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Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Miðapantanir   sími 565 5900    midi.is

Sýnd í Hafnarborg

“Óhætt að mæla með þessari sýningu” Hlín Agnarsdóttir Kastljós

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Enn einu sinni býður Gaflaraleikhúsið upp á
 vandaða barna- og fjölskyldusýningu
          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

Sunnudaginn   7. febrúar kl 13.00  og 15:00 Uppselt
Sunnudaginn   14. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   14. febrúar kl 15.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 15.00  Uppselt
Sunnudaginn  28. febrúar  kl 13.00 og 15.00 Aukasýningar

Fjármögnun 
mosku í Sogamýri

Dagur 
prentiðnaðarins

Mikil hækkun 
fasteignagjalda

Vanræksla 
gatna-

viðhalds
er stór-

hættuleg
Viðtal við  

Sigfús Thorarensen 
byggingarverkfræðing
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Niðurskurður í 
rekstri borgarinnar
Á fundi borgarstjórnar sl. 

þriðjudag var samþykkt að 
skera niður í rekstri borgar-

sjóðs um sem nemur 1.780 milljónum 
króna á þessu ári. Heildarútgjöld 
borgarsjóðs á árinu eru áætluð 98 
milljarðar, svo þarna er um að ræða 
1,82%. Niðurskurður íþrótta- og tóm-
stundasviðs nemur 128 milljónum 
svo dæmi sé tekið, þar af verður 
dregið umtalsvert saman í kostn-
aði við hátíðahöld á 17. júní. Fé til 
skóla verður lækkað um 670 millj-
ónir. Á umhverfis- og skipulagssviði 
verða útgjöld dregin saman um 172 
milljónir króna, þar af verður skorið 
niður í „viðhaldi gatna og opinna 
svæða,“ eins það er orðað. Þess má 

geta að kostnaður vegna þrengingar 
Grensásvegar er áætlaður 170 millj-
ónir króna. 

Arnar Darri til liðs við Þrótt
Þróttur Reykjavík heldur áfram 

að styrkja leikmannahóp sinn 
fyrir komandi átök í efstu 

deild karla í knattspyrnu. Að þessu 
sinni hefur Arnar Darri Pétursson 
markvörður gengið til liðs við félagið, 
en hann kemur frá Stjörnunni. 

Arnar Darri er uppalinn hjá 
Stjörnunni, en lék eitt tímabil með 
Víkingi Ólafsvík, ásamt því að spila 
í Danmörku og Noregi. Hann er 24 
ára að aldri og á að baki um 20 lands-
leiki með öllum yngri landsliðum Ís-
lands. „Arnar Darri er stór, sterkur 
og öflugur markvörður, sem getur átt 
langan og farsælan feril framundan 
í knattspyrnu, ef hann heldur rétt á 

spöðunum. Hann hefur rétt hugarfar 
og er afskaplega duglegur. Með til-
komu Arnars Darra fá Trausti Sigur-
björnsson og Sindri Geirsson verðuga 
samkeppni um markvarðarstöðuna og 

þannig vil ég hafa hlutina, að tveir til 
þrír leikmenn keppi um allar stöður 
í byrjunarliðinu,“ segir Gregg Ryder, 
þjálfari Þróttar. 

„Þróttur kemur til leiks í efstu 
deild næsta sumar með bráðungan 
og efnilegan leikmannahóp. Liðið 
er að styrkja sig mikið frá síðasta ári 
og þjálfarateymið lítur á mig sem 
mikilvægan þátt í því ferli. Ég ætla 
að standa undir því trausti og hlakka 
til að taka virkan þátt í uppbyggingu 
fótboltans í Laugardal á næstu árum. 
Hérna í dalnum er hjartað í Reykja-
vík og það er heiður að tilheyra þessu 
félagi,“ segir Arnar Darri Pétursson, 
nýr markmaður Þróttar.

Gistu í tjaldi í frostinu
Vetrarmót skáta í Reykjavík 

var haldið í annað sinn um 
síðustu helgi á Úlfljótsvatni. 

Rúmlega 150 skátar úr öllum átta 
skátafélögunum í Reykjavík tóku 
þátt og má með sanni segja að sannur 
skátaandi hafi ríkt á mótinu. Skátarnir 
tókust á við fjölbreytt verk efni að 
skátasið, æfðu sig í klifri, fræddust 
um hjálp í viðlögum, lögðu stund á 
útieldun, reyndu fyrir sér í bogfimi og 
æfðu viðbrögð við snjóflóðum. Dag-
skráin fór að mestu fram utandyra 

þrátt fyrir að hitastigið væri um –10 
stig. 

Þeir hörðustu létu kuldann ekkert 
á sig fá og gistu í tvær nætur í tjaldi. 
Inni í tjaldinu var komið fyrir kamínu 
svo hlýtt var orðið þar inni um það 
leyti sem gengið var til náða, en undir 
morgun var víst orðið ansi kalt að sögn 
Jóns Andra Helgasonar, skátaforingja í 
Skátafélaginu Árbúum í Árbæ. 

Helstu markmið með vetrarmótinu 
eru að efla vetrarútivist skáta og auka 
samstarf skátafélaganna í Reykjavík.

Fjármögnun 
mosku í Sogamýri
Fyrirhugaða mosku í Sogamýri 

bar á góma á fundi borgarráðs 
28. janúar sl. Forsaga málsins er 

sú að í mars í fyrra bárust af því fregnir 
að Sádi-Arabar hygðust leggja rúma 
eina milljón Bandaríkjadala eða 135 
milljónir króna til byggingar mosku 
í Reykjavík. Við það tækifæri var haft 
eftir Degi B. Eggertssyni borgarstjóra 
að umrætt fjárframlag þarfnaðist 
skýringa, m.a. hvort framlagið hefði 
verið þegið og hvort því fylgdu einhver 
skilyrði. Sagði borgarstjóri að borgar-
yfirvöld myndu afla upplýsinga um 
fjármögnun erlendra aðila varðandi 
umrædda byggingu. 

Þær upplýsingar lágu ekki enn 
fyrir 19. nóvember sl. , en þá óskuðu 
borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks eftir 
greinargerð um það hvernig fjár-
mögnun fyrirhugaðrar mosku yrði 
háttað. Greinargerðin var lögð fram 
nú á dögunum en í bókun sjálfstæð-

ismanna á fundi borgarráðs 28. janúar 
sl. segir að áleitnum spurningum um 
fjármögnun moskunnar sé ekki svarað 
þar. Í bókun sjálfstæðismanna segir 
síðan orðrétt: „Hér á fundinum hefur 
komið fram að borgarstjóri hefur ekki 
einu sinni óskað skriflega eftir því að 
byggingaraðili, Félag múslima á Íslandi, 
upplýsi um hvernig byggingin verður 
fjármögnuð og hlutdeild hugsanlegra 
styrktaraðila í henni. Helst er að finna 
upplýsingar um málið í minnisblaði 
mannréttindaskrifstofu en þær eru þó 

allsendis ófullnægjandi. Í umræddu 
minnisblaði er vitnað í fjölmiðlaum-
mæli fyrrverandi og núverandi for-
manns félagsins um málið. Samkvæmt 
þeim fullyrðir fyrrverandi formaður 
félagsins að ekki verði hægt að byggja 
mosku hérlendis án erlends fjármagns 
en núverandi formaður er bjartsýnn á 
að félagsmenn geti sjálfir staðið allan 
straum af byggingarkostnaði. Við 
gerum alvarlegar athugasemdir við 
það að upplýsingaöflun borgarinnar 
í þessu máli skuli ekki hvíla á form-
legri upplýsingagjöf frá viðkomandi 
félagi heldur misvísandi ummælum í 
fjölmiðlum.“

Fulltrúar Pírata, Vinstri grænna, 
Samfylkingar og Bjartrar framtíðar 
lögðu fram bókun í kjölfarið þar sem 
sagði að ekki væri lagastoð fyrir því 
að krefjast upplýsinga um fjármögnun 
kirkjubygginga eða annarra tilbeiðslu-
húsa. 

Góðtemplarareglan 
andvíg áfengisfrumvarpinu
IOGT á Íslandi segir í til-

kynningu að mikilvægt 
sé að ekki verði „slakað á 
utanumhaldi stjórnvalda á 
áfengisverslun í landinu. Á 
Alþingi liggur fyrir frum-
varp um breytingar á áfeng-

islögunum þar sem lagt er til 
að áfengisverslun verði gefin 

frjáls. IOGT leggur til að 
frumvarpinu verði hafnað og 
sett verði meira fé til þeirra 
forvarnasamtaka sem sinna 

forvörnum í dag“. 

Fjallkonan. Skorið verður niður til hátíða-
halda á 17. júní.

Arnar Darri Pétursson, nýr markvörður 
Þróttar.

Frá vetrarmótinu á Úlfljótsvatni.

Greint var frá því fréttum í fyrra að Sádi-
-Arabar hygðust styrkja byggingu mosku 
í Sogamýri.

Sundlauganótt 
á Vetrarhátíð
Vetrarhátíð stendur nú yfir. 

Hluti hennar er svokölluð 
sundlauganótt og að því 

tilefni verður frítt í sund í kvöld frá 
klukkan 16 til miðnættis. Í Laugar-
dalslaug verða lyftingadeild Ármanns 
og Karatefélag Reykjavíkur með opið 
hús. Hægt verður að prófa báta í 
innilauginni undir leiðsögn Kayak-
klúbbs Reykjavíkur. Skólahljómsveit 

Austurbæjar og hljómsveitin Karma 
brigade halda uppi stemningu. 

Í Árbæjarlaug flytur List án 
landamæra sundlaugargestum ljóð 
eftir hin ýmsu íslensku samtímaljóð-
skáld. Skólahljómsveit Árbæjar og 
Breiðholts leikur nokkur létt lög undir 
stjórn Snorra Heimissonar. Sunddeild 
Ármanns kennir skriðsund og boðið 
verður upp á sundknattleik. 

Í Sundhöllinni verða þær Selma 
Reynisdóttir og Hrefna Björg Gylfa-
dóttir með ljós- og hljóðinnsetningu 
í klefum karla og kvenna. Kvennakór-
inn Katla mun túlka tilfinninguna sem 
það er „að þræða bjartdimman gang 
sólarinnar“ í þriggja klukkustunda 
gjörningi sem fer fram í gufubaði 
Vesturbæjarlaugar. 



Lifestream
tryggir árangur

Íþróttamaður ársins 2015
Eygló Ósk Gústafsdóttir

• Orka sem endist daginn 
• Mikil einbeiting 
• Jafnvægi
• Vellíðan

Yfir 100 lífræn næringaefni 

Celsus ehf.
Fæst í apótekum, heilsubúðum, Græn heilsa, Krónunni, Hagkaup og Nettó.

Lífrænt
Lifestream vörurnar hafa reynst mér best, hef notað 
þær í tvö ár, hef mikið meiri orku, betra úthald, og 
heilsu til að takast á við allt álag, erfiðar æfingar 
og áskoranir. Laus við streitu og líður vel.  
Stefni ótrauð á Olympíuleikanna 2016. 
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Vigdís Hauksdóttir, alþingismaður Reykjavíkur og formaður 
fjárlaganefndar Alþingis, hefur haft forgöngu um athugun fjár-
laganefndar á endurreisn bankanna á síðasta kjörtímabili og 

einkavæðingu þeirra, sem fór fram undir forystu ríkisstjórnar Jóhönnu 
Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar. Vigdís hefur meðal annars 
gagnrýnt að íslenska ríkið hafi fært kröfuhöfum Kaupþings banka 2,5 
milljarða króna sem voru lagðir inn í Arion banka sem þá var nýstofnaður. 
Þá hefur hún bent á að ýmis gögn hafi horfið og gefur lítið fyrir skýringar 
fjármálaráðuneytisins á týndum fundargerðum, en ráðuneytið ber því við að 
ritari þeirrar nefndar sem fór með samninga við kröfuhafa hafi verið veikur.

Ekki er að sjá að nein lagaheimild hafi legið til grundvallar þeirri 
ákvörðun ríkisstjórnar Jóhönnu og Steingríms að fela samninganefnd 
þriggja ráðuneyta þau verkefni sem samkvæmt neyðarlögunum áttu að 
vera á könnu Fjármálaeftirlitsins, en umrædd nefnd hafði umsjón með 
því að afhenda kröfuhöfum gömlu bankanna þá nýju.

Í kjölfarið var horfið var frá öllum fyrri hugmyndum um að afskriftir 
lána yrði látnar ganga til almennings og fyrirtækja. Meira að segja voru 
skrifuð lögfræðiálit fyrir samninganefnd þriggja ráðuneyta um hvernig 
fara mætti á svig við neyðarlögin og úrskurði Fjármálaeftirlits, sem kveðnir 
höfðu verið upp á grundvelli þeirra. 

Miklu skiptir að íslenskir ráðamenn hafi hagsmuni íslensku þjóðarinnar 
að leiðarljósi og að þau mál er hér hafa verið rakin hljóti vandlega opinbera 
rannsókn sem fram fari sem mest fyrir opnum tjöldum. Íslenskur almenn-
ingur á heimtingu á að málið allt verði upplýst. Frumkvæði Vigdísar ber 
því að fagna.

Björn Jón Bragason

Upplýsa þarf um einka- 
væðingu Steingríms J.
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Bankarnir yrðu í traustum höndum 
þar sem lífeyrissjóðirnir eru. En sá 
böggull fylgir skammrifi að þeir eru 
um leið eigendur að flestum stærstu 
fyrirtækjunum sem eru í 
viðskiptum við bankana. 
Ekki er unnt að fullyrða 
að líkur séu á varasömum 
áhættusamruna. En það 
þarf að gefa þeirri spurningu gaum.

Æskilegast væri að sala á jafn 
miklum eignum færi ekki fram fyrr 
en lífeyrissjóðirnir eru orðnir algjör-
lega frjálsir að því að velja á milli 
fjárfestinga hér heima og erlendis. 
Það þarf að stíga skrefin í réttri röð. 
Ef menn treysta sér ekki til að gera 
lífeyrissjóðina frjálsa fyrir kosningar 
þarf að segja það upphátt.

- Þorsteinn Pálsson í pistli  
á Hringbraut, 27. janúar sl.

Stjórnsýslan í Reykjavík tekur á sig 
sífellt skringilegri myndir. Á borg-
arstjórnarfundi í dag er á dagskrá 
ákvörðun borgarstjórnar að bjóða 
út framkvæmdir við Grensásveg 
en útboðið var hins vegar auglýst 
í fjölmiðlum á laugardaginn var. 
Það á sem sagt að samþykkja eftir 
á það sem búið er að 
framkvæma. Til hvers 
er borgarstjórinn og 
meirihlutaflokkarnir þá 
yfir höfuð að boða til 
borgarstjórnarfunda þegar svona 
vinnubrögð eru viðhöfð og þegar þeir 
telja sig hvort sem er ekki þurfa að 
spyrja hvorki kóng né prest að einu 
eða neinu. Einræðistilburðir Dags B. 
og Co eru orðnir yfirgengilegir. Ekki 
bara í þessu máli heldur mörgum 
fleirum.

- Marta Guðjónsdóttir í pistli  
á blog.is, 2. febrúar sl.

En hvers vegna á að auka 
greiðslurnar í lífeyrissjóðina í staðinn 
fyrir að hækka einfaldlega það sem 
hver og einn fær í launaumslagið? 
Ætli það geti nokkuð tengst því 
að forstjórar verkalýðsfélaganna 
og atvinnurekendafélaganna raða 
mönnum í stjórnir lífeyrissjóðina og 
sitja þar og kaupa og selja hlutabréf af 
mikilli visku? 
Svo þarf að 
velja stjórnar-
menn í félögin sem lífeyrissjóðirnir 
eru búnir að kaupa í.

Hvernig væri nú að treysta hinum 
almenna launamanni til að ráðstafa 
laununum sínum, velja sparnaðar-
leiðir og svo framvegis?

Er ekki aukið frelsi í lífeyrismálum 
brýnna en að taka sífellt stærri hluta 
launanna og leggja þá inn til lífeyris-
sjóðanna?

- Vefþjóðviljinn 
 á andriki.is, 1. febrúar sl.

Árið 1996 lýsti fjórðungur þeirra 
landsmanna sem voru á móti Hval-
fjarðargöngunum því yfir að þeir 
myndu engu að síður nota þau.

Það ár voru einungis 23% lands-
manna fylgjandi því að jarðgöng yrðu 
gerð undir Hvalfjörð. Engu skipti þó 
svo að kostnaður kæmi 
ekki úr ríkissjóði og að 
engin væri skyldaður 
til að nota göngin að 
framkvæmdum loknum 
frekar en að matvörukaupmenn 
verði skyldaðir til að selja vín í sínum 
búðum fari svo að viðskiptafrelsi yrði 
innleitt með áfengi hér á landi.

Áhugavert hefði verið að fá 
könnun á því hvort fjórðungur þeirra 
sem andstæðir eru viðskiptafrelsi 
með áfengi myndu engu að síður vilja 
njóta ávinnings af lægra vöruverði 
og betra úrvali rétt eins og bættum 
samgöngum.

- Arnar Sigurðsson  
á Eyjunni, 2. febrúar sl.

AF NETINU

Bestu ráðin til þess að takmarka sjúkdóma eru meiri þekking og 
meiri hirðusemi. Næst þessu gengur sennilega aukin velmegun. 
Bláfátækum mönnum eru oft flestar bjargir bannaðar. Þeir geta 
ekki bætt húsakynni sín sem skyldi og verða oft að láta sér 
lynda lakari föt og fæði en æskilegt væri. Hver sem bætir efnahag alþýðu er 
jafnframt besti læknir.

- Guðmundur Hannesson 1866 – 1946 læknaprófessor.

Fleyg ummæli

Já, það væri 
of óþægilegt
Í dag er kominn febrúar. Ennþá 

leggur borgarstjóri fram óút-
færðar tillögur inn í fjárhagsáætl-

unarvinnu þessa árs, sem átti að leggja 
fram fyrir nokkrum mánuðum síðan. 
Nú liggja sem sagt fyrir óútfærðar til-
lögur að óútfærðu tillögunum í fjár-
hagsáætlun sem voru ekki nema um 
tæpar tvöþúsund milljónir. 

Á meðan verið var að skrifa niður 
óútfærðu tillögurnar í annað sinn sat 
meirihlutinn ekki aðgerðarlaus í fjár-
málastjórninni. Ákveðið að fjárfesta 
í heyrnartólum fyrir eina og hálfa 
milljón, eitthvað sem má gera fyrir 
mun minna fé. Jú reyndar var ákveðið 
að spara líka, skera niður matarþjón-
ustu aldraðra og ákveðið að sleppa 
því að fá upplýsingar um þjónustuna 
í borginni, í árlegri þjónustukönnun 
sveitarfélaga, sem undanfarin ár 
hefur fengið falleinkunn hjá íbúum, 
enda óþægilegt að fá svona óþægi-

legar upplýsingar þegar álagið er 
svo mikið við að reyna að átta sig 
á hvernig á að útfæra óútfærðu til-
lögurnar áður en árið er á enda. Já 
það væri alltof óþægilegt! Betra að 
bíða bara eftir að einhverjir fari að 
hjóla Grensásveginn.

Ómálefnalegt? Uuuuu..nei.

Höfundur er
Áslaug FriðriksdóttIr,  

borgarfulltrúI Sjálfstæðisflokks

Hundrað ára 
saga á enda
Verslunin Vísir á Laugavegi er 

hætt starfsemi. Sigurbjörn 
Þorkelsson stofnaði verslun-

ina árið 1915 og rak hana ásamt Guð-
mundi Ásbjörnssyni, en Guðmundur 
var lengst allra forseti bæjarstjórnar í 

Reykjavík, eða frá 1926 til 1952. Sig-
urbjörn Björnsson tók við rekstrinum 
árið 1943 en margir kannast kannski 
við son hans, Þóri Sigurbjörnsson, 
sem stóð vaktina bakvið búðarborðið 
í meira en hálfa öld.

Valur og Barnahjálpin
Barnahjálp Sameinuðu 

þjóðanna (UNICEF) 
á Íslandi og Knattspyrnu-
félagið Valur undirrituðu á 
miðvikudaginn var þriggja 
ára samstarfssamning við 
athöfn á Hlíðarenda. Mark-
mið samstarfsins er að styrkja 
starfsemi beggja aðila í gegnum 
fjáröflun og kynningarstarf. 

Íslandsdeild Barnahjálparinnar 
mun sinna fræðslu um réttindi barna 
fyrir bæði iðkendur og þjálfara Vals 
og leiðbeina félaginu um innleiðingu 
barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í 

öllu sínu starfi með börnum. 
Merki Barnahjálparinnar 
verður á öllum treyjum 

Vals í körfubolta, handbolta 
og fótbolta í öllum deildum 

og flokkum. 
Valur mun afla fjár á 

meðal fyrirtækja til að styðja 
samstarfið. Það mun bæði nýtast 

til réttindagæslu og réttindafræðslu 
fyrir börn á Íslandi og í alþjóðlegu 
hjálparstarfi Barnahjálparinnar. Barna-
hjálp Sameinuðu þjóðanna berst fyrir 
réttindum barna á heimsvísu og vinnur 
að hjálparstarfi börnum til handa. 

Verslunarhúsið á Laugavegi 1. Myndin er tekin um 1930.

Gagnsæi í stjórnsýslu 
Reykjavíkurborgar
Þrátt fyrir fögur fyrirheit 

meirihlutans í borgarstjórn, þ. 
e. Pírata, Samfylkingarinnar, 

Vinstri grænna og Bjartrar framtíðar, um 
gagnsæi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar 
hefur ekkert gerst í þeim efnum. Það er 
bæði erfitt fyrir borgarbúa og borgar-
fulltrúa að nálgast ýmsar upplýsingar 
þar sem þær eru ekki aðgengilegar á vef 
borgarinnar. Heimasíðu borgarinnar er 
verulega áfátt og vantar mikið af upp-
lýsingum þar. Oft getur tekið vikur eða 
jafnvel mánuði fyrir borgarfulltrúa að fá 
svör við einföldum fyrirspurnum. 

Orð og athafnir  
fara ekki saman
Í skýrslu um þjónustuveitingu borgar-
innar sem gerð var síðasta sumar kemur 
fram að íbúar þurfi að hafa nokkra inn-
sýn inn í stjórnkerfi borgarinnar til að 
átta sig á hvaða þjónusta er í boði og 
hvar sé hægt að nálgast hana. Á meðal 
tækifæra til úrbóta sem þar eru nefnd er 
stórfelld aukning rafrænnar þjónustu, að 
nýta betur upplýsinga- og samskipta-
tækni og gera reglulegar þjónustukann-
anir. Slíkt hefur ekki verið uppi á pall-
borðinu hjá meirihlutanum því fyrir ári 
síðan kom Reykjavíkurborg verst út í 
þjónustukönnun 19 stærstu sveitarfélaga 
landsins svo í ár ákvað Reykjavíkurborg 
að taka ekki þátt í könnuninni. Þá fer 
meirihlutinn ekki eftir upplýsingastefnu 
borgarinnar sem samþykkt var síðasta 
sumar en þar kemur fram að ákvarðanir 
þurfi að byggjast á bestu fáanlegum upp-
lýsingum. Enn liggja ekki fyrir fullnægj-
andi gögn til að taka upplýsta ákvörðun 
um að loka svokallaðri neyðarbraut. 
Vinnubrögð meirihlutans í því máli sýna 
að það er eitt að samþykkja upplýsinga-
stefnuna og annað að framfylgja henni. 

Svör við fyrirspurnum 
Þar sem lítið er af upplýsingum og 
gögnum á heimasíðu borgarinnar 
þurfa borgarfulltrúar ýmist að óska 
eftir gögnum frá starfsmönnum borg-
arinnar eða leggja fram fyrirspurnir sem 
stundum getur tekið ansi langan tíma 
að fá svör við. 

Síðasta vor óskuðu Framsókn og flug-
vallarvinir eftir því að stjórnkerfis- og 
lýðræðisráð myndi kanna hvað það tæki 

langan tíma að afgreiða tillögur og svara 
fyrirspurnum í ráðum borgarinnar. Var 
það kannað hjá sjö af átta stærstu ráðum 
borgarinnar. Svarið var lagt fram fimm 
mánuðum síðar en einungis bárust upp-
lýsingar frá fimm af ráðunum því tvö af 
ráðunum svöruðu ekki stjórnkerfis- og 
lýðræðisráði. 

Sem dæmi um það hvað það getur 
oft tekið langan tíma að fá svör við 
fyrirspurnum þá lögðu Framsókn og 
flugvallarvinir fram tvær fyrirspurnir 
á fundi borgarráðs 19. nóvember sl., 
annars vegar var óskað eftir yfirliti yfir 
þær lóðir sem borgin væri með til sölu 
byggingarrétt á fyrir fjölbýlishús með 
fleiri en fjórum íbúðum og hins vegar var 
óskað eftir upplýsingum um það hvenær 
og hvaða tíu lóðir það væru sem borgin 
úthlutaði síðast eða seldi byggingar-
rétt á undir fjölbýlishús með fleiri en 
fimm íbúðum og þá hversu mörgum 
íbúðum. Það tók borgarstjóra átta vikur 
að svara þessum fyrirspurnum og þegar 
hann loks svaraði þá svaraði hann bara 
að hluta því sem hann var spurður að. 
Svarið við fyrri spurningunni var að 
engar slíkar lóðir væru til sölu. Síðari 
spurningunni svaraði hann ekki í sam-
ræmi við það sem spurt var um og þurfti 
því að ítreka spurninguna. Nú samtals 11 
vikum síðar er svarið enn ekki komið. 
Það er auðvitað algjörlega óviðunandi 
að það taki borgarstjóra svona langan 
tíma að svara og þegar hann svarar loks 
þá svarar hann ekki því sem hann er 
spurður að. Er slíkur dráttur ekki í anda 
opinnar og gagnsærrar stjórnsýslu og 
gerir borgarfulltrúum erfitt fyrir að 
rækja eftirlitshlutverk sitt.

Höfundur er
Guðfinna Jóhanna  

Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi 
Framsóknar og flugvallarvina
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FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 8-12

Vindakór 10-12Lundur 17-23

Langalína 28-32

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

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.

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.

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.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Útivistarparadísinni í KórahverfiFossvogsdalnum í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT NÝTT

NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Afhending við kaupsamning
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„Pappírinn 
hefur níu líf“
Spjallað við Ólaf Stolzenwald prentsmiðjustjóra hjá GuðjóniÓ 

Dagur prentiðnaðarins var 
haldinn hátíðlegur í gær, en 
ég leit inn í prentsmiðjuna 

GuðjónÓ af því tilefni og ræddi við 
Ólaf Stolzenwald prentsmiðjustjóra. Ég 
spurði hann fyrst af öllu um uppruna 
fyrirtækisins. 

„Guðjón Ó. Guðjónsson, forveri 
okkar, stofnaði prentsmiðjuna 1955 og 
þetta eru því orðin 60 ár í svartlistinni. 
Guðjón var sjálfur einnig umsvifamik-
ill í bókaútgáfu og gaf út yfir hundrað 
titla, meðal annars Ritsafn Jóns Trausta 
sem hann gaf út rétt um tvítugt. Við 
fórum í gegnum miklar breytingar á 
níunda áratugnum, en fram til þess 
tíma byggði prentsmiðjan rekstur sinn 
á prentun ávísanahefta frá morgni til 
kvölds, einnig ríkisskuldabréfa, banka-
bóka og víxla sem dæmi. Á einni nóttu 
gjörbreyttist starfsemin með tilkomu 
debit- og kretitkortanna. Og síðar með 
meiri rafrænum viðskiptum og rafbók-
inni. Á móti höfum við fundið fyrir 
auknum ferðamannastraumi og prent-
þjónustu við hótel og þjónustufyrir-
tæki ýmiss konar. Einnig í stafrænni 
prentun eftir þörfum og í umbúðum. 
Núverandi eigendur GuðjónsÓ hafa 
rekið fyrirtækið á sömu kennitölunni 
frá 1992. Við höfum verið leiðandi í 
umhverfismálum frá árinu 2000 og 
með Svansvottun í hartnær 16 ár, en 
við vorum fyrstir til að fá Svaninn.“

Raftækin menga líka
- Í hverju felst þessi umhverfisvottun? 

„Að bera Svansmerkið svo lengi 
hefur þýtt það að við höfum náð að 
koma vottuðum pappír í rúm 90% af 
heildarinnkaupum. Það þýðir að okkar 
mati að hægt sé að kalla prensmiðj-
una alvöru vottað fyrirtæki og „grænt 
í gegn“. Það þarf að gera þetta af hug-
sjón. Öll flokkun er mjög nákvæm 

og óflokkað almennt sorp er nánast 
horfið og allt fer í flokkun til eyðingar 
og endurvinnslu. Stórt skref var stigið 
þegar við fórum í þurrprentplötufram-
leiðslu og því eru engin framköllun-
arefni lengur notuð og prentplatan 
framkallast í vatni á prentvél.“
- Í gagnrýninni á pappírinn gleyma 
menn því kannski að framleiðsla og 
förgun raftækjanna er mengandi? 

„Fáir gera sér grein fyrir því hvað 
þarf til að gera heimsbyggðina enn 
meira raftækjavædda. Því fylgir aukin 
orkunotkun og rekstur stórra gagna-
vera, ásamt mikilli förgun raftækja 
og óæskilegra efna sem notuð eru við 
framleiðslu slíkra tækja. Raftækja-
iðnaðurinn er mjög mengandi og 

hratt er gengið á málma sem þarf við 
þá framleiðslu. Það sem ég á við í raun 
er að við erum kanski að bera saman 
epli og appelsínur. Hér heima eru dæmi 
um að menn stilli þessu þannig upp 
að pappírsvinnsla sé óvistvæn, án þess 
að skýringar komi hversu vistvænar 
rafrænar lausnir eru. En engu síður 
vinnur þetta vel saman, prentefni og 
rafrænn flutningur á upplýsingum 
og rafbókin er skemmtilegur kostur. 
Sjarmurinn liggur í fallega prentaðri 
bók eða prentgrip að okkar mati. Við 
segjum oft í gríni að prentuð Bíblía 
Gutenbergs frá fimmtándu öld sé enn 
til, en mikið magn rafrænna upplýs-
inga ófinnanlegt vegna tæknilegra örð-
ugleika við að nálgast þær eða afrita.“

Pappír úr sjálfbærum  
nytjaskógum 
- Nú er mikið amast við pappírsnotkun 
hvarvetna, er ástæða til þess? 

„Mér finnst þurfa að tala pappírinn 
upp, en fyrirtæki og opinberar stofn-
anir tala um útrýmingu á pappír og 
vilja hætta í pappírnum. Oft er uppi 
sá misskilningur hjá PR-mönnum 
þessara aðila að pappír sé fenginn úr 
regnskógum Brasilíu og þetta sé óvist-
vænn iðnaður sem gangi endalaust á 
auðlindir. Reyndin er allt önnur og 
vottaður pappír, sem er orðinn mest 
notaður hér heima og víða um heim, 
kemur úr sjálfbærum nytjaskógum þar 

sem endurplöntun á sér stað um leið. 
Skógar eru sjálfbærir á Norðurlöndum 
og í Þýskalandi. Þá er framleiðslutækni 
við pappírsvinnslu orðin mun hrein-
legri en áður var.“
- Nýtur prentiðnaðurinn vinsælda 
meðal ungs fólks? 

„Almenn iðnfyrirtæki á Íslandi finna 
fyrir því að erfitt er að fá yngra fólk 
til að fara í fagmenntun og handverk, 
en prentiðnaður hefur verið verið 
heppnari með það og margir eru að 
læra grafíska miðlun og ljósmyndun, 
en kannski færri sem fara í prentun og 
bókbandsfrágang.“

bjb

Þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í 
ósamsettum einingum, eða lætur okkur um 
samsetninguna. Að sjálfsögðu önnumst við 
líka uppsetningu og endanlegan frágang.
Fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Fjölbreytt úrval aF hurðum, Framhliðum, 
klæðningum og einingum

styrkur - ending - gæði

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

HÁGÆða ÞvOttaHÚSiNNrÉttiNGar

FATASKÁPAR &
reNNiHUrðir

Opið: 
Mán. til föstudaga kl. 09 til 18  
Laugardaga kl. 11 til 15

Guðjón Ó. Guðjónsson setur upp blýform.

Ólafur Stolzenwald prentsmiðjustjóri.

DAGUR PRENTIÐNAÐARINS



FRAMÚRSKARANDI
FRÍHÖFN
OG FARÞEGAR
Við erum stolt af því að vera framúrskarandi fyrirtæki 

þriðja árið í röð. Starfsfólk okkar á heiður skilinn fyrir 

sín góðu störf en við erum ekki síður ánægð með allt 

það frábæra fólk sem fer um Fríhöfnina á hverjum degi.

Hlökkum til að taka á móti ykkur næst þegar útþráin 

leiðir ykkur í ferðalag.

www.dutyfree.is
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„Forsenda skatts getur ekki byggst 
á viðskiptum sem aðrir stunda!“
Rætt við nokkra húseigendur um hækkun fasteignagjalda

Borgarbúar hafa nú nýverið 
fengið senda álagningarseðla 
vegna fasteignagjalda, en 

mörgum ofbjóða miklar hækkanir, sér 
í lagi eigendum verslunarhúsnæðis í 
miðbænum. Fasteignaskattur reiknast 
af fasteignamati húss og lóðar. Álagn-
ingarprósentan á atvinnuhúsnæði er 
1,65%. Ég hitti fyrir nokkra eigendur 
atvinnuhúsnæðis í miðbænum af þessu 
tilefni. Við rýndum í álagningarseðlana 
og skoðuðum þá breytingu sem orðið 
hefur á gjöldunum milli ára. 

Gríðarlegar hækkanir
Ég ræddi fyrst við fasteignaeiganda á 
Laugavegi 24 sem sýndi okkur álagn-
ingarseðlana sína fyrir árið í ár og tvö 
seinustu ár, en um er að ræða verslun-
arhúsnæði sem er 278,9 fermetrar að 
stærð. Fyrir árið 2014 námu fasteigna-
gjöldin 759.825 kr. Í fyrra voru þau 
komin upp í 926.640 kr. en í ár nema 
þau 1.423.967 kr. Það er tæplega 54% 
hækkun milli ára og ríflega 87% hækkun 
á aðeins tveimur árum. 

Viðkomandi fasteignaeigandi hefur 
rekið verslun á sama stað í þrjá áratugi, 
en horft upp á mikinn samdrátt í rekstri 
sínum á umliðnum árum vegna hefts að-
gengis að miðbænum. Svo stókostlegar 
hækkanir fasteignagjalda eru vitaskuld 
í hróplegu ósamræmi við gengi rekstr-
arins, en hann þarf að selja vörur fyrir 
um fjórar milljónir króna til að eiga fyrir 
skattinum. 

Sexfaldur munur milli hæða
Af 123,8 fermetra verslunarhúsnæði all-
nokkru innar við Laugaveg voru álögð 
fasteignagjöld 320.206 kr. fyrir árið 2015 
en þau eru 398.228 í ár. Af 45,1 fermetra 
verslunarplássi í sama húsi voru lögð á 
fasteignagjöld upp á 242.723 kr. í fyrra 
en 300.827 í ár. Í þessum tilfellum er um 
að ræða hækkun sem nemur 23% og 
24% milli ára. Viðkomandi fasteigna-
eigandi benti á að á sama tíma hefði 
húsaleiga hækkað um aðeins 2% milli 
ára. Í sama húsi er íbúð á annarri hæð, 
sem er 62,2 fermetrar að stærð. Fyrir 
árið 2015 námu fasteignagjöldin fyrir 
þá íbúð 64.086 kr. , en fóru upp í 69.731 
kr. í ár. Það gera 1.121 kr á fermetrann 
núna í ár. Fasteignagjöldin per fermetra 
á hæðinni fyrir neðan eru aftur á móti 
3.217 kr. annars vegar og 6.670 hins 
vegar. Í síðara tilfellinu er því sexfaldur 
munur á fasteignagjöldum eftir hæðum 
í sama húsi. 

Í þessu sama húsi er iðnaðarstarfsemi 
á annarri hæð, samtals 81,7 fermetrar. 
Gjöldin af því í fyrra námu 295.400 kr. 
en eru núna komin upp í 323.235 kr. 
Eigandi þessa húsnæðis á einnig iðnað-
arhúsnæði við Hátún á annarri hæð. Það 
er 382,4 fermetrar að stærð. Fasteigna-
gjöldin þar í fyrra voru 489.384 kr. , en 
eru núna komin upp í 535.951 kr. Þessi 
húsnæði eru sambærileg, en við Lauga-
veginn nema fasteignagjöldin 3.956 kr. 
per fermeter, en 1.402 kr. við Hátún. 
Það er því engin furða að margvísleg 
starfsemi hrekist úr gamla bænum. Hér 
hefur húseigandinn mikinn hvata til að 
breyta atvinnuhúsnæði á annarri hæð í 
íbúðir, líkt og mjög víða hefur verið gert, 
en nánast öll verslun er horfin af annarri 
hæð við Laugaveg. 

„Út í hött“
Á Laugavegi 51 hækkuðu fasteigna-
gjöldin um 33% milli ára, fóru úr 
1.818.459 kr. í 2.426.661 kr. fyrir þrjú 
verslunarpláss. Þarna hafði engin 
breyting orðið á leigutökum og velta við-
komandi verslana ekki aukist milli ára. 
Eigandi viðkomandi húsnæðis, Helgi 
Njálsson, sagði í samtali við Reykjavík 
vikublað: „Verðbólgan á síðasta ári var 
um 2%, og nú krefst Reykjavíkurborg 
33% hærri fasteignagjalda af eign-

innni! Hvað hefur breyst? Ekkert. Það 
eru sömu eigendur, sömu leigjendur 
og sömu leigusamningar. Við vitum 
af hverju þessir skattar eru að hækka 
svona mikið, það er vel þekkt. Ég hef 
velt þessu mikið fyrir mér. Ég get ekki 
séð að skattstofn geti byggst á afleiðu. 
Forsenda skatts getur ekki byggst á við-
skiptum sem aðrir stunda! Stenst það 
stjórnarskrána að skattstofn hjá einum 
aðila sé byggður á viðskiptum annarra 
aðila sem hann kom hvergi nærri? Mat 
á verðmæti fasteigna, fasteignamat, er 
ekkert annað er skemmtileg tölfræði 
um þróun á eignum fólks. Gunni í næsta 
húsi gerði góðan díl! Ég er ánægður 
fyrir hans hönd. En að hans viðskipti 
verði grunnur að skattstofni hjá mér og 
öðrum sem komu hvergi nálægt þessum 
viðskiptum út í hött.“

Í næsta hús við hækkuðu fasteigna-
gjöldin í einu verslunarplássi um 48% 
milli ára. 

52% hækkun á tveimur árum
Á verslunarhúsnæði nokkru innar, eða 
við Hlemm, nemur hækkunin 22% milli 
ára, fer úr 1.623.460 kr. í 1.983.258 kr. 
Árið 2014 námu fasteignagjöldin fyrir 
umrætt húsnæði 1.299.800 kr. , svo 
hækkunin á tveimur árum er um 53%. 
Eigandi viðkomandi húsnæðis sendi 

fyrirspurn til Fasteignamats ríkisins í 
fyrra varðandi það hverju þessu mikla 
hækkun sætti og hefur ekki enn fengið 
svör – ári síðar. Hann segir í samtali 
við Reykjavík vikublað að brúttótekjur 
fyrirtækis hans hafi lækkað um 9,2% 
milli áranna 2013 og 2014. Þá leigir 
hann út hluta af húsnæðinu undir aðra 
verslun, en ekki fæst hærri leiga en sem 
nemur 725 kr. á fermeter á mánuði. Þá 
hafi virði verslunarhúsnæðisins rýrnað 
enn frekar við flutning Arion banka frá 
Hlemmi. Að auki hafi ýmis verslunar-
pláss í næsta nágrenni staðið auð lengi. 

Hækkanir upp úr öllu valdi
Eigandinn segir þessa álagningu í hróp-
andi ósamræmi við lög um skráningu 
og mat fasteigna. Í 2. gr. þeirra segir 
orðrétt: „Fasteign skal meta til verðs 
eftir því sem næst verður komist á 
hverjum tíma og nánar er kveðið á 
um í lögum þessum.“ Í 23. gr. sömu 
laga segir að Fasteignamati ríkisins 
beri að safna gögnum eftir föngum og 
vinna úr þeim yfirlitsupplýsingar um 
gangverð fasteigna við kaup og sölu og 
breytingar á því. Viðmælendur segja 
ótækt að þetta sé túlkað með þeim hætti 
að fasteignagjöldin séu gerð að „afleiðu“. 
Aukin ásókn í húsnæði undir ferða-
tengda starfsemi í miðbæ Reykjavíkur 
sé notað sem tylliástæða til að hækka 
fasteignamat í nálægum húsum upp úr 
öllu valdi og það á sama tíma og virði 
húsnæðis undir venjuleg verslunarnot 
sé í mörgum tilfellum að rýrna. Með 
þessu móti séu borgaryfirvöld að ýta 
undir ruðningsáhrifin af ferðaþjónust-
unni og reka gamalgrónar verslanir burt 
um miðbænum. 

Ekki virtur svars
Eigandi húsnæðisins við Hlemm sendi 
bréf til Fasteignamats og fór fram á 
það með rækilegum rökstuðningi að 
gjöldin yrðu lækkuð, en í 31. gr. laga 
um skráningu og mat fasteigna segir að 
unnt sé að krefjast nýs úrskurðar Fast-
eignamats um matsverð eignar. Bréfið 
er dagsett 5. febrúar 2015, en nú einu 
ári síðar og degi betur, hefur ekki enn 
borist svar. „Hvernig var þetta aftur 
með talið um opna stjórnsýslu,“ segir 
viðkomandi fasteignaeigandi og bætir 
því við að embættismennirnir sem véli 
um þessa hluti séu ósnertanlegir: „Af 
öllu þessu má ljóst vera að hið opinbera 
á alls kostar við okkur borgarana, sem 
virðumst ekki hafa nein úrræði til að 
hnekkja svo svívirðilegum hækkunum 
fasteignagjalda.“

Að ofansögðu má ljóst vera að nú-
gildandi fyrirkomulag gengur ekki 
upp. Fasteignagjöld hækka um allt að 
87% á tveimur árum á sama tíma og 
virði húsnæðis undir hefðbundin not 
rýrnar hratt. Eignarskattar hafa almennt 
verið á undanhaldi í hinum vestræna 
heimi, enda í huga flestra ósanngjarnt 
að leggja á skatta án tillits til tekna. Í 
þeim dæmum sem hér voru nefnd sést 
að verið er að grafa undan hefðbundinni 
atvinnustarfsemi í miðbænum með því 
að reikna fasteignagjöld sem hlutfall af 
mögulegu verðmæti eigna við sölu og 
auðvitað getur enginn vitað hvert sölu-
virði eignar er fyrr en hún hefur verið 
seld. Mun sanngjarnari regla væri að 
miða við eina fasta tölu per fermetra, 
en affarsælast væri að afnema fasteigna-
gjöld með öllu. 

Björn Jón Bragason

Álögð fasteignagjöld á nokkrum verslunarplássum við Laugaveg, saman-
burður milli ára.

2015 2016 Hækkun

Laugavegur 24 926.640 1.423.967 54% hækkun

Laugavegur 51 1.818,459 2.426.661 33% hækkun

Laugavegur 118 1.623.460 1.983.258 22% hækkun

„Fasteignagjöld hækka um allt að 87% á tveimur árum á sama tíma og virði húsnæðis 
undir hefðbundin not rýrnar hratt.“

„Mat á verðmæti fasteigna, fasteignamat, er ekkert annað er skemmtileg tölfræði um 
þróun á eignum fólks. Gunni í næsta húsi gerði góðan díl! Ég er ánægður fyrir hans hönd. 
En að hans viðskipti verði grunnur að skattstofni hjá mér og öðrum sem komu hvergi 
nálægt þessu viðskiptum er úti í hött,“ segir einn viðmælenda.



Gæðin í fyrirrúmi hjá 
Reykhúsinu Reykhólar
Reykhúsið Reykhólar Eyrartröð 
16 Hafnarfirði hefur frá upphafi 
ákveðið að halda uppi kröfum um 
góð gæði í framleiðslunni og halda 
bæði ferskleika og bragðgæðum, 
það gerum við með kaupum á 
íslenskum gæða laxi frá laxeldis-
fyrirtækinu Fjarðarlaxi þar sem 
laxinn er alinn við bestu hugsan-
legar aðstæður segir Oddur Friðrik 
Vilmundarson framkvæmdastjóri 
með þessum ráðstöfunum þykir 
okkur við hafa getað uppfyllt kjör-
orð okkar, sem er og verður gæði og 
gott bragð.“

Sérhæfðir í reyktum fiski
Við sérhæfum okkur í reyktum og 
gröfnum laxi og öðrum bleikfiski segir 
Oddur en ákveðið var fyrir tveimur 
árum að einfalda vinnsluna með því 
að taka nánast út alla fersklax söluna 
og sérhæfa okkur í því sem við erum 
bestir í. 

Hjá okkur eru fimm stöðugildi í fullu 
starfi og veitir ekki af, því vinnslan 
okkar byggis á mikilli handavinnu, 
við handflökum laxin, handsneiðum, 
og notum ekki mikið vélar til verka, á 
álagstímum þá er bætt við fólki eftir 
því sem þarf segir Oddur. Reykti lax-
inn frá Reykhúsinu Reykhólum þykir 
einstaklega bragðgóður og fékk hann 
gullverlaun árið 2014 í keppni MFK. 
sem er haldin annað hvert ár en hlaut 
fyrirtækið silfurverðlaun fyrir graf-
laxinn. 

Íslenskar matvöruverslanir og 
erlendur markaður
Aðal áherslurnar okkar eru sala inn-
anlands til matvöruverslana, hótela 
og veitingarstaða, seljum við vörurnar 
okkar í eftirtöldum verslunum, í Krón-
unni, Fjarðarkaup, Hagkaup, Mela-
búðin, Nóatúni, Kjarval, Kvosin og 
í sælkeraverslunina Pure food Hall í 
flugstöðinni, það er alltaf þó nokkur 
útflutningur hjá okkur sem er að 
aukast á hverju ári, aðalega til Sviss, 
Spánar, Bretlands og Þýskalands segir 
Oddur. „Við höfum verið með trygga 
viðskiptavini innanlands og erlendis 
í fjölda ára sem vilja fá okkar gæða-
vörur. Við bjóðum fyrst og fremst upp 
á gæði og gott bragð, hefur það skilað 
okkur sterkum viðskiptatengslum við 
viðskiptavini, bætir hann við. 

Starfsemin byggð  
á mikilli þekkingu
Reykhúsið Reykhólar var stofnað í 
desember 2009 af Oddi Vilmundar-
syni og Aðalsteini Finsen. Báðir hafa 
langa reynslu af vinnslu sjávarafurða. 
Drög að stofnun reykhússins Reyk-
hóla voru lögð á vormánuðum 2009, 
en stofnendur fyrirtækisins voru sam-
mála um að rými væri fyrir gæðavöru 
á þessu sviði á markaði hérlendis sem 
og erlendis. 

Fengin var ráðgjafi til liðs með Oddi 
og Aðalsteini sem kom sér vel þar sem 
hann hafði mjög mikla þekkingu og 
reynslu af framleiðslu og meðhöndlun 
á laxi. 

KYNNING
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Minni  
hraði  
– meiri  
mengun
Viðtal við Sigfús Thorarensen  
byggingarverkfræðing

Líklega hafa fáir íslenskir verk-
fræðingar jafnvíðtæka reynslu 
af hvers kyns byggingarfram-

kvæmdum og Sigfús Thorarensen. 
Hann er fæddur og uppalinn hér í 
borg, lauk stúdentsprófi frá Mennta-
skólanum í Reykjavík 1956, fyrrihluta-
prófi í verkfræði frá Háskóla Íslands 
1959 og prófi í byggingarverkfræði frá 
DTH í Kaupmannahöfn 1962. Hann 
hefur á langri starfsævi stýrt fram-
kvæmdum víðs vegar um heim, en 
lengst af starfaði hann hjá E. Phil & 
Søn AS í Kaupmannahöfn. Sigfús hefur 
mikla reynslu af vegaframkvæmdum 
og því vel við hæfi að heyra hans álit á 
þeim málum hér í borg. Mér lék fyrst af 
öllu forvitni á að spyrja Sigfús út í feril 
hans sem spannar næstum hálfa öld. 

„Ég varð verkfræðingur 1962 og bjó 
í yfir 30 ár erlendis. Ég kom einnig 
að vegagerð hér á landi og var meðal 
annars stjórnandi hjá verktökum 
við lagningu vegar yfir Hellisheiði 
1971–73 og Flóavegar 1974–77. Þá 
stjórnaði ég lagningu smá spotta af 
Hringveginum í Kollafirði 1973–74. Ég 
stjórnaði líka gerð fyrri jarðganganna 
á Siglufirði og hluta af framkvæmdum 
við Hvalfjarðargöngin. Sömuleiðis 
vann ég við virkjanir hér heima, þar 
á meðal stjórnaði ég framkvæmdum 

við stöðvarhús og inntaksmannvirki 
Hrauneyjarfossvirkjunar og kom 
að gerð jarðganga fyrir stöðvarhús 
Kárahnjúkavirkjunar.“
- Þú starfaðir líka lengi í þró-
unarlöndum. 

„Ég bjó meðal annars í sex ár í 
Tanzaníu og starfaði við vegagerð 
og í önnur sex ár í Suður-Jemen við 
hafnargerð og vegagerð. Meðan ég bjó 
í Suður-Jemen var það ennþá öruggt 
land. Í Tanzaníu stjórnaði ég gerð 250 
km vegar 1991–94 og 60 km langs kafla 
af Tanzam-þjóðveginum 1999–2001. 
Á árunum 1994–97 hafði ég meðal 
annars yfirumsjón með byggingu 60 
km vegar í Bangladesh og endurnýjun 
flugbrauta Entebe-flugvallar í Úganda, 
sem varð frægur þegar ísraelskri far-
þegaþotu, sem hafði verið rænt, var 
lent þar. Ég vann einnig í Jamaika og 
Mósambik.“

Strangar gæðakröfur
- Hvernig hafa vegir enst hér á landi? 

„Þjóðvegirnir sem voru lagðir hér 
upp úr 1970 entust mjög vel. Vegirnir 
frá Rauðavatni að Lögbergi yfir Hell-
isheiði og til Selfoss og uppí Kollafjörð 
voru byggðir fyrir lán frá Alþjóð-
bankanum og strangar gæðakröfur 
gerðar til undirbyggingar, burðarlaga 

og slitlaga, sem eru þrír meginhlutar 
vegarins. Burðarlögingin þurfa að vera 
góð. Erlendis á þungaflutningavegum 
geta þau þurft að vera uppí 50 cm 
þykk. Á Íslandi erum við svo heppin 
að gjarnan er stutt í góðar steinfyll-

ingar sem krefjast þynnra burðarlags. 
Ofan á burðarlagið kemur slitlagið. 
Á Vesturlandsvegi upp í Mosfellsveit 
var steypt slitlag sem entist lengi. 
Um þessar mundir kom olíumöl til 
sögunnar. Hún er út af fyrir sig góð 

fyrir íslenskar aðstæður og getur beðið 
í haug eftir hagstæðu veðri til útlagnar 
meðan malbik verður að leggja út 
strax eftir blöndun. Olíumöl var lögð 
á Hellisheiðina og Kamba til Selfoss 
og reyndist mun betur frá Kömbum 
til Selfoss. Það verður að segjast að 
þessir vegir hafa enst vel, en að sjálf-
sögðu með viðhaldi. Flóavegurinn frá 
Selfossi að Skeiðaafleggjara var ekki 
eins vel heppnaður. Þar var sparað í 
undirbygginguna og verulegt missig 
kom fram.“

Íslensk steinefni ekki slitsterk
- Nokkuð hefur verið rætt um gæði 
malbiksins að undanförnu, að hverju 
þarf að huga við gerð þess? 

„Malbik er blanda af steinefnum 
(möl) og biki (olíutjöru) þar sem 
bikið límir steinefnin saman og er al-
gengasta efni slitlaga í fjölfarnari vegi 
og götur á Íslandi í dag. Slitlög á ís-
lenskum vegum og götum búa við hörð 
skilyrði. Skifti frosts og þýðu eru tíð á 
vetrum, nagladekk eru gjarnan notuð 
meirihluta árs og viðhaldi er ábótavant. 
Íslensk steinefni eru flest ekki slitsterkt, 
enda unnin úr tiltölulega ungu bergi, 
gosbergi. Djúpberg, sem er sterkara, 
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Netfang - sala@limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300  |  Söludeild: 412 5350

Andlit hússins
er bílskúrshurð frá Límtré Vírnet
Stuttur afgreiðslutími – uppsetningarþjónusta

            Söluaðili: 

limtrevirnet.is

Á smáspotta við heimili Sigfúsar eru heil þrjú skilti sem gefa til kynna að hámarkshraðinn sé 30 km/klst. Mynd: Þormar Vignir

Hér ræðir Vísir við Sigfús árið 1972.
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Nýir fiskréttir hjá Hafinu
Þorskhnakkar í BBQ - Lúða í spicy lemon - Langa í líbönskum búningi
Steinar Bjarki Magnússon, matreiðslumeistari og verslunarstjóri í Hlíða-
smára, segir margt nýtt vera á nálinni hjá fyrirtækinu og má þar nefna 
einna helst nýja fiskrétti. „Nýir réttir líta dagsins ljós hjá okkur. Má þar 
nefna löngu í líbönskum búningi og þorskhnakka í BBQ. Auk þess erum 
við með frábæra chimmichuri maríneringu sem er afar góð með laxi. Og 
ekki má gleyma lúðu í spicy lemon sem við erum með en gaman er að segja 
frá því að hún sló í gegn í síðustu viku,“ segir Steinar. Við erum alltaf að 
bæta úrvalið hjá okkur og leggjum ávallt áherslu á hollan og góðan fisk,“ 
segir Steinar. Hann bætir við: „Við leggjum mikið upp úr því að hafa allt, 
sem við bjóðum upp á, ferskt og hollt.“

Þjónusta veitingastaði  
og mötuneyti
Frá opnun Hafsins hefur fyrirtækið 
þjónustað mötuneyti og veitingastaði 
á höfuðborgarsvæðinu og hefur sú 
starfsemi færst í aukana á síðastliðnum 
árum. Hafið þjónustar veitingastaði og 
fagaðila í matreiðslugeiranum. „Hvort 
sem um er að ræða einyrkja eða stór 
veitingahús þá sníðum við lausnirnar 
að hverjum og einum,“ segir Steinar. 
„Veitingageirinn gerir miklar kröfur og 
því einblínum við á að veita ríkulegan 
sveigjanleika, persónulega þjónustu og 
umfram allt besta mögulega hráefni,“ 

segir hann. Hvað varðar mötuneytin 
segir hann að fyrirtækið sérhæfi sig í 
þjónustu við stærri og smærri mötu-
neyti og er þjónustan löguð að þörfum 
og umsvifum hvers og eins. „Við vitum 
að mötuneyti treysta á gott hráefni og 
hagkvæmni. Því leggjum við áherslu 
á sveigjanleika og samkeppnishæfni 
ásamt því að rækta frábær viðskipta-
sambönd,“ segir Steinar. 

Aðsetur skrifstofu og mötuneyta- og 
veitingastaðaþjónustu var fært í rúmgott 
húsnæði að Fiskislóð á Granda árið 2014. 
Þar hefur flökun og fiskvinnsla fyrir-
tækisins farið fram síðan 2013. „Nú er 

í bígerð að fara í enn stærra húsnæði í 
byrjun febrúar. Það er einnig á Fiskislóð 
á Granda svo hægt er að auka framleiðslu 
og þjónustu enn frekar,“ segir Steinar. 

Þrjár verslanir
Hafið var stofnað árið 2006 og var fyrsta 
verslunin opnuð í Hlíðasmára Kópa-
vogi. Árið 2013 var síðan opnuð önnur 
verslun í Spönginni í Grafarvogi þar sem 
velgengni verslunarinnar í Hlíðasmára 
var gífurleg. Þriðja verslunin var síðan 
opnuð í Skipholti 70, snemma vetrar 
2015, þar sem fiskbúðin Hafrún var til 
húsa. „Þar var öllu sópað út og er nýja 
nýja búðin með sömu áherslur og kröfur 
og hinar tvær. Nágrannar hennar geta 
því gengið að því vísu að fá sömu gæði 
og þjónustu líkt og í hinum tveimur,“ 
segir Steinar. Opnunartími Hafsins er 
alla virka daga frá kl. 10.00 til 18.30. 

Á facebook síðu Hafsins koma reglu-
lega nýjar upplýsingar um ýmis sértil-
boð. Svo sem fiksréttur dagsins og tilboð 
vikunnar. 

Frekari upplýsingar um fyrirtækið má 
sjá vefsíðunni www.hafid.is
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er af skornum skammti hér á landi og 
hefur því verið flutt inn frá Noregi og 
víðar þegar vel hefur átt til að vanda. 
Þá eykur það umferðaröryggi að nota 
ljóst berg í slitlög frekar en dökkt, en 
íslenska bergið er yfirleitt dökkt. 

Í gosberginu er meira af holum en í 
djúpberginu og þarf bikið að fylla þær 
eins og kostur er og krefjast íslensk 
steinefni því meira biks. Ég óttast þó 
að hér á landi sé farið yfir mörkin varð-
andi bikinnihald, því ekki má gleyma 
því að bikið er slitveikari hlutinn í 
malbikinu. Sé of mikið bik „blæðir“ 
malbikið sem kallað er, bikið kemur 
uppá yfirborð nýlagðra gatna sem verða 
flughálar í rigningu og malbikið slitnar 
hraðar en ella. Ef slitlagið er lélegt og 
því illa viðhaldið hripar vatn í gegnum 
það og niður í burðarlagið. Vatnið frýs 
og þennst út um 10% og myndar hol-
rúm í burðarlaginu sem ekki lokast 
aftur. Þegar þetta gerist ítrekað tapar 
burðarlagið styrk sínum og á endanum 
myndast pottholur í slitlagið, eins og 
við sjáum núna víða á götum borgar-
innar. Fólk ekur ítrekað í þessar holur 
og sker dekkin, auk alls annars tjóns 
sem verður á bílum.“

Vanrækslan er stórhættuleg
- Borgarstjórnarmeirihlutinn virðist 
vera mjög andsnúinn mislægum gatna-
mótum, en við komumst varla hjá því 
að reisa ný mannvirki af því tagi? 

„Mikill umferðarþungi kallar á 
mislæg gatnamót. Alltof mikill tími 
fer til spillist þegar bílar stöðva á 
fjölförnum gatnamótum, að ekki sé 
minnst á menginuna sem af þessu 
hlýst. Sama fólk sem talar á móti mis-
lægum gatnamótum segist vilja að við 
búum í heilsusamlegri borg. Hjálmar 
Sveinsson, formaður umhverfis- og 
skipulagsráðs borgarinnar, var í viðtali 
við Morgunblaðið þegar Parísarfund-
urinn var að byrja. Þar talaði hann um 
að lækka umferðarhraða úr 60 í 50 km/
klst. Þetta mun þýða meiri mengun, 

enda eykst brennslan á ekinn kíló-
meter þegar dregið er úr hraða. Þetta 
á ekki síður við um hraðahindranir, en 
fjöldi hraðahindrana á íbúa í Reykjavík 
hlýtur að vera algjört heimsmet. Van-
rækslan á gatnaviðhaldi borgarinnar 
er grein af sama meiði. Hún er bæði 
mengandi og stórhættuleg. Ís sem frýs í 

hjólförum á slitnu malbiki og pottholur 
eru vísvitandi slysagildrur.“

Klúður borgarstjórnar-
meirihlutans
„En vandinn er ekki bara af í framan-
nefndum atriðum. Ég tók saman að 
gamni nokkur klúður borgarstjórn-

armeirihlutans, en listinn er stöðugt 
að lengjast: 1. Flutningarnir með 
hreyfihamlaða og fatlaða. Það var eitt 
stórt skipulagsleysi. Meira að segja var 
sagt upp hópi fatlaðs fólks til að koma 
þessu vanhugsaða verkefni á. Hver 
ber eiginlega ábyrgð á því og hver var 
kostnaður af því? 2. Viðskiptabannið 

á Ísrael. 3. Stjórnleysið á fjármálum 
borgarinnar. Þegar illa gengur í fyrir-
tækjum er oftast reynt að auka fram-
leiðni og spara í starfsmannahaldi. 
Þessu virðist ekki vera við komandi 
hjá núverandi borgarstjórn, heldur er 
dregið úr þjónustu og gjöld á borgar-
búa hækkuð. 4. Flugvallarmálið, þar 
sem gefið er út framkvæmdaleyfi án 
samþykkis innanríkisráðherra. Þegar 
svo borgin fer í málaferli við ríkið er 
málinu vísað frá vegna formgalla. 5. Í 
sorphirðunni er þjónustan minnkuð 
og gjöldin hækkuð. Þá var á dögunum 
borin fram til samþykktar áætlun í 42 
liðum í þessum málaflokki án þess að 
nokkur kostnaðaráætlun lægi fyrir. 6. 
Mjókkun Grensásvegar er ónauðsynleg 
framkvæmt uppá 170 milljónir. 7. Ný-
lega voru lögð á enn hærri gjöld vegna 
nýbygginga á sama tíma og flestir eru 
sammála um mikilvægi þess að draga 
úr byggingarkostnaði. 8. Píratarnir eru 
kapítuli út af fyrir sig. Þeir hafa manna 
mest talað fyrir almennum atkvæða-
greiðslum og gagnsæi og lýðræði. Samt 
starfa þeir með meirihluta þar sem 
þessi prinsip eru gjörsamlega jörðuð. 
Svona mætti lengi halda áfram að telja.“

bjb

Á myndinni má sjá skrið á tiltölulega nýju malbiki á skiptistöð strætisvagna í Spönginni 
í Grafarvogi, en umferð er samt lítil á þessum stað. Malbikið skríður til og hleðst upp 
vegna umferðar strætisvagna. Rásir og hjólför í malbiki, nokkuð sem sést ekki erlendis.

Malbik lagt erlendis. Neðst eru burðarlög og efst slitlag. Ef allt er gert nákvæmlega eftir reglum og stöðlum verður endingin margföld 
á við það sem almennt þekkist hér á landi.
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Sex leiðir til að nota 
matarsóda á líkamann
Matarsódi getur verið til 

margra hluta nytsamlegur. 
Hann má meðal annars nota 

til að fríska upp á mottur og sófa á heim-
ilinu og einnig sem tannhvíttunarefni. 
En hægt er að nota matarsódann til 
ótrúlegustu hluta. 

Hér eru nokkrar leiðir til að nota 
þetta hvíta undraduft á líkamann

Til að mýkja hendurnar
Ef húðin á höndunum er þurr og gróf 
prófaðu að nota matarsóda á þær. 
Blandaðu sódanum við vatn og sápu og 
nuddaðu hendurnar vel með blöndunni. 
Skolaðu síðan með volgu vatni. Þetta 
mýkir ekki aðeins hendurnar heldur 

eyðir lykt eins og t.d. lauklykt sem sest 
í húðina þegar laukur er skorinn. 

Einnig má nota sömu blöndu á aðra 
bletti og hörð og þurr svæði á líkam-
anum, eins og til dæmis olnboga og hné. 

Til að eyða bólum
Búðu til blöndu úr matarsóda og 
örlitlu vatni og berðu á bólurnar. Þetta 
þurrkar upp bólurnar og eyðir þeim. 

Í baðið
Settu lítinn bolla af matarsóda út í bað-
vatnið til að koma jafnvægi á sýrur í lík-
amanum sem valda líkamslykt og gera 
húðina þurrari. Afraksturinn verður 
mjúk og geislandi húð. 

Við andfýlu
Matarsódi er góður til að eyða lykt. 
Settu teskeið af matarsóda út í glas af 
vatni. Hrærðu vel í og skolaðu síðan 
munninn. Gorglaðu líka vel til að 
hreinsa hálsinn og tungurætur því þar 
eru miklar bakteríur. Gættu þess síðan 
að spýta öllu út úr þér. 

Í hárið
Notaðu matarsóda til að hreinsa óæski-
leg efni úr hári og hársverði. Ekki er þó 
ráðlegt að setja matarsóda oftar en einu 
sinni í mánuði í hárið þar sem pH-gildi 
hans er hátt. 

Við húðhreinsun
Leikkonan Emma Stone, sem þykir 
hafa fallega og hreina húð, segir mat-
arsóda frábæran til að hreinsa húðina 
og fjarlægja dauðar frumur. Hún segist 
blanda matarsóda við andlitsvatn en 
sódinn fjarlægir dauðar húðfrumur 
og bætir litaraftið.

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI
n1,2 kg skötuselur eða 
þorskhnakkar
n60 gr salt
n60 gr sykur
n1 tsk kúmen
n1 tsk cayenne
n¼ tsk mulinn negull

HRÁEFNI
n500 gr sætar kartöflur
n500 gr bökunarkartöflur
n500 gr smjör
n100 gr laukur
n1 stk hvítlauksrif
n100 gr rifinn parmesanostur
n30 gr söxuð steinselja

HRÁEFNI
n4 dl hvítvín
n500 ml rjómi
n1 teningur af kjúklingakrafti
n1 geiri hvítlaukur
n1 stk skarlottulaukur
n100 gr smjör

Létt- 
saltaður 
skötuselur  
eða þorsk- 
hnakkar 
Við fengum þessa uppskrift af léttsöltuðum 

skötusel hjá Steinari Bjarka, matreiðslu-
meistara hjá Hafinu fiskverslun, en einnig 

er hægt að nota þorskhnakka. Setjið þurrefnin í mat-
vinnsluvél og hakkið þar til allt er orðið að dufti. Þá 
er blöndunni stráð yfir skötuselinn og látið liggja 
í eina klst. Eftir það er skötuselurinn skolaður og 
þerraður. Skerið skötuselinn í hæfilegar steikur og 
brúnið á heitri pönnu í ca. tvær mínútur. Setjið hann 
síðan í ofnskúffu með smjörpappír undir og bakið í 
tíu mínútur við 180°C.

Sætkartöflukaka
Smjör sett í pott og söxuðum lauk bætt við. Sett á lágan hita og látið malla í ca. 
20 mínútur. Gætið þess að brenni ekki. Í lokin er hvítlauksrifið saxað og bætt 
við og látið malla í eina mínútu til viðbótar.
Kartöflur eru flysjaðar og skornar í mjög þunnar sneiðar. Því þynnri því betri. 
Síðan er þeim raðað lagskipt í eldfast mót. Á milli laga er smjör/lauks blöndunni 
hellt aðeins yfir, en einnig er bætt við örlitlu af parmesanosti og steinselju. 
Þegar eldfasta mótið er fullt þá er þetta sett inní ofn á 160°C í 1,5 klst eða þangað 
prjónn kemst auðveldlega í gegnum miðjuna.

Smjörsósa
Laukur og hvítlaukur eru fínsaxaðir og hitaðir í potti. Hvítvíni er bætt við og 
soðið í 30 mínútur eða þangað til þriðjungur er eftir í pottinum. Þá er rjóma 
bætt við og soðinn niður um þriðjung. Loks er vökvinn sigtaður í nýjan pott, 
teningnum bætt við og smjörinu í litlum skömmtum. Gætið þess að hræra allan 
tímann og ekki hafa kveikt undir.

MEÐLÆTI

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is



  
Eldhestar, Vellir, 816 Ölfus   

Netfang info@eldhestar.is     Sími 480 4800

Við bjóðum frábæra ráðstefnu- og fundaraðstöðu fyrir hópa í nýjum og endurbættum ráðstefnusal 

sem tekur um 30 manns í sæti með borði og allt að 65 manns fyrir sýningar eða fyrirlestur. 

Allur nútíma tæknibúnaður er á staðnum; skjávarpi, flettitöflur, flatskjár, myndvarpi o.s.frv.

Boðið er upp á fjölbreyttar veitingar og gistingu auk þess sem hægt er 

að skipuleggja hestaferðir sérsniðnar að hópnum.  

 Allar nánari upplýsingar á www.hoteleldhestar.is

Bjóddu hópnum þínum upp á einstaka heildarupplifun í nálægð við náttúruna

FUNDAÐ Í SVEITINNI



Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

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

 
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.

6. febrúar 2016

MENNING

Bollu- 
dagurinn
Á mánudaginn er bolludagur, 

en í meira en öld hefur 
bolluát tíðkast hér á landi 

á þessum degi. Áætlað er að íslenskir 
bakarar baki um eina milljón bolla 
af þessu tilefni, en margir baka líka 
bollur heima. Á þriðja áratugnum 
auglýsti niðursuðuverksmiðja SÍF 
fiskbollur á bolludaginn undir slag-
orðinu: „Gerið bolludaginn þjóð-
legan.“ Síðan þá hafa margir haft það 
fyrir sið að snæða einnig fiskbollur 
á þessum degi. 

Bolluvendir er annar siður sem 
tengist bolludeginum, en þá eru lit-
ríkar pappírsræmur límdar á prik 
og börnin flengja foreldra sína og 
hrópa: „Bolla! Bolla! Bolla!“ Þessi 
siður á sér uppruna meðal mótmæl-
enda í Norður-Þýskalandi. 

Útskriftarsýning 
Ljósmyndaskólans
Samsýningu útskriftarnemenda 

Ljósmyndaskólans lýkur á 
morgun. Sýningin er haldin í 

Lækningaminjasafninu í Nesstofu og 
er opin í dag og á morgun kl. 12–18. 
Sýningin er lokaverkefni tíu nemenda 
sem nú útskrifast frá Ljósmyndaskól-
anum eftir tveggja og hálfs árs nám.

Föndur á 
Sólheima- 
safni
Börn, foreldrar, ömmur og afar 

eru boðin velkomin á Borgar-
bókasafnið í Sólheimum í dag, 

laugardaginn 6. febrúar, milli klukkan 
13:00 og 14:30. Þar munu sérfróðir 
kenna börnum að útbúa bolluvendi og 
sauma öskupoka. Aðgangur er ókeypis 
og allt efni á staðnum. 

Messuhald í Seljakirkju

Á morgun sunnudag verður 
barnaguðsþjónusta í Selja-
kirkju klukkan 11. Barnakór-

inn syngur og lesin verður skemmti-
leg saga. Messa með altarisgöngu 
hefst klukkan 14. Séra Bryndís Malla 
Elídóttir þjónar fyrir altari. Tómas 
Guðni Eggertsson leikur á orgel og 
kór Seljakirkju syngur. Kaffi að messu 
lokinni. Klukknaport Seljakirkju.

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Frítt í Bláfjöll á morgun 
fyrir 15 ára og yngri
Á morgun, sunnudaginn 7. 

febrúar, er lokadagur Vetr-
arhátíðar af  því tilefni verður 

frítt inn á skíðasvæðið í Bláfjöllum 
fyrir 15 ára og yngri, auk þess sem 
20% afsláttur verður veittur af leigu 
á skíðabúnaði. Plötusnúður mætir og 
skemmtir milli kl. 14 og 16. 



Upplýsingasími: 530 3000
skidasvaedi.is

  Opið
Virka daga: 14–21

Helgar: 10–17

20% afsláttur
af skíðaleigu

Plötusnúður
skemmtir frá 14–16

Snjófögnuður í Bláfjöllum
sunnudaginn 7. febrúar í tilefni Vetrarhátíðar 

Frítt fyrir börn
(fædd 2000 og síðar)

Frábær

brettagarður!
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Frumsýning á DEW 
dýnunni kl. 12 ef veður leyfir 



– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Göngum frá
      verknum

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.

Á fjölsóttum ferðamanna-
stöðum í borginni skapast 
vandamál sem fara ört vax-

andi með hinum aukna fjölda ferða-
fólks. Rútubílar stöðva aðra umferð 
um þröngar götur gamla bæjarins, 
þegar þeir standa í flutningum á far-
þegum á hótel og í heimagistingu. 
Álagið á götur og bílastæði eykst 
enn með fjölgun bílaleigubíla. Í fyrra-
sumar var ástandið í umferðinni við 
Slippinn oft afleitt. Á 
gatnamótum Ægis-
götu og Mýrargötu 
ægði öllu saman, 
rútubílum, þunga-
flutningum, hjól-
hestum og hópum 
gangandi vegfarenda að reyna að 
komast yfir göturnar til allra átta. 
Slysahættan áberandi og á eftir að 
vaxa eftir því sem umferðin þyngist 
enn á þessum stað. Hvernig verður 
ástandið næsta sumar?

Umferðarljós fyrir vinstri beygjur 
verða að koma og bæta þarf umhverfi 
hinna fótgangandi með betri merk-
ingum og lýsingu við gangbrautir. 
Umferðarsérfræðingar borgarinnar 
og hönnuðir hljóta að vera að glíma 
við þessi verkefni þannig að með vax-
andi sól geti ástandið orðið boðlegt.

Það er borginni mjög til sóma 
hvernig staðið hefur verið að gerð 
göngu- og hjólastíga á síðustu árum. 
En víðfeðmara kerfi kallar á aukin 
útgjöld til viðhalds á malbiki og 
hreinsunar m.a. snyrtingar aðliggj-
andi gróðurs og losunar ruslatunna. 
Þar sem gangandi og hjólandi eiga að 
skipta með sér stígum þarf að gæta 
samræmis í merkingum og mála 
reglulega.

Sem áhugamaður um hjólreiðar tel 
ég að skera þurfi upp herör fyrir bættri 
unferðarmenningu á stígunum. Þar 
eiga samleið hinir gangandi, skokk-
andi og hjólandi. Snúin sambúð á 
stundum. Hinir síðastnefndu verða 
t.d. að virða einhverjar hraðatakmark-
anir og gefa kurteisleg viðvörunar-
merki með bjöllu þegar aðstæður kalla 
á slíkt. Brýna þarf fyrir hjólafólki að 
nota hjólastígana þar sem þeir eru 
komnir og leyfa göngufólki að vera í 
friði ágöngustígunum. Margt annað af 
þessum toga á erindi við almenning í 
boðskapnum fyrir bættum umgengn-
isvenjum. Kjarninn er auðvitað sá að 
sýnd sé gagnkvæm tillitssemi.

Baksíðan
Markús Örn Antonsson
fyrrverandi útvarpsstjóri og borgarstjóri
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Frábærar
pizzur

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.
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