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Exide Lithium Power Booster gefur þér extra power hvar sem þú
ert. Neistafrítt
og skammhlaupsvörn.

Fyrirferðalítill og einfaldur í notkun, bjargvættur sem nauðsynlegt er að hafa í bílnum ef bíllinn verður rafmagnslaus í hlaðinu heima,
á afskekktum stað eða bara hvar sem er. Startar öllum bensín bílum og diesel bílum upp að 2,0 lítra vél,
hleður snjallsímann, ipadinn, fartölvuna og öll tæki með USB tengi.
Straumur út: 5v 2A, 19v 3,5A, 12v 10A, start power 200A, hámark 400A.
Lithium rafhlaðan er 12.000 mAh. (12Ah)
Traust og fagleg þjónusta.
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Þórbergur
á rúntinum

Leiknir Reykjavíkurmeistari

Bæjarins bestu mikilvægari
miðborginni en Listasafnið
Rætt við Pétur Sveinbjarnarson
um málefni miðborgarinnar

Mynd: Þormar Vignir.
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Margir fluttir á slysadeild
A

llnokkuð var um umferðarslys
í lögsagnarumdæmi Reykja
víkur í síðustu viku. Þriðju
dagskvöldið 2. febrúar laust tveimur
bifreiðum saman á gatnamótum
Suðurlandsbrautar og Grensásvegar
með þeim afleiðingum að ökumaður
og farþegi annarrar bifreiðarinnar
voru fluttir á slysadeild.
Að morgni miðvikudagsins 3.
febrúar barst lögreglu tilkynning um
árekstur tveggja bifreiða á Stekkj
arbakka. Ökumaður og farþegi
annarrar bifreiðarinnar voru fluttir á
slysadeild. Laust fyrir klukkan fimm
sama dag varð árekstur tveggja bif

reiða, sem ekið var um Suðurlandsveg
við Gunnarshólma í gagnstæðar áttir.
Ökumaður á leið austur missti vald á
bifreið sinni í hálku, fór yfir á rangan
vegarhelming og framan á bifreið, sem
kom á móti. Ökumaður fyrrnefndu
bifreiðarinnar var fluttur á slysadeild.
Örskömmu síðar var bifreið ekið
austur Reynisvatnsveg og á vegrið
við gatnamót Jónsgeisla. Farþegi í
bifreiðinni var fluttur á slysadeild.
Fimmtudaginn 4. febrúar klukkan
rúmlega fjögur síðdegis var bifreið
ekið á ljósastaur við Vesturlandsveg
nærri Leirvogstungu. Ökumaðurinn
hafði ekið til suðurs er sterk vindhviða

skall á bifreiðinni og feykti henni
til hliðar með framangreindum af
leiðingum. Ökumaðurinn var fluttur
á slysadeild.
Daginn eftir varð árekstur síðdegis
er bifreið, sem ekið var eftir hægri
akrein suður Lönguhlíð að gatna
mótum Flókagötu, skall á annarri
sem ekið var austur Flókagötu. Öku
maður síðarnefndu bifreiðarinnar var
fluttur á slysadeild. Síðla á föstudags
kvöld varð árekstur tveggja bifreiða á
gatnamótum Suðurlandsbrautar og
Álfheima. Annarri bifreiðinni var ekið
vestur Suðurlandsbraut og hinni um
Álfheima. Báðir ökumennirnir og far

þegi í þeirri síðarnefndu voru fluttir
á slysadeild.
Tvö umferðarslys voru tilkynnt
laugardaginn 6. febrúar. Aðfararnótt
þess dags varð árekstur með bifreið
sem ekið var norður Kringlumýrar
braut og beygt áleiðis vestur Miklu
braut og bifreið sem ekið var austur
Miklubraut. Ökumaður síðarnefndu
bifreiðarinnar er grunaður um ölvun
við akstur. Hann var fluttur á slysa
deild. Þá varð einnig árekstur með
bifreið, sem ekið var norður Vatna
garða til suðurs að Sægörðum, og
bifreið, sem ekið var niður ramp frá
bifreiðastæðunum við Holtagarða inn

á Vatnagarða. Ökumaður fyrrnefndu
bifreiðarinnar var fluttur á slysadeild.
Enn sem fyrr minnir lögregla alla
vegfarendur á mikilvægi þess að fara
ávallt varlega í umferðinni – ekki síst
núna þegar snjór þekur jörð og búast
má við hálku sérhvern dag.

MYND VIKUNNAR

M

agnús Lyngdal Magn
ússon tók þessa fallegu
mynd af vetrarsólinni í
Lækjargötu fyrir nokkrum dögum.
Lækurinn rann á þessum stað frá

Tjörninni til sjávar allt til ársins
1911. Hann er nú í bunustokk undir
götunni. Þeir voru víst ekki margir
sem söknuðu Lækjarins, en Árni
Óla blaðamaður skrifaði eitt sinn:

„Hvorki maður og kona, né piltur
og stúlka hafa nokkru sinni setið
við þennan fúla læk og hlustað á nið
hans, eða speglað mynd sína í lygnum
fleti hans.“

Gatnamót Sundlaugavegar og Laugarnesvegar eftir að framkvæmdum lýkur.

Gjaldskyld bílastæði í nýju hverfi

B

orgarráð samþykkti á fundi
sínum 21. janúar sl. að auglýsa
nýtt deiliskipulag fyrir Kirkju
sand. Allt að 300 íbúðir munu rísa á
svæðinu auk atvinnuhúsnæðis, þar

af verður helmingur íbúðanna leiguí
búðir sem Reykjavíkurborg ráðstafar.
Almenn bílastæði í þessum nýju götum
verða gjaldskyld, en bílastæði verða að
mestu í geymslum neðanjarðar.

Nýtt hótel við Kirkjustræti
K
Hér má sjá loftmynd af Kirkjusandi með fyrirhuguðum nýbyggingum.

irkjustræti mun breyta um svip
með nýrri viðbyggingu við
Landssímahúsið. Viðbyggingin er hluti

hótels sem áformað er að opni eftir tvö
ár. Icelandair Hotels munu reka hótelið,
en THG arkítektar annast hönnun.

Bænastund
í Friðrikskapellu
K

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Sýnd í Hafnarborg
Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

Hótelið séð frá gatnamótum Kirkjustrætis og Tjarnargötu.

Enn einu sinni býður Gaﬂaraleikhúsið upp á
vandaða barna- og fjölskyldusýningu
Silja Huldudóttir Morgunblaðið
Jakob Jónsson Kvennablaðið
leikhúsgaldur!”

“Unaðslegur
“Óhætt að mæla með þessari sýningu”
Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn
Sunnudaginn

14. febrúar kl 13.00
14. febrúar kl 15.00
21. febrúar kl 13.00
21. febrúar kl 15.00
28. febrúar kl 13.00

Reykjavík vikublað
alla laugardaga

Hlín Agnarsdóttir Kastljós

Auglýsingar:

Uppselt
Uppselt
Uppselt
Uppselt
Aukasýning

Miðapantanir sími 565 5900

midi.is

FUM stendur fyrir bænasam
verustund í Friðrikskapellu
nk. mánudag klukkan 12:15–13:00.
Bænastundir eru haldnar í hádeginu í
Friðrikskapellu alla mánudaga klukkan
12:15.

578 1190
Horft vestur Kirkjustræti frá Austurvelli.

auglysingar@fotspor.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

bygg.is

Langalína 28-32

Naustavör 8-12

NÝTT
Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Afhending við kaupsamning

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.

Vindakór 10-12

Sjálandi í Garðabæ

Skoð
teiknin ið
á byggg. ar
is

NÝTT
Útivistarparadísinni í Kórahverfi

Afhending við kaupsamning

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.

NÝTT

Afhending við kaupsamning

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.

Lundur 17-23

NÝTT
Fossvogsdalnum í Kópavogi

Afhending mars - júní.

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.

FJÁRFESTING
REYNSLA

•

FAGMENNSKA

•

FASTEIGNASALA

METNAÐUR
Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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FORYSTUGREIN

Náttúruspjöll

F

yrir tæpum áratug hófust fyrir alvöru umræður um mislæg gatna
mót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Andstæðingar þeirrar
framkvæmdar sögðu þá að ekki mætti skerða lífríki Elliðaárdals,
en til stóð að afrein af Reykjanesbraut vestur Bústaðaveg færi undir
Reykjanesbrautina og örlítið inn í dalinn. Á þessu var síðar fundinn sú
lausn að færa Reykjanesbrautina lítið eitt til vesturs til að ekki þyrfti að
skerða lífríki Elliðaárdalsins.
Sömu stjórnmálamenn og töluðu hæst á móti mislægum gatnamótum
á þessum stað hafa nú samþykkt að verja 60 milljónum króna af skattfé
Reykvíkinga til að leggja reiðhjólabraut í gegnum Elliðaárdalinn til móts
við gömlu rafstöðina. Þessi kafli er 400 metra langur, svo hver metri
kostar 150 þúsund krónur. Ágætar reiðhjólabrautir eru í næsta nágrenni
og framkvæmdin því þarflaus.
Borgarbúar hafa fyrir löngu fengið sig fullsadda af fjáraustri í gælu
verkefni meirihlutans, en öllu verra er að horfa um leið upp á óþörf spjöll
á fallegri náttúru borgarlandsins.
Björn Jón Bragason

Vér skítseyði
borgarinnar
V

ið Margrét mín erum ekki
þurftarfrekustu eða subbu
legustu kvikindi borgarinnar,
og þá sérstaklega ekki hún. Þar fyrir
utan er mér skipað að gæta vel að því
að taka dagblöð, pappa og aðrar um
búðir út fyrir sviga og koma þvílíku
skarni á gámastöð Sorpu.
Samt sem áður lendum við ítrekað í
því að sorptunnan fyllist. Þá verður að
fara aukaferðir á gámastöðina.
Þeir sem annast um sorphirðu
hjá Reykjavíkurborg sýnist mér gera
það af samvisku- og eljusemi, en það
dugar ekki til. Reykjavíkurborg er
að spara og enn skal dregið úr þjón
ustu við öll skítseyði þessarar borgar
hverju nafni sem nefnast.
Sú var tíðin að Reykjavíkurborg
sótti allt sorp. Svo kom Sorpa í þágu
vistvænnar sorphirðu og þá þurftu
borgararnir að sjá sjálfir um að henda
sumu sem áður var sett í sorptunnur.
Nú má ekki tæma ruslatunnur
nema þrisvar í mánuði samkvæmt
sérstakri ákvörðun borgarstjóra, sem
segir það öldungis nóg fyrir hvert
venjulegt skítseyði í borginni.
Vinur minn sagði mér að hann
hefði ekki komið frá sér sorpi í sorp
lúgu fjölbýlishússins síns, en hann býr
á fyrstu hæð hússins. Sorp hefði flætt
upp að lúgunni. Vinur minn sem er
bæði ráðagóður og eðalsnjall brá á
það ráð að fara í sorpgeymsluna, en
varð þaðan að hverfa þar sem út úr
flóði þegar hann opnaði dyrnar og
mátti hann hafa sig allan við að geta
lokað þeim aftur.

Húsameistari ríkisins
tók handfylli sína af leir,
og Hallgrímur sálugi Pétursson
kom til hans og sagði:
Húsameistari ríkisins!
Ekki meir, ekki meir!

Steinn Steinarr
1908–1958 ljóðskáld í
Reykjavík. Úr ljóðinu
„Hallgrímskirkja“ sem
birtist í Ljóðasafni
Steins árið 1956.

Vill afnema skyldu til
fjölgunar borgarfulltrúa
S

amkvæmt núgildandi lögum mega
borgarfulltrúar í Reykjavík verða
31 flestir en verða að vera 21 að lág
marki frá og með næstu sveitarstjórn
arkosningum. Sigríður Á. Andersen,
alþingismaður Reykjavíkur, er fyrsti
flutningsmaður frumvarps til laga um
breytingu á sveitarstjórnarlögum nr.
138/2011, en hún vill afnema skyldu
Reykjavíkurborgar til fjölgunar full
trúa.
Í greinargerð með frumvarpinu er
nefnt að ákveðið hafi verið á kjör
tímabilinu 1978–1982 að fjölga borg
arfulltrúum úr 15 í 21, en strax á næsta
kjörtímabili afráðið að fækka þeim
aftur í 15. Sigríður segir í samtali við
Reykjavík vikublað að engin ástæða
sé fyrir löggjafann að þvinga borgar
yfirvöld til fjölgunar borgarfulltrúa
og hún vill því leggja til að þeir megi

Sigríður Á. Andersen, alþingismaður
Reykjavíkur.

áfram vera 15. Í ljósi reynslunnar sé
líka ástæðulaust að ganga svo langt
að heimila í lögum að borgarfulltrúar
verði allt að 31 talsins. Reykjavíkurborg
hafi ekki óskað eftir slíkri lagaheimild
og sú tala ekki verið rökstudd á sínum
tíma.

HÚSIN Í BÆNUM

Höfundur er
Jón Magnússon,
hæstaréttarlögmaður

Dagur borgarstjóri og hjörð hans
segir að stjórnmál snúist um að
forgangsraða og það sé sýnu mikil
vægara að þrengja götur í Reykjavík
og gera þær illar yfirferðar, en hreinsa
almúgasorp. Þá sé auk heldur mikil
vægara að reka mannréttindaskrif
stofu og kosta ráðgjöf fyrir innflytj
endur en hreinsa skítinn frá bornu og
barnfæddu almúgafólki.
Á sama tíma auglýsir Reykjavíkur
borg: „Borgarbúar fagna grænni
tunnu úr plasti.“ Þessi fagnaðarbylgja
fór framhjá mér. Hélt Dagur og félagar
fagnaðarsamkomu í tilefni grænu
tunnunar. Hverjir fögnuðu, hvar og
hvenær?
Vinur minn í fjölbýlishúsinu,
sem kemst ekki einu sinni að grænu
tunnunni er hins vegar ekki mikill
fögnuður í huga þegar ólyktin frá
sorpgeymslunni gerir íbúð hans lítt
vistvæna þrátt fyrir að Dagur og fé
lagar sjái ástæðu til þess á sama tíma,
að fagna grænu tunnunni.

Séra Vigfús lætur af embætti

E

mbætti sóknarprests í Grafarvogs
sókn hefur verið auglýst laust til
umsóknar, en séra Vigfús Þór Árna
son lætur af embætti í apríl fyrir aldurs
sakir. Hann hefur þjónað söfnuðinum
frá 1989 og var fyrsti sóknarprestur
Grafarvogsprestakalls. Grafarvogssókn
er hin fjölmennasta á landinu og þar
starfa fjórir prestar.

AF NETINU

Fleyg ummæli

Séra Vigfús Þór Árnason.
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Kringlan

H

vert mannsbarn þekkti
Pálma Jónsson í Hag
kaupum, en hann umbylti
verslunarháttum hérlendis með langri
og strangri bar
áttu. Hagkaup
varð umfram
allt þekkt fyrir
lágt vöruverð
og meira vöru
úrval en menn
áttu að venjast. Pálmi Jónsson.
Stjórnunarstíll Pálma var óvenjulegur.
Hann átti aldrei skrifstofu og eigið
skrifborð. Áherslan var á samræður
við fólk. Hugmyndir og útreikningar
voru rissaðir upp á pappírsrifrildi og
sérvéttur. Pálmi var einnig frumkvöð
ull að byggingu Kringlunnar, en með
henni var brotið blað í verslunarsögu
þjóðarinnar.
Hugmyndir um nýjan miðbæ í
Kringlumýri höfðu verið inni á að
alskipulagi Reykjavíkur allt frá árinu
1965, en framkvæmdir drógust lengi
og af þeim sökum dreifðist verslun og
þjónusta víðs vegar um Stór-Reykja
víkursvæðið og svæði sem sem áður
höfðu verið hugsuð fyrir iðnað breytt
ust í verslunarhverfi. Nægir þar að
nefna Suðurlandsbraut, Ármúla,
Síðumúla og Skeifuna.
Þegar Kringlan var fyrst opnuð árið

1987 voru 64 verslanir með starfsemi
í húsinu. Af þeim eru 20 þar enn.
Núna eru aftur á móti 128 verslanir
og veitingastaðir í Kringlunni og ef
allir rekstraraðilar eru taldir með eru
fyrirtækin 178 talsins, en nokkrum
sinnum hefur verið byggt við
Kringluna og húsið því mun stærra
en í upphafi.
Á aldarfjórðungsafmæli Kringl
unnar 2012 voru heimsóknir þangað
orðnar ríflega 123 milljónir talsins.
Það lætur því nærri að sérhver Ís
lendingur hafi komið 327 sinnum í
Kringluna frá því að hún var opnuð.
Í ræðu sinni á 25 ára afmælinu
sagði Sigurður Gísli Pálmason, sonur
Pálma heitins: „Verslun er verðmæt
atvinnugrein og í vel rekinni verslun
er fólgin mikil verðmætasköpun.
Heil stórveldi eins og Feneyjar og
Flórens fyrir bráðum þúsund árum
voru byggð eingöngu á verslun. Engin
framleiðsla en gífurleg verðmæta
sköpun. Og versluninni fylgdu tengsl
við aðra heimshluta og tengslunum
fylgdi mikil menningarleg gerjun,
listir og menning blómstruðu. Endur
reisnin hófst í Flórens og Feneyjum, í
skjóli blómlegra viðskipta.“
Heimildir: Grein Sigurðar
Más Jónssonar í tilefni aldarfjórðungsafmælis Kringlunnar.

Sparnaður er forsenda þess að fólk
geti eignast húsnæði. Þau kerfi sem
að við höfum til að hjálpa fólki að
eignast húsnæði verða að hvetja til
sparnaðar. Núverandi
kerfi hvetja til skuldsetn
ingar ef undan er skilið
húsnæðissparnaðurinn
í viðbótarlífeyriskerfinu.
Það fyrirkomulag er mjög gott.
Þeir sem spara með þeim hætti fá
í raun tekjuskattinn til að fjárfesta
í húsnæði og einnig framlag frá
atvinnurekenda og ávöxtun á öll
þessi framlög. Það verður að festa
þetta kerfi í sessi og auka kynningu
á kostum þess.
Opinber kostnaður verður að
lækka. Opinber kostnaður er 33%
af byggingarkostnaði. Það er hægt
að lækka hann ef vilji er fyrir
hendi. Einfalda þarf byggingar
reglugerðina og sveitarfélögin verða
að lækka kostnað.
Sveitarfélögin og þá sérstaklega
Reykjavík verða að auka lóðafram
boð sitt. Þétting byggðar er oftast
af hinu góða en sú leið er alla jafna
dýr leið. Það þarf að byggja 1.500
íbúðir á ári til að mæta auknum
fjölda íslendinga. Á undanförnum
árum hefur framboðsaukningin
verið mun minni eða 350–1.000
íbúðir
- Guðlaugur Þór Þórðarson
á Pressunni, 2. febrúar sl.
Við getum ekki mælt trú ein
staklings. Trúin er á dýptina en
ekki á yfirborðinu og persónuleg
trú einstaklings rúmast sjaldan í
einföldum játningum ákveðinna
trúarbragða. Þannig er ég nokkuð
viss um að hin venjulega
kristna manneskja á
Íslandi sé ekki sammála
öllu sem segir í postul
legu trúarjátningunni.
Ég er líka nokkuð viss um að
guðsmynd allra sem játa kristna trú
rúmist illa innan faðirvorsins þó að
hluti hennar geri það. Við veljum
okkur einfaldlega það trúfélag sem
best rúmar okkar trú eða það lífs
skoðunarfélag sem best samræmist
okkar lífsskoðun.
- Úr prédikun séra
Guðrúnar Karls Helgudóttur í
Grafarvogskirkju, 7. febrúar sl.
Birtist á kirkja.is.
Því miður upplifa forsvarsmenn
fyrirtækja viðhorf Samkeppnis
eftirlitsins oft þannig, að eftirlitið
líti á það sem sitt hlutverk að vinna
gegn atvinnulífinu en ekki með
því. Í mörgum tilfellum ríkir því
fullkomið vantraust í atvinnulíf
inu í garð eftirlitsins.
Forsvarsmenn fyrirtækja
veigra sér við að gagn
rýna störf eftirlitsins, af
ótta við að kalla yfir sig
það sem kalla mætti hefndarað
gerðir. Forsvarsmenn Samkeppnis
eftirlitsins tjá sig gjarnan með þeim
hætti í fjölmiðlum að verið sé að sá
fræjum tortryggni í garð þeirra sem
atvinnurekstur stunda.
- Andrés Magnússon
á Vísi, 10. febrúar sl.
Ef atvinnulífið, og samfélagið allt,
býr við hóflega skattheimtu þá skilar
það sér á endanum í aukinni verð
mætasköpun í þjóðfélaginu öllu. Því
má spyrja sig hvort ekki
sé tímabært að ríkið hætti
þessari ómarkvissu milli
færslu sem felst í endur
greiðslu ákveðinna skatta,
og lækki þess í stað skatta, gjöld
og annað og leyfi atvinnulífinu að
blómstra í friði. Með einföldum, fyr
irsjáanlegum og sanngjörnum hætti.
- Fanney Birna Jónsdóttir
í pistli á Vísi, 4. febrúar sl.

Gönguferðin þín er á utivist.is

www.utivist.is
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Frábær árangur
ÍR-inga á
20. Stórmóti ÍR

F

rjálsíþróttafólk úr Íþrótta
félagi Reykjavíkur
stóð sig með
miklum sóma á 20. Stór
móti ÍR sem haldið var
um síðustu helgi í frjáls
íþróttahöllinni í Laugardal.
ÍR-ingar áttu fjölmennasta
keppendahóp allra 34 félag
anna sem tóku þátt í mótinu
eða 142 keppendur. Þá unnu
ÍR-ingar til langflestra verðlauna
allra félaga, en alls stigu ÍR-ingar 86
sinnum á verðlaunapallinn, þar af
fengu þeir 24 gull-, 37 silfur- og 25
bronsverðlaunapeninga. Þrjú Íslansmet
í aldursflokkum voru bætt eða jöfnuð
á mótinu og það voru allt ÍR-ingar
sem þar áttu í hlut. Aníta Hinriks
dóttir í 400 m hlaupi 20–22 ára 54,21

sek, Tristan Freyr Jónsson í 60 m
grindahlaupi 18–19 ára 8,23
sek og Hildigunnur Þórar
insdóttir jafnaði metið í
þrístökki 16–17 ára með
11,55 m stökki.
Að halda frjálsíþrótta
mót svo vel fari með 900
þátttakendum frá 34 félögum
þar sem keppt er í 86 keppn
isgreinum á tveimur dögum er
mikið fyrirtæki. Þrátt fyrir metþátt
töku tókst vel til við framkvæmdina og
góð stemmning einkenndi keppnina
báða dagana en alls voru 734 persónu
leg met slegin. Þetta var allt gert mögu
legt af ríflega 130 starfsmönnum og
dómurum úr röðum ÍR-inga sem unnu
á 250 fjögurra tíma vöktum og önnuð
ust alla framkvæmd mótsins.

ÍÞRÓTTIR

Ásgeir á
sterku móti
í München
Á

Tristan Freyr Jónsson setti Íslandsmet á mótinu í 60 m grindahlaupi 18–19 ára og
kom í mark á 8,23 sek.

sgeir Sigurgeirsson ólympíufari
úr Skotfélagi Reykjavíkur
keppti á dögunum á tveimur sterkum
skotmótum í München í Þýskalandi.
Á fyrra mótinu hafnaði hann í 45.
sæti af 87 keppendum með 572 stig.
Til að komast í úrslit þurfti 581 stig
að þessu sinni. Á síðara mótinu lenti
hann í 24. sæti með 576 stig.

Leiknir sigrar
Reykjavíkurmótið

L

eiknir sigraði Val örugglega í
úrslitaleik Reykjavíkurmótsins
í knattspyrnu á mánudaginn
var. Leikið var í Egilshöll, en þetta
var í hundraðasta sinn með mótið
er haldið. Leiknispiltar lentu að vísu
undir eftir um það bil stundarfjórðung
en létu það lítt á sig fá og höfðu 4-1
sigur að lokum.
Leikurinn byrjaði ágætlega fyrir
Leiknismenn sem fengu fremur þröngt
færi snemma leiks. Valsmenn létu lítið
að sér kveða þar til á 15 mínútu að

bolti barst inn fyrir þar sem Valsmanni
var brugðið utan teigs. Leiknismenn
töldu að GPS staðsetningartæki dóm
arans hefði sennilega verið fengið að
láni hjá bandaríska ferðamanninum
Noel því brotið var fært inn í teig og
því dæmt víti. Víti varð að marki og
Valsmenn svo sannarlega léttir í lund.
Um miðbik fyrri hálfleiks átti Elvar
Páll Sigurðsson, leikmaður Leiknis,
snotran snúning sem hann fylgdi vel á
eftir með góðu slútti. Það var svo litlu
síðar sem Ingvar Ásbjörn Ingvarsson

skoraði gott mark utan teigs og kom
Leiknispiltum yfir 2-1.
Síðari hálfleikur var svo að segja eign
Leiknis og bætti liðið við sig tveimur
mörkum og fengu fleiri færi. Fyrst skor
aði Ingvar Ásbjörn sitt annað mark í
leiknum og það var af dýrari gerðinni.
Atli Arnarson tók stutt horn á Ingvar
Ásbjörn sem kom sér inn að vítateigs
horni og lét vaða. Boltinn flaug í markið.
Með sigrinum tryggðu Leiknismenn
sér sinn annan Reykjavíkurmeistaratitil
í sögu félagsins.

Reykjavíkurmeistaramótið var haldið í Egilshöll í Grafarvogi.

Gullmót KR í sundi Valdimar

N

ú um helgina efnir sund
deild KR til árlegs Gullmóts í
innilauginni í Laugardal. Þetta er í
ellefta sinn sem mótið er haldið en
það er opið öllum aldursflokkum.
Keppt er í 60 greinum í sex móts
hlutum auk „KR Super Challenge“
skriðsundskeppni nú í kvöld, laugar
dagskvöld. Þar verður keppt í 50 m
skriðsundi í aldursflokkunum 10–12
ára, 13–14 ára, 15–17 ára og 18 ára
og eldri. Í elsta aldursflokknum verða
veitt peningaverðlaun fyrir fyrsta og
annað sætið. Ókeypis aðgangur er að

Reykjavík
vikublað alla
laugardaga

Þór til liðs
við Fylki
V

skriðsundkeppninni í kvöld, en hún
hefst klukkan 19:45.

aldimar Þór Ingimundarson
skrifaði um helgina undir
þriggja ára samning við knattspyrnu
deild Fylkis. Valdimar er fæddur
árið 1999 og er efnilegur kantmaður.
Hann hefur spilað nokkra leiki núna
á undirbúningstímabilinu og þótt
standa sig með strakri prýði.

Auglýsingar:

Valdimar Þór skrifar undir samninginn við
Fylki.

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

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.
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578 1190
auglysingar@fotspor.is

GÖNGUTÚR
Á LAUNUM
ERTU MORGUNHRESS DUGNAÐARFORKUR?
Við hjá Póstdreifingu leitum að duglegu og ábyrgu
fólki til að bera út blöð í þínu nágrenni milli klukkan
6 og 7 á morgnana. Dreifing fer fram sex daga
vikunnar, mánudaga til laugardaga.
Ef þetta er eitthvað sem gæti átt við þig hafðu þá
samband í síma 585 8330 eða 585 8300.
Einnig er hægt að finna upplýsingar á
www.postdreifing.is og senda inn starfsumsókn.

postdreifing.is

Við látum það berast
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Rúnturinn

BORGIN OG SAGAN

Öll þekkjum við rúntinn, en hann er í nútímanum gjarnan kenndur við
tilteknar ökuleiðir um miðbæinn. Rúnturinn á sér langa og merkilega sögu,
en lengst af var um gönguleiðir að ræða. Indriði Einarsson lýsti rúntinum
svo um 1865: „Við göngum niður Aðalstræti austur Fortogið [Austurstræti],
suður með Austurvelli að austan, vestur Kirkjubrú [Kirkjustræti] inn í
Aðalstræti aftur, og höfum þá gengið litla runt . . . En við gjörum betur
en þetta og göngum stóra runt. Þá göngum við Aðalstræti, Austurgötu
[Austurstræti] alveg að læknum, þar förum við suður „Heilagsandastræti“
[Lækjargötu], vestur Kirkjubrúna, og inn Aðalstræti aftur.“
Þórbergur Þórðarson lýsti rúntinum
um 1910 svo: „Við áttum alltaf víst
að sjá nægan forða af spássérandi
kvenbrigðum niðri á Rúntinum, ekki
einstaklinga, heldur heilan lager. Í þá
daga voru til tveir Rúntar, minni Rúntur
og stærri Rúntur. Minni Rúnturinn var
kringum Austurvöll. En stærri Rúntur
inn var frá norðvesturhorninu á Hótel
Ísland, lá þaðan suður Aðalstræti, austur
Kirkjustræti, norður Pósthússtræti og
vestur Austurstræti að Aðalstræti.

Á Rúntinum seig áfram hægfara
straumur af körlum og konum frá
klukkan níu til ellefu og að ganga tólf
á kvöldin. Sumir virtust leggja þangað
leiðir sínar aðeins til þess að lyfta sér
upp úr heimilisandleysinu, aðrir í
því skyni að staðfesta yfirburði sína
í fatasamkeppni; nýr hattur, splunku
nýtt forklæði, marrandi blankskór. En
margir sýndust ekki eiga þangað neitt
annað erindi en . . . að glöggva sig á
nýjum heitum í nafnaskránni.

Indriði Einarsson lýsti rúntinum, eins og
hann var um 1865.

Öll andleg viðskipti þessa fólks
á Rúntinum fóru fram á eins konar
táknmáli. Það var fallegt mál, sem
við lögðum mikið kapp á að skilja, og
okkur tókst að skilja það, seint og síðar
meir, eftir langa göngu í þennan þunga
kvöldskóla lífsins.“

Umferðin liðast niður Bankastræti og inn Austurstræti seint á sjöunda áratugnum.

Vélknúin farartæki
taka við

Mynd: Willem van de Poll.

Brandenburg

Nanna og Svava Zoëga á gangi í Austurstræti árið 1934.

Rúnturinn var miðdepill tilverunnar og
þar urðu borgarbörnin fyrst ástfangin.
Til þess að menn væru taldir með
mönnum á rúntinum var nauðsyn
legt að eiga góðan hatt. Maður sem
bar Borsalínó-hatt frá Verslun Haraldar
Árnasonar var sýnu meiri maður en
sá sem hafði bara keypt venjulegan
nafnlausan hattkúf. Um 1930 kostaði
Borsalínaó-hattur 25 krónur í Har
aldarbúð, en verkamannakaup í þá
daga voru 1,40 kr. á klukkustund og
reyndir skrifstofumenn fengu greiddar
um 300 kr. á mánuði.
Páll Líndal lögfræðingur sagði
blómaskeið rúntsins hafa lokið á
stríðsárunum síðari, en gönguferðir
af þessu tagi hafi verið stundaðar af
ungu fólki fram yfir 1960. Um það leyti
tóku vélknúin farartæki að mestu við
af tveimur jafnfljótum og það var þá
sem Sigurður Þórarinsson orti: „Keyra
rúntinn piltar, sem eru í stelpuleit . . .“
og ekið var inn Austurstræti og síðan
um Aðalstræti, Kirkjustræti, Lækjar
götu og aftur Austurstræti. Hring eftir
hring.

Bílafloti á Hallærisplaninu. Þarna var um skeið helsti viðkomustaðurinn á rúntinum.

Austurstræti lokað

Árið 1973 var Austurstræti lokað til
reynslu en árið eftir var eystri hluta
götunnar lokað varanlega. Rúnturinn
breyttist eðlilega við þetta og fara þurfti
krók um Pósthússtræti til að komast
aftur inn í Austurstræti. Á áttunda
áratugnum varð Hallærisplanið mið
punktur rúntsins.
Lokun Austurstrætis var til umfjöll
unar í „Horninu“ 17. október 1973,
en Hornið var fastur liður í Alþýðu
blaðinu á þeim árum: „Ég er alveg á
móti þvi að loka Austurstræti fyrir
bílaumferð,“ sagði ungur maður, sem
hringdi til Hornsins. „Í fyrsta lagi var
akstur bíla aldrei til vandræða þarna í
Austurstræti, þvert á móti var alltaf líf
og fjör í götunni eftir að bíó voru búin
á kvöldin. Þá ók fólk „rúntinn“ og aðrir
gengu. Þetta var eins konar samkomu
staður, þar sem fólk hittist, jafnvel þótt
flestir væru reyndar akandi. Nú orðið
hættir fullorðið fólk sér ekki lengur um
götuna eftir að kvölda tekur, því þar
hefst aðallega við hópur unglinga, sem
er kannski með aðsúg að eldra fólki. Í
öðru lagi, þá voru engar ráðstafanir
gerðar þegar götunni var lokað. Það
var ekkert gert til að auka bílastæði,
eða gera fólki á einhvern hátt auðvelt
að komast að götunni, ef það kemur
akandi niður í bæ. Það er ekki hægt
að loka svona fjölfarinni umferðargötu
einhliða. Það verður að gera einhverjar
hliðarráðstafanir. Í þriðja lagi vil ég
benda kaupmönnum í Austurstræti á

það, að síðan götunni var lokað er ég
steinhættur að versla þar, og það sama
á við um margt fólk sem ég þekki. Það
er orðið of mikið fyrirtæki að komast
að í Austurstræti. Og eftir því sem frá
líður mun fólk bara venja sig við það
að gera sin innkaup i úthverfum eða
öðrum verslunargötum.“

Verslunin hvarf líka

Vísir hafði eftir kaupmanni í Austur
stræti síðla árs 1973: „Það stakk mig
undarlega, þegar ég las, að tilraunin
með lokun Austurstrætis fyrir bíla
umferð hefði verið framlengd. Ég
man það nefnilega glögglega, þegar
kaupmenn þarna í götunni og næsta
nágrenni vöruðu við því, að lokun
götunnar fyrir bílaumferð gæti steypt
þeim í gjaldþrot, að þá lofaði borgar
stjóri Reykjavíkur því, að haft skyldi
samráð við kaupmenn í miðbænum.
Ég er þá að velta því fyrir mér, hvers
vegna ekkert samráð var haft við
okkur kaupmennina í miðbænum …
Það blasir við kaupmönnum mörgum,
að þeir verði að loka, haldi svo áfram.
Þar með er grundvöllurinn brostinn
undan því að loka fyrir bílaumferð
til þess að gera gangandi hægara um
vik.“
Því miður áttu spár kaupmanna
eftir að koma fram og lokun Aust
urstrætis varð banabiti verslunar við
götuna og í Kvosinni allri. Gamli
rúnturinn lagðist smám saman af,
en nýjar ökuleiðir urðu til. 
bjb

Ekki laumupokast
Breyting á endurvinnslustöðvum. Gerðu öllum auðveldara
fyrir og komdu með blandaða úrganginn í glærum poka
Gylfaflöt 5 | 112 Reykjavík | 520 2200 | sorpa@sorpa.is

Í rúntinum var gjarnan litið í búðarglugga. Meðal annars í Haraldarbúð í Austurstræti.
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Hefja þarf stórsókn
í bílastæðamálum
miðborgarinnar

VIÐTAL

Pétur Sveinbjarnarson, fyrrv. framkvæmdastjóri
Þróunarfélagsins, tekinn tali
Þeir eru fáir hérlendis sem búa yfir jafnmikilli þekkingu á miðborgarmálefnum og Pétur Sveinbjarnarson, en hann stýrði Þróunarfélagi Reykjavíkur
með miklum um myndarbrag í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar.
Félagið átti sér fyrirmynd í sambærilegum félögum erlendis sem stofnuð
höfðu verið til að efla miðborgir. Ég hitti Pétur á skrifstofu hans og spurði
hann fyrst af öllu um tilurð Þróunarfélagsins.
„Þróunarfélagið átti sér ákveðna sögu,
fyrst og fremst hjá Reykjavíkurborg,
þáverandi borgarstjóra, borgarráði og
skipulagsyfirvöldum. Davíð Oddsson
og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson voru

þeir sem kveiktu það bál. Þróun mið
borgar Reykjavíkur er ekki einangrað
fyrirbæri. Menn hafa séð þetta í
mörgum löndum gerast, ekki hvað síst í
Bretlandi og þar hefur þróast í gegnum

skref
ganga
hækkun
skokk
hreyfing

þrjá áratugi það sem við getum kallað
miðborgarmenning, miðborgarfræði
og miðborgarstjórnir. Það sem mið
borg Reykjavíkur hefur hvað lengst af
liðið fyrir er að hún er eina miðborgin
hér – það er bara ein miðborg á Íslandi.
En aftur á móti eru í flestum öðrum
löndum margar miðborgir og þess
vegna eru mál sem snerta miðborgir
miklu ofar á baugi og miklu víðtækari
umræða um þau. Það er samt athygl
isvert í miðborg Reykjavíkur að það

toppaðu
gærdaginn
Garmin heilsu- og snjallúr
með innbyggðum púlsmæli.

er ein stétt manna sem hefur talið sig
hafa einkaleyfi á að fjalla um hana og
það eru arkítektar. Erlendis eru þeir
jú nauðsynlegir en aðeins einn hluti
þeirra sem fjalla um miðborgarmál,
en eru ekki taldir alvitrir.
Með stofnun Þróunarfélagsins
vildu menn fá að einu borði alla
hagsmunaaðila. Kaupmenn höfðu
sýnt miðborginni áhuga og haldið
uppi ákveðinni umræðu um hana
og sáu fyrir sér nokkurn veginn þá
þróun sem varð, en það gerðu ekki
fleiri í raun og veru. Með stofnun
Þróunarfélagsins var reynt að fá að
einu borði helstu hagsmunaaðila,
borgina, ríki – vegna þess að ríkið
hefur miklum skyldum að gegna við
miðborg Reykjavíkur – og síðan full
trúa frá verslun og þjónustu, meðal
annars fjármálafyrirtækjum, bankana,
og segja má að þetta hafi tekist með
stofnun Þróunarfélagsins. Og þá var í
fyrsta skipti sett fram bæði varnar- og
sóknaráætlun fyrir miðborgina. Um
ræðan varð mjög jákvæð og það náð
ist að samstilla þessa aðila umtalsvert
sem komu að málum. Hins vegar er
það alltaf svo að þegar nýtt fyrirbæri
kemur til sögunnar að þá eru byggðir
varnarmúrar til dæmis innan borgar
kerfisins og meðal embættismanna.
Mönnum fannst kannski að það væri
verið að taka spón úr aski þeirra. Það
er alltaf sú hætta þegar svona nokkur
starfsemi kemur.“

Miðborgin er eitt hús

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogur, sími 577 6000, garmin.is

- Þetta hefur því verið nokkur jafnvægislist?
„Já, þegar við erum að hugsa
um miðborgina verðum við jafnan
að hugsa til þess að það sé ákveðið
jafnvægi á milli þess sem við getum
kallað menningar, búsetu, verslunar
og þjónustu. Það er gríðarlega mik
ilvægt líka að gefa því forgang þegar
verið er að byggja upp miðborg að
huga að því sem getur dregið að sem
flest fólk og fengið það til að dvelja
sem lengst. Þessu gleymir fólk oft og
tíðum í umræðu um miðborgina. Það
skortir mjög á það í umræðunni að líta
verður á miðborg Reykjavíkur eins og
við lítum á eitt hús – án þaks að vísu.
Það verður að stjórna henni og sjá um
hana, þrífa hana og sinna henni eins
og við séum að sinna einu húsi. Þannig
eigum við að líta á miðborgina sem eitt
hús frá Hlemmi að Austurstræti – sem
eina heild.“

Sátt þarf að nást

- Hver myndir þú telja að væru brýnustu verkefni í málefnum miðborgarinnar nú um stundir?
„Það sem miðborgin þarfnast mest
í dag er að menn færi sig aftur á byrj
unarreit og byrji aftur að reyna að ná
sátt um miðborgina og kalla að því
borði aftur alla þá aðila sem hafa ríkra
hagsmuna að gæta og ná sátt milli

þessara aðila um stefnumótun fyrir
miðborgina um lengri tíma sem fái
síðan að verða að veruleika. Samhliða
því þarf að koma málum svo fyrir að
sátt verði um áætlum, bæði er varðar
uppbyggingu og þjónustu. Það er
annars vegar uppbyggingaráætlun
og hins vegar þjónustuáætlun. Og í
uppbyggingu verður að gera það kleift
að til sé fjármagn. Ef menn ætla að
hafa verslun áfram í miðborginni þá
verður ekki hjá því komist að byggja
upp að minnsta kosti tvo sterka
verslunarkjarna milli Laugavegar og
Hverfisgötu og það gerist ekki nema
ráðist verði í allverulegar breytingar
á skipulagi og það er hægt að gera án
þess að framkvæmdirnar verði á ein
hvern hátt ofvaxnar miðborginni eða
verði einhver óskapnaður, heldur geta
nýbyggingar fallið vel að núverandi
skipulagi. Leggja þarf talsvert margar
lóðir undir og alveg nýja hugsun. En
ég held að verslun verði ekki til lengri
tíma í framtíðinni bjargað nema til
komi að minnsta kosti tveir ef ekki þrír
verulega myndarlegir verslunarkjarnar
milli Hverfisgötu og Laugavegar og þá
með aðgengi báðum megin.
Þegar rætt er um hvað sé þýðingar
mikið fyrir miðborgina þá langar mig
að taka dæmi af Bæjarins bestu sem
að starfa á fjórum fermetrum við
Tryggvagötu. Bæjarins bestu eru þýð
ingarmeiri fyrir miðborgina heldur en
Listasafn Reykjavíkur í Tryggvagötu
með öllum þeim kostnaði sem því
safni fylgir. Þannig að þetta er ekki
alltaf spurning um peninga.“

Hefja þarf stórsókn
í bílastæðamálum

- Bílastæðamálin hafa verið mjög í
brennidepli, hvernig væri æskileg
þróun þeirra mála?
„Það verður ekki undan því vikist
að halda áfram uppbyggingu bíla
stæðahúsa, en á því sviði hefur ríkt
algjör stöðnun. Menn verða að horfa
djörfum augum til framtíðar í því til
liti. Ég held að ódýrasta lausnin sé að
grafa inn Arnarhól og þar geti orðið
höfuðbílastæðahús fyrir Kvosina, en
hóllinn getur lítið nákvæmlega út eins
og hann lítur út í dag eða hvernig sem
menn vilja að hann líti út þrátt fyrir
að það verði tvær til þrjár hæðir inni í
hólnum. Hann er ekkert helgur reitur í
þeim skilningi að það megi ekki grafa
hann upp að innan – ekkert frekar en
Hyde Park er í Lundúnum, þar sem
eru bílastæði undir jörðinni. Austur
völlur var nú nefndur um tíma, sem
er allt í lagi en það er bara mjög lítill
reitur og það er svo dýr framkvæmd.
Ég held að það verði ekki komist hjá
því að menn horfi raunverulega á
lausnina, sem sé stórt bílageymslu
hús inni í Arnarhóli sem mun reynast
nauðsynlegt þegar byggt verður hótel
með ráðstefnusölum við Hörpuna og
síðan á Landsbankareitnum. En bíla
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Samstarf mikilvægt

Pétur sér fyrir sér að aðalbílastæðahús framtíðarinnar verði undir Arnarhóli.

Pétur á Austurvelli árið 1991.

stæðamálunum verður að sinna áfram
eins og hverri annarri uppbyggingu
og þá skiptir máli að bílastæðahúsin
séu gerð þannig að þau falli að byggð
inni. Bílastæðahús undir Arnarhóli
gæti gagnast öllu þar í kring, verslun
inni, Stjórnarráðinu, Þjóðleikhúsinu,
Hæstarétti og svo framvegis.“

Flæðið um borgina

„Þá verður að hugsa um flæðið um
borgina. Það þarf að fá sem flesta til
að koma í miðborgina og vera sem
lengst og síðan þarf að örva flæðið
um miðborgina þannig að fólk kom
ist þar auðveldlega um. Miðborgar
strætó var mjög góð hugmynd sem

var framkvæmd. Það var strætó sem
kostaði ekkert í og gekk stöðugt frá
Hlemmi niður Laugaveginn og upp
Hverfisgötuna og fólk gat hoppað úr
og í. Þannig mátti líka skapa flæði milli
bílastæðahúsanna. Þú gast þannig
notað bílastæðahúsið á Vitatorgi þótt
þú ynnir niðri í Austurstræti. En svo
var miðborgarstrætó bara lagður af
einn morguninn. Þá var sparnaður
hjá SVR og þessi leið skorin niður og
ekkert um það meira hugsað. Þarna
voru pólitíkusarnir að toga í sitthvorn
spottann. En miklu máli skiptir að
skapa þetta flæði um miðborgina
þannig að fólk komist auðveldlega
um.“

„Bæjarins bestu eru þýðingarmeiri fyrir miðborgina heldur en Listasafn Reykjavíkur í
Tryggvagötu með öllum þeim kostnaði sem því safni fylgir. Þannig að þetta er ekki alltaf
spurning um peninga,“ segir Pétur meðal annars í viðtalinu.

Gæta þarf hófs í húsafriðun

- Reglulega er deilt um verndum gamalla húsa í miðborginni. Er ekki gengið
alltof langt í því efni?
„Ég hef alla tíða verið húsafriðunar
maður en þar verða menn að ganga
fram af hófsemi og skynsemi.
Húsafriðun er miðborg mikilvæg en
líka er hægt að gera stór mistök í þeim

efnum. Það verður fyrst og fremst að
hugsa um hús sem hafa menningar
sögulegt gildi fyrir miðborgina – og
þau eru til. En svo er kannski verið að
friða hús sem hafa ekkert gildi – bara
einhverjum mönnum dettur í hug að
það sé skemmtilegt að friða þau. Svo er
stórhættulegt að friða hús þegar verið
er að rjúfa stór skörð í götumynd.“

- Hagsmunaaðilum í miðborginni finnst
gjarnan sem borgaryfirvöld geri þeim
erfitt fyrir, hvernig getum við breytt
þessu og skapað traust?
„Stjórnmálamenn eru kjörnir til
fjögurra ára og þeir hugsa oft ekki mikið
lengur en það. Brýnast núna er að ná
aftur saman þeim aðilum sem hagsmuna
hafa að gæta, það er úr versluninni,
þjónustunni og opinbera geiranum og
ná aftur einhverri sátt um miðborgina.
Þannig að menn vakni ekki einhvern
morguninn við 100% hækkun á bíla
stæðagjöldum eða fái miða sendan til sín
í hús um að eitthvað verði bannað sem
taki gildi á morgun og svo framvegis.
– Með öðrum orðum að menn fari að
tala saman að nýju um miðborgina, sem
leiði síðan til þess að menn búi aftur
til heildstæða stefnu um miðborgina,
annars vegar þjónustustefnu og hins
vegar framkvæmdastefnu. Þessi stefna
verði tímasett og útveguð verði verk
færi, þ. e. fjármagn til þess að koma
framkvæmdum af stað. Og ég held
að það sé forgangsverkefni að byggja
upp verslunar- og þjónustukjarna milli
Laugavegar og Hverfisgötu á tveimur
stöðum, ef menn ætla að reyna að stöðva
þá þróun sem er að eiga sér stað.
Við gleymum því að það er eins með
verslanir, veitingastaði og allt annað að
húsnæði þróast og þar sem var hægt að
hafa verslun, lager og allt fyrir 40 árum
og jafnvel fjögur þrep upp – það gengur
ekki í dag. Þannig mætti lengi telja og
mikið af því húsnæði sem er til staðar
hentar ekki versluninni og þjónustunni
í dag og stenst heldur ekki þær kröfur
sem gerðar eru. Þess vegna segi ég að ef
veita á viðnám þá þarf að byggja upp tvo
til þrjá kjarna af þessu tagi og það má vel
gera án þess að það tröllríði jafnvægi í
núverandi byggð.
Borgin verður sjálf að ráðast í þetta
samstarf og ef vilji er ekki til þess á æðstu
stöðum þá verður það ekki.“
bjb
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Tíu leiðir til að laða til
sín það góða og láta
draumana rætast
E
kki láta aðra segja þér hvað þú
getur og hvað þú getur ekki!
Það er og mun alltaf verða til
fullt af fólki sem er tilbúið að draga úr
okkur – hvort sem okkur líkar betur
eða verr. Þess vegna er svo mikilvægt
að standa með sjálfum sér.
Ef þig dreymir um að gera eitt
hvað… láttu þá draumana rætast.
Ekki sitja og bíða eftir að þeir banki
upp á hjá þér. Því það á aldrei eftir
að gerast!
Þú getur laðað til þín góða hluti
og öll getum við gert það sem okkur
langar til svo framarlega sem líkamleg
og andleg heilsa leyfir. En byrjaðu á
því að sýna þakklæti fyrir að fá að vera
lifandi í þessari skemmtilegu veröld
þar sem undrin gerast á hverjum degi.
Hér eru 12 atriði sem geta hjálpað
þér að laða til þín það góða og það
sem þig dreymir um:

Glersýn
Gluggaþvottur
Gluggaþvottur að innan
Klæðningahreinsun
Ræsting
Húsfélagaþjónusta
Gólfbónun
Teppahreinsun
Steinteppahreinsun
Bílastæðahreinsun
Djúphreinsun gangstétta

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

1. Vertu þakklát/ur

Við sérhæfum okkur í gluggaþvotti og leggjum
sérstaka áherslu á að viðhafa vönduð vinnubrögð.
Gerum föst verðtilboð og samninga til lengri tíma,
hvort sem um er að ræða smá eða stór verkefni.
Glersýn er staðsett að Smiðjuveg 4 í Kópavogi
og skrifstofan að Glæsibæ 20 í Reykjavík.
Fáðu tilboð í síma 663 0000 eða glersyn@glersyn.is

www.glersyn.is

Þakkaðu fyrir fjölskyldu þína, vini
þína, að eiga heimili, að fá að taka þátt
í lífinu, að búa í friðsælu landi og svo
framvegis. Ekki taka þessu sem sjálf
sögðum hlut því margir hafa ekkert
af þessu.

2. Vertu jákvæð/ur

Ekki vera sá/sú sem sér alltaf slæmu
hliðarnar á öllu. Reyndu að sjá það
góða við allar aðstæður – alveg sama
hvað gengur á í lífi þínu. Laðaðu til
þín jákvæðar hugsanir því þær fleyta
þér svo miklu lengra í lífinu en þær
neikvæðu.

3. Ekkert svona

Ekki hugsa hvað ef eða ég get ekki og
vil ekki. Vertu opin/n fyrir tækifærum
og öllu nýju. Það er í raun fátt sem er
svo erfitt og óyfirstíganlegt að þú getir
það ekki á endanum.

4. Hafðu trú á
sjálfri/sjálfum þér

Ef þú hefur ekki trú á sjálfum þér get
urðu ekki ætlast til þess að aðrir hafi
trú á þér. Stattu með sjálfri/sjálfum þér!

Iðnaðarryksugur
Fyrir bæði blautt
og þurrt

NT 45/1 Tact Te

Fylgihlutir
Barki 35mm 2,5m,
málmrör, 30mm
gólfhaus og mjór
sogstútur,
rafmagnstengill.

NT 35/1 Tact

Tengill

Ryksugar blautt og þurrt
Fylgihlutir
Barki 35mm 2,5m,
málmrör, 30mm
gólfhaus og mjór
sogstútur.

Ryksugar blautt
og þurrt

NT 55/1 Tact
Ryksugar blautt og þurrt
Fylgihlutir
2,5m 35mm barki, málmrör,
30mm gólfhaus og mjór
sogstútur.

K Ä R C H E R

6. Hlustaðu á hjarta
þitt og innsæi

Að hlusta á hjartað er mikilvægt í því
að laða til sín það góða. Ekki láta aðra
hafa áhrif á þig á vegferð þinni. Hafðu
markmið þín skýr.

7. Umvefðu þig rétta fólkinu

Ekki umgangast þá sem sjá það nei
kvæða í öllu. Umvefðu þig fólki sem
er jákvætt og vill þér vel.

8. Ímyndunarafl þitt er öflugt

Hafðu það alveg á hreinu að ímynd
unarafl þitt er öflugt og getur gert
ótrúlegustu hluti. Ímyndaðu þér að
draumar þínir rætist, en það hjálpar
þér að vinna enn harðar að þeim. Þetta
snýst allt um ímynda sér hvað maður
vill og láta það verða að veruleika.

9. Komdu vel fram við aðra

Komdu fram við aðra eins og þú vilt
að komið sé fram við þig. Já, vissulega
hefurðu heyrt þetta skrilljón sinnum
– en þetta virkar. Ef þú gerir alltaf þitt

Omiletta með
saltfiski og
hvítlauk
U

NT 25/1 Ap

Fylgihlutir
Barki 35mm 2,5m,
málmrör, 30mm
gólfhaus og mjór
sogstútur. Takki
fyrir hreinsun
á síu.

Láttu drauma þína rætast – en það er
mjög gott að eiga fleiri en einn draum.
Allt sem þú þarfnast fyrir draumana er
einhvers staðar þarna úti þú þarft bara
að bera þig eftir því. Og stundum þarf
að taka áhættu.

KOKTEILL.IS
Jóna Ósk
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

besta í mannlegum samskiptum mun
það hjálpa þér til langs tíma litið.

10. Ekki gefast upp

Þótt eitthvað takist ekki hjá þér í fyrstu
tilraun skaltu samt ekki gefast upp.
Það er miklu betra að takast á við mis
tökin, læra af þeim, bretta upp ermar
og halda áfram.

11. Það má alltaf bæta sig

Enginn er fullkominn og það má alltaf
bæta sig og gera betur. Ef það er t.d.
eitthvað sem þig langar mikið til að
geta gert þá er bara að drífa sig í að
læra það og æfa sig svo. Hvort sem
það er að læra að syngja eða að verða
betri manneskja þá skapar æfingin
meistarann.

12. Sýndu þolinmæði

Þolinmæði er dyggð og góðir hlutir
gerast hægt. Ekki alltaf ætlast til þess
að hlutirnir gerist strax – leyfðu þessu
öllu að hafa sinn gang. Og hugsaðu
jákvætt á meðan þú lætur þetta gerast.

UPPSKRIFT VIKUNNAR

Ryksugar blautt
og þurrt

Sjálfvirk
hreinsun á síu

5. Trúðu á drauma þína

S Ö L U M E N N

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · rafver@rafver.is · www.rafver.is

ppskrift vikunnar að þessu sinni
er frá Úlfari Eysteinssyni á Þremur
Frökkum, en það er omiletta með
saltfiski. Saltfiskurinn er steiktur á pönnu
með hvítlauk og svo er tómatbitum bætt við.
Eggin pískuð og sett út á pönnuna og síðan
er kryddinu og ostinum bætt við. Í fyrstu
er hrært í en síðan veltum við omilettunni
varlega frá kantinum næst okkur og veltum
henni svo á fat. „Gott er að bera þetta fram
með kartöflusalati,“ segir Úlfar og bætir
við: „Ég nota mjög oft ost í omilettum og
hef hann þá feitan. Það skapast ákveðin
stemning þegar osturinn slitnar og við það
eykst líka lystin!“

HRÁEFNI
n12 egg
n400 gr saltfiskur
n4 hvítlauksgeirar, saxaðir
n4 ostsneiðar, 26%
nkryddblanda eftir smekk
ntómatbitar.

HÆ SÆT
I!
H VAÐ FÆ
RÐ ÞÚ
AÐ BORÐ
A?

Smáralind • Kringlunni • Krossmóa Reykjanesbæ • sími 511-2022 • www.dyrabaer.is
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MENNING

Hugur og heimur Kjarvals

N
Vöruhús veitingamannsins
allt á einum stað
Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | Sími 595 6200 | bakoisberg.is
Opið virka daga kl. 8.30-16.30

ú stendur yfir umfangsmikil
sýning á verkum Jóhannesar
Kjarvals í austur- og vestursal
Kjarvalsstaða. Sýningin er tvískipt en
meginuppistaða hennar eru sjaldséð
verk úr einstæðu einkasafni hjónanna
Þorvaldar Guðmundssonar og Ingi
bjargar Guðmundsdóttur, sem varð
veitt er í Gerðarsafni. Einnig verða
sýnd verk í eigu Listasafns Reykja
víkur. Á sýningunni gefst gott tækifæri

til að kynnast mörgum lykilverkum
frá ferli listamannsins og fá innsýn í

þau meginstef sem voru uppistaðan í
lífsverki hans. Annars vegar landinu
í öllum sínum fjölbreytileika og hins
vegar því lífi og þeim táknmyndum
sem Kjarval skynjaði í landinu. Meðal
verka á sýningunn er Lífshlaupið sem
er stór veggmynd frá vinnustofu lista
mannsins í Austurstræti. Kjarval lauk
við að mála Lífshlaupið árið 1933 en
í því má greina ýmis atriði sem koma
endurtekið fyrir í verkum hans.

Barton syngur
Brahms í Hörpu

B

andaríska mezzósópransöng
konan Jamie Barton vakti
athygli söngunnenda um
heim allan þegar hún hlaut fyrstu
verðlaun í Cardiff Singer of the World
-keppninni í júní 2013. Hún söng með
sinni flauelsmjúku rödd í þriðju sin
fóníu Gustavs Mahlers á Listahátíð í
Reykjavík 2014 og vann þar hug og
hjörtu tónleikagesta. Nú kemur hún
aftur til Íslands og syngur hina und
urfögru og tjáningarríku Alt-rapsódíu
eftir Johannes Brahms, sem Sinfóníu
hljómsveit Íslands flytur í fyrsta sinn
á fimmtudaginn kemur, 18. febrúar.

Verkið er álitið eitt hið fegursta sem
Brahms samdi um ævina. Textinn er
fenginn úr kvæði eftir Johann Wolf
gang von Goethe, sem hann orti eftir
að hafa heimsótt ungan mann sem
reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa
lesið hina áhrifamiklu bók skáldsins,
Raunir Werthers unga.
Vínartónskáld 19. aldar deila með
sér þessari efnisskrá, því að auk Alt
-rapsódíunnar hljómar æskufagur for
leikur Franz Schuberts að leikritinu
Rósamundu, sem og hin stórbrotna
fimmta sinfónía Antons Bruckners.
Hannu Lintu stjórnar, en hann

Bandaríska mezzósópransöngkonan Jamie
Barton.

er aðalstjórnandi Finnsku útvarps
hljómsveitarinnar og íslenskum tón
leikagestum að góðu kunnur enda
stjórnaði hann öllum sinfóníum
Ludwigs van Beethovens í Hörpu á
árunum 2011–2012. Hljómleikarnir
hefjast klukkan 19:30. Miðaverð kr.
2400–6900.

Bach öll
þriðjudagskvöld

P
Kristján Örn Kristjánsson, nemandi við
Borgarholtsskóla.

íanóleikarinn Ólafur Elíasson
leikur nokkrar af 48 prelódíum
og fúgum Johanns Sebastian
Bachs á flygilinn í Dómkirkjunni næst
komandi þriðjudagskvöld 16. febrúar
klukkan 20:30–21:00, en Ólafur hefur
nú í heilt ár leikið Bach á þriðjudags
kvöldum í kirkjunni. Aðgangur ókeypis
og allir velkomnir.

Fyrirtæki

Sigurvegari
Fyrirtæki
húsFélög
Fyrirtæki
smásagnaHúbert NóihúsFélög
á Eiðistorgi
húsFélög
Við
gerum tilboð í reglubundna
keppni
Við gerum tilboð í reglubundna ræs
eykjavík 1985–1990“ er yf
irskrift sýningar Húberts
Nóa Jóhannessonar í Gallerí
ykkur að kostnaðarlausu.
élag enskukennara
Íslandi
Við
gerum átilboð
í reglubundna
ræstingu
Gróttu.
Á sýningunni eru nokkur
efndi
til
smásagnakeppni
thrif@centrum.is
ykkur að verka
kostnaðarlausu.
Húberts Nóa sem unnin eru á
nú á haustdögum. Yfirskrift
þessum árum og hafa sum þeirra ekki
keppninar í ár var „NORTH“. Krist
verið sýnd áður opinberlega. Verkin
ján Örn Kristjánsson, nemandi á
eru af stöðum í Reykjavík sem málaðir
afreksíþróttasviði og náttúrufræði
eru eftir minni, en strax á námsárum Húbert Nói Jóhannesson listmálari.
braut Borgarholtsskóla, bar sigur úr
sínum varð sú nálgun að leiðarstefi
býtum. Saga hans ber heitið „Lost
listamannsins. Gallerí Grótta er stað daga til fimmtudaga kl. 10–19 og föstu
at sea“.
sett á Eiðistorgi, 2. hæð. Opið mánu daga 10–17.

sími 89sími
89 89
566
89 566

F

ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/ netfang:
sími 89
89 566/ www.thrif.net
www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

R

Ólafur Elíasson við slaghörpuna.

Einkarekið Apótek

ykkur að kostnaðarlaus

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Frumkvæði og fagmennska

Veljum íslenskt

IÐNTRÉ
Draghálsi 10 | 110 Reykjavík | Sími 577 6530 | idntre@idntre.is | www.idntre.is

Veljum íslenskt
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6. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Baksíðan
Bjarni Jónsson
rafmagnsverkfræðingur

Rafbílavæðing

Í desember 2015 safnaðist saman í París
fjöldi manns hvaðanæva að úr heim
inumtil að skeggræða, með umdeilan
legum árangri, losun gróðurhúsaloft
tegunda og ráð til að sporna við hlýnun
jarðar. Ráðstefnugestir skildu eftir sig
kolefnisfótspor, sem jafnast á við 2%
af losun Íslands á heilu ári án losunar
flugvéla, skipa og þurrkaðs votlendis.
Fulltrúar Íslands
gáfu téðri ráðstefnu
fyrirheit um minnkun
losunar Íslendinga
á gróðurhúsaloft
tegundum um 30% árið
2030 m.v. árið 1990 í
samstarfi við Evrópusambandið. Strax
þarf að hefjast handa, og þetta mark
mið næst ekki án samstillts átaks ríkis,
sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga.
Markmiðið felur þó ekki einvörðungu
í sér byrðar fyrir hagkerfið, heldur
einnig tækifæri á formi aukinnar um
hverfisvænnar orkuvinnslu, sparnaðar
í eldsneytisinnflutningi og stórefldrar
skógræktar til kolefnisbindingar.
Svo að markmiðið náist, verður
endurnýjun bílaflotans í sífellt auknum
mæli að eiga sér stað með tvinnbílum,
t.d. með rafhreyfli og benzínvél, eða
rafbílum, þar til þeir hafa náð 100%
bílainnflutningsins. Verðugt viðbótar
markmið er nettó kolefnisfrítt Ísland
2050. Ríkisvaldið hefur þegar lagt inn
hvata fyrir væntanlega kaupendur til að
velja slíka bíla með tímabundinni niður
fellingu vörugjalds og virðisaukaskatts.
Raf- og tvinnbílar eru þó enn dýrari
í innkaupum en sambærilegir hefð
bundnir bílar, en að teknu tilliti til lægri
rekstrarkostnaðar má hæglega finna t.d.
tvinnbíla á markaðinum, sem eru hag
stæðari fyrir eigandann til lengdar, svo
að ekki sé minnzt á aukin loftgæði.
Um þessar mundir má áætla mis
mun á rekstrarkostnaði eldsneytisbíls,
sem notar 8 l/100 km, og rafbíls, um
11,6 kr/km. Þessi mismunur mun fara
vaxandi, því að eldsneytisverð er núna
nálægt lágmarki, og líklegt má telja, að
innleiddur verði næturtaxti í almenna
gjaldskrá sölufyrirtækja rafmagns, sem
e.t.v. muni nema 50% af núverandi ein
ingarverði. Þar með jafnast álagið, og
raforkufyrirtækin spara sér fjárfestingar.
Þó þarf að virkja vegna þessarar við
bótar orkunotkunar, sem gæti numið
400 GWh árið 2030.

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

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

