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106 Reykjavík?
Íbúðahverfi á
Ártúnshöfða

Herkastalinn
í hundrað ár

Ókláruð hús
Guðjóns Samúelssonar

Borgin afsali
sér leigulóðum
Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

Rætt við Jóhann J. Ólafsson lögfræðing
sem segir bankana og hið opinbera skipta
sjálfsaflafé einstaklinganna upp á milli sín.

Frumsýning Sunnudaginn 7. janúar kl 13.00
Sýningar alla sunnudaga kl 13.00
Sýnd í Hafnarborg
Miðapantanir
sími 565 5900
midi.is

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
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hársnyrtitæki
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afsláttur

20-40%

20%

afsláttur

afsláttur

Heimabíómagnarar.
Kraftmiklir og ómótstæðilegir.

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

20%

Mjög gott úrval leikja

20-40% afsláttur

afsláttur
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Airforce eyjuháfar · veggháfar

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

20-40%
afsláttur

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
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Framtíðarhugmyndir
um notkun Perlunnar
G
Skiptimarkaður með
notaða muni í Ráðhúsinu
Í
seinasta blaði var sagt frá því að
sorptunnur eru nú losaðar á hálfsmánaðar fresti, en ekki er svo ýkja
langt síðan þær voru tæmdar vikulega.
Samhliða þessari breytingu var tekin
upp sérstök græn tunna fyrir plastúrgang. Frá árinu 2009 hefur verið
boðið upp á bláa tunnu fyrir pappír, en
umfang pappírsefna í almennu sorpi
hefur síðan þá farið úr 27% í 11%.
Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi
Vinstri grænna, segir aðgerðaáætlun

borgarinnar í úrgangsmálum gera ráð
fyrir „að 80% af öllum pappa, 60% af
öllu plasti og allur lífrænn úrgangur
verði endurnýttur árið 2020. Stefnt er
að því að taka á móti gleri, steinefnum
og málmum á grenndarstöðvum strax
á þessu ári“. Þá segir hún að borgin
hyggist efna til skiptamarkaða í
grunnskólum og að haldinn verði almennur skiptimarkaður í Ráðhúsinu,
þar sem borgarbúar geti skipst á hvers
kyns notuðu dóti.

angi hugmyndir Reykjavíkurborgar eftir verður opnuð
sýning um náttúru Íslands í
Perlunni, en auglýst hefur verið eftir
áhugasömum aðilum til að sjá um
rekstur og þjónustu. Í auglýsingunni er
lögð áhersla á að fjallað verði á metnaðarfullan hátt um náttúru Íslands
og gert er ráð fyrir því að reksturinn
skapi nýjan og áhugaverðan áfangastað í Öskjuhlíð sem dragi til sín fjölda
innlendra og erlendra gesta.
Frá því var greint í fjölmiðlum fyrir
skömmu að hópur fjárfesta hefði lýst
áhuga á því að breyta Perlunni í lúxushótel. Fjárfestarnir sjá fyrir sér að
reist verði viðbygging utan við vatnstankana, líkt og sjá má á meðfylgjandi
mynd.

Umferðaróhöpp

Í

vikunni sem leið slösuðust alls
fimm vegfarendur í fjórum umferðaróhöppum á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þrjú þessara slysa urðu
í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur.
Mánudaginn 4. janúar kl. 17 var
ekið á konu og barn fyrir utan Hagkaup í Spönginni. Þau voru að koma
út úr versluninni á leið yfir að bifreiðastæðinu þegar bifreið var beygt
þar í vinstri beygju með fyrrgreindum
afleiðingum. Konan og barnið voru
flutt á slysadeild.
Á þrettándanum varð aftanákeyrsla
á Miklubraut við Kringlumýrarbraut á

leið til austurs þegar klukkan var langt
gengið níu um kvöldið. Ökumaður
fremri bifreiðarinnar var fluttur á
slysadeild. Föstudagsmorguninn 8.
janúar varð árekstur tveggja bifreiða,
en annarri var ekið suður Strandveg
og beygði áleiðis austur Hallsveg, en
hin var að koma norður Strandveg.
Ökumaður fyrrnefndu bifreiðarinnar
var fluttur á slysadeild.
Lögreglan vill sem fyrr hvetja ökumenn til að sýna fyllstu aðgát í umferðinni – ekki síst núna þegar snjór
þekur jörð og búast má við hálku
sérhvern dag.

Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna.

Þrenging Grensásvegar
Á

fundi umhverfis- og skipulagsráðs
Reykjavíkurborgar sl. miðvikudag var samþykkt tillaga Samfylkingar
og Bjartrar framtíðar um þrengingu
Grensásvegar sunnan Miklubrautar.
Eftir breytingarnar verði aðeins ein
akrein í hvora átt og hjólreiðastígar
beggja megin. Kostnaður er áætlaður
170 milljónir króna. Marta Guðjónsdóttir, varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, gagnrýnir þessa ákvörðun
og segir „enn eitt götuföndrið í uppsiglingu“. Verið sé að þrengja að umferð og draga úr umferðaröryggi. Þá
sé óverjandi að ráðstafa svo miklum
fjármunum til framkvæmdar af þessu
tagi á sama tíma og skorið sé niður
í skólum, leikskólum og velferðarþjónstu. „Meirihlutaflokkarnir í borg-

Marta Guðjónsdóttir.

arstjórn hafa ekkert lært og sitja við
sama heygarðshornið og halda áfram
að forgangsraða í gæluverkefni í stað
mikilvægrar grunnþjónustu,“ segir
Marta.

10-50% afsláttur af

mannbroddum fram að helgi
Hjá okkur getur þú valið úr 18 tegundum af mannbroddum allt eftir því
hvað þú ætlar að gera. Vilt þú rölta, ganga, skokka, hlaupa, ganga úti í
náttúrunni, fara á fjöll eða jökla? Þú hlýtur að geta fundið eitthvað við
þitt hæfi. Einnig getum við neglt í skósóla.
Líttu á úrvalið á heimasíðunni okkar www.skovinnustofa.is

Skóvinnustofa Sigurbjörns
Háaleitisbraut 68 – 103 Reykjavík
Heildsala - smásala
s. 553 3980

MYND VIKUNNAR

M

agnús Lyngdal Magnússon tók þessa fallegu
vetrarmynd á Rauðarárstíg á dögunum. Bærinn Rauðará og
áin sjálf eru nú löngu horfin á braut.
Þá sést vart lengur móta fyrir Rauðarárvík og örnefnið Rauðarárholt

er alveg að hverfa úr máli Reykvíkinga. Á bænum Rauðará var búið frá
því í fyrndinni, en jörðin varð eign
Viðeyjarklausturs á fjórtándu öld
og síðar konungseign. Reykjavíkurkaupstaður keypti hana árið 1885 og
lagði undir sig. Rauðarárlækur (eða

Rauðará) kom upp í Norðurmýri og
rann nokkurn veginn um götustæði
Gunnarbrautar til sjávar. Fram eftir
tuttugustu öld var umfangsmikill
búskapur á Rauðará, en bæjarhúsin
stóðu þar sem nú er stórhýsi Frímúrarareglunnar.

Way of Life!

ÞENNAN
ÞARFTU
AÐ SJÁ!

dynamo reykjavík

laugardaginn 16. janúar frá kl. 12-16.

Suzuki einsetti sér að búa til bíl sem væri fremstur í sínum
flokki. Bíl sem fólk gæti notið að eiga og aka. Það er óhætt
að fullyrða að vel hafi tekist til.
Vitara S er flaggskipið í hópnum. Einstaklega fallegri hönnun
bæði að innan og utan er fylgt eftir með mögnuðum
aksturseiginleikum.

Vitara S kemur með nýrri og spennandi 1,4 lítra
túrbóvél sem er mjög sparneytin og hefur fengið
frábæra dóma. Bæði krafturinn og togið koma á óvart,
hvort sem þú velur sjálfskiptan eða beinskiptan bíl.

Vitara S er ákaflega tæknilega fullkominn bíll. Hann er með
hemlunaraðstoð sem aðvarar ökumann þegar hætta er
á árekstri, einnig er bíllinn með hraðastillir með fjarlægðar
skynjara sem gerir aksturinn þægilegri. Í bílnum er
upplýsinga- og afþreyingarkerfi með Apple CarPlay
og MirrorLink, auk fleiri tækninýjunga.

ALLGRIP 4WD skapar aksturseiginleika í sérflokki
og gerir Suzuki Vitara S að alvöru jeppa þegar á reynir.
Þú kemst alla leið!

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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FORYSTUGREIN

AF NETINU

Fleyg ummæli

Þ

Í

Eign fyrir alla

Venesúela hafa verið í gildi 26 stjórnarskrár frá því að landið hlaut
sjálfstæði. Í Dóminíska lýðveldinu eru stjórnarskrárnar orðnar 32.
Fátt endurspeglar betur ótryggt stjórnarfar þessara landa síðustu
tvær aldirnar. Á sama tíma hafa Bandaríki Norður-Ameríku haft aðeins
eina stjórnarskrá. Á þessu sést vel munurinn á Suður- og Norður-Ameríku, en líkt og allir þekkja eru lífskjör í norðurhluta álfunnar margfalt
betri en syðra.
Eitt af því sem skýrir muninn á þessum heimsálfum er eignarrétturinn.
Allt frá stofnun Bandaríkjanna var tryggður eignarréttur alls þorra frjálsborinna manna. Þá voru eignir dreifðar sem treysti lýðræði og réttarríki
í sessi og skapaði skilyrði meiri hagsældar og almennrar velmegunar en
dæmi eru um. Í Suður-Ameríku var annað uppi á teningnum og oftar en
ekki áttu örfáir plantekrueigendur allt jarðnæði. Afleiðingin varð pólitísk
upplausn og almenn fátækt.
Í blaðinu í dag birtist viðtal við Jóhann J. Ólafsson lögfræðing þar sem
hann ræðir um gildi almenns eignarréttar. Í viðtalinu segir hann meðal
annars: „Valdið leitar fyrr eða síðar þangað sem eignirnar eru. Þess vegna
er tiltölulega jöfn dreifing eignarréttarins meðal landsmanna forsenda
lýðræðis.“ Undir lokin segir Jóhann svo: „En það má spyrja sig hvort
lýðræði sé nothæft þar sem hið opinbera á 80% af eignum þjóðfélagsins
og ráðstafar 50% af tekjum manna.“
Löngu er orðið tímabært að vinda ofan af þeirri þróun að hið opinbera
sölsi undir sig sífellt stærri hluta þjóðarkökunnar. Lýðræði snýst um fleira
en að kjósa á fjögurra ára fresti. Það snýst ekki síður um að raunveruleg
eignamyndun verði meðal borgaranna, því hún er forsenda áframhaldandi
lýðræðis og velmegunar.
Björn Jón Bragason

Starfsnám ráðherra

N

ýlega las ég í DV viðtal við
utanríkisráðherra. Þar útskýrði hann hvernig starfið
hefði breytt honum í mýkri og betri
mann. Þá sagði hann, nokkuð hróðugur, að hann hefði lagt sig fram um
að læra hvers kyns diplómatískar siðareglur, sem séu augljóslega gagnlegar
fyrir mann í hans stöðu. Af þessum
ástæðum væri hann mun hæfari sem
utanríkisráðherra en þegar hann
byrjaði.
Engin ástæða er til að gera lítið
úr þessu en almenn þekking manns
sem fer með utanríkisviðskiptamál
og getur, ef hann vill, sett viðskiptabönn upp á sitt eindæmi, jafnvel á
vinaþjóðir, þyrfti að að vera betri ef
vel ætti að vera.
Margir Rússar voru mjög þakklátir
Íslendingum fyrir þeirra hlut í siglingum með nauðþurftir á stríðsárunum, enda voru Sovétríkin eitt af
þremur fyrstu ríkjum til að viðurkenna lýðveldið Ísland. Engin þjóð
að undanskildum Færeyingum hefur
stutt dyggilegar við allar fjórar út
færslur landhelgi Íslands. Um þetta
hafa verið skrifaðar margar bækur og
allt þetta á ráðherrann eftir að kynna
sér og er því nokkur vorkunn.
Þeir sem eru eldri en utanríkisráðherra muna vel að Íslendingar töpuðu
mikilvægum mörkuðum fyrir saltsíld eftir því sem Evrópusambandið
stækkaði í austur. Við hvert land,
einkum við Eystrasaltið, sem gekk inn
í sambandið urðu til ESB tollar á þessa
mikilvægu afurð okkar. Bara af þeirri
ástæðu er það nokkuð skrítið að utanríkisráðherra Íslands hafi mánuðum
saman reynt að stuðla að innlimun
Úkraínu í ESB. Hann var greinilega
ekki að gæta hagsmuna Íslands heldur
„Úkraníu“ sem hann kallar svo í útvarpsviðtölum.

Höfundur er
Sigurður Þórðarson,
stjórnarmaður í Heimssýn
- hreyfingu sjálfstæðissinna
í Evrópumálum

Mér er annt um fullveldi Íslands
og því olli það mér vonbrigðum að
ráðherrann skyldi ekki koma sér að
því að draga umsókn Íslands um aðild
að Bandalaginu til baka eins og hann
hafið lofað. Hann lét þó senda í sínu
nafni bréf sem enginn skilur annar en
sá sem bréfið samdi. Ég býst við að allflestir Íslendingar sem fylgjast eitthvað
með fjölmiðlum viti að Evrópusambandið reyndi að takmarka eða koma í
veg fyrir að Íslendingar veiddu makríl
innan sinnar eigin lögsögu, t.a.m. með
ítrekuðum hótunum um viðskiptaþvinganir. Ólíkt sumum Evrópusambandsríkjum hafa Rússar aldrei beitt
okkur hörðu, þvert á móti. Þannig
hafa þorskveiðar Íslendinga í Barentshafi verið í skjóli Rússa. Þess vegna eru
dylgjur ráðherrans í útvarpsfréttum,
um að ef Ísland taki ekki þátt í viðskiptaþvingunum gegn Rússum, muni
þeir hugsanlega hernema markílinn,
byggð á vanþekkingu.
Að lokum þetta, ráðherra. Við
skulum ekki rugla saman ljósriti af
tilkynningum frá Evrópusambandinu
um viðskiptaþvinganir og fullveldi Íslands sem okkur er heilagt.
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að er eitt af skilyrðum þess, að hagsæld og réttlæti nái að
aukast og eflast í heimi framtíðarinnar, að samvinna og
samstarf þjóða aukist. Slík samvinna er ekki hvað síst – jafnvel
sér í lag – nauðsynleg smáþjóðum. Þetta verða Íslendingar, í hópi
hinna smæstu, að gera sér ljóst. Þess vegna er það fagnaðarefni
að slík samvinna þarf ekki að stofna sérkennum í hættu, hún getur þvert
á móti orðið til þess að efla þau og styrkja. En smáþjóðirnar þurfa að vita,
hvað þær vilja. Þær þurfa að þekkja sinn vitjunartíma. Ef Íslendingar hafa
opin augu fyrir því, sem er að gerast í heiminum og vilja halda áfram að vera
Íslendingar í landi sínu, getur þeim tekist það. Og þá gegna þeir skyldu sinni.
- Gylfi Þ. Gíslason, 1917–2004, alþingismaður,
ráðherra, prófessor og formaður Alþýðuflokksins.

É

g reyni ekki að troða trú minni
upp á nokkurn mann og á
sama hátt langar mig til að hafa
hana í friði fyrir öllum þessum
besserwisserum sem
vita hvað öllum er
fyrir bestu. Ég bið
Guð að blessa þá í
vantrú sinni og vona
að þeir lendi aldrei í
slíkum áföllum að þeir neyðist til að
fara að trúa á Guð. Vonandi stendur
kirkjan af sér allar þessar árásir
vegna þess að enginn veit hvenær
við þurfum aftur á Guði að halda.
- Óttar Guðmundsson í pistli á
Stundinni, 8. janúar sl.

Fimmtán atriði sem stuðla
að árangri og ánægju í
vinnu/námi hvern dag
E

V

insældir hugræktar hafa vaxið
mjög á síðustu misserum. Fólk
gerir sér æ betur grein fyrir því
að ástundun hugræktar er jafn mikilvæg og ástundun líkamsræktar. Mörgum
hefur þó fundist erfitt að samhæfa hugrækt að lífi og starfi. Hafa ber í huga að
ástundun hugræktar er langhlaup sem
aldrei er of seint að hefja. Hér er ein hugmynd að góðum degi.
1. Byrjaðu daginn með 10 mínútna
núvitundar-hugleiðslu.
2. Taktu þér tíma til að njóta að borða
morgunmatinn heima.
3. Minntu þig á, hvern dag, að þakka
fyrir að vera á lífi og eiga næstu nýju
24 klukkustundir lífsins.
4. Forðastu að skipta tíma þínum í
„minn tíma“ og „vinnutíma“. Allur
tími getur verið þinn tími ef þú
dvelur í núinu og ert í sambandi við
það sem er að gerast í líkama þínum
og huga. Það er engin ástæða til
þess að tíminn í vinnunni ætti að
vera minna skemmtilegri en tíminn
annars staðar.
5. Reyndu að standast þá löngun að
hringja í farsímann á leið til eða
frá vinnu eða á stefnumót. Nýttu
þér þennan tíma til að vera í núinu,
náttúrunni og heiminum.
6. Finndu stað og stund í vinnunni þar
sem þú getur fundið frið, tekið hlé
og hvílst andartak. Taktu reglulega
örstutt öndunar hlé til að tengjast líkama þínum og til að koma hugsunum
þínum aftur í núið til að vera einbeitt/
einbeittur.
7. Borðaðu matinn í hádeginu í friði og
ró. Ekki borða á skrifborðinu þínu
eða á hlaupum. Breyttu um umhverfi.
Stuttur göngutúr er góður kostur.
8. Gerðu kaffitímann sérstakan. Með
því að hætta að vinna og líta djúpt í
kaffið/teið/drykkinn til að sjá allt sem
fór í að skapa hann: Skýin og rigninguna, plantekruna, starfsmennina
og uppskeruna.
9. Fyrir fundi er gott að sjá fyrir sér friðsælt umhverfi sem gefur þér innri ró,
ró sem fylgir þér inn á fundinn.

Höfundur er
Elísabet Gísladóttir,
framkvæmdastjóri
Lýðheilsusetursins Ljósbrots

10. Ef þú upplifir reiði eða pirring
forðastu þá að segja eða gera nokkuð
strax. Best er að draga djúpt andann
og fylla líkamann af yfirvegun.
11. Sjáum allt samstarfsfólk okkar sem
bandamenn. Samvinna skapar meiri
ánægju og gleði en að vinna einn og
sér. Með það að leiðarljósi að árangur
og hamingja allra hinna sé þinn árangur.
12. Ástundaðu þakklæti til samstarfsmanna þinna fyrir jákvæða eiginleika þeirra. Þetta mun breyta öllu
vinnuumhverfinu og skapa jafnvægi
og ánægju fyrir alla.
13. Mikilvægt er að vera meðvituð/meðvitaður um að slaka á og endurheimta
sjálfan sig áður en farið er heim til að
bera ekki neikvæða orku eða gremju
með sér.
14. Sumum finnst gott að taka sér tíma
til að slaka á þegar komið er heim
áður en hafist er handa við húsverkin
eða sinna börnum. Mikill misskilningur er að „multitask“ skili góðum
afköstum. Þá ert þú aldrei fullkomlega til staðar í neinu. Gerum einn
hlut í einu og gefum honum fulla
athygli.
15. Í lok dags, er gott að halda dagbók
yfir alla góðu hluti dagsins. Hlúðu
að gleðinni og þakklætinu reglulega
svo það geti vaxið enn frekar og orðið
veganesti næsta dags.
Þýtt úr Huff post Work Well
redefining success.

UPPSKRIFT VIKUNNAR

Bjúgu í tartalettum
U

ppskrift vikunnar frá Úlfari Eysteinssyni á Þremur frökkum er sérlega einföld. Tartalettur eru oft notaðar fyrir afganga af hangikjöti á
jólunum, en einnig fer vel á því að setja afganginn af bjúgum í tartalettur.
Bjúgun er þá skorin í fína teninga og sett út í mjólkurjafninginn. Kartöflum
og grænum baunum er bætt út í og blöndunni hellt í tartaletturnar.
HRÁEFNI
n Afgangur af
bjúgum og mjólkurjafningi.
n Átta tartalettur.
n Ein lítil dós af
grænum baunum.
n Tvær kartöflur,
soðnar og skornar í
teninga.

n þjóðhyggjan var ekki aðeins
mikilvæg á liðinni tíð. Hún er
forsenda gróandi þjóðlífs og dafnandi menningar á Íslandi í framtíðinni. Ísland hefur þann stað á
jarðarkringlunni og er svo fámennt
land að við verðum
að hafa hugsjónir og
þjóðarmetnað. Við
verðum að hafa samkennd, við verðum
að hafa samhjálp –
og aðeins lifandi þjóðerniskennd og
þjóðarmetnaður geta veitt þetta.
Við lifum á öld fjölþjóðlegrar
samþættingar, alþjóðaviðskipta og
hvers konar fjölþjóðlegrar mótunar,
tísku, menningarstrauma og viðskipta. Þetta hefur fært þjóðunum
frið, velmegun og víðsýni. Við
viljum taka þátt í þessu öllu – Guði
sé lof. Við viljum mannast á heimsins hátt, vera menn með mönnum,
þjóð með þjóðum. Og þetta getur
líka átt við um þátttöku í Evrópuþróun.
En einmitt í þessu skyni þurfum
við sterka, eðlilega og yfirvegaða
sjálfsmynd og sjálfskennd sem þjóð.
Einangrunarstefna, útlendingahatur og öfgafull þjóðernishyggja
munu aðeins veikja okkur. Slíkt elur
líka á þeirri vanmetakennd sem allt
of lengi hefur ráðið hugsun allt of
margra.
- Jón Sigurðsson í grein á
Pressunni, 31. desember sl.

M

eirihlutaræði“ er mörgum
mikið áhyggjuefni. Þrír
þingmenn Pírata hafa til að
mynda af því talsverðar áhyggjur
að þeir hafi ekki sama vægi við
atkvæðagreiðslur á alþingi og 38
þingmenn stjórnarflokkanna. Þess
vegna telja þeir sig þurfa að grípa
til „leiðinda“ eins og þeir orða
það, líkt og
málþófs.
Í forsetakosningum í sumar
gefst minnihlutanum hins vegar
færi á því að ná sínu fram. Hann
gæti fengið sinn mann kjörinn
með 25% atkvæða eða þaðan af
minna.
En þá vilja menn það ekki,
heldur krefjast meirihlutaræðis.
Fram eru komnar alls kyns tillögur
um hvernig megi fá meirihlutann
til að kjósa nýjan forseta. Menn
þurfi að merkja við marga frambjóðendur eða haldnar verðir
fleiri umferðir þar til einhver nær
meirihluta.
Jafnvel eru dregnar fram tillögur
„stjórnlagaráðs“ vinstri flokkanna
en í því ráði sátu einmitt tveir
talnaglöggir menn sem hönnuðu
kosningakerfið til „stjórnlagaþings“. Varð sú kosning eina
verulega niðurlæging lýðræðisins
í lýðveldissögunni þótt hæstiréttur
hafi að lokum forðað landinu frá
því að sitja uppi með skömmina
þegar hann úrskurðaði kosninguna
ógilda.
- Úr pistli VefÞjóðviljans
á andriki.is, 7. janúar sl.

LÍFRÆN GÆÐA SÁPA FRÁ DR. BRONNER
EINA SÁPAN SEM ÞÚ ÞARFT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA:
Í hárið
Í andlitið - fjarlægir farða
Á allan líkamann
Í baðið og fótabaðið
Til raksturs
Á gæludýrin
Í þvottavélina
Í uppþvottin
Á gólf, glugga, veggi, flísar og önnur yfirborð
Í eldhúsþrifin
Á baðherbergið
ALHLIÐA SÁPA UNNIN ÚR LÍFRÆNUM OLÍUM ÁN ALLRA KEMÍSRA EFNA.
HENTAR BÖRNUM, FÓLKI MEÐ VIÐKVÆMA HÚÐ OG ÖLLUM HINUM.
ÞAÐ ER MEIRA AÐ SEGJA HÆGT AÐ TANNBURSTA SIG MEÐ SÁPUNNI,
SVO HREIN ER HÚN!
BABY MILD EÐA LAVENDER ER BEST FYRIR BÖRN OG FÓLK MEÐ EXEM
EÐA MJÖG VIÐKVÆMA HÚÐ.

mammaveitbest.is
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Hús Guðjóns sem
aldrei voru reist
– eða aldrei
var lokið við
A

ð undanförnu hefur talsvert
verið rætt um þá hugmynd
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra að ný
skrifstofubygging Alþingis verði reist
eftir aldargömlum útlitsteikningum
Guðjóns Samúelssonar, síðar húsameistara ríkisins. Reykjavík vikublað
leitaði álits Ívars Arnar Guðmundssonar arkítekts á þessu máli. Hann
segir hundrað ára gamlar teikningar
ekki endurspegla þjóðfélag nútímans.
Teikningar Guðjóns að viðbyggingu við
Alþingishúsið séu í raun ekki annað en
endurgerð marga götuhorna í Kaupmannahöfn, bara einni hæð lægri.
Ívar Örn segir hús vera meira en bara
ytra útlit þeirra. Að hans mati sé það
heldur ekki verksvið valdhafanna að
skipa fyrir um byggingarstíla frekar

en listir almennt. Viðhorf Sigmundar
Davíðs séu í ætt við gagnrýni Karls
prins af Wales, sem fyrir rúmum aldarfjórðungi hóf að gagnrýna opinberlega módernismann í húsagerðarlist
og vildi afturhvarf til eldri stíltegunda.
Arkítektúr sé þó meira en bara útlit
húsa – heldur líka hugmyndafræði. Við
séum í reynd komin langt frá þeirri
hugsun sem ríkjandi í húsagerðarlist
fyrir heilli öld.
Til er fjöldinn allur af teikningum
Guðjóns Samúelssonar af húsum sem
aldrei voru reist, eða aldrei var lokið
við. Hérna á blaðsíðunni og þeirri
næstu má sjá nokkrar þeirra.
Heimildir: Bók Jónasar Jónssonar
frá Hriflu: Íslensk bygging og Úr
húsnæðis og byggingasögu Háskóla
Íslands eftir Pál Sigurðsson.

Teikning Guðjóns að Hallgrímskirkju í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd. Gerður var grunnur
að þessu guðshúsi, en ekki náðu framkvæmdir lengra. Turninn átti að vera sem legsteinn
og stíllinn þungur til að minna á sálmaskáldið.

Guðjón Samúelsson.

Hin fræga Háborg íslenskrar menningar sem Guðjón sá fyrir sér að risi á Skólavörðuholti. Til eru skissur hans af útliti einstakra húsa,
þar á meðal háskóla, stúdentaheimilis, listasafns og samkomuhúss.

Önnur tillaga að Hallgrímskirkju á Skólavörðuholti, en sú sem varð fyrir valinu. Teikningar
að þessari kirkju voru gefnar þjóðkirkjusöfnuðinum á Ísafirði og til stóð að reist yrði kirkja
eftir þessum teikningum þar, en miklu minni. Þegar Ísafjarðarkirkja brann áratugum
síðar voru allir búnir að gleyma þessum áformum.

▶▶▶
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Nú eru fyrirhugaðar miklar viðbyggingar við Landssímahúsið. Aldrei var lokið við húsið
eftir teikningum Guðjóns, en hér sjást þær hliðar sem áttu að snúa móti Aðalstræti og
Kirkjustræti.

Teikning Guðjóns Samúelssonar að byggingu Háskóla frá árinu 1914. Hugmyndin var
sú að þetta hús risi við suð-austurenda Tjarnarinnar.
Svona sá Guðjón Samúelssonar fyrir sér að hús Reykjavíkurapóteks og Hótel Borg tengdust, en á milli húsanna var síðar reist skrifstofubygging Almennra trygginga hf. í módernískum stíl.

Landspítalinn átti upphaflega að vera miklu stærri, líkt og sjá má hér. Aðalbyggingin
sem tekin var í notkun árið 1930 var hugsuð sem fyrsti áfangi að mun stærra sjúkrahúsi.

Hugmynd Guðjóns að viðbyggingu við Alþingishúsið sem meðal annars átti að hýsa stúdentagarð.

Eimskipafélagshúsið var stækkað mikið árið 1979 eftir teikningum Halldórs H. Jónssonar
arkítekts í sama stíl og eldri hlutar byggingarinnar. Þessi viðbygging er af flestum talin
afar vel heppnuð.

Hér hefur Guðjón teiknað fyrirlestrahús
fyrir Stúdentafélag Reykjavíkur, en myndin
sýnir hluta þess. Teikningin er frá árinu
1918.

Aldrei var lokið við turn Landakotskirkju,
en hér má sjá teikningar Guðjóns að kirkjunni.

Umtalað jólakort Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, þar sem teikning Guðjóns Samúelssonar að stúdentaheimili er notað sem
fyrirmynd að nýju skrifstofuhúsi Alþingis.

ÚTSALA
Þúsundir fermetra af flísum með
20%-70% afslætti
Verðdæmi:
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2
Tarkett viðarparket eik 3 stafa kr. 3990.- m2
Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
WC innb. kassi/skál/seta kr. 39.700.- m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

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

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

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

„

Rætt við Jóhann J. Ólafsson lögfræðing, sem vill að borgin afsali sér leigulóðum til húseigenda

F

Valdið leitar
fyrr eða síðar
þangað sem eignirnar eru. Þess vegna
er tiltölulega jöfn
dreifing eignarréttarins meðal landsmanna forsenda
lýðræðis.“
Hann tekur mörgum sinnum meiri
áhættu og er yfirleitt sá sem minna má
sín. Borgin stillir þessu þannig upp að
um tvær sjálfstæðar eignir sé að ræða,
hvor eigi sína eign. Önnur eignin, þ.
e. lóðin, sé leigð hinum eigandanum,
húseigandanum. Ýmis vandamál koma
upp í slíku sambýli. Lóðin er leigð til
takmarkaðs tíma, þ. e. ákveðins fjölda
ára. Segjum svo að eftir séu fimm ár af
leigutímanum. Húsið er orðið gamalt
og þarfnast mikilla endurbóta, sem

Jóhann J. Ólafsson lögfræðingur.

kosta stórfé. Hver er staða húseigandans? Á húseigandinn að fá leyfi borgarinnar til að endurnýja húsið? “
Hverju myndi það breyta að öðru leyti
ef húseigendur á leigulóðum eignuðustu lóðirnar?
„Ef húseigandinn væri eigandi
lóðarinnar hefði hann skýra stöðu og
fullan samningsrétt. Þess í stað stendur

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

152800

asteign er í lögum skilgreind
sem afmarkaður hluti yfirborðs jarðar ásamt þeim mannvirkjum sem fest eru við jarðarhlutann.
Í hugtakinu fasteign er því fólgið annað
en bara hús eða óhreyfanlegt mannvirki. Þrátt fyrir þetta hefur Reykjavíkurborg og flest önnur sveitarfélög
fylgt þeirri stefnu um árabil að lóðir
undir húsum borgaranna séu í eigu
sveitarfélagsins en ekki húseigendanna.
Jóhann J. Ólafsson lögfræðingur
hefur gagnrýnt þetta fyrirkomulag,
núna seinast í grein í tímaritinu Þjóðmálum. Ég settist niður með Jóhanni
og spurði hann nánar út í leigulóðafyrirkomukomulagið.
„Þetta er ósanngjarnt fyrirkomulag
fyrir húseigendur, sem verða þannig
ekki fasteignaeigendur í lagalegum
skilningi, því hin raunverulega grunnfasteign verður eign sveitarfélagsins.
Þeir eiga því aðeins það sem er tengt við
fasteignina, það sem er byggt á henni,
mannvirkið.“
En hvers vegna er þetta óeðlilegt?
„Lóð og hús eru ein heild, ein fasteign. Húseigandinn fjárfestir margfalt
meira í eigninni en lóðareigandinn.

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér.
Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.

Austurveri • Glæsibæ • Húsgagnahöllinni • Mjódd • Smáratorgi • Suðurveri

„

Húseigendur í Reykjavík strita áratugum saman við að fegra garða á lóðum sem þeir
eiga ekkert í.

hann frammi fyrir ófrávíkjanlegum
reglugerðum sveitarfélagsins og Fasteignaskrár Íslands og tekur áhættu
af gerræðislegum ákvörðunum þess
sterka. Deilur húseigenda og lóðarhafa við Elliðavatn eru gott dæmi
um varnarleysi húseigenda gagnvart
hinum sterka aðila, en þar er þó eingöngu um sumarbústaði að ræða.“
Gætirðu tekið dæmi um það hversu
háar greiðslur einstaklinga vegna leigulóðar geta orðið?
„Húseigandinn greiðir leigu af lóðinni til borgarinnar og þarf auk þess
að greiða fasteignagjöld í viðbót við
leiguna, þótt borgin en ekki hann sé
talinn eigandi lóðarinnar. Þá þurfti
hann til skamms tíma að greiða auðlegðarskatt af lóðinni eins og af öðrum
eignum sínum, ef hann var talinn efnaður, eða allt að 2% af lóð sem hann
átti ekkert í. Húseigandinn þarf því
að kaupa lóðina mörgum sinnum.
Við getum tekið dæmi af venjulegum
lóðaviðskiptum og gert ráð fyrir að
kaup og sala fari fram á fasteignamati.
Einbýlishús á leigulóð er selt fyrir 94,5
milljónir króna. Fasteignamatið skiptist þannig að húsið sem verður eign
kaupanda er metið á 70,45 milljónir
en lóðin, sem er og verður talin eign
Reykjavíkurborgar, er metin á 24,05
milljónir eða 25% af heildarverðinu.
Snúum okkur þá að kaupum á lóðarhlutanum. Kaupandinn þarf að greiða
liðlega 24 milljónir króna. Gefum
okkur að hann fjármagni kaupin
með því að taka 25 ára verðtryggt lán
með 3,7% vöxtum sem nema alls 11,2
milljónum. Kaupverðið að viðbættum
vöxtum nemur samtals 35,2 milljónum
og þá fjárhæð verður kaupandinn að
greiða af tekjum sínum. Af tekjunum
greiðir hann 46,24% tekjuskatt (31,80%
skatt og 14,44% útsvar) eða tæpar 30,3
milljónir. Þar með er heildarkostnaður
kaupanda orðnar tæpar 65,5 milljónir
fyrir lóð, sem hann á ekkert í.
Af þessu er ljóst að bankarnir og
hið opinbera eru að skipta sjálfsaflafé
einstaklinganna upp á milli sín. Eru
menn eitthvað hissa á því að ungt fólk
eigi erfitt með að festa sér íbúð í dag
og verði að búa áfram hjá pabba og
mömmu á meðan svona vélabrögð eru
í gangi? Réttast væri að sveitarfélögin
afhentu húseigendum gjaldfrítt afsal
fyrir lóðunum sem þeir eru margbúnir
að greiða að fullu og það upp í topp.
Sveitarfélögin rökstyðja afstöðu sína
þannig að leigan sé eignfærð og leigurétturinn sé sú eign, sem gangi kaupum
og sölum, skattlagningu, efðum o.s.frv.
Þessi máti er alltof dýr fyrir leigjandann, að leigurétturinn á lóðinni sé á
sama verði og eignarréttur yfir henni.
Með þessari framkomu eru þessar
„eignir“ tvítaldar í efnahagskerfinu.
Fyrst sem 281 milljarða eign Reykjavíkurborgar og svo sem 281 milljarða

Eru menn
eitthvað
hissa á því að ungt
fólk eigi erfitt með
að festa sér íbúð í
dag og verði að búa
áfram hjá pabba og
mömmu á meðan
svona vélabrögð eru
í gangi? Réttast væri
að sveitarfélögin
afhentu húseigendum gjaldfrítt afsal
fyrir lóðunum sem
þeir eru margbúnir
að greiða að fullu og
það upp í topp.

eign húseigenda, samtals 562 milljarðar.
Þetta er beinlínis verðbólguhvetjandi.“
Nú hafa fræðimenn haldið því fram
að virkur eignarréttur almennings
sé forsenda lýðræðis og velsældar
og munur á þjóðfélagssskipan og
lífskjörum vesturlandabúa og annarra
íbúa heimsins gjarnan nefndur í því
sambandi.
„Valdið leitar fyrr eða síðar þangað
sem eignirnar eru. Þess vegna er tiltölulega jöfn dreifing eignarréttarins
meðal landsmanna forsenda lýðræðis.
Þeirri skoðun er oft haldið fram að
lýðræði sé aðeins það að kjósendur fái
að kjósa um og hafa áhrif á með kosningum hvernig hið opinbera beiti valdi
sínu yfir þeim. Þessi skilgreining er
alltof þröng. Lýðræði er miklu fremur
og ekki síður það vald og ábyrgð sem
einstaklingarnir hafa yfir sjálfum sér
án afskipta annarra, þó án þess að
skaða aðra og innan reglna sem gilda
um farsæl samskipti manna.
Frelsi er það að bera ábyrgð á sjálfum
sér og hafa til þess mannréttindi
og hæfilegt svigrúm, meðal annars
efnahagslegt. Það opnar mönnum
möguleika á að hjálpa sjálfum sér og
öðrum. Jafnrétti er það að allir hafi
mannréttindi og sömu möguleika.
Forsenda jafnréttis er meðal annars
að eignadrefing sé ásættanleg og að
sérhver eigi nægilegar eignir til að
tryggja svigrúm sitt og sjálfstæði. En
það má spyrja sig hvort lýðræði sé
nothæft þar sem hið opinbera á 80%
af eignum þjóðfélagsins og ráðstafar
50% af tekjum manna. “
bjb
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BORGIN OG FRAMTÍÐIN

Margvíslegur iðnaður byggðist upp á Ártúnshöfða á sínum tíma þegar svæðið var í útjaðri bæjarins. Höfðinn er nú nærri þungamiðju
byggðar á Stór-Reykjavíkursvæðinu.

Verðlaunatillaga að skipulagi Ártúnshöfða unnin af Arkís arkítektum ehf., Landslagi ehf.
og Verkís hf. Þarna er gert ráð fyrir samgönguás í gegnum svæðið sem nær frá Suðurlandsbraut að Stórhöfða með torgi uppi á miðju holtinu.

106 Reykjavík
Nýtt hverfi á Ártúnshöfða

E

kki er svo ýkja langt síðan Ártúnsholtið var í útjaðri bæjarins, en það er núna nærri
miðpunkti byggðar á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þarna hafa byggst upp
iðnfyrirtæki, verkstæði og geymslur,
ekki ósvipuð starfsemi og var í Borgartúninu fyrir fáeinum árum, en þar hafa
nú risið fjölmargar skrifstofubyggingar.
Svipaða sögu er að segja af Skeifunni,
sem upphaflega var iðnaðarhverfi og
ekki eru ýkja mörg ár síðan flestar
bílasölur bæjarins voru staðsettar þar.
Fyrirtækin við Elliðaárvoginn eru
fá og á stórum lóðum og ber þar helst
að nefna malbikunarstöðina, Björgun,
vörubílastöðina Þrótt, Ísaga og steypustöðvarnar. Uppi á höfðanum eru fyrirtækin aftur á móti miklu fleiri og

smærri. Uppbygging iðnaðar á þessu
svæði tengdist á sínum tíma áformum
um að Elliðaárvogur og Grafarvogur
yrðu eitt samfellt hafnarsvæði. Þær
fyrirætlanir byggðust að sumu leyti
ofmati á þörf fyrir viðlegukanta, en
gámatæknin einfaldaði til muna fermingu og affermingu kaupskipa.
Það má heita eðlileg þróun að plássfrek starfsemi af því tagi sem hér var
nefnd flytjist fremur í útjaðar borgarlandsins á nýjan leik og að þarna
verði til nýtt hverfi með fjölbreyttri
starfsemi á næstu árum og áratugum.
Sem hugsanlega framtíðarstaðsetningu
fyrirtækjanna við Elliðaárvog má nefna
Álfsnes og Esjumela.
Í lok nóvember 2014 efndi Reykjavíkurborg til hugmyndasamkeppni

um rammaskipulag Elliðaárvogs og
Ártúnshöfða. Til grundvallar lá sú
hugmynd að stækka Bryggjuhverfið
í Grafarvogi og endurskoða skipulag
Ártúnshöfðans þannig að þar gæti þróast blönduð byggð búsetu og atvinnu.
Ártúnshöfðinn verður að teljast
eitt besta byggingarland Stór-Reykjavíkursvæðisins, enda miðsvæðis og
gott útsýni þaðan til allra átta. Í einni
verðlaunatillögunni um skipulag þessa
svæðis var gert ráð fyrir samgönguás í
gegnum svæðið sem lægi allt frá Suðurlandsbraut á brú yfir Elliðaárvoginn
upp á Ártúnsholtið og tengdist inn á
Stórhöfða. Í því sambandi mætti hugsa
sér torg sem miðpunkt nýs hverfis og
hvers kyns atvinnustarfsemi, verslun
og þjónustu meðfram ásnum.

Ártúnsholtið mun taka miklum breytingum á næstu árum og áratugum. Hér má sjá hluta
verðlaunatillögunnar. Bíldshöfði er neðst á teikningunni.

Einn helsti kostur við uppbyggingu
á þessum stað er sá að gatnakerfi er að
stórum hluta til staðar, sem og stofnlagnir. Þá eru eigendur stærstu lóða
vestan til á holtinu ekki svo ýkja margir,
sem mun auðvelda uppbyggingu. Umbreyting þessa svæðis getur farið fram

í áföngum, en í rauninni er ekkert því
til fyrirstöðu að hún hefjist fljótt. Við
gætum því brátt litið augum nýtt borgarhverfi á besta stað í bænum, sem
kannski væri rétt að hefði sitt eigið
póstnúmer – 106 Reykjavík.
Björn Jón Bragason

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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Þessi tíu atriði
einkenna sanna
og góða vini

Þ

að er gott að eiga vini og algjörlega ómetanlegt að eiga
sanna og góða vini. En hvað
er það sem greinir á milli kunningja
og traustra og sannra vina?

Hér er tíu atriði sem
einkenna sanna vini

1. Góðir vinir samgleðjast þér innilega og eru ánægðir fyrir þína
hönd þegar vel gengur. Þetta er
ekkert sjálfgefið því vinasambönd
geta stundum verið yfirborðsleg
og afbrýðisemi kraumað undir
niðri. Slík sambönd virðast yfirleitt
vinaleg og eðlileg á yfirborðinu og
þú myndir aldrei láta þér detta í
hug að viðkomandi væri ekki einlægur og góður vinur. Sannur vinur
verður spenntur og glaður þegar vel
gengur en ekki afbrýðisamur eða
áhugalaus. Og hann ber sig ekki
saman við þig og þú auðvitað ekki
við hann.
2. Góður vinur sýnir þér og því sem

Þekktustu vinir sjónvarpsáhorfenda.

þú ert að gera áhuga. Hann lætur
þig finna að þú skiptir máli í hans
lífi og þú finnur fyrir stuðningi
hans.
3. Góður vinur er til staðar fyrir þig
þegar þú þarft á honum að halda.
Og þú auðvitað fyrir hann – það
er það sem vinir gera. En það sem
greinir á milli vina og frábærra vina
er að þú veist að þú getur treyst á
vininn og þú getur alltaf treyst á
stuðning hans og ráðleggingar.
4. Góður vinur stendur með þér í
blíðu og stríðu.
5. Góður vinur er hreinskilinn en
stuðningsríkur. Hann þekkir þig vel
og segir þér sannleikann en finnur
leið til að setja hann fram án þess að
brjóta þig niður eða vera grimmur
og leiðinlegur.
6. Góður vinur hvetur þig áfram en
dregur þig ekki niður.
7. Góður vinur á hreinskiptin samskipti við þig. Stundum þarf að læra
slíkt en það kemur líka oft með tím-

KOKTEILL.IS
Jóna Ósk
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

anum. Frábæri vinurinn gefst ekki
upp þótt þið hafið ekki skilið hvorn
annan í fyrstu og hann reynir aftur
því hann vill vera á sömu línu og
þú. Þótt þér finnist hann ekki koma
því til skila sem hann ætlar sér þá
veistu að hann er alla vega að reyna
og það skiptir miklu máli.
8. Góður vinur virðir tíma þinn og
andlega orku. Hann gengur ekki of
nærri sambandinu með of miklum
kröfum. Þótt vinir eigi að vera til
staðar fyrir hvorn annan þá má
samt ekki nota vini sína eins og
tusku eða ætlast til þess að þeir
leysi úr öllum þínum vandamálum.
9. Góður vinur nær tengingu við þig.
Þið deilið svipaðri lífssýn og eigið
mjög margt sameiginlegt. Þótt þetta
virðist í fyrstu ekki skipta öllu máli
þá vegur þetta þungt í vinskapnum
því ef þið náið ekki að tengjast getur
það komið í veg fyrir að þið njótið
þess að vera saman. Þú getur líka
átt vini sem þú átt næstum ekkert
sameiginlegt með en mjög líklega
eru það ekki þínir bestu vinir.
10. Góðir vinir treysta þér. Án trausts
er ekki hægt að byggja upp sannan
vinskap. Góðir vinir treysta hvorum
öðrum og er það megin undirstaða
vinskaparins. Ef þú treystir ekki
vinum þínum eða þeir ekki þér á
ekkert af upptalningunni hér að
ofan við. Sannur vinskapur þrífst
ekki án gagnkvæms trausts.

HÚSIN Í BÆNUM

Herkastalinn

H
Íslenskar
ungbarnasængur
frá kr. 1.959, -

jálpræðisherinn á Íslandi
hefur í hyggju að selja
Herkastalann, Kirkjustræti 2.
Herinn hefur haft höfuðstöðvar sínar
á þessum stað allt frá 1895, en það
ár festi hann kaup á húsi sem staðið
hafði á lóðinni í næstum heila öld og
nefnt var Klúbbhús. Jörundur hundadagakonungur hélt frægan dansleik í
því húsi, þar sem frú Vancouver, sem
gift var einum úr fylgdarliði hans, festi
hárkollu sína í ljósahjálmi og stóð
eftir bersköllótt á miðju dansgólfinu.
Í þessu húsi voru líka leiksýningar og
þar var fyrsta sjúkrahúsið í Reykjavík
stofnað árið 1866.
Gamla húsið var orðið nærri því
ónýtt skömmu áður en Hjálpræðisherinn reisti núverandi hús á lóðinni árið
1916. Nýja húsið skemmdist talsvert
í eldi árið 1930, en um þær mundir
stóðu yfir framkvæmdir við þriðju
hæð þess. Þarna hefur Herinn unnið
að líknar- og félagsþjónustu sinni með
náungakærleik að leiðarljósi í heila öld
og „frelsað þá sem dýpst eru sokknir í
syndafen þessa heims“ eins og William
Booths hershöfðingi orðaði það.
Heimild: Bók Páls Líndals:
Reykjavík, sögustaður við Sund.

Herkastalinn áður en þriðju hæðinni var bætt við.

90 ára afmæli
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar

Ylströnd, sundlaugar og húsdýragarður
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar fagnar 90 ára afmæli sínu 17. janúar 2016.
Í tilefni þess er félagsmönnum og fjölskyldum þeirra boðið upp á ýmsa skemmtilega
viðburði. Takið þátt í sjósundi, Aqua Zumba, Yoga flotstund eða sundleikfimi, njótið
tónlistar eða hvatningar frá Ermasundsfara eða farið í ratleik í Húsdýragarðinum.

Sjósund og heitur pottur á Ylströndinni í Nauthólsvík
Laugardag 16. janúar kl. 11-13 er félagsmönnum ásamt fjölskyldu boðið á
Ylströndina, í sjósund og heita pottinn. Sigrún Þuríður Geirsdóttir Ermasundsfari
verður í heita pottinum og segir frá undirbúningi og reynslu sinni af sundinu.

Sundlaugar í Reykjavík og á Akranesi
Sunnudag 17. janúar kl. 10 -13 er félagsmönnum ásamt fjölskyldum boðið í
eftirtaldar sundlaugar þar sem boðið verður upp á ýmsar uppákomur.
ATARNA

192

6
01

6

0 ára - 2

-9

•
•
•
•
•
•
•

Sundhöllin í Reykjavík: Aqua Zumba kl. 10.15
Laugardalslaug: Tónlistaratriði með Leone Tinganelli kl. 11 og 12
Grafarvogslaug: Sundleikfimi kl. 11
Breiðholtslaug: Yoga float kl. 10.30-12.30
Vesturbæjarlaug: Tónlistaratriði með Möggu Stínu kl. 11 og 12
Árbæjarlaug: Aqua Zumba kl. 12.15
Sundlaug á Jaðarsbökkum Akranesi: Sundleikfimi kl. 11

Boðið verður upp á kaffi, kókómjólk og kleinur í öllum laugunum.

Húsdýragarður
Sunnudag kl. 13-15 er félagsmönnum ásamt fjölskyldum þeirra boðið í
Húsdýragarðinn í fjölskylduratleik þar sem ungir og aldnir njóta sín.
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VIVA LA DIVA

MENNING

Í
Kirkjuselið í Spöng
Á

morgun, síðasta sunnudag eftir
þrettánda, klukkan 13 verður
haldin svokölluð selmessa í kirkjuseli
Grafarvogskirkju í Spönginni. Guðsþjónustur í Spönginni eru venjulega

í léttari kantinum og mikið sungið.
Sönginn annast Vox Populi, organisti
er Hilmar Örn Agnarsson og prestur
séra Sigurður Grétar Helgason. Sunnudagaskóli á sama tíma.

dag heldur Kvennakór Reykjavíkur tvenna tónleika í Tjarnarbíói kl. 16 og 20. Þar mun kórinn
fagna nýju ári með flutningi fagurrrar
tónlistar. Í kynningu segir að til standi
að upphefja „dívuna sem búi innra með
öllum konum“. Sungið verður um hina
bláu Dóná, staldrað við í Brúðkaupi
Fígarós, hlýtt á hina blóðheitu Carmen
og litið inn til Kátu ekkjunnar. Sungið
verður um ástina, draumaprinsa og
dramatík og ættu flestir að þekkja
vel valin lög á dagskránni, en þar á
meðal eru perlur eftir Adele, Queen
og fleiri. Stjórnandi kórsins er Ágota
Joó og undirleik og hljómsveitarstjórn
annast Vilberg Viggósson. Miða má
nálgast með því að senda tölvubréf á
netfangið postur@kvennakorinn.is.
Miðaverð í forsölu er kr. 3.000 en við
innganginn kostar miðinn kr. 3.500.

Frönsk
kvikmyndahátíð

Á

rleg frönsk kvikmyndahátíð stendur nú yfir í Háskólabíói, en hún er annar
stærsti kvikmyndaviðburður landsins (á eftir RIFF/Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík). Gestir
hafa undanfarin ár verið um tíu þúsund talsins en hátíðin fagnar nú 16.
sýningarári sínu. Skipuleggjendur
eru Alliance française í Reykjavík, sendiráð Frakklands á Íslandi
og Græna ljósið, með stuðningi
kanadíska sendiráðsins. Markmið
hátíðarinnar er að sýna fjölbreytni
og frumleika franskrar kvikmyndagerðar, sem og kvikmyndagerðar
annarra frönskumælandi þjóða.
Frakkland er þriðji stærsti kvikmyndaframleiðandi heims á eftir
Bandaríkjunum og Indlandi. Nánari
upplýsingar á fff.is.

Tilurð Errós 1955-1964
S
ýningin „Tilurð Errós“ í Hafnarhúsi spannar mótunarár listamannsins frá 1955 til 1964, sem er
margslungið og glæsilegt tímabil í
list hans og evrópskri listasögu. Á
þeim tíma skapar hann fyrstur listamanna það sem nefnt hefur verið
„samklippimálverk“. Á sýningunni

Einkarekið Apótek

má sjá hvernig Erró hverfur smám
saman frá expressjónískri myndgerð og byrjar þess í stað að vinna
með samklippimyndir sem hann
síðan málar eftirmyndir af á léreftið.
Sögusviðið er margbrotið lista- og
menningarlíf Parísar og síðar New
York.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

3.200.000.000.000

2.000.000.000

GERUM ÞETTA SJÁLF!
Um tvo milljarða vantar upp á svo hægt sé að reka hjúkrunarheimili landsins með góðu
móti. Við Íslendingar erum svo lánsamir að eiga digra og vel rekna lífeyrissjóði með eignir
upp á 3.200.000.000.000 kr.* – upphæð sem hefur áttfaldast frá því að ég hóf að ræða
þessi mál opinberlega.
Hvers vegna nýtum við ekki hluta þessara peninga til að reka hjúkrunarheimilin með
sómasamlegum hætti? Þessir sjóðir sem við greiðum hlutfall af launum okkar til, eiga að
veita okkur öryggi og skjól á efri árum. Hjúkrunarheimilin hljóta svo sannarlega að falla
undir það.

Bíðum ekki eftir því að stjórnvöld átti sig. Við getum þetta á eigin spýtur!

*Þrjúþúsundogtvöhundruð milljarðar

Helgi Vilhjálmsson,
íslenskur ríkisborgari

16. janúar 2016
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Baksíðan

Emil Örn Kristjánsson
leiðsögmaður

F

yrir skömmu var tilkynnt
hverjir hefðu fengið úthlutað
listamannalaunum þetta árið.
Eins og gjarnan gerist við það tilefni
hafa orðið líflegar umræður um listamannalaun, bæði almennt og einnig
um þá, sem þau hafa fallið í skaut.
Sýnist sitt hverjum og hafa margir
orðið til að gagnrýna
þessar greiðslur, oft
með leiðinda fúkyrðum og sóðahætti,
meðan aðrir verja tilveru listamannalauna
með ýmsum rökum.
Sjálfum finnst mér ekkert að því
að listamenn fái opinbera og einstaklingsbundna styrki. En ég hef aldrei
skilið forsendur listamannalauna í
dag. Meðal þeirra, sem hljóta hæztu
styrkina ár eftir ár, er að finna fólk,
sem maður skyldi ætla að væri löngu
búið að koma sér á framfæri.
Ég skil ekki að þeir eigi að fá sérstök listamannalaun sem fá ágætlega
greitt fyrir listaverk sín (myndverk,
bækur o.sv.fr.) og enn síður skil ég
að þeir eigi að fá listamannalaun sem
geta ekki komið verkum sínum í verð.
Listamannalaun ættu ættu miklu frekar
rétt á sér sem nk. styrkur til nýrra listamanna, sem eru að koma sér á framfæri. T.d. með því að greiða þeim sæmileg laun í ár eða tvö, jafnvel þrjú. Verði
slíkt „startkapítal“ til þess að listamaðurinn geti í kjölfarið lifað á list sinni að
öllu eða nokkru leyti er tilganginum
náð og framlag hans til samfélagsins í
framtíðinni í formi skatta og afleiddrar
vinnu myndi fyllilega réttlæta slíkan
styrk. Ef hins vegar listamaðurinn er
ekki farinn að geta lifað af list sinni,
eftir að hafa þegið slíkan styrk, þá væri
honum hollast að leita sér að einhverri
annarri vinnu og hugsanlega stunda list
sína sem aukavinnu eða í tómstundum.

ALDA | Parkaúlpa

Kr. 28.900

HILMIR | Dúnparki

kr. 47.500

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

Alla
laugardaga
Auglýsingar:

578 1190
auglysingar@fotspor.is
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