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Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf 
samkvæmt lögum félagsins.

Svala Jóhannesdóttir verkefnastýra 
heldur erindi um skaðaminnkun og verkefnið 

Frú Ragnheiði. 

Aðalfundur

MYND VIKUNNAR

Enn er vetrarlegt um að lit-
ast í borginni. Myndina 
tók Magnús Lyngdal 

Magnússon við Hringbraut, nærri 

Þjóðminjasafninu. Safnið var 
stofnað árið 1863, en núverandi hús 
var fullbúið 1952. Alþingi samþykkti 
að hefja byggingu hússins 16. júní 

1944 í tilefni stofnunar lýðveldis á 
Íslandi. Fleiri myndir Magnúsar má 
sjá á síðu hans á fésbókinni, „Snaps-
hots from Iceland“.

Listamenn í 
síldarverksmiðju
Reykjavíkurbær og útgerðar-

félagi Kveldúlfur stofnuðu 
með sér Faxa sf. árið 1948 

um byggingu nýrrar síldarverksmiðju 
í Örfirisey, en byggingin var að hluta 
fjármögnuð með Marshall-aðstoð 
Bandaríkjamanna. Verksmiðjan var 
starfrækt í um hálfa öld, en hefur 
undanfarið staðið auð. 

Hún fær þó nýtt hlutverk á haust-
mánuðum þegar listamannarekin gall-
erí og vinnustofur listamanna taka til 
starfa þar. HB Grandi hefur annast 

endurgerð hússins, en Reykjavíkurborg 
leigutryggir verkefnið. Vilhjálmur Vil-
hjálmsson forstjóri HB Granda segir 
þetta samstarf marka tímamót: „Við í 
HB Granda erum mjög ánægð með þá 
uppbyggingu sem á sér stað í nærum-
hverfi okkar á Granda og það verður 
ánægjulegt að sjá líf færast í Marshall-
-húsið á nýjan leik. Við hlökkum til 
að hefja þær miklu framkvæmdir sem 
framundan eru og munum gera okkar 
besta til að sníða innviði að því starfi 
sem þar mun fara fram.“

Fitnessmeistari 
bakvið fiskborðið
Elmar Þór Diego þekkja margir 

í fitnessheiminum, en hann er 
margfaldur Íslands- og bik-

armeistari í þeirri grein. Við hittum 
hanná dögunum í fiskversluninni 
Hafinu í Skipholti, þar sem fiskbúðin 
Hafrún var áður, en hann er einn 
eigenda hennar: „Ég þarf að hafa mig 
allan við, enda gerir Hafið miklar 
kröfur til mín. Ég vil leggja áherslu á 
meiri fiskneyslu þjóðarinnar. Ég þekki 
það best sjálfur hvað það er mikilvægt 
að borða hollt og gott fæði útfrá þátt-
töku á mörgum fitnessmótum og hvað 
hollustuna varðar þá er fiskurinn klár-
lega í fyrsta sæti. Fiskurinn er stút-

fullur af próteini og omega fitusýrum. 
Fiskur er eitthvað sem að allir ættu að 
borða meira af.“

Elmar er enginn nýgræðingur þegar 
kemur að fiski og hefur áður rekið 
og átt tvær fiskverslanir sjálfur: „Ég 
þurfti ekki hafa þurft að hugsa mig 
tvisvar um þegar mér bauðst samstarf 
við Hafið. Ég þekki vel til eigendanna 
og hafði hrifist af drifkrafti þeirra og 
metnaði fyrir því sem þeir eru að gera í 
fiskbransanum. Það fer ekki milli mála 
að allir sem komið hafa í einhverja 
af verslunum Hafsins þekkja og sjá 
þann metnað og þær nýjungar sem 
þar fara fram.“

Minnisvarði um fallna í 
síðari heimsstyrjöld
Guðlaugur Þór Þórðarson, al-

þingismaður Reykjavíkur, 
hyggst leggja fram tillögu 

til þingsályktunar um að þeim Ís-
lendingum sem féllu í síðari heims-
styrjöldinni verði reistur varanlegur 
minnisvarði. Guðlaugur Þór segir að 
þrátt fyrir herleysi hafi Íslendingar 
ekki farið varhluta af því mannfalli 
sem átök seinni heimsstyrjaldar-
innar höfðu í för með sér. Í samtali 
við Reykjavík vikublað segir hann: 
„Við Íslendingar og bandamenn allir 
stöndum í þakkarskuld við þá sem 
lögðu líf sitt að veði í þessum sigl-
ingum fullkomlega meðvitaðir um 
áhættuna. Fórnir þeirra sem fórust 
voru miklar og er löngu tímabært 
að heiðra minningu þeirra með 
varanlegum hætti líkt og lagt er til 
í þingsályktunartillögunni. Fyrir 
liggja góðar heimildir um þann 

fjölda Íslendinga sem lést á stríðs-
árunum, þótt heildartalan ráðist 
nokkuð af því hvað er álitið flokkast 
undir fall af völdum stríðsátaka. Í 
sumum tilvikum skortir upplýsingar 
um ástæður þess að skip fórust. Þó 
liggja fyrir tilgátur sérfræðinga sem 
hafa rannsakað þessa sögu og skráð 
um það heimildir. Má þar nefna Þór 
Whitehead sem gaf út verkið Ísland 
í hers höndum árið 2002 og Gunnar 
M. Magnússon sem tók saman yfirlit 
yfir alla Íslendinga sem létust á sjó 
á þessum árum í verkinu Virkið í 
norðri III sem var endurútgefið með 
breytingum og viðbótum árið 1984. 
Af þessum heimildum má álykta að 
í það minnsta 153 Íslendingar hafi 
látist vegna árása á skip sem þeir 
voru á eða árekstra við tundurdufl. 
Er þá bæði um að ræða þau íslensku 
skip sem lentu í slíkum hrakningum 

og einnig erlend skip sem höfðu 
íslenska skipverja um borð. Þetta 
er 0,13% af íbúafjölda hér á landi 
miðað við manntal í lok árs 1940 
(121.474). Þessu til viðbótar fórust 
58 á tveimur skipum, Sviða og Max 
Pemberton, sem líkur standa til að 
hafi rekist á við tundurdufl. Heildar-
fjöldi Íslendinga sem féllu af völdum 
stríðsátaka var því um 211 eða 0,17% 
af íbúafjölda landsins í lok árs 1940. 
Það er áhugavert að skoða þessar 
tölur í samanburði við hlutfallslegt 
mannfall annarra þjóða. Lauslegar 
tölur til samanburðar sýna að sem 
hlutfall af heildarfjölda íbúa er þetta 
sambærilegt mannfalli Dana og mun 
meira en mannfall Svía. Bandaríkin 
misstu um 0,2% af heildarfólksfjölda 
sínum í stríðinu, Kanada missti 
0,4%, Bretland 0,7% og Frakkland 
1,5%.“

Mikil aðsókn í flugnám
Á Reykjavíkurflugvelli starfa 

tveir flugskólar. Þeirra á meðal 
er Flugskóli Íslands, en inn-

gönguskilyrði er að hafa lokið grunn-
skólaprófi og hafa gott vald á ensku, 
stærðfræði og eðlisfræði. Skólinn 
menntar flugmenn, flugvirkja og flug-
freyjur/flugþjóna. Kennsla undir einka-
flugmannspróf fer fram þrisvar í viku 
og yfirleitt er fullt í alla hópa. Á haustin 
er einn atvinnuflugmannsbekkur og 
einn flugvirkjabekkur, en innritun í 
flugvirkjun stendur yfir til 15. mars. 

Við ræddum við einn fyrrverandi 
nemanda Flugskólans, Alexander Inga 
Olsen, sem nú er kominn með starf 
hjá stóru flugfélagi. Okkur lék forvitni 
á að vita hvers vegna flugnám hefði 
orðið fyrir valinu: „Ég ætlaði ekki að 

læra flug en einhver stakk upp á því 
að ég færi í kynnisflug og eftir það var 
ekki aftur snúið. Það kom mér mest á 
óvart hversu skemmtilegt þetta nám er. 
Mér fannst aldrei leiðinlegt í Flugskóla 
Íslands, nánast allt sem maður lærir 
er mjög praktískt og tengist því sem 
maður er að gera í verklega náminu 
og vinnunni seinna meir. Svo er auð-
vitað bara geggjað gaman að fljúga. Mér 
fannst það skrítin tilfinning í fyrstu að 
hlakka alltaf til að fara í skólann. Það 
skemmtilegasta í náminu eru klárlega 
verklegu tímarnir og sérstaklega blind-
flugið. Það er mjög krefjandi og gaman 
þegar maður nær tökum á því. Núna 
tekur við þjálfun og endurmenntun út 
starfsævina. Á vissan hátt hætta flug-
menn aldrei í námi.“

Gamla síldarbræðslan í Örfirisey.

Alexander Ingi Olsen.

Elmar Þór Diego fisksali.

LITIÐ INN Í FISKVERSLUN
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Við höldum upp á 20 ára afmæli á árinu og fögnum með því að bjóða upp 
á valdar vörur með sérstökum afmælisafslætti. Afsláttur gildir til 17. mars.

Kíktu á vöruúrvalið á lyfja.is 

Hlökkum til að sjá þig.

Lyfja í 20 ár
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Nú eru liðin tæp þrjú ár síðan tekinn var grunnur að Húsi íslenskra 
fræða á Melunum, milli Landsbókasafnsins og Þjóðminjasafns-
ins. Ný ríkisstjórn sem tók við völdum 2013 frestaði framkvæmd-

unum, enda mörg önnur brýnni verkefni sem þörfnuðust úrlausnar.
Á dögunum kom Guðrún Nordal, forstöðumaður Árnastofnunar, fram 

og hvatti ráðamenn til að verja fjármunum til byggingar þessa húss. Hún 
sagði þá meðal annars að miklu skipti að handritunum yrði reistur glæsi-
legur sýningarsalur. Helstu dýrgripir þjóðarinnar þyrftu verðuga umgjörð.

Í þessu sambandi má þó spyrja sig hvort varanleg sýning af þessu tagi 
ætti ekki fremur heima í Miðbæ Reykjavíkur, sem nú er orðinn fjölsóttasti 
ferðamannastaður landsins. Allt frá því að Landsbókasafnið og Þjóð-
skjalasafnið fluttu úr Safnahúsinu við Hverfisgötu hefur það hús verið 
fremur illa nýtt. Best færi á því að Árnastofnun fengi það hús algjörlega 
til sinna umráða. Þær mætti koma fyrir varanlegum sýningarsölum og 
þar gæti stærstur hluti stofnunarinnar haft starfsemi sína í glæsilegum 
húsakynnum.

Þar sem gert var ráð fyrir að reist yrði Hús íslenskra fræða færi betur á að 
byggja Stúdentagarða – í næsta nágrenni við Háskólann. Stúdentagarðar á 
þessum stað mættu gjarnan vera nokkuð há bygging, allt að fimm hæðir. Í 
rauninni er vart hægt að hugsa sér heppilegri stað fyrir íbúðir stúdenta og 
þarna yrði það raunhæfur kostur þeirra margra að vera án bíls sem myndi 
létta á bílastæðavandanum við Háskólann og spara stúdentum kostnað.

Björn Jón Bragason

Stúdentagarða 
á Melana
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Traust er eitt veigamesta atriði við 
rekstur banka. Sé því stefnt í voða 
getur illa farið.  Ljóst er að Lands-
banki Íslands og stjórnendur hans 
njóta ekki trausts almenn-
ings sem er eigandi bank-
ans. Framkvæma þarf því 
viðamikla athugun á sölu 
hlutar ríkisins í Borgun, 
aðdraganda, framkvæmd og áhrifum. 
Sú athugun getur ekki verið á ábyrgð 
Bankasýslu ríkisins sem skipar stjórn 
Landsbankans. Athugunin verður 
að vera framkvæmd af Alþingi, af 
kjörnum fulltrúum fólksins í landinu, 
eigendum Landsbankans.

- Þorsteinn Sæmundsson  
í grein á framsokn.is, 11. febrúar sl.

Nauðsynlegt er að finna langtíma-
lausn á húsnæðisvanda Íslendinga 
í stað þess að stökkva fram með 
föturnar undir lekann. Að mínu mati 
snýr sú lausn að því að auka hvata 
fólks til sparnaðar og aðstoða það 
við að kaupa fasteign. Mætti þá sér-
staklega leggja áherslu á að gera skatt-
frjálsa nýtingu séreignarsparnað-
arins til kaupa á fyrstu 
íbúð varanlega en einnig 
mætti taka til skoðunar 
þær lausnir sem George 
Osborne, fjármálaráð-
herra Bretlands, hefur kynnt fyrir 
Bretum. Í alla staði er frumvarp um 
aukna aumingjavæðingu Íslendinga 
óboðlegt.

- Erla María Tölgyes  
í pistli á romur.is, 14. febrúar sl.

Mér féll allur ketill í eld þegar ég 
heyrði á dögunum að íslenskum 
börnum hefði aldrei 
liðið jafn illa. Fjöldi barna 
kemst ekki í skólann 
vegna kvíða. Þau verða að 
eyða deginum í þroskandi 
tölvuleik í símanum sínum. Getur 
verið að þessi átakalausa, ofverndaða 
tilvera sé svona leiðinleg að blessuð 
börnin nenni ekki í skólann? Er nema 
von að maður klóri sér í skallanum.

- Óttar Guðmundsson  
á Vísi, 13. febrúar sl.

Árni Páll viðurkennir mistök og 
biður um fyrirgefningu. Samfylk-
ingin fær enga fyrirgefningu frá 
kjósendum fyrr en menn iðrast. Árni 
Páll þarf að sýna einlæga iðrun á því 
að hafa att út í mistökin, sem hann 
nú viðurkennir sum. Hann þarf að 
biðja fólkið í landinu afsökunar á 
afleiðingunum sem mistök hans og 
flokksfélaga hans leiddu yfir það. Þá 
kannski getur orðið fyrirgefning fyrir 
hann og hans flokk. En það er ekki 
nóg að Árni Páll einn sýni 
iðrun. Það eru svo margir 
Samfylkingarmenn sem 
hafa tilefni til að iðrast. 
Kannski er mögulegt 
að bjarga flokknum en það verður 
varla undir forystu þeirra sem gerðu 
fátt annað en mistök á síðasta kjör-
tímabili og viðurkenndu þau ekki fyrr 
en pólitíski ferillinn virðist á enda 
genginn.

- Ólafur Arnarson  
á Hringbraut, 15. febrúar sl.

Eigi að færa Samfylkinguna nær VG 
er hætt við að ýmsum finnist frum-
gerðin einfaldlega betri en eftirlík-
ingin. Sama spurning vaknar ef apa á 
eftir popúlisma Framsóknar ...

Það verður því erfitt 
fyrir Samfylkinguna að 
opna þessa stöðu nema 
hún nái að skapa sér þá 
ímynd á nýjan leik að hún 
geti sjálfstætt og upp á eigin spýtur 
unnið inn að miðjunni. En vill hún 
það?

- Þorsteinn Pálsson  
á Hringbraut, 17. febrúar sl.

AF NETINU

Verðbólgan er niðurstöðutala allra 
mistaka okkar. Því hærri sem sú tala 
verður, því verr hefur okkur tekist að 
sætta þau markmið, sem við stefnum 
að. Hún er í senn mælikvarði tær-

ingar í samfélagi okkar og 
tæringarvaldur.

- Jónas H. Haralz 
1918–2012 hagfræðingur 

og bankastjóri

Fleyg ummæli

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is
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Húsið við Laugaveg númer 24 

er oftast kennt við Fálkann, 
en Fálkinn rekur upphaf sitt 

til ársins 1904 er Ólafur Magnússon 
trésmiður setti upp reiðhjólaverk-
stæði við Skólavörðustíg. Viðskiptin 
undu upp á sig. Brátt hóf hann inn-
flutning á varahlutum í reiðhjól og 
ekki leið að löngu þar til hann hóf 
að flytja inn hjólhesta. Snemma flutti 
Ólafur starfsemina á Laugaveg og árið 
1924 festi hann kaup á ,,Hjólhesta-
verksmiðjunni Fálkanum“ og breytti 
nafni fyrirtækisins í „Reiðhjólaverk-
smiðjuna Fálkann“. Upp frá því rak 
Ólafur alla starfsemi sína undir nafni 
Fálkans og fyrr en varði var fyrir-
tækið fyrirtækið komið á ótroðnar 
brautir. Árið 1924 hófst innflutningur 
hljómplatna og fjórum árum síðar 
var gerður samningur við Columbia 
hljómplötufyrirtækið. Í byrjun fjórða 
áratugarins voru teknar upp rúmlega 
150 íslenskar hljómplötur í tveimur 
áföngum og seldust sumar þeirra í 
allt að tvö þúsund eintökum. Snemma 
fengust saumavélar í Fálkanum og 
árið 1932 fékk fyrirtækið umboð fyrir 
Necchi-saumavélar, sem voru meðal 
mest seldu saumavéla hér á landi 
næstu áratugina. Árið 1947 seldust, 
svo dæmi sé tekið, hvorki fleiri né 
færri en tvö þúsund Necchi-sauma-
vélar hérlendis.

Árið 1928 fékk Fálkinn umboð 
fyrir Dodge bifreiðar og á næstu 
fjórum árum voru fluttar inn um það 
bil áttatíu bifreiðar þeirrar tegundar 
uns fyrirtækið varð að hætta innflutn-
ing bifreiða við stofnun einkasölu rík-
isins á bifreiðum 1932. Í byrjun síðari 
heimsstyrjaldar hófst reiðhjólafram-
leiðsla Fálkans, en þá hafði að mestu 

verið tekið fyrir innflutning til lands-
ins. Þessi framleiðsla stóð yfir á stríðs- 
og haftatímabilinu, allt til ársins 1954, 
en þá opnaðist aftur fyrir innflutning. 
Á þessum 14 árum voru framleidd 
um 18 þúsund reiðhjól undir merki 
Fálkans.

Árið 1948 var rekstrarformi fyr-
irtækisins breytt í hlutafélag en 
fram að þeim tíma hafði það verið 
einstaklingsfyrirtæki í eigu Ólafs 
Magnússonar. Um þetta leyti voru 
starfsmenn fyrirtækisins um tutt-
ugu talsins og sama ár flutti Fálkinn 
í nýtt húsnæði, að Laugavegi 24, en á 
þeirri lóð hafði starfsemi hans verið, 
allt frá árinu 1910. Véladeild Fálk-
ans var stofnuð árið 1956 og þar var 
lengi að finna landsins mesta úrval af 
legum, reimum, hjöruliðskrossum og 
ásþéttum í allar gerðir véla og farar-
tækja. Á 7. áratugnum efldist fyrir-
tækið mjög og jókst starfsemin til 
muna. Þrengsli í húsnæðinu á Lauga-
veginum stóðu fyrirtækinu mjög fyrir 
þrifum og því var ráðist í byggingu 
nýs húsnæðis við Suðurlandsbraut. 
Alls störfuðu yfir fimmtíu starfsmenn 
hjá Fálkanum þegar mest var.

Í Fálkahúsinu er nú starfræktur 
veitingastaður vestan megin á götu-
hæðinni, en Gleraugnamiðstöðin 
hefur um árabil verið austan megin. 
Á efri hæðum er hótel.

HÚSIN Í BÆNUM

Fjórtán manna 
áróðursdeild
Sagt er að á borgarstjórnarskrif-

stofunum starfi fjórtán manna 
áróðursdeild. Ef um fjórtán 

einstaklinga er að ræða, má áætla að 
bara launakostnaður við að halda úti 
slíkri deild sé á bilinu 90–100 millj-
ónir á ári. 

Sé sú upphæð er sett í samhengi við 
niðurskurðartillögur borgarstjórn-
armeirihlutans, er launakostnaður-
inn rúm 5% af þeirri upphæð sem 
meirihlutinn hyggst spara. Það hlýtur 
því að vera ástæða til þess að spyrja, af 
hverju í ósköpunum borgin þurfi að 
vera með fjórtán manns í vinnu við 
áróður eða upplýsingagjöf? 

Skyldi ástæðan vera sú að ekki 
standi steinn yfir steini í rekstri borg-

arinnar og þess vegna þurfi fjórtán 
manna áróðursdeild til þess að sturta 
glimmeri yfir skítinn? 

Vel færi á því að reisa stúdentagarða á svæðinu milli Landsbókasafns og 
Þjóðminjasafns.  Mynd: Björn Jón Bragason.

Höfundur er
Kristinn Karl Brynjarsson  

verkamaður

Fálkinn auglýsir nýja plötu Trúbrots árið 
1970.

Fálkahúsið og nýleg bygging vestan við það, sem hýsir Hótel Frón.

Bílaumboð í Mjóddina?
Bílaumboðið Hekla hefur óskað 

eftir 24 þúsund fermetra lóð í 
Suður-Mjódd við lóðir Íþróttafé-

lags Reykjavíkur (ÍR). Ekki er gert 
ráð fyrir byggingum á þessu svæði á 
deiliskipulagi.

Hér má sjá þær lóðir sem Hekla óskar eftir, en þær eru þétt upp við íþróttasvæði ÍR.



VERÐDÆMI
íbúð 301, 3 herb. 92,7 m2 
með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 42.900.000 KR.

VERÐDÆMI
íbúð 305, 3 herb. 100,1 m2

með innréttingum. Í eldhúsinnréttingu 
er innfelld uppþvottavél og íbúðinni 
fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 43.900.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is. www.javerk.is
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60+

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu
NÝTT 

Í SÖLU!

www.kopavogstun.is 

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja 
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3-5 
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi. 
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt 
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s. 
sundlaug, banka, bókasafn ofl. 
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar 
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí. 
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum 
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á 
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra 
gólfefna.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé 
að loka svölum. Traustur byggingaraðili. 
Sjá nánar á kopavogstun.is.

Nýjar og glæsilegar búðir fyrir 60 ára og eldri 

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

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



Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

20%

Þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 87.920,- 
Verð áður kr. 109.900

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

Þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Gerið góð kaup!
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Við sleðabrekku í Fossvogi. Tveir knáir að leggja á brattann, eina ferðina enn.

Veðrið lék við Reykvík-
inga um síðustu helgi. 

Þúsundir sóttu í skíða-
löndin og aðrir nutu sólar 

og vetrarfegurðar innan 
borgarmarkanna.

Myndir og texti:  
Markús Örn Antonsson

Fella- og Hólahverfi í Breiðholti voru glæsileg í vetrarbúningi sínum með Esjuna að baksviði. 

Skíðasvæðið við Jaðarsel í Seljahverfi nýtur alltaf vinsælda þegar veður leyfir. Þangað fer yngsta kynslóðin og æfir sig á skíðum áður 
en farið er í brekkurnar í Bláfjöllum.

Í Fossvogsdalnum gefast einstök tækifæri að njóta útivistar, jafnt að vetri sem sumri. Á andapollinum var líflegt að vanda þó kalt 
væri í veðri. 

FALLEGIR VETRARDAGAR

m.a. Í Nettó, Hagkaup, kost, 
IcelaNd, VÍðI, FJaRðakaup, 
melabúðINa,10-11 og samkaup
Spurðu uM BOLLurNAr
í þiNNi verSLuN

Framleiðandi: ektafiskur ehf - Hauganesi - eyjafirði - s. 466 1016 - ektafiskur.is
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Útivist um 
landið allan 
ársins hring
Rætt við Skúla H. Skúlason,  
framkvæmdastjóra Útivistar

Ferðafélagið Útivist er félags-
skapur fyrir áhugafólk um 
gönguferðir og aðra útivist í 

náttúru Íslands. Félagsmenn eru um 
1500 og stendur félagið árlega fyrir um 
200 ferðum af ýmsum toga. Fjölmargir 
hafa kynnst landinu sínu og þeirri fall-
egu náttúru sem það býr yfir í ferðum 
félagsins á þeim fjórum áratugum sem 
félagið hefur starfað. Ég spurði Skúla H. 
Skúlason, framkvæmdastjóra félagsins, 
nánar út í starfsemi Útivstar: 

„Útivist er áhugamannafélag og við 
leggjum mikla áherslu á að rækta áhuga-
mennskuna í starfi félagsins. Þannig 
hefur öll uppbygging skála verið unnin 
í sjálfboðavinnu og fyrir marga félags-
menn eru vinnuferðir í skálana með 
skemmtilegustu fjallaferðum. Reyndari 
félagsmenn sjá um fararstjórn í ferðum 
að undangengnu námskeiði í grunnat-
riðum fjallamennsku, svo sem rötun, 
fyrstu hjálp og öðru því sem snýr að 
því að tryggja sem best öryggi á fjöllum. 
Markmið starfseminnar er ávallt að gera 
félögum í Útivist færi á að njóta útivistar 
í sátt við náttúruna og byggja upp að-
stöðu á hálendinu fyrir almenning og 
almenna ferðalanga.“

Gengið eftir  
endilangri Esjunni
- Hvernig geta menn komist í ferðir með 
félaginu? 

„Til að fara í ferð með Útivist þarf 
fólk að vera skráð í félagið, en allir eru 

velkomnir. Nýir félagar sem vilja taka 
þátt í dagsferð félagsins eru boðnir vel-
komnir með þeim hætti að þeir þurfa 
ekki að greiða þátttökugjald í sína fyrstu 
dagsferð, heldur þurfa þeir aðeins að 
greiða félagsgjald sem er 7.500 krónur. 
Í ár eru rúmlega 40 dagsferðir á dag-
skrá og þar má finna bæði áhugaverðar 
fjallgöngur þar sem fjallasýn nýtur sín 
til hins ítrasta, sem og láglendisgöngur 
þar sem augum er oft beint að menn-
ingarminjum og sögu landsins. Af 
fjallaferðum má nefna að Esja verður 
gengin endilöng, farið verður á Kjal-
fell og um hvítasunnuna verður gengið 
á Eyjafjallajökul. Af gönguferðum á 
láglendi stendur ber hæst raðgöngu þar 
sem gengið verður með ströndinni fyrir 
Reykjanesið, en þar verður byrjað við 
Þorlákshöfn og endar raðgangan í Viðey. 
Heimsóknir í vita við strendur landsins 
er þema í mörgum ferðum félagsins í 
ár og liggur þá beint við að heimsækja 
þá vita sem eru á Reykjanesinu, en þar 
verða um 16 vitar á leið Útivistarfólks.“

Í kyrrð hálendisins
- Síðan hefur félagið staðið fyrir mikilli 
uppbyggingu að Fjallabaki? 

„Félagið hefur byggt upp eina fimm 
skála að Fjallabaki og mótað einstak-
lega áhugaverðar gönguleiðir þar sem 
þessir skálar eru nýttir. Fyrst ber að 
nefna fallega leið niður með Skaftá frá 
Sveinstindi við Langasjó, um Skælinga 
og Eldgjá og endar gangan í Hólaskjóli. 

Landslag á þessari leið einkennist annars 
vegar af beljandi jökulánni og hins vegar 
mosavöxnum hlíðum fjallanna. Önnur 
áhugaverð leið tekur við þar sem þessi 
endar, en það er hinn svokallaði Strúts-
stígur. Þá er farið frá Hólaskjóli um 
Hólmsárbotna í Strútsskála og síðan 
haldið áfram í Hvanngil. Vilji menn 
ganga um fáfarnar slóðir og upplifa sig 
í kyrrð hálendisins eru þessar leiðir tví-
mælalaust vænlegur kostur. Sama má 
segja um Dalastíg, en þar er gengið í 
Hungurfit og þar áfram í Dalakofa sem 
Útivist endurbyggði fyrir nokkrum 
árum. Áfram er haldið för í jaðri Torfa-
jökulssvæðisins í Landmannahelli. Þar 
er hægt að halda áfram för um hluta 
Hellismannaleiðar í Landmannalaugar.“ 

Básar njóta mikilla vinsælda
„Útivist hefur einnig byggt myndarlega 
upp í Básum á Goðalandi. Gjarnan er 
talað um að Goðaland sé á Þórsmerkur-
svæðinu þó það svæði teljist ekki til 
hinnar eiginlegu Þórsmerkur. Það er 
þó mat margra að Goðaland sé hreint 
ekki síðra útivistarsvæði en Þórsmörk. Í 
Básum eru gistiskálar sem rúma ríflega 
80 manns, rúmgott og skemmtilegt tjald-
svæði og aðstaða fyrir hópa sem koma 
á svæðið í dagsferðum. Félagið hefur 
unnið mikið að umhverfisumbótum í 
nágrenni skálanna og á tjaldsvæðinu 
og óhætt að fullyrða að umhverfið þar 
væri með öðrum svip ef félagsins hefði 
ekki notið við.“

Skíðaferðir, jeppaferðir  
og hjólaferðir
- Þið starfið allt árið? 

„Ferðafélagið Útivist er með starf-
semi allt árið um kring. Yfir vetrartím-

ann eru dagsferðir að sjálfsögðu áber-
andi en einnig er félagið með nokkrar 
skíðagönguferðir á dagskrá. Af þeim má 
nefna skemmtilega ferð þar sem farið 
er úr Bjarnafirði á Ströndum í Djúpu-
vík. Þá er starfandi jeppadeild innan 
Útivistar þar sem jeppaeigendum gefst 
færi á að fara í krefjandi ferðir undir 
leiðsögn reyndra jeppamanna. Síðast 

en ekki síst má nefna starfsemi Hjóla-
ræktar Útivistar, en hún stendur fyrir 
ferðum annan hvorn laugardag. Einnig 
eru á dagskrá hjólaræktarinnar nokkrar 
lengri hjólaferðir, meðal annars fjögurra 
daga ferð um Eyjafjörð og eyðibyggðir 
í Fjörðum og önnur jafnlöng ferð um 
Strandir.“

bjb

Í dagsferð með Útivist.  Mynd: Fanney Gunnarsdóttir.

Skálarnir í Básum á Goðalandi.  Mynd: Skúli H. Skúlason.

Opið hús hjá 
Alþýðufylkingunni
Alþýðufylkingin gengst fyrir 

opnum kynningarfundi í dag 
laugardag kl. 13 í Friðarhúsi, 

Njálsgötu 87. Þar gefst áhugasömum 
kostur á að kynna sér stefnu og 
framtíðarsýn Alþýðufylkingarinnar. 
Samkvæmt fréttatilkynningu frá fylk-
ingunni verður „heitt á könnunni og 
í kolunum,“ en Alþýðufylkingin er 
vinstriflokkur sem leggur áherslu á að 
„virkja alþýðuna til baráttu gegn al-
ræði auðstéttarinnar“. Að hennar mati 

er „félagsvæðing fjármálakerfisins og 
annarra innviða samfélagsins“ lykill-
inn að breyttu samfélagi almenningi 
til hagsbóta. 

Hjólarækt Útivistar á ferð.  Mynd: Borgþór Harðarson.



Flestir þurfa einhvern tímann að horfast í augu við dauðann. Að missa  
ástvin eða ættingja er eitt það erfiðasta sem við göngum í gegnum.  

Tilfinningar eru margvíslegar. Sorgin er eðlileg viðbrögð. Óhjákvæmilega  
þarf þá að huga að þeim þáttum er snúa að útför þess látna.

Spurningarnar eru margar. Þá er gott að geta leitað til aðila sem hafa  
þekkingu og reynslu á þeim þáttum. Við hjá Útfararstofu Íslands búum 

yfir þessari reynslu og höfum starfað við útfararþjónustu um árabil.
 

Sverrir Einarsson
Sími: 896-8242

Kristín Ingólfsdóttir

Útfararstofa Íslands

Skrifstofa Útfararstofu  
Íslands er til húsa í 
Auðbrekku 1, 200 
Kópavogi. 
Þar er einnig góð aðstaða  
sem prestar og  aðstandendur 
geta rætt saman í næði. 

Skrifstofan er opin frá 
8.00 til 17.00 virka daga, 
en þjónusta er allan 
sólarhringinn og um helgar.

Sími: 581-3300 og 
896-8242
www.utforin.is 
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Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

HÆ SÆTI!HVAÐ FÆRÐ ÞÚ AÐ BORÐA?

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

Umsvifin á 
Reykjavíkur-
flugvelli
Í stóru og strjálbýlu landi skipta 

traustar samgöngur meginmáli. 
Víða erlendis eru til staðar lestar-

kerfi. Hér kemur flugið þess í stað. Flug-
starfsemi hefur verið í Vatnsmýrinni allt 
frá árinu 1919, en völlurinn var lagður 
1940. Mikill fjöldi fólks starfar við flug-
völlinn, svo sem við flug, viðhald, flug-
stjórn, afgreiðslu, kennslu og svo mætti 
lengi telja. Flest þessara starfa eru vel 
launuð, enda krefjast þau menntunar 
og reynslu. Vatnsmýrin er því eitt mik-
ilvægasta atvinnusvæði borgarinnar. 

Flugtengd störf hér á landi eru ríf-
lega níu þúsund talsins, en það er um 
5,5% vinnuaflsins. Flugreksturinn 
stendur undir 6,6% af landsframleiðslu 
og árleg verðmætasköpun hvers starfs-
manns í flugþjónustu á Íslandi um 16 
milljónir króna. 

Hér á opnunni má sjá nokkrar 
myndir sem gefa ef til vill hugmynd 
um umsvifin á Reykjavíkurflugvelli. 
Flestar myndanna tók Baldur Sveins-
son.

Landgræðsluvélin Páll Sveinsson, Douglas DC-3 er smíðuð árið 1943. Flugfélag Íslands keypti hana af herliði Bandaríkjamanna á Íslandi 
árið 1946 og hlaut hún nafnið Gljáfaxi. Árið 1972 ákvað stjórn Flugfélagsins að gefa Landgræðslu ríkisins Gljáfaxa til landgræðslustarfa. 
Hin rausnarlega gjöf Flugfélagsins kom í kjölfar samþykktar félagsfundar Félags íslenskra atvinnuflugmanna frá því haustið 1971, 
um að bjóða fram flugstörf í þágu landgræðslu án endurgjalds. Vélin fékk við svo búið nafnið Páll Sveinsson og á þeim tíma sem 
hún hefur verði í notkun Landgræðslunnar hefur henni verið flogið alls í um 4.733 flugtíma og dreift um 35.200 tonnum af fræum 
og áburði í 8.848 flugferðum. Heildarflugtími flugvélarinnar frá upphafi er um 26.692 klukkustundir.

Gná, ein þriggja þyrlna sem Landhelgisgæslan hefur til umráða. Gná er af gerðinni 
Aerospatiale Super Puma. Í neyðartilvikum þarf að bregðast skjótt við og senda neyðar-
búnað og sérfræðinga hvert á land sem er. Þyrlur með slasaða sjúklinga mega engan 
tíma missa. Staðsetning vallarins rétt við sjúkrahús skiptir sköpum í öryggi sjófarenda.

Beechcraft Kingair 200 vél Mýflugs. Tvær flugvélar af þessari gerð eru í notkun. Þar af er 
önnur sérútbúin sjúkraflugvél sem annast sjúkraflug innanlands. Næstum tvö sjúkraflug 
eru flogin á sólarhring á Reykjavíkurvöll allt árið um kring, hátíðisdaga sem aðra daga. 
Á hverju ári er fjöldi tilvika þar sem læknar eru sammála um að skjótur flutningur með 
sjúkraflugi hafi skilið á milli lífs og dauða.

Flugfélagið Ernir ræður yfir fjórum Jetstream-vélum til innanlandsflugsins, en félagið 
flýgur til Vestmannaeyja, Hafnar í Hornafirði, Húsavíkur, Gjögurs og Bíldudals. Vegna 
áætlunarflugs í Vatnsmýri geta Íslendingar stundað nám þvert á landshluta, byggt upp 
atvinnulíf og sótt verslun og þjónustu vítt og breytt um landið.

Landhelgisgæslan ræður yfir flugvél af gerðinni Dash - 8 Q300 og er hún aðallega notuð 
til löggæslu á djúpslóð og grunnslóð sem og til eftirlits á alþjóðlegum hafsvæðum við 
Ísland. Flugvélin er sérhönnuð til eftirlits-, leitar-, björgunar- og sjúkraflugs á Norður 
Atlantshafi.
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Airbus A-319 þota færeyska flugfélagsins Atlantic Airways. Hún er hljóðlátari í aðflugi en Fokkerar Flugfélagsins.

Flugfélag Íslands hefur undirritað samning um kaup á þremur Bombardier Q400 vélum. 
Gert er ráð fyrir að fyrsta vélin verði komin í rekstur í mars. Hún tekur allt að 76 manns í sæti. 

Technam P2002-JF kennsluvélar Flugskóla Íslands. Tveir flugskólar starfa í Vatnsmýri 
og hafa annast þar flugkennslu í áratugi. Þar hafa nær allir íslenskir flugmenn tekið sín 
fyrstu skref í flugi. Flugnemar sem læra næturflug og blindflug treysta á Reykjavíkurvöll 
í æfingum sínum vegna reglna um upplýsta flugvelli.

Hluti flugflotans í Fluggörðum. Þar er miðstöð almannaflugsins, flugskóla, einkaflugs 
og ýmissar flugtengdrar starfsemi.

Fokker 50 hefur þjónað Flugfélaginu um langt árabil. Nýju Bombardier-vélarnar leysa þær brátt af hólmi. Áfangastaðir Flugfélags 
Íslands hér inannlands  eru Akureyri, Þórshöfn, Ísafjörður, Egilsstaðir, Vopnafjörður og Grímsey. Mælingar sýna að yfir helstu vetrar-
mánuði fljúga fleiri til Akureyrar en ferðast þangað um þjóðveg eitt.



Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

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

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

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

Hraunbergi 4, 111 Reykjavík, sími 530 9500

• Frí heimsending
• Góð kjör fyrir eldri  

borgara og öryrkja
• Gerðu verðsamanburð
• Mówimy po polsku

góð þjónusta
ogPersónuleg

Opið alla virka daga kl. 8:30-18:00

Heilbrigð skynsemi

Heilsugæsla
efra Breiðholts

Gerðuberg

Lyf á lægra verði

Guðrún Ingibjartsdóttir 
sýnir þar vatnslitamyndir.

Myndlistarsýning
„Veröldin mín“ er yfirskrift 

sýningar í Boganum Gerðubergi.

Sýningin er til 6. Mars

12   20. febrúar 2016

„Maðkur í mysu“
Kafli úr nýútkominni Sögu Sjómannafélagsins

Út er komin bókin Frjálsir 
menn þegar aldir renna. 
Saga Sjómannafélagsins 

1915–2015, en um þessar mundir er 
liðin heil öld frá stofnun Hásetafé-
lags Reykjavíkur, sem síðar varð Sjó-
mannafélag Reykjavíkur. Sjómanna-
stéttin hefur fært gríðarlegar fórnir 
á þessum tíma, en 3600 sjómenn 
týndu lífi við störf á öldinni sem leið. 
Höfundur er Hallur Hallsson sagn-
fræðingur og veitti hann Reykjavík 
vikublaði góðfúslegt leyfi til að birta 
stuttan kafla úr bókinni sem ber heitið 
„Maðkur í mysu“ og fjallar um átök 
sem urðu um eignarhald á Alþýðu-
húsinu við Hverfisgötu: 

„Þann 28. október 1994 barst Sjó-
mannafélagi Reykjavíkur bréf frá 
Símoni Kjærnested, endurskoðanda 
Stýrimannafélags Íslands. Það var 
ritað í tilefni samtals hans við Jónas 
Garðarsson, sem þá var orðinn for-

maður Sjómannafélagsins, um Al-
þýðubrauðgerðina. Þar kemur fram að 
samkvæmt auglýsingu Lögbirtingar-
blaðsins frá 30. ágúst sama ár standi til 
að auka hlutafé Alþýðubrauðgerðina 
um 3 milljónir króna og var hlut-
höfum gefinn kostur á að nýta sér 
forkaupsrétt innan tveggja mánaða. 

 Um var að ræða hlutabréfin frá 
árinu 1940, samtals kr. 450. Vísað var 
til aðalfundar frá 10. febrúar þar sem 
samkvæmt fundargerð voru mættir 
hluthafar sem fóru með 52% hluta-
fjár, og var aðalfundurinn sagður vera 
aðalfundur fyrir árin 1991, 1992 og 
1993 og var sagt að nafni félagsins yrði 
breytt úr Alþýðubrauðgerðinni í V-8. 
Og endurskoðandinn hélt áfram: 

„Í fundargerðinni er getið um 
breytingar á 1. gr. í samþykktum 
félagsins, þannig að nafn félagsins 
verði V-8 hf. og að til viðbótar við 3. 
gr. innheimtustarfsemi. Samkvæmt 

16. gr. samþykktar félagsins þurfa að 
vera mættir eigendur og umboðsmenn 
fyrir 4/5 hlutafjárins til þess að hægt sé 
að breyta samþykktum félagsins. Þar 
sem aðeins var mætt á fundinn 52% 
hluthafa, þá er þessi samþykkt ógild.“ 

Hvað var á seyði? Endurskoðandinn 
benti á að í fundargerð var eyða þar 
sem skrá bar prósentuhlutfall þeirra 
sem mættir voru, að tillaga um hluta-
fjárhækkun í þrjár milljónir hafi verið 
samþykkt, tillaga um að fækka stjórn-
armönnum í einn, en yfir þann lið hafi 
verið strikað yfir með krossi og að til-
laga um að hækka hlutafé með útgáfu 
jöfnunarhlutabréfa í 45 þúsund hafi 
verið samþykkt. „Þar sem ekki er getið 
um hve mörg prósent af hlutafé var 
mætt fyrir, þá eru þessar samþykktir 
ógildar,“ sagði Símon. 

 Símon var sem fyrr segir endur-
skoðandi Stýrimannafélagsins sem 
átti 1% af virku hlutafé – eða sem 
nam 4 krónum. „Stýrimannafélaginu 
hafði borist bréf frá Baldvini Jónssyni 
sem falaðist eftir að kaupa hlutabréf 
félagsins fyrir 120 þúsund krónur,“ 
sagði Guðlaugur Gíslason fram-
kvæmdastjóri Stýrimannafélagsins í 
samtali við söguritara. Hann bar málið 
undir Símon endurskoðanda félagsins 
sem kvað strax upp úr: Ekki selja! Það 
eru miklar eignir á bak við Alþýðu-
brauðgerðina! Hvert krónubréf var 
því metið á 30 þúsund krónur og því 
félagið á 13,5 milljónir króna. 

 Samkvæmt ársreikningi 1993 var 
eigið fé Alþýðubrauðgerðarinnar 
51,4 milljónir króna og hlutur Stýri-
mannafélagsins því að verðmæti 514 
þúsund krónur. Símon skrifaði: „Ef 
þeir, sem nota sér forkaupsrétt að 
hlutafjáraukningunni, eiga að greiða 
raunvirði fyrir hlutabréfin, þá yrði 
2 millj. kr. hlutafjáraukning greidd 
með 60 millj. kr. samkvæmt því tilboði 
sem Stýrimannafélagið hefur fengið en 
með 257 millj. kr. ef ársreikningurinn 
sýnir rétta niðurstöðu. ““

Borgarstjórinn 
og neyðarbrautin
Þann 16. febrúar sl. var borgar-

stjóri í viðtali um Reykjavíkur-
flugvöll í þættinum Kvikan 

á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. 
Óumflýjanlega berst talið að neyðar-
brautinni svokölluðu. Þetta gælunafn 
fer fyrir brjóstið á mörgum flug-
vallarandstæðingum, sem reyna eftir 
föngum að tengja það tilfinningaklámi. 
Staðreyndin er sú að í Flugmálahand-
bókinni er athugasemd við takmarkanir 
sem eiga eingöngu við þessa braut þar 
sem segir; „Frávik frá ofangreindri 
reglu eru aðeins leyfð í neyðartil-
vikum…“. Til gamans má síðan vísa í 
viðtal frá því í nóvember 1996, en þar 
segir þáverandi forstöðumaður Borg-
arskipulags Reykjavíkur „Það hefur 
verið talsverð umræða um þessa braut 
og hvort henni verði haldið inni sem 
neyðarbraut og notuð sem slík.“

Hvað um það. Þegar talið berst að 
neyðarbrautinni hraut eftirfarandi 
gullkorn af vörum borgarstjóra: „Þriðja 
brautin er kölluð neyðarbraut vegna 
þess að það er hættulegt að nota hana.“ 
Þessa dæmalausu yfirlýsingu rökstyður 
borgarstjóri með tilvísun í skýrslu sem 
skrifuð var fyrir aldarfjórðungi. Til-
efnið var flugslys 1988 þar sem mikið 
breytt rannsóknarflugvél skall í jörðina 
við enda norður suður flugbrautar. Um-
rædd flugvél var ekki á leið til lendingar 
á neyðarbrautinni. Rannsókn leiddi í 
ljós að handvömm í viðhaldi var or-
sök slyssins. Síðan hafa kröfur til rekj-
anleika verkferla og varahluta aukist 
stórlega. 

Skýrslan„Reykjavíkurflugvöllur 
sambýli flugs og byggðar“ frá 
30.11.1990 kom úr nefnd sem Stein-
grímur J. Sigfússon skipaði 7. desem-
ber 1988 undir formennsku Álfheiðar 
Ingadóttur „til að vinna áhættumat 
vegna Reykjavíkurflugvallar.“ Á bls. 
2 í skýrslunni segir: „Nefndarmenn 
komust að þeirri niðurstöðu að gerð 
áhættumats vegna Reykjavíkurflug-
vallar krefðist yfirgripsmeiri og sér-
hæfðari rannsókna en væru á færi 
nefndarinnar auk þess sem ekki 
liggur fyrir ákvörðun stjórnvalda um 
það hvað teljist ásættanleg áhætta af 
rekstri flugvallar í Vatnsmýri.“ Engu að 
síður segir í niðurstöðum skýrslunnar: 
„Að öllu samanlögðu verður að telja að 
mest áhætta sé tekin við notkun NA/
SV brautar og að tvímælalaust beri að 
loka henni.“ 

Flugmálastjórn fékk síðar sérfræði-
ráðgjafa NationalAirTrafficServicesLtd 
til að meta áhættu þriðja aðila á jörðu 
vegna flugumferðar við Reykjavíkur-
flugvöll. Skýrslan „Áhættumat fyrir 
Reykjavíkurflugvöll“, endurskoðuð út-
gáfa, kom út 25. ágúst 1997. Niðurstaða 
þeirrar skýrslu er að engin byggð býr 
við óásættanlegt hættustig. Í raun eru 
efri mörk ásættanlegrar áhættu, skil-
greint í reglugerð 505/2000, 50% hærri 
en mesta reiknuð áhætta í nærumhverfi 
Reykjavíkurflugvallar. Samkvæmt 
NATS: „Lítil áhætta er samfara notkun 
á NA/SV (07/25) flugbraut.“ Einnig 
er rétt að nefna að mun nær í tíma 
eru skýrslur sem sýna að hættan við 
neyðarbrautina er ekki tengd notkun 
hennar, heldur lokun hennar. 

Í tengslum við ummæli borgarstjóra 
og rökstuðning er rétt að greina frá 
Upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar 
2015–2020. Upphafsorð hennar eru 
þessi „I. LEIÐARLJÓS Vönduð með-
ferð og miðlun upplýsinga eru afar 
mikilvægir þættir í starfsemi opinberra 
aðila. Ákvarðanir þurfa að byggjast á 
bestu fáanlegu upplýsingum og al-
menningur og aðrir hagsmunaaðilar 
þurfa að vera vel upplýstir um ákvarð-
anir og forsendur þeirra. […] Markmið 
borgarinnar er fullt gagnsæi og virk 
þátttaka borgarbúa í gagnkvæmum 
samskiptum í opnu lýðræðislegu sam-
félagi.“

Ekki verður séð að ummæli borg-
arstjóra samræmist upplýsingastefnu 
borgarinnar. 

Höfundur er
Sigurður Ingi Jónsson,  
fulltrúi Framsóknar og  

flugvallarvina í umhverfis- og 
skipulagsráði Reykjavíkur

Alþýðuhúsið við Hverfisgötu árið 1957. Húsið var tekið í notkun 1936 og átti Sjómanna-
félagið stóran eignarhluta í því. Mikil átök urðu um eignarhaldið á tíunda áratugnum 
eins og lesa má um í Sögu Sjómannafélagsins.
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Af hverju krosslímt tré? 

–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - allt að 10% meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Vantar gistipláss?

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX



Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Sunnudaginn    6 . mars    kl 13.00        

Sunnudaginn    20. mars   kl 13.00        

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

Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Sunnudaginn   21. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 15.00  Uppselt

Sunnudaginn   28. febrúar kl 13.00  Uppselt

Sunnudaginn   28. febrúar kl 15.00  

Sunnudaginn    13. mars   kl 13.00        

20. febrúar 2016

Goethe og 
Schubert í 
Gerðubergi
Á morgun, sunnudaginn 21. 

febrúar, verður efnt til menn-
ingardagskrár í Gerðubergi. Þar mun 
listafólk leita svara við því hverju ný 
íslensk ljóðlist gæti hugsanlega bætt 
við sígild verk Johanns Wolfgangs 
von Goethe og Franz Schubert. 
Finnur Bjarnason tenór og Nína 
Margrét Grímsdóttir píanóleikari 
hafa boðið ljóðskáldunum Val-
gerði Þóroddsdóttur og Ragnheiði 
Hörpu Leifsdóttur að velja ljóð og 
flytja á milli sönglaga Schuberts. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 13:15. 
Aðgangur ókeypis.

MENNING

Flugvélar 
2015
Í bókinni Flugvélar 2015 má finna 

fjölda fallegra flugvélamynda sem 
Baldur Sveinsson tók á liðnu ári 

en bækur Baldurs hafa komið á hverju 
ári frá 2007. Árbókina má nálgast hjá 
Baldri með netskilaboðum á baldur@
verslo.is eða á síðu hans á fésbókinni. 
Bókin er 108 síður og til hvort tveggja 
gormbundin og heft. Verð kr. 5000.

Heimkoma Sigurðar Gylfa
Út er komin bókin Heimkoma. 

Hugsanir í samtímanum eftir 
Sigurð Gylfa Magnússon, prófessor 
við sagnfræði- og heimspekideild 
Háskóla Íslands. Bókin er gefin út í 
opnum aðgangi og hægt að nálgast 
hana á netinu. Hún hefur að geyma 
áður birtar greinar sem eru stuttar 
ádrepur eða ritdómar um menn, mál-
efni, sagnfræðileg álitamál eða bækur. 

Sigurður Gylfi Magnússon er doktor 

í sagnfræði frá Carnegie Mellon há-
skóla í Bandaríkjunum. Hann er 
höfundur fjölda bóka og greina á 
sviði sagnfræði og hefur einbeitt 
sér að hugmyndafræði einsögunnar 
(microhistory). Hann er prófessor í 
menningarsögu við sagnfræði- og 
heimspekideild Háskóla Íslands. 
Miðstöð einsögurannsókna við Sagn-
fræðistofnun Háskóla Íslands gefur 
bókina út.

Mandólín á Rósenberg
Hljómsveitin Mandólín leikur á 

Rósenberg við Klapparstíg í kvöld, 
laugardagskvöld. Mandólín skipa þau 
Guðrúnu Árnadóttir og Elísabet Indra 
Ragnarsdóttir á fiðlur, Sigríður Ásta 
Árnadóttir og Ástvaldur Traustason 
harmónikur, Óskar Sturluson gítar, 

Martin Kollmar á klarinett og Alexandra 
Kjeld á kontrabassa. Tónlistarfólkið 
syngur einnig, hvert með sínu nefi, en 
sérstakur gestur á tónleikunum verður 
söngkonan Brynhildur Björnsdóttir. 
Aðgangseyrir er 1500 krónur og tón-
listarflutningurinn hefst klukkan 22:00.

Snjóblinda vítt og 
breytt um heiminn
Á undanförnum mánuðum 

hefur spennusagan Snjóblinda 
eftir Ragnar Jónasson farið 

mikla sigurför um heiminn. Bókin kom 
út í Bretlandi vorið 2015 og náði efsta 
sæti á metsölulista Amazon þar í landi 
og í Ástralíu, fyrst íslenskra skáldsagna. 
Þá valdi stórblaðið Independent Snjó-
blindu sem eina af átta athyglisverðustu 
glæpasögum síðasta árs. Í umfjöllun 
um bókina í The Times á dögunum 
kom fram að breskir unnendur glæpa-
sagna þekktu tvo frábæra íslenska höf-
unda, Arnald og Yrsu. „Hér kemur sá 
þriðji: Ragnar Jónasson.“

Rétturinn á Snjóblindu hefur nú 
verið seldur til Bandaríkjanna, Þýska-
lands, Frakklands, Ítalíu og Póllands, 
Japans, Suður-Kóreu og Armeníu, fyrir 
utan gjörvallt breska samveldið. Sam-
anlagt hefur því tæplega helmingur 

jarðarbúa eða þrír milljarðar manna 
möguleika á að lesa bókina – og þeim 
fer sífellt fjölgandi. 

Snjóblinda hefur verið uppseld og 
ófáanleg á Íslandi um langa hríð en er 
nú endurútgefin í tilefni af hinni miklu 
velgengni ytra. 

Ragnar Jónasson.

Nína Margrét Grímsdóttir píanóleikari.

Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur.



Situr þú uppi með húsfélagið?

Eignaumsjón sér um innheimtu og bókhald 
húsfélagsins, sækir um endurgreiðslu virðisaukaskatts 
og veitir ráðgjöf þegar vafa- og deilumál koma upp 
í húsfélögum. Oft getur skipt sköpum að hafa hlut-
lausan aðila sem engra hagsmuna hefur að gæta. Það 
stuðlar að betri og hreinskiptnari samskiptum íbúa.

Við sjáum um húsfélagið þitt.

www.eignaumsjon.is

»



– 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.

Nú hefur borgarstjórnar-
meirihluti Dags B. Eggerts-
sonar samþykkt að þrengja 

Grensásveg, en við þá framkvæmd 
verða að- og fráreinar við Bústaðaveg 
fjarlægðar og þar með búin til ný um-
ferðarteppa að óþörfu. Í rauninni er 
ótrúlegt til þess að hugsa að borgaryfir-
völd hyggist verja 170 milljónum króna 
í þessa framkvæmd á sama tíma og þau 
hafa engan áhuga á að 
bæta ástandið á gatna-
mótum Grensásvegar 
og Miklubrautar, þar 
sem hefðu átt að koma 
mislæg gatnamót fyrir 
löngu. 

Þegar fjármálaóreiða Dags varð öllum 
ljós komu fram tillögur um niðurskurð. 
Engum embættismanni verður sagt upp, 
en dregið úr kostnaði við að sinna skóla-
börnum og öldruðum og þá verður enn 
skorið niður í viðhaldi gatna, sem eru 
víða að hruni komnar. Lítið fer nú samt 
fyrir sparnaðinum í Ráðhúsinu sjálfu. 
Þar voru á dögunum keypt nokkur 
heyrnartól frá Böse fyrir 1,6 milljónir 
króna. Sá kostnaður er nú samt lítill í 
samanburði við þá fjármuni sem fóru 
nýlega í breytingar innanstokks í Ráð-
húsinu. 

Í heimi Dags borgarstjóra skulu allar 
verslanir vera með aðgengi fyrir fatlaða 
(sem er í sjálfu sér réttmæt krafa) en ný 
verslun í hans eigin húsi þarf samt ekki 
að hlýta þeim reglum. Í hans heimi er 
gamall upphitaður matur á bökkum frá-
bær valkostur fyrir aldraða, enda engin 
ástæða að mati yfirvalda borgarinnar 
til að framreiða heitan mat um helgar.

Annars ríkir algjört stjórnleysi í 
fjármálum borgarinnar á sama tíma 
og tekjustreymið er meira en nokkru 
sinni með alla skatta í toppi. Vegið er 
að flugstarfsemi með kröfum um að 
flugvöllurinn verði lagður niður og 
sett var viðskiptabann á Ísrael sem 
olli hneykslan víða um heim. Ég gæti 
haldið lengi áfram að telja upp synda-
registur Dags B. Eggertssonar, en við 
blasir að það er einmitt hann sem ber 
meginábyrgð á því hversu illa er komið 
fyrir borginni. Það er hans pólitík sem 
ræður för.

Baksíðan
Sigurður Egill Sigurðsson
atvinnuflugmaður
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578 1190
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Við leggjum okkur fram um 
að veita persónulega þjónustu 
og fyrsta flokks vistvæna vöru 
á hagstæðu verði.


