eða
nánar tiltekið 14. ágúst 1919, stofnsetti
Kristján húsgagnaverslun, en hún var
allt frá byrjun staðsett að Laugavegi 13,
í húsnæði sem var í eigu föður Kristjáns. Fyrst í stað hafði hann eingöngu
á boðstólum húsgögn er hann flutti
sjálfur inn erlendis frá, en á þeim árum
var innflutningur húsgagna frjáls. Mest
var keypt inn frá Danmörku, Svíþjóð
og Þýskalandi, en í tenglsum við verslunina var lítið verkstæði til að setja
saman húsgögn.
Strax á fyrstu árum fyrirtækisins var
þó hafin framleiðsla á húsgögnum, en
verkstæðið var í bakhúsum að Laugavegi 13. Þar unnu um tíu til fimmtán
menn við framleiðslu. Þá voru einkum
framleiddar ýmsar tegundir af stofuskápum, kommóðum, grindum fyrir
sófasett og fleira, því að bólstrun var
einn þáttur starfseminnar. Einnig var
um skeið rekin málaravinnustofa, þar
sem húsgögn voru máluð.
Árið 1922 keypti Kristján húseignina að Laugavegi 13 af föður sínum og
reisti steinsteypt hús austan við það sex
árum síðar. Á neðstu hæð þess húss
var húsgagnverslunin staðsett. Á þeim
árum seldi verslunin um þrjú þúsund
stóla á ári, sem var gríðarlega mikið
á þeirra tíma mælikvarða. Árið 1937
var byggt hús að Smiðjustíg 6 fyrir
framleiðsluna og aftur var byggt við
húsið 1942. Jafnframt þessum auknu
umsvifum fjölgaði starfsmönnum fyrirtækisins og það hafði meira umleikis
en áður. Árið 1953 var hornhúsið að
Laugavegi 13 flutt og byggt þar verslunar- og skrifstofuhús, sem er eitt hið
stærsta í miðbænum.
Kristján Siggeirsson hf. óx ár frá ári
og 1963 voru fengnir sænskir tæknimenn til að gera skipulag að nýrri verksmiðju sem hóf rekstur ári síðar. Hér
var um stórt stökk að ræða frá lítilli
verksmiðju við Smiðjustíg í 2500 fermetra verksmiðju við Lágmúla. Við
inngöngu Íslands í EFTA árið 1970
hófst á nýjan leik innflutningur á hús-

Hraðlestir

Á

dögunum spunnust umræður
um hraðlest milli Reykjavíkur
og Keflavíkurflugvallar, sem
sumir telja raunhæfan kost. Í því sambandi má geta að árið 2014 fóru 6,8
milljónir farþega með Flytoget milli
Gardermoen-flugvallar og Óslóar,
en það er sama vegalengd og milli
Keflavíkurflugvallar og BSÍ. Árið

Mikilvægt er að
meta kosti og galla
aðildar Íslands að
ESB með faglegri
úttekt og nákvæmu
hagsmunamati.
Skýrslur Alþjóðastofnunar HÍ og
Hagfræðistofnunar HÍ frá í fyrra
sögðu báðar að ljúka þyrfti viðræðum við ESB áður en niðurstaða
fengist í þessu hagsmunamati. Báðar
skýrslurnar bentu þó til þess að
hagsmunum Íslendinga væri betur
borgið innan sambandsins en utan.
Mikilvægast er því að ljúka samningum við ESB og leggja áherslu á
að meta kosti aðildarsamnings með
alla hagsmunaaðila á Íslandi í huga.
- Thomas Möller í pistli á
Hringbraut, 2. desember sl.
Róbert Marshall er
orðinn úrkula vonar
um að halda sinni
þægilegu innivinnu
á alþingi fyrir hönd
Bjartrar fortíðar. Vill sameiginlegt
framboð „umbótaafla“ undir forustu
Katrínar Jakobsdóttur. Katrín á með
hjálp Árna Páls að fleyta Róbert inn
á þing í næstu kosningum. Þar fyrir
utan er liðsbónin ákall um, að helztu
taparar stjórnmálanna sameinist í
nýju hræðslubandalagi. „Góða
fólkið“ í flokkunum þremur hefur
saman styrk á við „vonda fólkið“ í
Sjálfstæðisflokknum. Píratar geta
þá valið, hvort þeir kippa góða eða
vonda fólkinu uppí til sín í nýrri
stjórn. Róbert á því enn nokkra von
um þægilega innivinnu næstu árin.
- Jónas Kristjánsson á jonas.is,
15. desember sl.

Kristján Siggeirsson.

gögnum, en framleiðslan var áfram
umfangsmikil.
Kristján var sæmdur riddarakrossi
hinnar íslensku fálkaorðu 1974. Hann
stýrði fyrirtæki sínu allt þar til hann
lést 1975. Síðustu árin naut hann þó
dyggrar aðstoðar sonar síns, Hjalta
Geirs húsgagnaarkitekts.
Árið 1983 opnaði fyrirtækið húsgagnaverslunina Habitat að Laugavegi
13 í samstarfi við Habitat-fyrirtækið í
Bretlandi. Með þessu stækkaði Kristján Siggeirsson hf. viðskiptamannahóp sinn, en í Habitat fengust einkum
húsgögn og búsáhöld í björtum litum
á viðráðanlegu verði.
Húsgagnaverslanirnar eru horfnar á
braut, en að Laugavegi 13 er nú meðal
annars rekin Gullkúnst Helgu. Kristján Siggeirsson hf. sameinaðist Gamla
Kompaníinu hf. árið 1990 og stofnað
var nýtt stórfyrirtæki í íslenskum húsgagnaiðnaði GKS sem enn starfar með
miklum myndarbrag.
Heimildir: Morgunblaðið, 25. ágúst
1979, Frjáls verslun, 8. tbl. 1979 og
fleiri.

2014 fóru 24,2 milljónir farþega um
Gardermoen. Um Keflavíkurflugvöll
fara um fimm milljónir farþega í ár.
Áætlaður kostnaður við Flytoget var
4,3 milljarðar norskra króna árið 1994.
Endanlegur kostnaður nam 7,7 milljörðum norskra króna við lok framkvæmda 1999. Þessi stofnkostnaður
var afskrifaður af norska ríkinu því
reksturinn stendur ekki undir því að
greiða hann upp.

Breyta ber reglum
um skipan dómara
að Hæstarétti og
afnema með öllu
áhrif sitjandi dómara þegar ákvarðanir um það efni
verða teknar. Ýmsar leiðir eru færar
til að ná þessu markmiði. Ein er sú
að skipa nefnd sérfræðinga til að
segja til um hæfni umsækjenda en
þó þannig að hinum hæfu verði
ekki raðað í forgangsröð. Heimild
til slíks hefur verið misnotuð með
þeim hætti að öllum, sem kynna sér
málið, ætti að vera ljóst. Hugsanlega
gæti slík nefnd valið þá þrjá úr sem
hún teldi hæfasta og ráðherra síðan
valið úr þeim hópi. Einnig væri unnt
að láta fylgja reglu um að Alþingi
staðfesti ákvörðun ráðherra.
- Jón Steinar Gunnlaugsson á
Pressunni, 8. desember sl.
Svo ég vitni nú í
sjálfa mig, nánar til
tekið í formála að
næstu bók minni,
sem var einmitt að
fara í prentun: ,,Auðvitað skiptir
líka máli hvað maður lætur ofan í
sig en matur sem hefur á sér hollustustimpil er ekki endilega hollur ef
maður borðar hann án umhugsunar
og í óhófi. Nokkrar möndlur eru
gott nasl milli mála en ef þú opnar
möndlupoka og situr svo og teygir
þig í hverja möndluna af annarri og
stingur upp í þig umhugsunarlaust
er pokinn orðinn tómur fyrr en
varir. Og það eru nokkuð margar
hitaeiningar.“
- Nanna Rögnvaldsdóttir á síðu
sinni, 14. desember sl.

7.
Metsölulisti
Eymundsson
Íslensk skáldverk

„Álengdar
stendur ungur maður
sem stefnir á
glæpasagnakrúnuna,
Ragnar Jónasson.“
BARRY FORSHAW
Í BÓKINNI NORDIC NOIR

„Dimma
nni
heldur ma til
íðu
frá fyrstu s stu.“
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KOBSD
KATRÍN JA

TIL HAMINGJU
RAGNAR!
1. sæti á Amazon Kindle í Bretlandi (Snjóblinda - fyrst íslenskra skáldsagna)
1. sæti á Amazon Kindle í Ástralíu (Snjóblinda - fyrst íslenskra skáldsagna)
Ein af átta bestu glæpasögum ársins 2015
í Bretlandi Independent (Snjóblinda)

Ein af fimm bestu frumraunum ársins
í Bretlandi Crime Fiction Lover (Snjóblinda)

★★★★

„Endirinn hittir lesandann eins og spark í magann.“
FRIÐRIKA BENÓNÝS, FRÉTTATÍMANUM UM DIMMU
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Umferðaröryggi í henni fögru Reykjavík

Þ

egar tekið er bílpróf eru gerðar
ákveðnar kröfur sem er ekki
óeðlilegt. Þegar bíl er ekið er
ætlast til þess að bílstjóri sé allsgáður
og í þannig ástandi að hann sé ökuhæfur.
Hver er aftur á móti ábyrgð stjórnmálamanna sem neita að taka á vandamálum
sem kosta jafnvel mannslíf og valda fólki
örkumlum?
Reykjavíkurborg er með nokkrar umferðaræðar sem þurfa á þægilegu flæði
að halda til að ná þeirri þjónustu sem við
íbúarnir förum fram á að þær skili. Þetta
á sérstaklega við um leiðir sem kallast
þjóðbrautir í þéttbýli en það er ástæða
fyrir því að þær kallast þjóðbrautir. Það
virðist hafa gleymst að láta þá sem koma
að skipulagi hverju sinni (pólitíkusa)
vita til hvers þjóðbrautir eru.
Við greiðum skatta og gjöld til ríkis og
Reykjavíkurborgar og getum því að sjálfsögðu farið fram á að okkar kröfur séu
uppfylltar. Þegar hlutir eru á skipulagi
en hverfa skyndilega út af því hefði ég
talið að það ætti að kynna. Hlutir virðast geta horfið án þess að íbúar viti af
því. Þegar það eru hlutir í skipulagi sem
varða umferðaröryggi þá eiga allir rétt
á því að hafa eitthvað um það að segja.

Átta ára gömul frétt
Á sínum tíma voru á skipulagi Reykjavíkur mislæg gatnamót Reykjanesbrautar / Bústaðavegar. Þessi gatnamót
hurfu af skipulagi án þess að nokkur íbúi
hefði eitthvað um það að segja. Áður
hafði framkvæmdinni verið frestað árið
2007. Laugardaginn 1. desember 2007
kom fram í hádegisfréttum RÚV í viðtali
við formann framkvæmdaráðs Reykjavíkurborgar (Óskar Bergsson) að ekki
stæði til að hætta við mislæg gatnamót
Reykjanesbrautar og Bústaðarvegar:
„Mislæg gatnamót Bústaðarvegar og
Reykjanesbrautar hafa ekki verið slegin
af,“ sagði Óskar Bergsson formaður
framkvæmdaráðs Reykjavíkurborgar.
Þeim hefði hins vegar verið frestað til
að finna betri lausnir fyrir umhverfið. Í
fréttinni sagði enn fremur: „Helgi Kristófersson, formaður íbúasamtakanna
Betra Breiðholts, gagnrýndi í kvöldfréttum útvarpsins í gær að bygging
mislægra gatnamóta Reykjanesbrautar
og Bústaðarvegar hafi verið slegin af
þó að fjárveiting hafi verið fyrir henni.
Hann taldi borgaryfirvöld ekki hirða
nægilega um að samgöngur væru
greiðar. Óskar Bergsson, formaður
framkvæmdaráðs Reykjavíkurborgar,

Höfundur er
Helgi Kristófersson,
áhugamaður um umferðarmál

segir það ekki rétt að gatnamótin hafi
verið slegin af. Framkvæmdaráð hefði
samþykkt gerð þeirra en borgarráð viljað
fresta þeim til að hægt sé að leita annarra
lausna sem koma umhverfinu betur. Á
meðan verður gerð tilraun til að loka
vinstri beygju frá Bústaðarvegi inn á
Reykjanesbraut til að auka afkastagetu
gatnamótanna.“
Reykjanesbraut
færð til vesturs
Þarna var verið að tala um að lausnin
hafði verið teiknuð með brú fyrir umferð sem færi vestur Bústaðaveg af
Reykjanesbraut. Það var bara komin

Hugmynd að mislægum gatnamótum Bústaðavegar og Reykjanesbrautar.

mun betri lausn í umræðuna þar sem
umferð sem færi norður Reykjanesbraut
og vestur Bústaðaveg færi hægra megin
á Reykjanesbraut og undir Reykjanesbrautina til vesturs.

Einn bíll beygir til vinstri af Reykjanesbraut og stöðvar alla umferð.

Bíll kemur af Bústaðavegi og stöðvar umferð.

Nú er fyrirhugað að byggja á svæði
sem er við gatnamót Bústaðavegar og
Reykjanesbrautar. Þar með þrengir að
svæðinu sem gerir erfiðara fyrir að
koma mislægum gatnamótum fyrir svo
vel sé. Gerð var tillaga um mislæg gatnamót á þessum stað þar sem ekkert var
hreyft við Elliðárdalnum. Reykjanesbrautin væri færð til vesturs um það sem
þarf til að hlífa dalnum. Þá var jafnframt
gert ráð fyrir að gera eina auka akrein
fyrir þá sem koma Bústaðaveginn og
ætla beint yfir á Smiðjuveg þannig að
þeir auka raunverulega ekki umferðina
á Reykjanesbraut. Það er ótrúlegt að
horfa á þegar stoppa kannski 70 bílar á
Reykjanesbraut og það kemur einn bíll
Bústaðaveg og beygir Reykjanesbrautina til norðurs. Mengunin sem þetta
veldur er mikil fyrir utan að umferðaröryggi minnkar en þessi gatnamót eru
númer þrjú í fjölda slysa með meiðslum
ásamt gatnamótum Háaleitisbrautar /
Miklubrautar. Það kemur að því að mislæg gatnamót verða sett á Bústaðaveg /
Reykjanesbraut og er það bara spurning hvenær það verður en ekki hvort.
Í dag er verið að glíma við einhverja
stífni en ekki hugað að öryggi í umferð.
Þegar fallið verður frá þeirri stífni þá
verður öryggi aukið með mislægum
gatnamótum.
Forðum slysum
Á árunum 2008–2011 urðu átján umferðarslys á gatnamótum Bústaðavegar

og Reykjanesbrautar og eru þau því
þriðju hættulegustu gatnamót Reykjavíkurborgar. Mislæg gatnamót, þ.e.a.s.
að umferð norður Reykanesbraut og
vestur Bústaðaveg færi hægra megin
á Reykjanesbraut og undir Reykjanesbraut til vesturs Bústaðaveg, væri arðsamasta þjóðvegaframkvæmd í landinu
af þessari stærðargráðu. Það má reikna
með að þessi framkvæmd borgi sig upp
á ca. fjórum árum þjóðhagslega. Lagt
var til hliðar fjármagn í þessa framkvæmd á sínum tíma og það hefur
verið gert ráð fyrir þessari framkvæmd
í aðalskipulagi Reykjavíkur í ca. 30 ár.
Við þessa framkvæmd myndi draga úr
mengun en það fóru margir til Frakklands til að fræðast að hluta til um svona
mengun. Eldsneyti myndi sparast og
ekki veitir af því. Tímasparnaður yrði
mikill því biðin hjá þeim sem fer þarna
um alla daga ársins getur orðið mikil.
Síðan er náttúrulega stóra málið og
það er hve margir hafa slasast við þessi
gatnamót en það getur oft á tíðum verið
óbætanlegt. Það að loka vinstri beygju
af Bústaðavegi til norðurs Reykjanesbraut er ekki nóg. Það þarf að klára
þennan pakka og skila okkur auknu
umferðaröryggi, sparnaði í eldsneyti
og minni mengun. Enn er ósvöruð
spurningin um þá sem eru kosnir til
að bera ábyrgð á skipulagsmálum, hver
er þeirra ábyrgð gagnvart okkur íbúum
þegar svona stór mál eru til umræðu?
bjb

NÁTTÚRULEGA HOLLT

Hið fullkomna jólalæri
með hátíðarsósu
- fleiri girnilegir réttir
og hollráð á lambakjot.is

Vetur
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í borg

Eins og almættið birtist yfir Skólavörðuholtinu.

Myndir: Markús Örn Antonsson

Aðventukyrrð árla morguns í Vesturbænum.
Sannkallað jólahús.

Skautað á Ingólfstorgi. Skemmtileg nýjung.

Þessi mynd er tileinkuð þeim sem á næstu
mánuðum ætla að „horfa til Bessastaða“.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

JÓLATRÉ Á

FRÁBÆRU VERÐI!
Danskur normannsþinur – s tór og falleg jólatré

DANSKUR NORMANNSÞINUR
150–200 cm

3900

kr. stk.

T
G
E
L
Ú
R
ÓT ERÐ!
V
EITT VER
VERÐ
RÐ FYRIR ALLAR ST
STÆRÐIR.
Þú greiðir inni í Iceland, Engihjalla og velur
svo draumatréð fyrir utan verslunina gegn
framvísun kvittunar.

Vaxtalaus jólareikningur Netgíró*
Þú borgar jólainnkaupin 1. febrúar 2016
*Þú borgar enga vexti en greiðir 195 kr. tilkynningar- og greiðslugjald
(ef upphæð er yfir 3.000 kr. annars 0 kr.) og lántökugjald 3,95%

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Hvenær
höfum við
gefið Jesú
Kristi séns?

Séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprest þarf vart að kynna, enda einn
kunnasti klerkur landsins, skáld og fyrrverandi alþingismaður. Mér þótti
vel við hæfi að fá að ræða við hann nú í aðdraganda jóla um jólahaldið
og gildi kristninnar í samfélaginu. Við settumst við skrifborð hans í skrúðhúsi Dómkirkunnar og ég spurði hann fyrst af öllu um starf prestsins nú
á aðventunni.
„Ég er víða að tala á vinnustöðum og
hjá félagasamtökum á þessum tíma
ársins. Leggja eitthvað inn í jólaundirbúninginn. Það má segja að við höfum
„forlengt“ jólin með menningarlífinu
og margvíslegum hátíðahöldum á
aðventunni og það er mjög ánægjulegt. Við kveikjum fleiri og fleiri ljós.

Spennan magnast, því mörgu viljum
við ljúka fyrir jól.“
Fellur vel að þjóðfélagsgerðinni
- Nú sætir kirkjan og kristin kenning
harðri gagnrýni hér á landi og víðar í
okkar heimshluta. Hvað veldur?

Mynd: Sigtryggur Ari

„Ég átta mig ekki á því hvers vegna
svo mörgum er kappsmál víða á Vesturlöndum að minnka áhrif kristn-

Landsins besta úrval af gíturum í öllum verðflokkum

Gítarjól
Öll jól eru

og úrvalið
er hjá okkur

Tónastöðin • Skipholti 50d • Reykjavík • sími 552 1185 • www.tonastodin.is

innar. Kristnin er í mikilli sókn í
Kína og víðar um heim. Halda menn
að íslenskt samfélag verði betra með
minnkandi áhrifum kristinnar trúar?
Er manneskjan og þjóðfélögin í samtíma okkar komin á það stig þroska,
visku, mannúðar og náungakærleika,
að ekki sé lengur þörf fyrir trú? Jafnvel
ekki siðferði heldur? Ég er á annarri
skoðun. Ekkert samfélag hefur batnað
við minnkandi áhrif kristninnar. Kenning og starf Þjóðkirkju okkar finnst mér
einmitt falla vel að þjóðfélagsgerðinni
og hugsunarhætti Íslendinga, enda
hefur kristindómurinn átt ríkan þátt
í mótun þess hvors tveggja.
Nú er svo komið að flest sem sagt
er eða gert í nafni kirkjunnar er afflutt. Kristnin í landinu býr við meira
en fálæti, þetta er virk andúð. Borgaryfirvöld í Reykjavík hindra það að
skólabörn fái að koma í kirkjuna. Ég
tel þetta alls ekki bera vott um víðsýni
og frjálslyndi heldur hið gagnstæða.
Við hljótum að virða trú og lífsafstöðu
hvers annars í þjóðfélaginu.“
Með kristninni kom
mannúð og miskunnsemi
- Búum við kannski við andlegt
tómarúm?
„Það kann að vera. Það var ákveðið
tómarúm á 10. öld á Norðurlöndum.
Hinn heiðni siður var ekki mjög rótfastur, fólk trúði ekki svo fast eða
ákveðið, þannig að leiðin var greið fyrir
ný viðhorf og smám saman breyttan
hugarheim. Gulaþingslögin norsku
höfðu ekki kristindóm í sér fólgin.
Þau voru sett og giltu í samfélagi þeirra
sterku, hinir veikari og minni máttar
höfðu engan rétt. Í þeim var ekki að
finna kristin einkenni, ekki samábyrgð
eða sérstaka miskunn. Hefndarskyldan
var þar að auki sterk. Með auknum
kristnum áhrifum verður hljóðlát
bylting í löggjöf í upphafi 12. aldar.
Magnús lagabætir hefur þar vafalaust
mest áhrif. Það er þá sem hin mildu
áhrif koma með hlýjum vindum
kristinnar trúar. Áhrifin eru augljós á
réttarhugsun og dómstóla með meiri
mannúð og miskunnsemi. Ekki svo
að skilja að ekki hafi verið harka og
harðúð í bland.
Ég hef oft fengið tilefni til þess að
hugleiða það hvort við séum í líkum
sporum nú og fyrir 1000 árum hér og

á Norðurlöndum – og jafnvel víðar.
Er áþekk upplausn nú og tómarúm í
trúarviðhorfum og var á þeim tíma sem
kristnin ruddi sér rúms? Þær raddir eru
sterkar í samtíma okkar að allur átrúnaður trufli þroska og heilbrigði samfélagsins. Þessum viðhorfum vex fiskur
um hrygg hjá þeim sem eru mótandi
í samfélaginu. Matthías Johannessen,
skáld og ritstjóri, sagði mér eitt sinn að
sér fyndist Ísland vera að verða hugsjónalaust. Tækifærismennskan hefði
tekið völdin, menn tækju hvaða tilboði
sem væri.“
Leið til að ná tökum
á lífinu og sjálfum sér
- Nú eru kristnir gjarnan sakaðir um
ofstæki.
„Ég verð mjög sjaldan var við ofstæki
hjá kristnu fólki, en þeim mun oftar hjá
andstæðingum kirkjunnar. Oftar en
ekki eru settir ákveðnir merkimiðar á
kirkjuna um að hún sé gamaldags og
nútímafólk verði að varpa af sér þessu
gamla góssi.
Trúin er leið til að ná tökum á lífinu og sjálfum sér. Hún er meðvituð
ákvörðun um að lifa lífinu með hliðsjón af trú á Jesú Krist. Ég tel það skipta
máli eins og það hefur skipt máli fyrir
fólk og þjóðir. Hvergi í heiminum eru
lífskjör, mannréttindi, lýðræði í betri
farvegi en einmitt á Norðurlöndunum.
Hér eru afgerandi stórar þjóðkirkjur og
hafa átt sinn stóra þátt í að mynda þau
viðhorf og gildi sem leitt hafa þjóðirnar
til velmegunar.“
Kirkjan setur ekki lög
- En er ekki kirkjan of stofnanleg og
er ekki gengið of langt með lögum um
helgidagafrið og fleiru því um líku?
„Kirkjan er stofnun – og hún er ein
af hinum mikilvægu stofnunum þjóðfélagsins. Hvort sem okkur líkar betur
eða ver verðum við að hafa stofnanir
í landinu. En mér finnst starfsemi
kirkjunnar ekki vera sérstaklega stofnanaleg. Mér finnst ég til dæmis ekki
vera stofnanalegur þegar ég hitti fólk,
undirbý og annast hjónavígslu, skírn
eða jarðarför, eða þegar ég tek á móti
fólki af öðrum tilefnum. Kirkjan eru
þau samtök hérlendis sem hafa flesta
sjálfboðaliða og ekkert annað félag
hefur fleiri félagsmenn, nema ef þjóðfélagið sjálft er tekið með í reikninginn.
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Mynd: Markús Örn Antonsson

Varðandi helgadagalöggjöfina þá
setur kirkjan ekki lög í landinu og
hún hefur ekki fyrirskipað að tilteknir
dagar séu frídagar. Fyrir um það bil
aldarfjórðungi kom fram sú tillaga á
kirkjuþingi að leggja skyldi af annan
helgidag á jólum, páskum og hvítasunnu. Þá var það verkalýðshreyfingin
sem mótmælti og sagði að kirkjan réði
þessu ekkert.
Ég hef annars engar áhyggjur af
skemmtanahaldi eða að verslanir
séu opnar á tilteknum dögum. Það
er líka hinna vinnandi stétta, verslunarfólks og forystu þeirra að skoða
út frá vinnuverndarsjónarmiðum.
Kirkjan er ekki í þessum efnum frekar
en öðrum að passa fólk. Ég kannast
ekki við að kirkjan sé á þeim nótum
hvorki sem stofnun né séu það skilaboð frá prestum eða öðrum sem hjá

henni vinna. Kirkjan er ekki siðavönd
frænka. Í lútherskum sið er lagt upp úr
frjálsum vilja.“
Áhrif til farsældar
og lífshamingju
- En hvert er gildi jólanna?
„Á þessum tíma ársins rifjast upp
hefðir og venjur sem eru okkur kærar.
Ég rifja alltaf upp fyrir sjálfum mér á
þessum tíma þegar ég var fimm sex
ára þar sem ég átti bernskuárin í Biskupstungum og var að læra jólasálma
með systkinum mínum. Svo varð heilagt klukkan sex á aðfangadag og við
hlýddum á messuna í Dómkirkjunni
í útvarpinu.
Og nú hef ég staðið í þessum sporum
sjálfur að þjóna fyrir altari og í predikunarstóli í þeirri messu sem fyrir
mörgum er upphaf jólanna. Ég sé fyrir

Mynd: Sigtryggur Ari

mér fólk á öllum aldri, í ólíkum aðstæðum en allir að ganga til jólahalds.
Ég er þakklátur fyrir það hlutverk.
Í desember sýnir fólk hvert öðru
meiri náungakærleik en í öðrum
mánuðum ársins. Það sýnir vel gildi
jólanna og um leið gildi og eðli
kristinnar trúar. Kærleiksboðskapur
Jesú Krists er í fyrirrúmi. Jólin tala fyrir

sig sjálf. Hugarfar jólanna mætti vera
viðvarandi allt árið. Eða eins og séra
Einar í Heydölum orti forðum: „Það
er nú heimsins þrautarmein að þekkja
hann ei sem bæri.“ Ég spyr því: Hvenær
höfum við gefið Jesú Kristi séns? “
Hvers vegna leggjum við okkur ekki
betur fram við það að vera elskuleg, lítil
þjóð? Það ætti að geta vera svo auð-

velt okkur, með allar okkar auðlindir,
allar gáfurnar og færnina til að takast
á verkefnin sem mæta okkur í lífinu.
Hugarfar Jesú Krists, boðskapur hans
og líf, hefur svo mikið fram að færa.
Enginn hefur haft meiri áhrif á lífið á
jörðinni. Hann gæti haft ennþá meiri
og betri áhrif til farsældar og lífshamingju – ef við bara vildum. “

20%

afslátt

ur

Tilvaldar gjafavörur

Skálasett, Skál m. písk og múffu formum, geymslukrús – 3 stærðir, ferðabolli, glas,
hitakanna, hitakanna, vöfflujárn, olíuflaska, ferðapressukanna/bolli, hnífastandur, sósukrús
m. pensli, skálasett, salt/pipar kvörn, brauðbretti.

Skálasett, hitabrúsi, hitabrúsi, blandari, hnífastandur, kaffikanna, ferðapressukanna/bolli,
ferðabolli – plast, ferðabolli – stál- stór, pressukanna, ferðabolli – stál – lítill, glas,
salt/pipar kvörn, skálasett, brauðbretti
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Opið virka daga kl. 10-19
Laugardagur
kl. 10-18
11-19
Opið
virka daga kl.
Sunnudagur
13-19
og á laugardögum

Greiðslukjör

kl. 11-15.

Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði
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KOKTEILL.IS

jona@kokteill.is

Ekki til nein
rétt uppskrift að
fullkomnum jólum
É

Jóna Ósk Pétursdóttir

Besti vinurinn í
eldhúsinu
Vitamix TNC er
stórkostlegur.
Mylur alla ávexti,
grænmeti, klaka og
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í fjórum litum,
svörtum, hvítum
rauðum og stáli.

g hef verið að hugsa það undanfarið hvað það er langt frá því
að allir eigi gleðileg jól. Þegar
maður er svona mikið jólabarn eins og
ég, enda fædd á jólum, þá gerir maður
stundum ráð fyrir því að öllum öðrum
finnist þetta einn besti tími ársins. En
það er alls ekki þannig. Fyrir marga er
þetta nefnilega einn erfiðasti tími ársins.

Jólatilboðsverð kr. 109.990,Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál
og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Margir eiga um
sárt að binda
Margt spilar inn í að fólk geti ekki átt
gleðileg jól. Fjárhagsáhyggjur gera
þennan tíma t.d. afar erfiðan hjá
mörgum. Þá líður þeim sem kljást við
þunglyndi oft illa á þessum árstíma og
svo eru það allir þeir sem hafa misst
ástvini á árinu og halda nú jól án þeirra.
Þetta fólk á um sárt að binda. Við hin
sem eigum þess kost að halda gleðileg
jól þurfum að passa upp á allt þetta fólk
og sýna samhug í verki.
Jólin eru hátíð kærleikans og það er
einmitt á þessum árstíma sem það besta
brýst fram í fólki. Ótrúlegustu einstaklingar verða meyrir og sýna kærleikann
í verki – sem er auðvitað alveg hreint
frábært. En þótt við segjum að enginn
eigi að vera einn um jólin þá má ekki
heldur troða félagsskap upp á þá sem
það alls ekki vilja. Sumum líður bara
þannig að þeir vilja fá að vera einir og
það þarf í sjálfu sér ekki að vera það
versta.

Mynd: Markús Örn Antonsson.

Reyndu að hafa þetta
eins og er best fyrir þig
Allir verða að fá að halda jólin eins og
þeim hentar. Það er engin rétt uppskrift til að fullkomnum jólum því sitt
sýnist hverjum um það. Og svo koma
jólin líka oft á óvart og í minningunni
eru það einmitt gjarnan jólin þar sem
eitthvað fór úrskeiðis sem við munum
best eftir og hugsum til með hlýhug.
Ekki gera eitthvað um og fyrir jólin
af því þér finnst að þú eigir að gera það
– því það er ekki til þess fallið að láta
þér líða vel. Þótt hún Gunna vinkona
þín baki fimm sortir af smákökum,
Anna frænka sendi 50 jólakort og Palli
frændi höggvi sitt eigið jólatré þá þarft
þú ekki að gera neitt af þessu. Allt snýst

þetta fyrst og fremst um kærleikann og
að þér líði vel með það sem þú gerir.
Jólin eru ekki kapphlaup og það er
ekki gott að nenna ekki jólunum af því
þér finnst kröfurnar of miklar. Höldum
okkar eigin jól … en ekki jól eins og
aðrir vilja. Því eitt er alveg öruggt og
það er að jólin koma hvort sem við
erum búin að þrífa allt hátt og lágt, gera
konfekt og sultu eða skreyta matarborðið óaðfinnanlega. Njótum þess að
vera með þeim sem okkur þykir vænt
um og gætum að öllum þeim sem eiga
erfitt á þessum tíma.
Megi þið öll finna frið og gleði á
jólum.
Kærleikskveðja,
Jóna Ósk Pétursdóttir

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

GAFLARALEIKHÚSIÐ
Það er gaman í Gaflaraleikhúsinu á nýju ári
Hvítt - Töfraheimur litanna
Frumsýning
Sunnudagur 17. janúar

kl 16.00

Heimsfræg verðlaunasýning fyrir yngstu börnin

Góði dátinn Hasek
Frumsýning
Laugardagur 5. mars, 2016

kl. 20.00

Nýtt sprellfjörugt verk eftir Karl Ágúst Úlfsson

Miðasala - 565 5900 - midi.is-gaflaraleikhusid.is
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Fiskur um jól og áramót
F
yrir mörgum er skatan ómissandi á Þorláksmessu. Við
ræddum við fisksalana í Fiskbúðinni Hafinu, sem er í Skipholti,
Spönginni og Hlíðarsmára. Þeir sögðu
skötuna komna nú þegar í hús „og hún
verður hér fram að jólum. Hnoðmörin
og hamsatólgin er líka á sínum stað og
rúgbrauðið líka“.
Okkur á Reykjavík vikublaði lék
forvitni á að vita hvernig fiskneyslu
borgarbúa sé háttað um jólin, en að
sögn fisksalanna í Hafinu er grafinn og
reyktur lax vinsæll á þessum árstíma,
líka síld og humar. „Margir halda í
gamlar hefðir á þessum árstíma og

belgja sig út af kjöti en það er nú samt
alveg hellingur af fólki sem er farið að
breyta til og fá sér fisk á jólunum sem

er ekki síðri veislumatur. Svo losnar
maður við allan bjúg og brjóstsviða
ef maður er bara í fisknum.“

Gleðileg jól
og farsælt komandi nýtt ár

s
c

SELTJARNARNESBÆR

SELTJARNARNESBÆR

www.eignaumsjon.is

HVALUR HF.

ÞRÍR FRAKKAR

Kópavogsbær

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

Við styðjum hei

Óskum
öllum
launþegum
á Ísla
ákvörðun
fyrrverandi
sjávarútvegsráð
til hamingju
með
baráttuda
hvalveiðar
til styrktar
íslensku
atvinnulí
bærar verkalýðsins
hvalveiðar að jafnvægi í l

Við styðjum heilshugar
Við styðjum hei

1.maí

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsrá
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnu
Ögurvík
býður
sjómönnum,
bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í
starfsmönnum sínum, sem og
öllum landsmönnum,

gleðilegt ár.

Verkalýðsfélag Akranes

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Verkalýðsfélag Akranes
raFiðNaðarsambaNd
ÍsLaNds

19. Desember 2015
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Björn Steinar Sólbergsson orgelleikari.

Jólatónleikar kammersveitar Hátíðarhljómar

J

ólatónleikar Kammersveitar
Reykjavíkur verða haldnir í Áskirkju á morgun, sunnudaginn 20.
desember og hefjast klukkan 17: 00. Á

efnisskránni er meðal annars Brandenborgarkonsert nr. 5 eftir Johann Sebastian Bach. Sveitin fær að þessu sinni til
liðs við sig ungan sembal- og orgelleik-

ara frá Vínarborg, Jeremy Joseph. Aðrir
einleikara verða Áshildur Haraldsdóttir
flautuleikari og Una Sveinbjarnardóttir
fiðluleikari. Miðasala á Miði.is.

Söngskólinn í Reykjavík

SÖNGNÁM

Í byrjun janúar verða inntökupróf í örfá skólapláss sem losna:

• Unglingadeild yngri 11-13 ára
• Unglingadeild eldri 14 -15 ára
• Almenn tónlistardeild Grunn-/ Mið-/ Framhaldsnám
• Háskóladeild Einsöngs-/ Söngkennaranám

SÖNGNÁMSKEIÐ

11. janúar byrja 7 vikna söngnámskeið:

• fyrir áhugafólk á öllum aldri
• kennt utan venjulegs vinnutíma
• raddbeiting / túlkun / tónfræði
• www.songskolinn.is

Nánari upplýsingar :
songskolinn@songskolinn.is

Skrifstofa skólans verður
opin frá 5. janúar 2016

við áramót
Á
gamlársdag verður boðið
upp á hátíðartónlist fyrir þrjá
trompeta, orgel og pákur í
Hallgrímskirkju. Trompetleikararnir
Ásgeir H. Steingrímsson, Eiríkur Örn
Pálsson og Einar St. Jónsson, Björn
Steinar Sólbergsson orgelleikari og

Eggert Pálsson pákuleikari flytja glæsileg hátíðarverk, meðal annars eftir
Vivaldi, Purcell, Bach og Albinoni.
Áramótastemningin hefst með hátíðarhljómum þeirra félaga. Aðgangseyrir 3500 kr., en félagar í Listvinafélagi
Hallgrímskirkju fá helmingsafslátt.

Ættfræðiþjónustan
í Skerjafirði

O

RG - ættfræðiþjónustan ehf.
er íslenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í ættrakningum og
söfnun allra þeirra ættfræðigagna sem
Íslendinga varðar og þar með eru talin
gögn um Vestur-Íslendinga.
Þá er átt við allt það fólk sem þetta
land byggir og hefur byggt, forfeður
þess erlendis og afkomendur erlendis
og allt fólk er því tengist og unnt er að
afla upplýsinga um.
ORG-ættfræðiþjónustan býður
einstaklingum upp á ættrakningar gegn
vægu gjaldi. Framkvæmdastjóri og að-

Ingólfur Arnarson nam sem kunnugt
er land í Reykjavík, en hjá Ættfræðiþjónustunni eru ættir Íslendinga meira
að segja raktar aftur fyrir landnám.

aleigandi ORG-ættfræðiþjónustunnar
er Oddur Helgason, ættfræðingur og
fyrrverandi sjómaður.

DESEMBERTILBOÐ

Á VETRARKORTUM
Fullkomin jólagjöf fyrir fjölskylduna,
vini og vandamenn!

PIPAR \ TBWA • SÍA • 1 55850

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell
eru komin í sölu og fást í Hinu húsinu,
Pósthússtræti 3–5 og Mohawks, Kringlunni.
Pantaðu og fáðu sent í síma 5303002
eða á midar@skidasvaedi.is.

Vetrarkort

í Bláfjöll o
g Skálafe
ll

Sími: 4115555 og 5303002
Opið alla virka daga kl. 9–13 og 13:30 –17.

Ekki þvælast um bæinn
þveran í leit að jólagjöfum.
Verslaðu heima í héraði
á hagstæðu verði.

Í Bóksölu stúdenta á Háskólatorgi finnur þú meira en
þig grunar. Njóttu þess að vera í notalegu umhverfi,
fáðu þér kaffi og köku í Bókakaffi stúdenta, kíktu á
nýjustu bækurnar og skoðaðu allar skemmtilegu
gjafavörurnar í Kaupfélagi stúdenta.

Viskubrunnur við Vatnsmýrina
Háskólatorgi - www.boksala.is - www.facebook.com/boksala
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Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 897 7040 & bjornjon@pressan.is

BAKSÍÐAN
Elísabet Gísladóttir
framkvæmdastjóri
Lýðheilsusetursins Ljósbrots

M

argir kannast við að gátlistinn
lengist þegar jólin nálgast. Við
teljum okkur trú um að þurfa að klára
hann svo jólin verði fullkomin. Þrífa
allt, baka, þræða á milli búða, mæta
í jólaboð, fara á jólasýningar o.s.frv.
Margt er ómissandi og ánægjulegt í
jólaundirbúningnum og liður í að
komast í jólaskap með fjölskyldu og
vinum. En stundum getur tilstandið
orðið það mikið að það vex okkur yfir
höfuð og okkur finnst við ekki ráða við
aðstæður. Við förum að hafa áhyggjur
af öllu sem við eigum eftir að gera sem
við komumst ekki yfir með góðu móti.
Það getur valdið streitu, kvíða, vansæld
og svefnleysi sem síðan getur haft slæm
áhrif á heilsuna.
Ef við erum meðvituð um hvernig
okkur líður þá eru meiri líkur á að við
endurskoðum hvað það er sem við
teljum okkur þurfa að gera til að upplifa
ánægju af jólaundirbúningnum. Hvað
er mikilvægt og hverju má sleppa?
Vel valdar gjafir, sem sprengja ekki
vísareikninginn, gefnar með gleði og
kærleika eru mikils virði. Samvera eða
samtal skila dýrmætum minningum.
Jólailmurinn af hangikjötinu, greninu
eða kökuilmurinn, ef við höfum tíma
til að baka, gefa jólastemmingu. Tiltekt
og skreytingar ættu líka að vera fyrst
og fremst ánægjulegar. Hægt er að gera
margt fallegt án þess að ofgera neinu,
til dæmis kveikja á kertum. Við leyfum
okkur meira í mat og drykk um jólin
en hófsemi er öllum góð.
Jólin koma þó svo að við höfum
ekki klárað listann. Því er mikilvægast að við njótum líðandi stundar í
aðdraganda jólanna. Hugsum um
fjölskyldu og vini, náungann og til
þeirra sem minna mega sín. Með jákvæðum hugsunum til mannkyns alls
og jarðarinnar finnum við fyrir samkennd. Þegar kirkjuklukkurnar hringja
inn jólin getum við upplifað hvernig
andartakið verður heilagt, vitandi að
kærleikur og friður jólanna er innra
með okkur. Hin fullkomnu jól.

65” Samsung JS9505

990.000.-

65” Samsung JS9005

749.900.65” Samsung JU6075

399.900.-

24/25
Bestu sjónvörpin
skv.
skv. Neytendablaðinu
Neytendablaðinu 24.09.15
24.09.15 og
og IRCT
IRCT
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Samsung valið,
enn á ný, besta
sjónvarpið í Evrópu

Auglýsingasíminn
er 578 1190

Samsung 9,7” spjaldtölva fylgir með hverju seldu SUHD tæki.

65” Samsung JU7505

YAL
RO
Tryggir

499.900.-

öruggan bakstur
65” Samsung JU7005

489.900.-
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