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Ný stórhýsi við
Tryggvagötu

Skert þjónusta
sorphirðu

Reykjavík austur
og vestur í stað
norður og suður?

Bíllinn er
ekkert til að
skammast
sín fyrir
Rætt við Ólaf Kr. Guðmundsson,
alþjóðlegan dómara í akstursíþróttum
og varaformann FÍB, um umferðaröryggi
og samgöngustefnu Reykjavíkurborgar,
sem hann segir stórskaðlega.
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Austur og vestur í
stað norður og suður
G

Hlemmur
opinn áfram

N

ú um áramótin tók Reykjavíkurborg við rekstri biðskýlisins við Hlemm, sem áfram
verður opið fyrir farþega strætisvagna,
en til stendur að opna matarmarkað í
biðskýlinu næsta sumar og munu fram-

kvæmdir vegna hans hefjast í apríl nk.
Farmiðasala Strætó bs. er nú flutt frá
Hlemmi í verslunina 10/11 á Laugavegi
116. Hlemmur verður opinn mánudaga
til föstudaga frá kl. 7–18, laugardaga
7:30–16 og sunnudaga 9:30–16.

uðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður Reykvíkinga,
hefur komið fram með þá
hugmynd að lögsagnarumdæmi
Reykjavíkur verði skipt í austur- og
vesturkjördæmi í stað norður og
suður, eins og verið hefur frá alþingiskosningunum 2003. Hann kveðst í
samtali við Reykjavík vikublað vera út
af fyrir sig andvígur því að Reykjavík
sé skipt upp í tvö kjördæmi, en austur-vestur skipting sé þó miklu eðlilegri en norður-suður að hans mati.
„Þegar fólk velur frambjóðendur er í
forvali og prófkjörum í Reykjavík er
alls ekki víst að það geti kosið við-

komandi í alþingiskosningum, því
frambjóðandinn kann að hafa hafnað
í hinu Reykjavíkurkjördæmanna. Þá
má færa rök fyrir því að mismundandi áherslur séu ríkjandi í málefnum
Reykvíkinga austan og vestan til í
borginni,“ segir Guðlaugur Þór og
bætir því við að samgöngumálin
brenni mjög á íbúum efri byggða.
Leysa þurfi umferðarteppur og bæta
umferðaröryggi, en þessi mál komi
mun verr við íbúa efri byggða en
annarra borgarbúa. Ráðamenn hafi
skort vilja til að takast á þau vandamál, en víða geti einfaldar lausnir
breytt miklu til batnaðar.

Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður
Reykjavíkur.

Sjö milljónir í ráðgjöf
Náms- og starfs- vegna hraðahindrana
endurhæfing
Hringsjár

E

kki er óalgengt að fólk strengi
þess heit að auka við þekkingu
sína og starfshæfni á nýju ári.
Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing ætluð einstaklingum 18 ára og
eldri sem orðið hafa fyrir slysum,
veikindum, áföllum eða búa við erfiðar aðstæður. Námsendurhæfingin
getur einnig hentað þeim sem eru
með litla grunnmenntun eða sértæka
námserfiðleika, svo sem lesblindu.
Starfsendurhæfingin í Hringsjá felst
í margvíslegum styttri námskeiðum
og í þriggja anna námi á framhaldsskólastigi. Samhliða náminu er boðið
upp á stuðning og ráðgjöf hjá námsog starfsráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðingi, lesblinduráðgjafa og sérkennara. Markmiðið er að undirbúa
einstaklinga fyrir vinnumarkað eftir
hlé og einnig að gera þá færa um að
takast á við nám í almennum framhaldsskóla, en áfangar hjá Hringsjá
eru metnir til eininga í framhaldsskólum.
Ein þeirra sem stundað hafa nám
hjá Hringsjá er Fönn Eyþórsdóttir.
Við tókum hana tali, en hún hafði
verið öryrki í sex ár vegna áfalls sem
hún varð fyrir. „Skólinn reyndist mér
einstaklega vel, en í framhaldi af námi

H

ér í blaðinu hefur að
undanförnu verið rætt allnokkuð um mikla fjölgun
hraðahindrana í Reykjavík, sér í lagi
svokallaðar steyptar „kryppur“ eða
„kodda“. Reykjavík vikublað spurðist
fyrir um málið hjá Ólafi Bjarnasyni,
samgöngustjóra Reykjavíkurborgar.
Hann segir hraðahindranirnar hannaðar á borgarskrifstofunum í Borgartúni að erlendri fyrirmynd, en á síðasta
ári fékk verkfræðistofan Hnit greiddar
7,16 milljónir króna fyrir hönnun og
gerð útboðsgagna vegna verkefna

Hraðahindranir hafa mjög verið til umfjöllunar hér í blaðinu að undanförnu.

sem flest tengdust hraðahindrunum.
Ólafur kveðst ekki hafa haldbærar
tölur um frekari greiðslur til ráðgjafa

vegna hraðahindrana, en kvaðst telja
að svipuð upphæð hefði verið greidd
árlega í nokkurn tíma.

MYND VIKUNNAR
þar hélt í frekara nám og útskrifaðist
sem heilbrigðisráðgjafi frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Núna hef ég
starfað sem læknaritari á Landsspítalanum í þrjú ár.“
Fönn segir námið hafa verið mjög
hnitmiðað og sniðið að þörfum hvers
og eins, en meðal námsgreina má
nefna íslensku, ensku, stærðfræði,
bókfærslu, tölvutækni og leikræna
tjániningu. „Margir nemendur hafa
verið frá vinnu um langa hríð og
orðnið félagslega eingangraðir,“ segir
Fönn og bætir því við að skólinn hafi
breytt lífi margs þessa fólks, sem í
kjölfarið fór í frekara starfsnám eða
hélt út á vinnumarkaðinn.

M

agnús Lyngdal Magnússon tók þessa draumkenndu mynd framan
við Háskóla Íslands skömmu fyrir
jól. Snjórinn gerbreytir ásýnd borgarinnar og birtan árla morguns
verður undurfalleg. Stytta Ásmundar

Sveinssonar af Sæmundi á selnum,
sem þarna sést, var gjöf Stúdentafélags Reykjavíkur til Háskóla Íslands
í tilefni af hálfrar aldar afmæli skólans, en styttunni var loks komið fyrir
á stöpli sínum árið 1970. Myndin
sýnir Sæmund á selnum (kölska) og

hefur hann reitt Saltarann til höggs,
líkt og allir þekkja úr þjóðsögunni.
Upphaflega stóð til að styttan yrði
staðsett í miðjum gosbrunni og þá
böðuð vatni. Fleiri myndir Magnúsar má sjá á fésbókarsíðu hans,
Snapshots from Iceland.

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Þægilegur hiti góð hitadreifing
Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
Fljótlegt að leggja
Ekkert brot ekkert flot
Dreifiplötur límdar beint á gólfið
Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og
sumarhús
Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og
þægilegt
Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Mynd: Magnús Lyngdal Magnússon.

Stigahúsateppi
Mikið úrval!

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.
Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna
og léttir þrif.
Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Sérverslun með teppi og parket

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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Lítill áhugi á þjónustu
við borgarana

lutverk borgarstjórnar, líkt og sveitarstjórna almennt, lýtur að
langmestu leyti að margs konar þjónustu. Borgarbúar þurfa
að komast leiðar sinnar á góðu og skilvirku gatnakerfi, borgin
þarf að hafa á að skipa flugvelli og höfn, sinna þarf sorphirðu, tryggja
þarf nægt framboð lóða á hagstæðu verði, hirða græn svæði borgarinnar
og annast menntun barna og unglinga, svo fátt eitt sé nefnt.
Borgarbúar hafa nú um nokkurt skeið búið við borgarstjórnarmeirihluta sem virðist hafa lítinn áhuga á þjónustuhlutverki sínu en
keppist þess í stað við að innleiða eigin hugmyndafræði, sem til að
mynda lýsir sér í mikilli andstöðu við fólksbíla, sem þó er það farartæki
sem mikill meirihluti borgarbúa hefur kosið að nýta sér. Sömu stjórnmálamenn vilja fyrir alla muni losna við Reykjavíkurflugvöll og hafa
tekið öll ný hafnarmannvirki út af skipulagi, svo ekki er mikill áhugi
fyrir greiðum samgöngum almennt.
Þá hefur okurstefnu borgarinnar í lóðamálum verið viðhaldið og á
sama tíma búinn til skortur á lóðum, sem er undarleg staða í stóru og
strjálbýlu landi. Þetta hefur haft það í för með sér að stór hluti ungs fólks
sér ekki með nokkru móti fram á að eignast þak yfir höfuðið. Almennt
viðhald grænna svæða og annarra eigna borgarinnar situr á hakanum
og gatnakerfið er víða að hruni komið. Þrátt fyrir mun skertari þjónustu
hafa álögur á borgarbúa aldrei verið hærri.
Halda mætti lengi áfram með þessa upptalningu, en á sama tíma og
borgaryfirvöld vanrækja lögboðnar skyldur hefur starfsmönnum borgarinnar fjölgað stórkostlega og kostnaður farið fram úr hófi. Gæluverkefnin
eru þung á fóðrum og augljóst að embættismannakerfi borgarinnar er
alltof umfangsmikið. Allt bitnar þetta á almennri þjónustu við borgarana
sem meirihlutinn hefur lítinn áhuga á að sinna.
Björn Jón Bragason

Opið bréf til borgarstjóra
É
g hef sent borgarstjóra Reykjavíkur eftirfarandi skilaboð. Það
er orðið alvarlegt mál þegar rottur
eru farnar að gera vart við sig á yfirborðinu í auknum mæli. Að minnka
sorphirðu um meira en helming á
skömmum tíma er ekki lausnin og
óboðlegt.
Sæll Dagur,
Þolinmæði mín er loks á þrotum
gagnvart sorphirslu Reykjavíkurborgar, eða öllu heldur vöntun á
henni. Eftir ágætis jólahald þá er allt
nú flæðandi yfir af rusli við heimili
mitt enda ekki verið tæmt í tvær vikur.
Má því skilja sem svo að sorphirsla
gangi illa sökum slælegrar skipulagningar. Til að leggja mitt lóð á vogaskálarnar sem samviskusamur borgari,

AF NETINU

Fleyg ummæli

Höfundur er
Ásmundur Sveinsson,
borgari í Reykjavík

mun ég koma með ruslið að heimili
þínu eftir vinnu á morgun hafi það
ekki verið fjarlægt þá.
Með nýárskveðju,
Ásmundur Sveinsson

F

rá því að ég var barn, þá hef ég aldrei heyrt talað um annað
en að allt væri að fara á hausinn. Mér þessi hugsunarháttir
verði að breytast. Hér á Íslandi hefur nefnilega öllu miðað fram.
Heimurinn hefur lagast. Okkar þjóðfélag er í framför. Mér finnst
að fólk eigi að vera þakklátt fyrir það.
- Albert Guðmundsson 1923–1994 knattspyrnukappi, heildsali,
borgarfulltrúi, alþingismaður, ráðherra og sendiherra.

Nýtt upphaf
– ný tækifæri

N

ýtt ár markar nýtt upphaf, ný
tækifæri og margir strengja
heit á þessum tímamótum.
Oft er það eitthvað sem snýst um að
breyta lífi okkar til batnaðar. Í nýlegri rannsókn á „árangri áramótaheita“, kemur fram að rúmlega 70%
einstaklinga ná ekki að halda út nema
í stuttan tíma.
Heimspekingurinn og sálfræðingurinn William James sagði:
„Til að gera breytingar á lífi okkar,
verðum við gera það með áþreifanlegum hætti með glans en engum
væntingum“. Þegar við veltum því
fyrir okkur af hverju við setjum
okkur markmið eða áramótaheit, þá
er ástæðan sú að við viljum vera hamingjusamari. Þá er næsta spurning:
Hvað er það sem gerir okkur raunverulega hamingjusöm? Er það heilbrigðari lífsstíll, sveigjanleiki í vinnu
eða vinna sem hentar fjölskyldunni
betur? Auka herbergi í íbúð? Barn?
Líta út fyrir að vera yngri? Lausn frá
líkamlegum verkjum? Að léttast? Vera
laus við slæma ávana? Að börnunum
okkar gangi vel í skólanum? Vita hvað
við viljum í raun gera við líf okkar?
Vera meira styðjandi og umvefjandi
foreldri eða aðstandandi? Læknast af
illvígum sjúkdómi eða fötlun? Meiri
peninga? Meiri tíma? Þetta eru algengustu svörin sem ég hef heyrt í gegnum
árin. Ekkert af þessu gerir gæfumunin
til að verða hamingjusamari.
Í rannsókn Sonju Lyubomirsky á
þessu efni kemur fram að til að öðlast það líf sem við þráum þurfum
við að vinna að því. Það er líka vinna
að viðhalda hamingjunni þegar við
höfum fundið hana. Sonja segir að
til að ná raunverulegum markmiðum
sé um að ræða þrjá misáhrifamikla
meginþætti. Það að setja sér markmið
vegur 50%, vinnan sem við leggjum í
að ná markmiðum okkar er 40% og

Höfundur er
Elísabet Gísladóttir,
framkvæmdastjóri
Lýðheilsusetursins Ljósbrots

kringumstæður hvers og eins vega
10%. Þetta þýðir að við höfum heilmikið um það að segja um það hvort
við náum markmiðum okkar og öðlumst hamingju.
Markmiðið sem við setjum okkur
þurfa þau að vera vel skilgreind,
mælanleg, viðráðanleg, raunhæf og
tímasett. Sannleikurinn er sá að ef
við gerum okkur grein fyrir mikilvægi þess að setja stefnuna marvisst og
meðvitað á að verða hamingjusamari
þá gengur allt annað mikið betur líka.
Fyrsta skrefið er að ákveða að vera
hamingjusöm/samur og sjá það jákvæða í lífinu í kringum okkur. Þetta
geta verið litlu kraftaverkin, eins og
falleg sólarupprás, bros frá fjölskyldu
og vinum, fyrsta djúpa öndunin þegar
við vöknum að morgni og finnum að
við erum á lífi. Annað skrefið er að
vinna í því að vera jákvæð/ur og skila
jákvæðni og samkennd til náungans
og til þín. Velta því fyrir sér hverju
það skilar, að koma fram við aðra eins
og þú vilt að komið sé fram við þig.
Fara sátt/ur að sofa og vakna til nýs
lífs að morgni með það að markmiði
að láta þá stundina og þann daginn
verða þann besta í lífinu. Og sjáðu
hvað gerist!

Pylsuréttur
rá og með síðustu áramótum er sorp í borginni
hirt sjaldnar en áður eða á
fjórtán daga fresti. Ekki eru mörg
ár síðan sorp var hirt vikulega. Á
sama tíma hafa sorphirðugjöld verið
hækkuð umtalsvert. Júlíus Vífill

Ingvarssson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, benti á í umræðum um
málið í borgarstjórn á dögunum að
víða væri ekki pláss í sorpgeymslum
fjölbýlishúsa fyrir fleiri tunnur, en
óhjákvæmilega þyrftu margir að
fjölga sorpílátum.
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ermenn Ríkis Íslams eru búnir
undir hina miklu orrustu við
Aleppo ákveði „Róm“, það er Vesturlönd, að senda landhermenn til Sýrlands. Nú virðist forgangsmál hjá Ríki
Íslams að færa sig upp
á skaftið í Evrópu og
breyta henni í vígvöll.
Eftir að hafa orðið
að hörfa frá Raqqa,
fyrstu höfuðborg
sinni, vegna loftárása Vesturlanda var
í neyð ákveðið að sýna þá „dygð“ að
flytja hluta yfirstjórnarinnar til Líbíu
og halda þaðan áfram árásinni á Róm.
- Af vefsvæði Samtaka um vestræna
samvinnu, 4. janúar sl., vardberg.is.

L

UPPSKRIFT VIKUNNAR

Skert sorphirða
F

H

Uppskrift vikunnar
frá Úlfari Eysteinssyni er að þessu sinni
pylsuréttur. „Ég man
þegar ég vann í mötuneytinu í Keflavík og
var beðinn um að
hafa pylsur í matinn.
Það fannst mér mikil
niðurlæging og svik
við meistarabréfið
mitt! Þá greip ég til
þess ráðs að saxa
pylsurnar niður, rista
smávegis lauk, og jafnvel örlítið beikon líka, og
setja svo tómat og tómatþykkni saman við.
Krydda svo kannski með oregano. Allt í einu
var kominn býsna góður matur!“
Pylsur, laukur og kartöflur eru söxuð niður og
steikt á pönnu. Ágætt er að bæta beikoni við og
bæta svo við tómatþykkni. Krydda með óreganó.
Með þessu má hafa kartöflur en einnig er hægt
að hafa með hrísgrjón eða kartöflumús.

íkt og skoðanir rasista einkennast
af útlendingahatri, einkennast
skoðanir þeirra sem vilja stjórnlausan
innflutning útlendinga af menningarskömm (e. cultural cringe), en
það er þegar fólk hefur viðurstyggð
á eigin uppruna og menningu. Þetta
fólk þjáist jafnan
einnig af annarri
fóbíu, sem á útlensku
heitir Xenophilia,
en það er ást til allra
hluta sem útlenskir
eru og framandi. Ég sjálfur er hins
vegar þeirrar gerðar að elska íslenska
og vestræna menningu og er ekki
haldinn neinni menningarskömm,
þaðan af síður útlendingahatri og
jafnvel frekar með snert af fyrrnefndri
Xenophilia ef eitthvað er, því ég er
mjög hrifinn af mörgum erlendum
menningarheimum. Ég viðurkenni
þó fúslega að ég er mjög skeptískur
gagnvart því, að með massívum
þjóðflutningum tuga eða jafnvel
hundruða milljóna jarðarbúa, verði
komið á „fjölmenningarþjóðfélagi“ á
Vesturlöndum. Fjölmenningarþjóðfélagið þarf að verða til á mun lengri
tíma ef það á að virka þótt reyndar
sé kominn vísir að því nú þegar. Slík
þróun þarf að vera hægfara og fara
verður varlega þannig að nýbúarnir
aðlagist vel okkar vestrænu menningu.
- Guðbjörn Guðbjörnsson í pistli á
Eyjunni, 6. janúar sl.

F

ramboðshugleiðingar Árna
Björns sýna að þröskuldurinn
sem menn þurfa að stíga yfir til að
láta í ljós áhuga á framboði setur
engum skorður. Ástþór Magnússon hefur auk þess sótt svo hart að
fréttastofu ríkisútvarpsins að þar
sjá fréttamenn að
sjálfsögðu þann kost
vænstan að birta allt
sem að þeim er rétt
frá væntanlegum
frambjóðendum.
Ólafur Ragnar Grímsson hefur
fært forsetaembættið til þeirrar áttar
að brýnna er en ella að tryggja með
kosningareglum að kjörinn forseti
hafi meirihluta þeirra sem greiða
atkvæði að baki sér. Hinn kosturinn
kann þó að þykja nærtækari að setja
skýrari stjórnskipunarreglur um vald
forseta og breyta 26. gr. stjórnarskrárinnar.
- Björn Bjarnason á vefsvæði sínu,
bjorn.is, 3. janúar sl.

É

HRÁEFNI
n Fimm pylsur eða
afgangsbjúgu
n Einn laukur, saxaður
n Tvær kartöflur, hráar
og sneiddar í teninga
n Óreganó
n Tómatþykkni
n Beikon, saxað, ef
menn vilja.

g er þakklát fyrir allt sem lífið
hefur fært mér á viðburðaríku
ári – brosin og tárin – allt er það liður
í að þroska mig sem manneskju.
Með sama hætti
held ég að íslenskt
samfélag þroskist og
þróist í mótlæti og
meðlæti. Að minnsta
kosti vona ég að við
sem þjóð getum dregið lærdóma af
mistökum liðinna tíma og bætt okkur
sem samfélag þannig að við kunnum
að taka meðlætinu og vinna úr því til
góðs fyrir samfélagið allt, ekki síst þá
sem höllum fæti standa.
- Ólína Þorvarðardóttir í pistli á
Eyjunni, 31. desember sl.

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

bygg.is

Lundur 17-23

Vindakór 10-12

NÝTT
Fossvogsdalnum í Kópavogi
Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum.
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru.
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s.
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Naustavör 8-12

NÝTT
Útivistarparadísinni í Kórahverfi

Afhending við kaupsamning

Skoðið
teiknin
á byggg. ar
is

Afhending við kaupsamning

NÝTT
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG
eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum
og AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri.
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum.
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Langalína 28-32

Afhending við kaupsamning

NÝTT

Sjálandi í Garðabæ
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum
AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

FJÁRFESTING
REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

FASTEIGNASALA

METNAÐUR
Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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HÚSIN Í BÆNUM

BORGIN OG FRAMTÍÐIN

Verslunarhúsið skömmu eftir að það var tekið í notkun.

Kjörgarður
V
ið Laugaveg 57–59 stendur
eitt glæsilegasta verslunarhús
landsins, Kjörgarður. Forgöngu
að byggingu hússins höfðu þeir Sveinn
B. Valfells og Kristján Friðriksson.
Kristján átti upphaflega helming þeirrar
lóðar sem Kjörgarður stendur á, en
byggingaframkvæmdir vegna húss fyrir
fyrirtæki hans, Últímu, strönduðu þar
sem leyfi fengust ekki eða seint. Upp úr
því kviknaði sú hugmynd að slá saman
lóðunum númer 57 og 59 og byggja þar
eitt verslunarhús. Úr varð „magasín“ að

erlendri fyrirmynd, sem þá var kallað
fjölverslunarbygging, en nú er í daglegu
tali nefnt verslunarmiðstöð.
Teikningar gerði hinn kunni arkítekt
Halldór H. Jónsson, en hann teiknaði
margar af þekktustu byggingum bæjarins, svo sem Hótel Sögu og Háteigskirkju. Jón Guðni Árnason var
byggingameistari og annaðist verkstjórn.
Kjörgarður opnaði laust fyrir jólin
1959 og þá þegar höfðu 14 verslanir
komið sér þar fyrir, en enn var þá óráð-

Húsin séð frá horni Tryggvagötu og Kalkofnsvegar.

Hér er fjórða hæðin komin ofan á Kjörgarð
árið 1977.

stafað rými fyrir átta til tíu verslanir í
viðbót. Alls voru 25 verslunardeildir í
Kjörgarði þegar mest var. Þá stóð enn
fremur til að byggja tvær hæðir ofan á
húsið, en það var í upphafi þrjár hæðir
með kjallara. Seinna var fjórðu hæðinni
bætt við. Gólfflötur er um 900 fermetrar
í kjallara og á fyrstu hæð, en 500 fermetrar á efri hæðum.

Samgöngumiðstöð og
höfuðstöðvar Icelandair
I
celandair Group hefur í hyggju
að reisa framtíðarhöfuðstöðvar
sínar í Vatnsmýrinni, við gatnamót Flugvallarvegar og Nauthólsvegar,
við hlið núverandi skrifstofa félagsins.
Á umræddri lóð og nálægum lóðum
var áður gert ráð fyrir að risi ný flugstöð og allsherjarsamgöngumiðstöð og
væri tímabært að dusta rykið af þeim
hugmyndum af þessu tilefni, enda
gríðarleg sóknarfæri með aukinni
flugstarfsemi í Vatnsmýri.

Mikil uppbygging við
Tryggvagötu

U

ndanfarin misseri hefur
töluvert verið rætt um
hafnargarðinn sem fannst
við Tryggvagötu. Minna hefur þó
verið rætt um hvað áætlað er að rísi
á lóðinni. Þar eru uppi áform um
verslunar- og þjónusturými á allt að
sex hæðum, en Tollstöðin vestan við
fyrirhugaðar nýbyggingar er fimm
hæðir.
Húsin verða brotin upp þannig
að milli Tryggvagötu og Geirsgötu
myndast göngugata, líkt og sjá
hér á hugmyndateikningu. Undir
byggingunum verður bílakjallari og

Nýbyggingarnar verða brotnar upp með
göngugötu á milli.

þar mun hluti hafnargarðsins verða
endurhlaðinn. Gert er ráð fyrir því
að framkvæmdum ljúki haustið 2018,
en Landstólpar þróunarfélag annast
framkvæmdir.

Hugmyndateikning sem sýnir fyrirhugaða samgöngumiðstöð í Vatnsmýri, nærri þar sem
höfuðstöðvar Icelandair eru núna.

Lóðin sem Icelandair Group óskar eftir er hér merkt með bláum útlínum.

Hugmyndateikning PK arkítekta að göngugötunni horft frá Tollhúsinu í átt að Arnarhóli.

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

E i g n a u m s j ó n h f . – S u ð u r l a n d s b r a u t 3 0 – S í m i 5 8 5 4 8 0 0 – a f g r e i d s l a @ e i g n a u m s j o n . i s – w w w. e i g n a u m s j o n . i s

Framtíðin er
full af möguleikum
Öllum þykir gaman að velta fyrir sér hvað
framtíðin muni færa þeim af spennandi
viðfangsefnum og áskorunum.
Okkar hlutverk er að auðvelda þér að
leggja grunn að farsælli framtíð með
traustri fjármálaráðgjöf.

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 15-1856

Kynntu þér það sem við höfum að bjóða
á arionbanki.is eða komdu við hjá okkur til að
ræða þína framtíð.
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Menningarafli dreginn að landi
Heimsókn í Ættfræðiþjónustuna ORG í Skerjafirði

O

ddur F. Helgason æviskrárritari er án nokkurs vafa kunnasti ættfræðingur landsins.
Hann rekur Ættfræðiþjónustuna
ORG, en sjálfur er hann gamall síðutogarajaxl frá Akureyri. Við Oddur
settumst niður á bókasafni Ættfræðiþjónustunnar og mér lék eðlilega
forvitni á að vita hvernig áhugi hans
á ættfræði hefði kviknað.
„Ég hef haft áhuga á ættfræði alveg frá því að ég var barn. Pabbi dó
þegar ég var þriggja ára og ég var alinn
upp hjá afa og ömmu. Móðir mín var
ættuð úr Eyjafirði, en faðir minn úr
Reykjavík og átti forfeður sem voru
lögréttumenn í Skildinganesi. Við
Pétur Pétursson erum að safna í sögu
Skildinganess með hjálp Þórs Magnússonar, fyrrverandi þjóðminjavarðar.
Þá stendur einnig til að setja upp skilti
með litlum tilkostnaði þar sem fram
kæmu upplýsingar um sögustaði hér
á Skildinganesi, en land þess náði alla
leið inn í Fossvog.“

Uppáhaldsætt

Hver var kveikjan að stofnun Ættfræðiþjónustunnar?
„ORG ættfræðiþjónusta var stofnuð
til að allir geti fengið upplýsingar um
ættir sínar á hóflegu verði, en upphaflega vorum við þrír, Oddur, Reynir
og Guðmundur, skammstafað ORG.
Guðmundur hætti, en þá kom Geir
Reginn í staðinn, svo við þurftum ekki
að breyta nafninu.“
Áttu þér sjálfur einhverja uppáhaldsætt?
„Þegar ég fór í fermingarafmæli norður
síðastliðið sumar hitti ég marga safnamenn sem eru af Hvassafellsættinni.
Fólk ætti að lesa ritgerðina sem Baldur
Jónsson prófessor birti í Súlum. Þar
telur hann upp marga af afkomendum
Tómasar og Rannveigar í Hvassafelli
sem eru þjóðþekktir. Þar á meðal er
mikið safnafólk, en nefna má Örlyg
Kristfinnsson, sem stofnaði Síldarminjasafnið Siglufirði, Ásgeir Halldórsson og Rósamundu Káradóttur,
sem settu upp Hákarlasafnið í Hrísey.
Ekki má gleyma Björgúlfi Jóhannssyni, sem rekur Norðurhjarasafnið á
Akureyri, og Rósu Húnadóttir þjóðfræðingi sem vinnur að safnamálum
við Eyjafjörð. Þá eru af sömu ætt þeir
Níels Hafstein myndlistarmaður sem
er með Safnasafnið á Svalbarðsströnd,
Sverrir Ingólfsson á Bílasafninu á
Ystafelli og Örlygur Hnefill Örlygsson, sem rekur Geimfarasafnið á
Húsavík.“

Menningararfurinn verður
að vera númer eitt

VIÐTAL

Hvernig fjármagnið þið starfsemina?
„Það hafa menn komið undir árar
með okkur, alveg ótrúlegustu aðilar
hafa aðstoðað og þannig gert okkur
kleift að halda starfseminni gangandi.
Reykjavíkurborg hefur lánað okkur
húsið hér í Skerjafirðinum. Höldur á
Akureyri sér um hjól undir fæturna
og Kjarnafæði og Kristjánsbakarí sjá
um að mittismálið sé rétt. Einnig hún
Magga vinkona mín í versluninni
Rangá, sem er frá Hrafnabjörgum í
Jökulsárhlíð, þar sem lögheimili forsætisráðherra er.
Margir bókaútgefendur hafa stutt
okkur. Fyrst Björn Eiríksson í Skjaldborg. Hann sagði einfaldlega við mig:
„Oddur, taktu þær bækur sem þú telur
þig þurfa því það léttir þér starfið að
hafa þær.“ Síðan fengum við að gjöf
bókasöfn Steindórs Steindórssonar og
Steindórs Gunnarssonar á Akureyri og
safn Geirs Hallgrímssonar forsætisráðherra og tengdaföður hans, Finns
Sigmundssonar landsbókavarðar. Þá
höfum við fengið óhemjumörg handrit
frá fólki en ekki á allt heima hér svo
við komum því á viðeigandi söfn, enda
erum við tilbúnir að vinna með öllum
sem treysta okkur og við treystum.
Því miður höfum við þurft að slíta
sambandinu við aðila sem ekki hafði
áhuga á að efla menningararfinn,
heldur hugsaði um peninga fyrst og
fremst. Í þessu starfi verður menningararfurinn alltaf að vera númer
eitt. Þess vegna vinnum við ekki með
Vesturfarasetrinu á Hofsósi, því við
teljum það ekki vinna á réttan hátt.
Þar hafa menn í hyggju að koma upp
þjóðfræðisetri, en þeir verða að átta sig
á að til þess að slíkt geti borið árangur
þarf að vera til staðar fólk sem veit hvað
um er að ræða.“

Valkyrjurnar taka við

Hefur fjárveitingarvaldið sýnt ykkur
nægilega athygli?
„ORG stendur fyrir einu mesta hugsjónastarfi um þjóðfræði hér á landi.
Við vorum á fjárlögum þangað til
að framkvæmdarvaldið tók við með
úthlutun fjármuna. Það hafa ýmsir
hlutir gerst af því að við teljum að orð
skulu standa. Þar á meðal að þeir sem
stofnuðu Urði verðandi skuld hf. ætluðu að vinna með okkur en sviku það
enda erum við fegnir í dag að taka ekki
þátt í braski og sýndarmennsku. En
við sögðum þeim að við þyrftum að
gera ýmsa hluti sem kostuðu peninga.

Oddur stendur hér úti fyrir dyrum Ættfræðiþjónustunnar í Skerjafirði, en í bakgrunni glittir í
Bessastaði. Herra Ólafur Ragnar Grímsson sem situr handan fjarðarins er fimmenningur við
konu Odds, sem Oddur segir hafa verið talið til skyldleika á þjóðveldisöld.

Þess vegna misstum við hjónin íbúðina
okkar. En með hjálp góðra vina okkar
eignuðumst við íbúðina aftur og hún
er komin að nýju á okkar nafn. Nú
munum við leita til þjóðarinnar um að
afla fjár til að halda þessu verki áfram
til þess að við gömlu víkingarnir getum
sett langskipið Langbak í naust til að
valkyrjunar sem taka við af okkur geti

siglt ljúfum menningar byr á knerrinum Unni sem heitir eftir konunni
minni og einni ránar dætra. Það varð
að gera hana heimsfræga! Unnur er
miklu umfangsmeiri en aðrir ættfræðigrunnar því farið er út fyrir landsteinana og ættir afkomenda Íslendinga
raktar erlendis sem og ættir erlendra
forfeðra Íslendinga.“

FJARNÁM
Skráning á vorönn stendur til 10. janúar
á slóðinni www.fa.is/fjarnam

Oddur lét nú prenta út ættartölu sem
sýndi hvernig ég væri skyldur danska
klerkinum Grundtvig.
„Ef að grunninum væri breytt mætti
komast aftur til 1550 f. Kr. með ætt
Gottskálks grimma Hólabiskups sem
er ættfaðir allra Íslendinga í dag og þá
erum við komin til Mið-Austurlanda.“
Nú hafa háskólamenn lengi litið niður á
ættfræðina, er það svo enn? Hvernig er
samvinnu ykkar háttað við háskólana?
„Við erum oft spurð að því hvort að
við séum í samvinnu við Háskóla Íslands. Því miður hefur það ekki tekist
hingað til. Aftur á móti höfum við átt í
mjög góðri samvinnu við Háskólann í
Reykjavík, sem hefur aðstoðað okkur í
tölvumálum og gefið okkur ýmsa hluti.
Hvers eigum við að gjalda gömlu
togarajaxlarnir sem lögðum líf okkar
og heilsu að veði til að afla þjóðinni
auðs og barninu brauðs, færðum góðan
og vandaðan afla að landi á erfiðum
tímum þjóðarinnar? Það er nefnilega
líka til menningarafli sem þarf að draga
að landi komandi kynslóðum til heilla.
Ef að men vinna saman þá er hægt að
gera alla menningarstarfsemi á hagkvæman á skilvirkan hátt. “
Ættfræðiþjónustan er með vefsíðu
orgehf.is og þá má einnig finna hana
og Odd á fésbókinni.

bjb

KÓPAVOGSTÚN 3
Nýjar og glæsilegar íbúðir fyrir 60 ára og eldri

60+
AFHENDING
Í DESEMBER

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 810
3
DADI@101.IS

DÆMI UM SKIPULAG
Íbúð 405, 3 herbergja.

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

PIPAR\TBWA • SÍA

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

www.kopavogstun.is
Íbúð 501, 3 herbergja.

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

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

www.javerk.is
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Bíllinn er
ekkert til að
skammast
sín fyrir

VIÐTAL

Rætt við Ólaf Kr. Guðmundsson, akstursíþróttadómara FIA og varaformann FÍB

Ó

lafur Kr. Guðmundsson
er af mörgum kunnur
fyrir störf sín að umferðaröryggismálum og hann hefur
reglulega skrifað um þau mál hér
í blaðið. Hann er borinn og barnfæddur Reykvíkingur, kvæntur Sigrúnu Konráðsdóttur og saman eiga
þau þrjú uppkominn börn og fjögur
barnabörn. Hann hefur nú í meira en
áratug unnið að öryggisúttektum á
íslenskum vegum, en einnig er hann
eini Íslendingurinn sem starfar sem
alþjóðlegur dómari í akstursíþróttum
hjá Alþjóða bílasambandinu (FIA).
Þar dæmir hann í ýmsum greinum,
þar á meðal Formúlu 1. Hann hefur
um árabil setið í stjórn Félags íslenskra
bifreiðaeigenda (FÍB) og verið varaformaður undanfarin ár og tæknistjóri EuroRAP, sem er verkefni sem
miðar að öryggisúttektum á vegum.
Mér lék forvitni á að vita hvar áhugi
Ólafs á sprengihreyflinum og bílum
hefði byrjað.
„Þetta byrjaði strax í barnæsku og
því held ég að þetta sé meðfætt. Ég
smíðaði fyrst kassabíl með mótor
þegar ég var átta ára og þegar ég hafði
aldur til átti ég mín skellinöðru- og
mótorhjólatímabil. Nítján ára var
ég fenginn til að vera tímavörður í
rallýkeppni FÍB, fyrsta rallýinu hérlendis, en um 70 bílar tóku þátt. Þar
með var ég dottinn í mótorsportið og
kom snemma að félagsstörfum fyrir
þá íþróttagrein, sem fékk þó ekki inngöngu í Íþróttasamband Íslands fyrr
en löngu síðar.
Landssamband íslenskra akstursíþróttamanna (LÍA) var stofnað
1978 og ég var í stjórn frá upphafi

og forseti frá 1991 til 2001. Mér var
strax mjög umhugað um öryggismál
og árið 1992 hófum við sérstakt átak
með Sniglunum til að fækka slysum á
bifhjólum. Rannsókn hafði leitt í ljós
að flest slys urðu ekki vegna árekstra
við bíla, heldur voru menn að detta
einir og sér. Oftar en ekki voru þeir
sem slösuðust á lánshjólum. Í kjölfarið
héldum við fjölsóttan fund með mótorhjólamönnum þar sem skilaboðin
voru skýr: Passið ykkur sjálf og ekki
lána hjólin ykkar! Árangurinn lét
ekki á sér standa og slysum fækkaði
á einu ári um 40%. Ég var í kjölfarið
gerður að heiðurssnigli til æviloka og í
framhaldinu fékk LÍA viðurkenningu
Umferðarráðs, Umferðarljósið 1993, í
annað skiptið sem það var veitt fyrir
umferðaröryggisstarf.“

Umferðaröryggismálin

Varð þetta þá ástæðan fyrir því að þú
fórst að beita þér fyrir umferðaröryggi
almennt?
„Já, það má eiginlega segja það,
hófst með akstursíþróttunum. Árið
1993 fór ég að dæma erlendis og þá
fór maður fyrst að læra almennilega
á samspil öryggis bíla og umhverfis.
Tíu árum síðar kom Árni Sigfússon að
máli við mig en hann var þá formaður
FÍB og fékk mig til að koma inn í
stjórn félagsins, en hann taldi mig geta
lagt hönd á plóg til að efla félagið og
auka umferðaröryggisstarfið á Íslandi.
Ég hafði þá séð erlendis hversu mikilvægt starf samtök bifreiðaeigenda
unnu í því sambandi. Í Bretlandi og
Þýskalandi sjá þessi samtök til að
mynda um öll umferðaröryggismál,
en þar eru þessi verkefni ekki á könnu

hins opinbera. Elstu samtök bifreiðaeigenda eru í Hollandi, en þau voru
stofnuð fyrir rúmum 130 árum, löngu
áður en bíllinn var fundinn upp, en
þá sem samtök reiðhjólaeigenda og
þannig er það enn. Reiðhjóla- og bifreiðaeigendur eru með sameiginleg
samtök og uppbygging vegakerfisins
í Hollandi hefur tekið mið af þörfum
þessara tveggja farartækja í meira en
heila öld. Þar af leiðir að Holland er
í fyrsta sæti yfir öruggusta og best
skipulagða land heims í umferðarmálum.
Ég kom meðal annars að þeirri
vinnu að innleiða hjálmskyldu fyrir
börn á reiðhjólum innan Umferðarráðs og það tók sinn tíma, en í
þessum störfum hefur maður kynnst
ýmsu góðu hugsjónafólki eins og Óla
H. Þórðarsyni hjá Umferðarráði og
Ragnheiði Davíðsdóttur, forvarnarfulltrúa VÍS, ásamt fleirum. Við
Ragnheiður fórum saman á ráðstefnu Alþjóða bílasambandsins
(FIA) fyrir rúmum áratug þar sem
Gro Harlem Brundtland, fyrrverandi

„

Mynd: Þormar Vignir.

Tíminn er
dýrmætur
og við viljum ráðstafa honum sjálf,
en ekki vera föst í
umferðarteppum.

forsætisráðherra Noregs, var meðal
framsögumanna. Ræða hennar var
frábær þar sem hún fjallaði um þrjá
meginþætti í góðri umferð – fimm
stjörnu ökumenn, fimm stjörnu bíla
og fimm stjörnu vegi. Gro Harlem
lagði áherslu á að markhópurinn í
umferðaröryggismálum væru stjórnmálamenn og fjölmiðlafólk, en ekki
að beina áróðrinum og athyglinni
eingöngu að ökumönnum. En FIA
eru vel að merkja hvort tveggja alþjóðleg samtök akstursíþróttamanna
og bifreiðaeigenda, nokkuð sem hefur
orðið báðum til góða.“

Öruggari vegir

Hvernig náum við þessum markmiðum, til dæmis um fimm stjörnu
vegi?
„Á áðurnefndri ráðstefnu í London
árið 2004 sá ég EuroRAP fyrst kynnt
sem felur í sér allsherjarúttekt á vegakerfum, þar sem vegum eru veittar
stjörnur, frá einni og upp í fimm. Nú
er EuroRAP búið að breiðast um allan
heim og svona stjörnugjöf á öryggi
vega orðið markmið í umferðarátaki
Sameinuðu þjóðanna, eða „Áratugi aðgerða“ (Decade of Action), sem Ísland
er aðili að. Ég sá strax að EuroRAP
var nokkuð sem þyrfti að taka upp
hér á landi. Það varð úr með góðum
stuðningi Guðlaugs Þórs Þórðarsonar
alþingismanns og Sturlu Böðvarssonar,
þáverandi samgönguráðherra, og síðan
þá hef ég unnið að öryggisúttektum á
íslenskum vegum, sem ég þekki orðið
mjög vel. Öflugir aðilar hér innanlands
hafa einnig styrkt þetta verkefni, það
eru bílaumboðið Askja, Michelin, N1,
Ergo, Samskip og VÍS. EuroRAP og
sambærileg verkefni eru nú um allan

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

„
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Því er spáð
að alls muni
265 milljónir
manna láta lífið
og slasast alvarlega í umferðarslysum á árunum
2015–2030 verði
ekkert að gert.
Þetta er 85% af
íbúafjölda Bandaríkjanna og 825
sinnum íbúafjöldi
hér. Til að sporna
við þessari þróun þurfum við
öruggari vegi,
öruggari bíla og
betri ökumenn.

heim og styrkt af umferðaröryggissjóðum FIA, sem var komið fót með
fjármagni af sölu sjónvarpsréttar á
Formúlu 1.
Það er pólitísk stefna í Svíþjóð svo
dæmi sé tekið að árið 2020 verði að
minnsta kosti 75% helstu vega þriggja
til fjögurra stjörnu af fimm mögulegum í EuroRAP. Við þurfum að setja
okkur sambærileg markmið á Íslandi.
Nú er svo komið að Alþjóðabankinn
og þróunarbankar heims styrkja ekki
vegaframkvæmdir nema um sé að ræða
að minnsta kosti þriggja störnu vegi.
Úti um allan heim er verið að fram-

Mynd: Þormar Vignir.

kvæma slíkar öryggisúttektir á vegum
eftir kerfi EuroRAP, þar á meðal alls
staðar í Kína, sem ætla að ljúka því
á þremur árum. Eftir að hafa unnið
sjálfur að þessum málum í Tanzaníu
komst ég að raun um að við erum að
mörgu leyti þróunarríki í vegamálum
hér á Íslandi.
Því er spáð að alls muni 265 milljónir
manna láta lífið og slasast alvarlega í
umferðarslysum á árunum 2015–2030
verði ekkert að gert. Þetta er 85% af
íbúafjölda Bandaríkjanna og 825
sinnum íbúafjöldi hér. Til að sporna
við þessari þróun þurfum við öruggari
vegi, öruggari bíla og betri ökumenn.“

Hraðinn hefur gert okkur
að því sem við erum

Það mætti kannski spyrja heimspekilegrar spurningar í þessu sambandi:
Af hverju við þurfum umferð og af
hverju þarf hún að ganga svona hratt
fyrir sig?

Ólafur Guðmundsson sá um tökur Jeremy Clarkson á Motorworld 1995 og síðan Top Gear
2005 og 2006 á þrem mismunandi atriðum, þar sem Ísland kom við sögu ásamt þeim
Richard Hammond og James May.

„Tímafaktorinn er alltaf að styttast.
Sjónvarpsmaðurinn kunni, Jeremy
Clarkson, orðaði þetta þannig í þætti
sínum hjá BBC, að það væri hraðinn
sem greindi manninn frá öðrum dýra-

tegundum. Við getum nefnilega komist á milli staða hraðar en líkami okkar
leyfir. Ekkert annað dýr á jörðinni
hefur náð stjórn á hraðanum umfram
líkamlega getu. Í dag höfum við meira

að segja náð ljóshraða með tölvuvæðingunni. Hraðinn og tök okkar á
honum hefur gert okkur að því sem við
erum og fátt sem við þolum jafnilla og
að vera föst einhvers staðar og komast
hvorki lönd né strönd. Flestir verða til
dæmis ergilegir yfir því að þurfa að
bíða eftir lyftu. Tíminn er dýrmætur
og við viljum ráðstafa honum sjálf,
en ekki vera föst í umferðarteppum. Í
morgun fór ég í sund áður en ég hélt
til vinnu og þurfti einnig að koma við
í tveimur verslunum sitt hvoru megin
í Reykjavík. Núna þegar við tölum
saman er klukkan orðin þrjú. Ég hefði
aldrei komist yfir þetta allt hefði ég
þurft að notast við strætó eða fara um
á hjóli. Það er því ekki nema eðlilegt
að flest okkar vilji ferðast um í eigin
bíl og það er ekkert til að skammast
sín fyrir. Bíllinn er löglegt tæki og ekki
nema sanngjarnt að fólk geti nýtt sér
það, enda bíllinn sjálfur og öll notkun
hans skattlögð upp í topp. En að sama
skapi viljum við að skattgreiðslurnar
fari í að gera vega- og gatnakerfið vel
úr garði, þannig að það sé öruggt og
anni þörfum okkar.“
Nú er talað um að bílar séu að breytast
hratt. Hvernig verður bíll framtíðarinnar?
„Sjálfkeyrandi bílar eru að koma
fram núna en sú breyting mun taka
sinn tíma. Bíll framtíðarinnar verður
einhvers konar rafmagnsbíll með
ljósavél. Svo er óvíst að fólk muni eiga
bílana sína í framtíðinni. Margt ungt
fólk vill ekki eiga bíl og við gætum
séð fyrir okkur að í framtíðinni verði
komið á fullkomnu kerfi „car sharing“ þannig að þú pantir bíl í einstakar
ferðir. Þetta þýðir það meðal annars að
strætó í þeirri mynd sem við þekkjum
er deyjandi fyrirbæri. Nútímamaðurinn gerir miklu meiri kröfur til
skilvirkari samgangna en venjulegar
strætisvagnaferðir geta nokkurn tím
▶▶▶
ann boðið upp á.“

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu
Eir er með 200 öryggisíbúðir á þrem stöðum á
höfuðborgarsvæðinu. Eirarhús og Eirborgir í Grafarvogi
Reykjavík og Eirhamrar í Mosfellsbæ. Flestar íbúðirnar
eru tveggja og þriggja herbergja 67—90 m2 að stærð.
Kynnið ykkur á vef Eirar: www.eir.is undir öryggisíbúðir,
m.a. staðsetningu, teikningar og hvort íbúðir séu á
lausu ásamt því að senda fyrirspurnir.
Einnig er hægt að hringja í  522 5700 á virkum dögum
milli 8 og 16 til af afla nánari upplýsinga.
Eirborgir
Fróðengi 1—11
112 Reykjavík

Eirhamrar
Hlaðhamrar 2
270 Mosfellsbæ

Markmið!


Auðvelda fólki að búa á eigin heimili sem lengst
með faglegri aðkomu og öryggisvöktun allan
sólarhringinn.



Að styðja og hvetja íbúa til sjálfshjálpar og virkni í
daglegu lífi.



Veita ráðleggingar og aðstoð varðandi heilbrigði og
forvarnir ásamt samþættingu þjónustu í samræmi
við þarfir og rétt viðkomandi.
Eirarhús
Hlíðarhúsum 3—5
112 Reykjavík
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Galtómir strætisvagnar

Núverandi borgaryfirvöld hafa mjög
amast við notkun fólksbíla og viljað
fremur að fólk noti strætisvagna og
reiðhjól. Hversu raunhæf er þessi
stefna?
„Aðstæður til almenningssamgangna og hjólreiða eru ekki sérlega
hentugar í Reykjavík. Hvað hjólreiðar
varðar þá verða hér vond veður, færð
spillist og borgin er dreifð á hæðum
og hólum. Þá er borgin byggð á löngu
nesi, en umhverfis flestar borgir eru
aftur á móti hringbrautir, sem auðveldar allt skipulag samgangna. Margt
í rekstri Strætó er líka ekki forsvaranlegt. Ég nefni sem dæmi að hérna
framhjá mínu húsi í Grafarvoginum

„

Borgarstjórn
á að vera
fyrir borgarana, en
ekki borgararnir
fyrir borgarstjórn.

ekur tómur vagn daginn út og inn.
Það heyrir til algerra undantekninga að
ég sjái farþega í vagninum. Vagnarnir
eyða oft um 60 lítrum á hundraðið
svo nýtingin þarf að vera mjög mikil
svo vagnarnir eyði og mengi minna
venjulegur fólksbíll, en þarna erum
við að tala um 20 falda eyðslu t.d. á
Toyota Yaris. Þá komum við líka að

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

Nú er rétti tíminn til að
panta fastan tíma í tennis.
Eigum nokkra tíma lausa.
Skemmtilegu
byrjendanámskeiðin
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn
Frumsýning Sunnudaginn 7. janúar kl 13.00
Sýningar alla sunnudaga kl 13.00
Sýnd í Hafnarborg
Miðapantanir
sími 565 5900
midi.is

Plastmódel til
samsettningar
í miklu úrvali.
Bíldshöfði
- Sími:
587
0600
Nethyl 2,18
Sími:
587
0600,

www.tomstundahusid.is
www.tomstundahusid.is
Finnið okkur
Finnið
okkur áá facebook.
facebook
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þeirri staðreynd að allt sem við gerum
mengar. Ef út í það er farið þá gætum
við áætlað CO2 fótspor kaffisins sem
við erum að drekka, en það er brennt
og flutt um langar leiðir með jarðefnaeldsneyti. Hjólreiðamaður brennir líka
orku og mengar því líka. Það verður að
horfa á þetta heilstætt og af sanngirni.
Á undanförnum árum hefur verið
lagt út í mjög mikinn kostnað við uppbyggingu reiðhjólastíga, sem út af fyrir
sig er ágætt og besta mál, en á sama
tíma liggja ekki fyrir tölur um fjölda
þeirra sem ferðast með reiðhjólum.
Nægir þar að nefna fyrirhugaðar
þrengingar á Grensásvegi, en engar
talningar hafa farið fram um þörfina
á því að breyta götunni, sem er nánast
slysalaus og virkar ágætlega. Borgin
styðst í sínum áætlunum við skoðanakannanir, sem virðast sýna allt aðra
mynd en sá eini mælir sem við höfum
til að styðjast við, en hann er staðsettur
við gatnamót Kringlumýrarbrautar og
Suðurlandsbrautar. Þar fóru fram hjá
að meðaltali 267 reiðhjól á sólarhring
síðastliðið ár, eða 96.793 alls yfir árið.
Á sama tíma óku þarna framhjá 24
þúsund bílar á sólahring, eða tæplega
8,8 milljónir bíla, þannig að hjólareiðamenn eru um 1% af umferðinni, en
ekki 4% eins og Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri og aðrir borgarfulltrúar
meirihlutans halda fram. Á sama tíma
er hundruð milljóna á ári hverju varið
í reiðhjólastíga, sem er óvíst hverju
skilar. Engar framkvæmdir eru til
að bæta umferð þeirra sem kjósa að
nota bíla, sem greiða helling í skatta
þegar aðrir samgöngumátar gera það
ekki. Það verður að vera samhengi í
hlutunum.“

Ólafur við dómarastörf í Formulu 1 í Tyrklandi 2007. Samtals hefur Ólafur dæmt í yfir sextíu
alþjólegum akstursíþróttakeppnum, þar af tíu sinnum í Formulu 1.

Ólafur hitti Michael Schumacher á tveim vígstöðvum. Fyrst í Formulu 1 2003 og hér á aðalfundi FIA í París 2009. Schumacher var ötull baráttumaður fyrir auknu umferðaröryggi og
tók þátt í verkefnum því tengdu fyrir FIA í mörg ár.

Borgarstjórn á að
vera fyrir borgarana

„Við búum núna við stjórnmálamenn
í meirihluta borgarstjórnar sem vilja
skipa fólki hvernig það eigi að haga
sínu lífi. Þessir stjórnmálamenn segjast í orði kveðnu vilja auka loftgæði
og vera umhverfisvænir á flestan hátt
en ganga í þveröfuga átt með því að
hægja á umferð og stórauka niðurgreiðslur til mengandi almenningssamgangna og pólitískra lausna. Þessir
sömu stjórnmálamenn neita að þiggja
framlög ríkisssjóðs til uppbyggingar
þjóðvega hér í borginni. Þar er mikið
verk fyrir höndum. Við þurfum að
losna við öll umferðarljós af Miklubraut, Kringlumýrarbraut og helstu
umferðaræðum með því að reisa mislæg gatnamót, eins og blasir við að
gera á gatnamótum Bústaðavegar og
Reykjanesbrautar.
Stórborgin London gekk í gegnum
endurskipulagningu í tengslum við
Olympíuleikana 2012, sem margir
spáðu að væri ekki hægt að halda
þar vegna umferðaröngþveitis. Menn
gengu í málið undir forystu borgarstjórans Boris Johnson. Sett var á stofn
sameiginleg stofnun allra samgöngukerfa undir nafninu „Transport for
London“ þar sem umferð bíla, lesta,
gangandi, hjólandi og almenningssamgangna eru skipulögð og stýrt sameiginlega með þarfir allra í huga. Kjörorð
stofnunarinnar er: „Every journey
matters“ sem á íslensku gæti útlagst
sem „Allar ferðir skipta máli“. Þetta
gerði það að verkum að Ólympíuleikarnir voru haldnir í borginni án vandræða og London talin ein af þremur

Ólafur við sérútbúinn bíl EuroRAP við öryggisúttekt á íslenskum vegum.

Árið 2010 tók Ólafur að sér öryggisúttekt vega í Tanzaníu, þar sem eknir voru 5.500 km um
landið þvert og endilangt. Hér grillir í Killimanjaro í baksýn.

best skipulögðu borgum heimsins í
samgöngumálum. Sama þarf að gera
hér, þar sem sjálfbærar skynsamlegar
samgöngur allra samgöngumáta eru
hafðar í forgrunni, en ekki pólitískar
kreddur og þvingunaraðgerðir yfirvalda gegn óskum og þörfum borg-

arbúa. Þetta er ekkert flókið. Umferðin þarf að vera hreyfanleg, hrein,
hindrunarlaus, hljóðlát, hagkvæm og
umfram allt hættulaus. Borgarstjórn á
að vera fyrir borgarana, en ekki borgararnir fyrir borgarstjórn. “

bjb

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur
þannig þæginda og öryggis
Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

Gleðilegt nýtt ár
og þökkum samfylgdina
á árinu sem er að líða

www.eignaumsjon.is

HVALUR HF.

ÞRÍR FRAKKAR

Kópavogsbær

Við styðjum he

Óskum
öllum
launþegum
á
ákvörðun
fyrrverandi
sjávarútveg
til hamingju
með
baráttu
hvalveiðar
til styrktar
íslensku
atvin
bærar verkalýðsins
hvalveiðar að jafnvæg

tyðjum heilshugar
Við styðjum h

1.maí

un fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútve
ar til styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvi
bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvæ

Við styð
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MENNING

Leiðsögn um Árbæjarsafn

Á

morgun, sunnudag, kl. 13
verður boðið upp á leiðsögn
um öll helstu hús Árbæjarsafns
og sagt frá sögu þeirra. Árbæjarsafn
er útisafn sem var stofnað árið 1957
en auk Árbæjar eru þar yfir tuttugu
hús, sem mynda torg, þorp og sveit. Í
Árbæjarsafni er leitast við að gefa hug-

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.

mynd um byggingarlist og lifnaðarhætti
í Reykjavík á 19. og 20. öld. Hvert og eitt
hús geymir annaðhvort sjálfstæða sögusýningu eða þá að þar er sýnt dæmigert
heimili frá ákveðnu tímabili. Á safninu
má einnig sjá gamaldags verkstæði ýmiskonar þar sem finna má dæmigerða
aðstöðu, tæki og tól.

Kammerkór
syngur
við guðsþjónustu

Með fylgir uppskriftarbók og
DVD diskur.

Lífstíðareign!

Á

morgun, sunnudag, er guðsþjónusta og barnastarf kl. 11
í Áskirkju. Samverustund
sunnudagaskólans stýrir Kristný Rós
Gústafsdóttir djákni ásamt Jarþrúði
Árnadóttur guðfræðiema. Séra Sigurður Jónsson sóknarprestur prédikar
og þjónar fyrir altari. Kammerkór
Áskirkju syngur, organisti Magnús
Ragnarsson. Kaffi á könnunni eftir
messu

Tilboðsverð kr. 109.990,-

Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál
og svunta
Fullt verð kr. 137.489,Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Á morgun er síðasti sýningardagur á verkum Ernu.

Sýning á verkum
Ernu G. Jóhannsdóttur Ensk
messa í
í Gerðubergi
Toshiki Toma.

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

Formbólstrun
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

Á

morgun, sunnudag, er síðasti
sýningardagur á verkum Ernu
G. Jóhannsdóttur í Boganum í
Gerðubergi. Erna er fædd og uppalinn
í Reykjavík og eftir að börn hennar
komust á legg vann hún ýmis störf. Hún
sótti fyrst námskeið í teikningu fyrir 17

árum. Síðan þá hefur hún menntað sig
enn frekar í myndlistinni. Árið 2010
ákvað Erna að opna vinnustofu ásamt
nokkrum myndlistarkonum og fengu
þær Soffíu Sæmundsdóttur og Þuríði
Sigurðardóttur til að leiðbeina sér. Þetta
er fyrsta einkasýning Ernu.

Einkarekið Apótek

Breiðholtskirkju
Á morgun, sunnudag, verður ensk
messa í Breiðholtskirkju klukkan 14.
Séra Toshiki Toma þjónar fyrir altari.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A / A c t a v i s 5 1 9 0 1 4

Fyrir þig,
sveppurinn minn

Terbinafin Actavis

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

Notkunarsvið: Terbinafin Actavis inniheldur virka efnið terbínafínhýdróklóríð sem er sveppalyf til staðbundinnar notkunar en terbínafín er
allýlamín, sem hefur breiða sveppaeyðandi verkun. Lyfið fæst án lyfseðils til meðferðar við sveppasýkingu á milli táa (t.d. Trichophyton) og
sveppasýkingu í nára (þ.m.t. candida). Skammtar, fullorðnir og börn 12 ára og eldri: Hreinsið og þurrkið sýktu svæðin vandlega áður en
Terbinafin Actavis er borið á. Setjið kremið í þunnu lagi á sýktu húðina og svæðið í kring og nuddið því laust inn. Við fótsveppum og
sveppum í nára skal bera kremið á sýkt svæði 1 sinni á dag í 1 viku. Ekki má nota Terbinafin Actavis ef ofnæmi er fyrir virka efninu,
terbínafínhýdróklóríði eða einhverju hjálparefnanna. Sérstök varnaðarorð: Terbinafin Actavis er aðeins til notkunar útvortis. Lyfið getur
valdið ertingu í augum. Forðist að lyfið berist í augu, slímhúð eða í vefskemmd. Ef kremið berst í eitthvað af þessum svæðum á að hreinsa
það vel með nægu vatni. Lyfið inniheldur sterýlalkóhól og cetýlalkóhól sem getur valdið staðbundnum húðviðbrögðum (t.d.
snertihúðbólgu). Ekki á að nota Terbinafin Actavis á meðgöngu eða við brjóstagjöf nema það sé algerlega nauðsynlegt. Aukaverkanir: Eins
og á við um öll lyf getur orðið vart við aukaverkanir. Staðbundin einkenni svo sem kláði, skinnflögnun, verkur á notkunarstað, erting á
notkunarstað, truflun á litarefnum, sviði í húð, roðaþot, hrúður o.s.frv. geta komið fram á notkunarstað. Þessi óskaðlegu einkenni þarf að
greina frá ofnæmisviðbrögðum þ.m.t. útbrotum sem stöku sinnum er greint frá og valda því að hætta þarf meðferð. Ef terbínafín berst í
augu fyrir slysni getur það valdið ertingu. Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu.
Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. Ágúst 2015.
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Baksíðan
Diljá Helgadóttir
laganemi

Á

rið 2015 er á enda runnið
og kominn tími til að fagna
nýju ári. Á slíkum tímamótum
staldra menn gjarnan við, líta yfir farinn veg, horfa til framtíðar og velta
því fyrir sér hvernig hægt er að bæta
lífið. Margir eru aðeins of uppteknir af
staðalímyndum, byggja skoðanir sínar
og viðhorf of mikið
á því hvað öðrum
finnst og bera sig
stöðugt saman við
þá og fyllast þannig
öfund og óánægju
með eigið líf. Til
hvers? Þegar fólk er svona upptekið af
högum annarra þá getur það jafnvel
gleymt sjálfu sér. Það er enginn sem
stendur í vegi fyrir okkur nema við
sjálf. Ég vel mér sjálf viðhorf, það gerir
það enginn fyrir mig.
Að vakna brosandi og halda gleðinni
áfram er setning sem ég hef í huga á
hverjum morgni. Það eykur jákvætt
viðhorf og fær mig til að horfa á aðra
í kringum mig með jákvæðum hætti.
Það er ekki til neins að tína til neikvæða
atburði og minnast þeirra. Það eitt að
lifa lífinu með jákvæðu viðhorfi eykur
ekki bara eigin hamingju heldur smitar
út frá sér. Ég hef tamið mér að greina
það jákvæða frá því neikvæða og losa
mig við neikvæðar hugsanir, því þær
gera ekkert annað en eitra hugann.
Byrjum nýja árið á því að horfa yfir
farinn veg, losum okkur við gamlar neikvæðar hugsanir og viðhorf, hleypum
af stokkunum nýjum verkefnum og
breytum lífsmynstri okkar til batnaðar.
Hver og einn getur með sínum hætti
gert það sem hann þarf til að njóta til
fullnustu þeirrar dýrmætu gjafar sem
við höfum öll hlotið og kallast líf. Búðu
til þína eigin hamingju og verðmæti.
Hvert og eitt okkar er mikils virði.

janúardagar
Heimilistæki, smáraftæki, gjafavörur, rakvélar, hljómtæki,
leikjatölvur o. fl. á lækkuðu verði

þvottavélar

þurrkarar

uppþvottavélar

20%

25

afsláttur

ÁR
HJÁ

20%

20%

afsláttur

20%

afsláttur

afsláttur

Airforce eyjuháfar · veggháfar

Gott úrval af Airforce veggháfum og
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir
glæsilega hönnun og mikil gæði.

20-40%
afsláttur

heimilislausnir

20-40%

ofnar

helluborð

20%

20%

afsláttur

afsláttur

hársnyrtitæki

afsláttur

ryksugur

20%

afsláttur

20%

afsláttur
hljómtækjastæða

20%

afsláttur

PIX-EM-12 - 2X15W - CD MP3 og WMA afspilun - FM Útvarp m. 30 stöðva
minni - RDS stuðningur - Tengi: USB, Audio-In, Loftnet

Alla
laugardaga

20%

afsláttur

Heimabíómagnarar

afsláttur

Borðútvarp.

WR-15
Hágæða hljómburður m. bassatækni. Fáanlegt í 5 litum.

Kraftmiklir og ómótstæðilegir.

auglysingar@fotspor.is

afsláttur

Samanbrjótanleg. Fáanleg í 4 litum.

bíltæki

20%

afsláttur

DEH-1800UB
FM/LW - Geislaspilari/USB/Aux

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Auglýsingar:

578 1190

25%

afsláttur

Mjög gott úrval leikja

20%

Frábærar
pizzur

20-40%

MJ532 heyrnartól

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

Opið virka daga kl. 10-18
og á laugardögum
kl. 11-15.

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

