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Rótarý- 
dagurinn  
er í dag

Þingmenn lesa 
Passíusálmana í 
Grafarvogskirkju

Þurfum að liðka fyrir 
aðgengi að miðbænum

Rætt við Eddu Hauksdóttur, kaupmann í 
Stellu í Bankastræti, en hún rekur verslun í 
húsinu sem langafi hennar reisti árið 1882
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Flottar yfirhafnir, fyrir flottar konur

MYND VIKUNNAR
„Sólarlag á Suðurlandsbraut“ gæti 
hún heitið þessi fallega mynd sem 
Magnús Lyngdal Magnússon tók. 
Suðurlandsbraut tekur við af Lauga-

vegi við Kringlumýrarbraut og liggur 
næstum inn að Elliðaám. Við Suður-
landsbraut, nærri Grensásvegi, var 
haldin hersýning árið 1941 til heiðurs 

Winston Churchill, forsætisráðherra 
Breta. Á þeim tíma voru nokkur býli 
við götuna, þar á meðal Múli, Lauga-
brekka og Lækjarhvammur.

Fjöldi tilkynninga um eignaspjöll
Lögreglunni á höfuðborgar-

svæðinu bárust 658 tilkynn-
ingar um hegningarlagabrot í 

janúar, sem gerir um 21 tilkynningu 
á dag. Tilkynnt var um 278 þjófnaði, 
þar af voru flestar tilkynningar vegna 
innbrota, 83 talsins. Tilkynntum inn-
brotum fækkaði þó lítillega á milli 
mánaða. 

Tilkynnt var um 38 prósent fleiri 
ofbeldisbrot í janúar samanborið við 
meðaltal janúarmánaða síðustu þriggja 
ára. Fjölgunina má að miklu leyti rekja 

til þess að í janúar var ár liðið frá því 
að verklagi í heimilisofbeldismálum 
var breytt. Í kjölfarið fjölgaði tilkynn-
ingum um slík mál talsvert hjá lög-
reglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Tilkynningum um eignaspjöll fjölg-
aði einnig töluvert á milli mánaða. 
Skráðar voru 144 tilkynningar í jan-
úar og hafa ekki verið skráðar fleiri 
tilkynningar síðan í apríl 2012. Þar 
af fjölgar tilkynningum um rúðu-
brot mest, eða um 60 prósent á milli 
mánaða.

Unglingar funduðu 
með borgarstjórn
Fundur Reykjavíkurráðs ung-

menna og borgarstjórnar er 
orðinn að árvissum viðburði, 

en fimmtándi fundurinn var haldinn 
á þriðjudaginn var í sal borgarstjórnar. 
Fulltrúar ungmennaráða borgarinnar 
mæltu fyrir átta tillögum á fundinum 
sem m.a. sneru m.a. að bættri kyn-
þroskafræðslu, betra stuðningsneti 
í skólum fyrir börn af erlendum 
uppruna, betra aðgengi barna að 
sálfræðiþjónustu, uppbyggingu á af-
þreyingarmiðstöð við Rauðavatn og 
reglulegu ungmennaþingi um málefni 
sem brenna á ungu fólki. 

Fundurinn var líflegur og fjölmargir 
mættu á áheyrendapalla til að fylgjast 
með erindum unga fólksins og um-
ræðum. Allar tillögurnar voru sam-
þykktar og ráðum borgarinnar falið 
að taka þær til skoðunar og meðferðar. 

Markmið með starfsemi Reykja-
víkurráðs ungmenna er að skapa vett-
vang og leiðir til þess að gera þeim 

sem eru yngri en 18 ára kleift að koma 
skoðunum sínum og tillögum á fram-
færi við borgarkerfið og þjálfast um 
leið í lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Í starfi sínu í vetur og síðastliðin ár 
hefur Reykjavíkurráðið fjallað um 
málefni ungs fólks og tekið þátt í 
ýmsum verkefnum. 

Söfnun fyrir bág-
stadda í Eþíópíu
Hjálparstarf kirkjunnar hefur 

hafið fjársöfnun til að svara 
neyðarbeiðni Alþjóðlegs 

Hjálparstarfs kirkna, Act Alliance, 
vegna langvarandi þurrka í Eþíópíu. 
Tíu milljónir manns, þar af nær sex 
milljónir barna, þurfa á aðstoð að 
halda. 

Þurrkarnir byrjuðu í mars á síðasta 
ári þegar ekki rigndi á venjubundnum 
vorregntíma. Ekki rigndi heldur í 
júlí og ágúst þannig að haustupp-
skera brást, dýr drápust úr þorsta og 
milljónir íbúa urðu þá þegar háðar 
matar- og drykkjaraðstoð. Stjórnvöld 
í Eþíópíu hafa brugðist við en úti-

lokað er að þau ráði 
hjálparlaust við það 
neyðarástand sem 
nú blasir við. 

Alþjóðlegt Hjálp-
arstarf kirkna, Act Alliance, hefur sent 
neyðarbeiðni fyrir um 5 milljónum 
bandaríkjadala til að bæta fæðuöruggi, 
veita húsaskjól, tryggja heilsugæslu 
og skólagöngu barna og til að útvega 
sjálfsþurftarbændum á verstu þurrka-
svæðunum útsæði, búfénað og bólu-
efni fyrir dýrin. 

Söfnunarsími 907 2003 (2500 
krónur). Söfnunarreikningur 0334-
26-886, kt. 450670-0499.

Karítas Bjarkardóttir, ungmennaráði Grafarvogs, í ræðustól borgarstjórnar.

Íbúða-
hverfi í 
Skeifunni
Í aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 

2030 er gert ráð fyrir um 500 nýjum 
íbúðum í Skeifunni. Málið var á dag-
skrá umhverfis- og skipulagsráðs og 
borgarráðs á dögunum. Bréf um málið 
verður sent fasteignaeigendum í Skeif-
unni innan tíðar. 

Vill leggja 
niður þjóð-
hátíðarnefnd
Formaður íþrótta- og tómstunda-

ráðs Reykjavíkurborgar, Þórgnýr 
Thoroddsen, fulltrúi Pírata, lagði fram 
tillögu á fundi ráðsins 18. febrúar sl. 
þess efnis að þjóðhátíðarnefnd yrði 
lögð niður. Vill hann þess í stað að 
skipulagning dagskrár á 17. júní verði 
færð til menningar- og ferðamálasviðs 
borgarinnar og Höfuðbogarstofu. Af-
greiðslu tillögunnar var frestað. 

Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- 
og skipulagsráðs borgarinnar.

Þórgnýr Thoroddsen, fulltrúi Pírata.

Þingmenn lesa 
Passíusálmana
Alþingismenn lesa Passíusálm-

ana í Grafarvogskirkju alla 
virka daga klukkan 18. Næst-

komandi mánudag mun Sigurður Ingi 
Jóhannsson lesa 23. sálm og daginn 
eftir flytur Lilja Rafney Magnúsdóttir 
24. sálm. Á miðvikudaginn er röðin 
komin að Svandísi Svavarsdóttur. 
Bjarkey Gunnarsdóttir les á fimmtu-
daginn og Þorsteinn Sæmundsson á 
föstudag. 

Svandís Svavarsdóttir les úr Passíusálm-
unum í Grafarvogskirkju.



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
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Á dögunum birtist hér í blaðinu viðtal við Pétur Sveinbjarnarson, 
fyrrverandi framkvæmdastjóra Þróunarfélagsins. Viðtalið hafði 
ég raunar tekið fyrir fjórum árum, en gat þess ekki sérstaklega 

og bið ég lesendur afsökunar á því.
Hvað sem því líður eiga þær ábendingar sem Pétur nefndi í viðtalinu fullt 
erindi nú og eiginlega miklu frekar en fyrir fjórum árum, en hann ræddi 
þar ýmsar tillögur til úrbóta í miðbæ Reykjavíkur og hvernig efla mætti 
verslun og þjónustu á því svæði.
Mér er málið skylt þar sem starfaði lengi í verslun við Laugaveginn og hef 
unnið með miðbæjarkaupmönnum í viðleitni til að efla verslun á því svæði. 
Borgaryfirvöld hafa aftur á móti daufheyrst við tillögum kaupmanna til 
úrbóta. Venjuleg miðbæjarverslun á í vök að verjast vegna margvíslegra 
aðgerða borgaryfirvalda, lokana gatna, fækkun bílastæða, hækkandi 
bílastæðagjöldum, hækkandi fasteignagjöldum og svo mætti lengi telja.
Öll hljótum við að vera sammála um gildi þess að eiga alvöru verslun-
argötu með fjölda sérverslana, eins og allar alvöru borgir. En verslunin 
er deyjandi í miðbænum, ef undan er skilinn sá vaxtarbroddur sem felst 
í ferðamannabúðum. Íslendingar eru aftur á móti að mestu hættir að 
versla á þessu svæði. 
Ef verslunin deyr alveg í miðbænum þá verður bærinn miklu fátækari 
fyrir vikið. Reynsla annara þjóða kennir okkur líka að þegar miðbæjar-
verslunin er einu sinni horfin er harla ólíklegt að takist að efla hana á 
nýjan leik. Það sást best þegar Austurstræti var opnað aftur. Þá var allt 
um seinan. Kvosin hafði dáið sem verslunarmiðbær á þeim skamma tíma 
sem gatan var lokuð.
Mér finnst ég hafa skrifað þennan pistil áður. Líklega er ég að endurnýta 
gamlan pistil úr hugarfylgsnum mínum. En hann á erindi fyrir því.

Björn Jón Bragason

Gamall pistill 
endurbirtur
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 50.000 EINTÖKUM Í 
ALLAR ÍBÚÐIR Í REYKJAVÍK OG Á SELTJARNARNESI

Fæðingarótti hefur ekki einungis 
slæm áhrif á líðan og útkomu 
heldur eykur það einnig kostnað 
ríkisins vegna valkvæðra keisara-
fæðinga. Kostnaður við 
keisarafæðingu án fylgi-
kvilla er fimmfalt meiri 
en við eðlilega fæðingu 
án fylgikvilla á sjúkra-
húsi. Kostnaður Tryggingastofn-
unar ríkisins af heimafæðingum 
er ennþá lægri. Öllum inngripum 
fylgir einhver áhætta og eitt inn-
grip leiðir af sér fleiri inngrip 
(series of interventions). Stundum 
heyrist „guði sé lof að við gátum 
framkvæmt öll þessi inngrip til 
að bjarga barninu!“ þegar í raun 
er óvíst hvort það hefði þurft að 
framkvæma öll þessi inngrip ef það 
hefði ekki verið byrjað á því fyrsta.

- Inga María Árnadóttir  
í grein á romur.is, 17. febrúar sl.

Þrátt fyrir þá gífurlegu fjármuni 
sem íslenskir skattgreiðendur 
eru skikkaðir til að setja í beinar 
greiðslur til landbúnaðarkerfis-
ins hanga samt margir 
íslenskir bændur á 
horriminni þannig að 
ekki virðist þetta dýra 
kerfi vera í þágu bænda 
frekar en neytenda eða skattgreið-
enda. Kannski er það vegna þess 
að einungis ein króna af hverjum 
þremur eða jafnvel fjórum sem 
skattgreiðendur leggja til íslensks 
landbúnaðar rennur beint til 
bænda. Það eru einhverjir aðrir 
en bændur sem fitna á þessum 
krónum. Þarna er pólitíkin og 
spillingin að verki rétt eins og 
ávallt hefur verið.

- Ólafur Arnarson  
á Hringbraut, 23. febrúar sl.

Ég get verið bíllaus á hóteli í mið-
borg hvar sem er í heiminum. 
Gengið út að kvöldi að fá mér 
eplasafa fyrir svefninn. Hitt á kaffi-
húsi bílstjóra, sem er að ljúka vakt-
inni og get spurt hann út í Erdoğan 
og Kúrda. Svipað geri ég 
alls staðar í heiminum. 
Nema í Reykjavík. Próf-
aði að gista á hóteli í 
miðborginni. Gat varla 
gengið fyrir svellbunkum, rigningu 
og hvassviðri. Hér eru ekki taxar 
á hverju strái eins og í útlandinu. 
Strætó er eitthvað, sem gæti flutt 
mig í úthverfi, þar sem ég á engin 
erindi. Ég bretti upp kragann, set 
undir mig hausinn og feta varlega 
svellin að næsta kaffihúsi. Þakka 
bílunum, sem víða hafa spænt upp 
svellin. Reykjavík hentar ekki bíl-
lausum lífsstíl.

- Jónas Kristjánsson  
á jonas.is, 22. febrúar sl.

Ég er lítið fyrir að borða hrátt kjöt 
jafnvel þótt íslenskt sé. Til innflutts 
kjöts yrðu gerðar allar sömu kröfur 
og til hins íslenska og flestir hugsa 
ég að eldi sinn mat.

Menn tala eins og 
allt íslenskt kjöt hverfi 
og ekkert verði hér til 
matar en hrátt útlent 
kjöt. En auðvitað 
myndi ég og aðrir unnendur ís-
lensks matar vilja borða hann, 
Ekki vegna tilskipunar frá stjórn-
völdum eða bændasamtökunum 
heldur af því að hann er góður. 
Kjötið yrði merkt eins og alltaf er 
gert með mat (nema írska smjörið 
sem Guðni plataði ofan í okkur, en 
það var gott í smátíma, þó að við 
lítum auðvitað ekki við því núna, 
enda bannað).

- Benedikt Jóhannesson  
á heimur.is, 20. febrúar sl.

AF NETINU

„Ef fólki er innrætt, að ríkið eigi að 
leysa og geti leyst öll þess vandamál, 
fer það að lokum að kenna ríkinu um 
öll sín mein. Hvert tveggja er jafn-
fjarstætt. Það verður bæði að grafa 
dýpra, skyggnast víðar um og seilast 
hærra en ríkisvaldið getur nokkurn 

tíma náð til þess að finna 
brýnustu þarfirnar, mestu 
verðmætin, alls konar 
mannlegt böl og bölva-
bætur.“

Sigurður Nordal 1886–1974, 
prófessor. Í útvarpserindi árið 1957.

Fleyg ummæli

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Orkuverð
Alls staðar hefur orðið gríðarleg 

orkuverðslækkun síðan um 
mitt ár 2014, enda hefur hrá-

olíuverð lækkað frá júní 2014 til febr-
úar 2016 um 70 %. Þetta ásamt miklu 
framboði af niðurgreiddri raforku úr 
endurnýjanlegum lindum og dræmri 
eftirspurn hefur leitt til a.m.k. helm-
ingslækkunar á raforkuverði á Vestur-
löndum, nema á Íslandi, þar sem raf-
orkuverðið hefur hækkað á umræddu 
tímabili. Þetta stafar af meiri aukningu 
eftirspurnar en framboðs á raforku á 
Íslandi, sem gæti leitt til aflskerðinga 
hjá notendum veturinn 2017 og alvar-
legs orkuskorts 2018–2020. 

Öll fyrirtæki á Íslandi nota orku, og 
hjá mörgum fyrirtækjum er raforku-
kostnaður verulegur þáttur rekstr-
arkostnaðar. Sú staða, sem hér hefur 
verið drepið á, ógnar samkeppnisstöðu 
fyrirtækja á Íslandi, sem með einum 
eða öðrum hætti standa í samkeppni 
við fyrirtæki erlendis. Íslenzk fyrirtæki 
mega sízt við hækkandi raforkuverði 
um þessar mundir vegna kjarasamn-
inganna 2015. 

Dæmi um ófremdarástand orkumála 
á Íslandi er frá fiskimjölsverksmiðj-
unum, sem eru 11 talsins, og hafa 9 
verið rafvæddar að einhverju eða öllu 
leyti með fjárfestingum, sem skipta 
milljörðum kr. Þessar fjárfestingar 
eru ekki nýttar sem skyldi, af því að 
rafmagnið er of dýrt m. v. olíuna. Haft 
er eftir fulltrúa Landsvirkjunar í Frétta-
blaðinu 15. febrúar 2016, að „fiski-

bræðslur hafi því beðið Landsvirkjun 
um að lækka rafmagnsverðið um allt að 
30 % frá því í fyrra“, og jafnframt upp-
lýsir hann, að vinnsluþáttur rafmagns 
sé um helmingur raforkuverðsins til 
fiskimjölsverksmiðjanna. 

Landsvirkjun ætti að taka vel í beiðni 
mjölverksmiðjanna, svo að draga megi 
úr hneykslanlegri brennslu olíu. Það 
er nóg vatn í miðlunarlónunum núna, 
svo að Landsvirkjun ætti að bjóða upp 
á næturtaxta með t.d. 50 % afslætti og 
mynda þannig hvata til jöfnunar álags 
og bættrar kerfisnýtingar. 

Næturtaxti er skynsamleg leið til að 
mæta auknu kerfisálagi vegna hleðslu 
á geymum rafmagnsbíla, sem hæglega 
getur farið fram að næturlagi. Þannig 
má forðast viðbótar fjárfestingar í 
dreifikerfum og mynda enn öflugri 
hvata fyrir rafbílavæðinguna. 

Vinstri gírinn
Birgitta Jónsdóttir, þingmaður 

Pírata, kemur mér endalaust 
á óvart. Hún ætlar að sjá til 

þess að frjálslyndispúka sé ekki að 
finna í röðum Pírata, það sé mein sem 
ekki megi ná fótfestu innan flokksins. 

Hún bætti um betur á dögunum og 
greindi frá því að ríkisstjórnarsam-
starf með Sjálfstæðisflokknum væri 
óhugsandi. Birgitta er afdráttarlaust 
að stilla Pírötum upp við vegg og um 
leið gefa því byr undir báða vængi 
að samkrull um kosningabandalag 
vinstri flokkanna sé í bígerð. 

Þetta eru einkennilegar yfirlýsingar 
Birgittu þar sem Píratar eru hægri 
flokkur – ef marka má stefnu flokks-
ins. Þar er beint lýðræði efst á blaði, 
völd og frelsi til almennings, gegnsæi 
og réttur einstaklingsins sem þátttak-
andi í ákvörðunartöku og framvegis. 
Afglæpavæðing fíkniefnaneytenda 
hefur verið í umræðunni hjá heil-
brigðisráðherra – að þau ungmenni 

sem gripin eru með efni i fórum 
sínum fari ekki á sakaskrá – þetta er 
í áttina að stefnu Pírata. Á Birgitta 
von á því að ná árangri hvað þetta 
varðar með VG? 

Það lítur út fyrir að Píratar muni 
gera breytingar á stefnu flokksins 
fyrir næstu kosningar ef yfirlýsingar 
Birgittu eiga að slá í takt við stefnuna. 
Spurning hvort fylgið dali við það að 
skipta yfir í vinstri gírinn? 

Um borgaralaun
Píratar ráðast gegn ákveðnum 

gildum sem eru mér algerlega 
heilög og þess vegna þykir 

mér það ömurleg tilhugsun að fá þá 
til valda. Borgaralaunin eru ekkert 
annað en gróf árás á eitt það besta sem 
við þekkjum – tækifæri til að standa 
á eigin fótum, basla og upplifa verð-
mæti peninga. Við erum væntanlega 
öll sammála um að það er viturlegt hjá 
efnamiklum foreldrum að láta börnin 
hafa fyrir peningunum – þess vegna 
er þess gætt að þeim sé ekki gefnir 
endalausir peningar. Við þekkjum líka 
mörg dæmi um ofdekruð börn sem 
þurfa aldrei að hafa fyrir lífinu, engan 
veit ég sem telur það þeim til tekna. 

Borgaralaun þýða ekkert annað en 
fjöldi fólks fær peninga til framfærslu 
án þess að hafa neitt fyrir þeim – þá 
er búið að ræna marga þeim dýrmæta 
þroska sem felst í baslinu. Það þarf 
alltaf að hafa fyrir peningum – er það 
réttlátt að láta fáa vinna fyrir mörgum? 
Slíkt getur fengið okkur til að kynn-
ast afleiðingum stéttaskiptingar sem 
þjóðin hefur blessunarlega sloppið við 
eftir að nítjánda öldin hvarf í aldanna 
skaut. 

Ætli þeir einstaklingar sem vinna 
fyrir peningunum komi ekki til með 
að krefjast meiri réttinda en fólk sem 
situr heima og þarf ekkert annað 
en bíða eftir næsta tékka til að lifa 
mánuðinn? Hvaða áhrif ætli það hafi 
á sjálfsmynd fólks sem vinnur ekkert 
og hefur ekkert nauðsynlegt hlutverk? 

Svo er það líka áleitin spurning hvort 
íslenska ríkið geti aflað nægilegs fjár-
magn til að sjá um framfærslu flestra 
íbúa landsins? Efnahagskreppur koma 
alltaf og þá eru möguleikar vinnandi 
fólks skertir. Það getur þýtt að ekki 
verði hægt að greiða borgaralaunin 
eða skerða þau umtalsvert. Þá kemur 
fólk sem þekkir ekkert annað en 
þægindin sem fylgja því að fá alltaf 
stöðuga framfærslu og mótmælir 
hástöfun – líklega verður búsáhalda-
byltingin helgisamkoma í samanburði 
við lætin sem verða þá. 

Einstaklingar sem hafa aldrei þurft 
að vinna eða berjast fyrir sínu verða 
veruleikafirrtir og vanhæfir til að 
takast á við venjulegt líf. Borgaralaun 
eru sennilega mesti bjarnagreiði sem 
nokkur flokkur getur gert kjósendum 
sínum. 

Höfundur er
 Jón Ragnar Ríkharðsson,

sjómaður

Höfundur er
Árni Árnason

Höfundur er
Bjarni Jónsson, 

rafmagnsverkfræðingur

Mynd: Þormar Vignir.



ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
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Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Gerðu samanburð og þú munt sjá að Ford Kuga er gríðarlega vel búinn. Til viðbótar er eftirfarandi einnig staðalbúnaður: starthnappur, hraðastillir, brekkuaðstoð, LED lýsing í farþegarými, leðurklætt stýrishjól og 
gírstangarhnúður, rafstillanlegir og upphitanlegir útispeglar, þokuljós og Easy Fuel. Öryggi Ford Kuga er framúrskarandi enda fékk hann fimm stjörnur af fimm mögulegum í árekstra- og öryggisprófunum Euro NCAP. 
Ford Kuga er í boði sjálfskiptur og beinskiptur, dísil eða bensín.  Ford Kuga AWD 2,0 TDCi dísil 150 hö. 6 gíra beinsk./6 þrepa sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 5,2/5,4 l/100 km. CO2 losun 135/140 g/
km.  Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD KUGA AWD
Yfirburðir Ford Kuga liggja í óviðjafnanlegum aksturseiginleikum, fyrsta 
flokks öryggi og hámarks þægindum. 

Staðalbúnaðurinn er sérstaklega glæsilegur. Þar á meðal er skynvætt 
tölvustýrt fjórhjóladrif sem lagar sig að undirlagi og ástandi vega, Ford 
SYNC samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112, íslenskt 
leiðsögukerfi, 8” snertiskjár í miðjustokk, 4,2” TFT litaskjár í mælaborði, 
tvískipt tölvustýrð miðstöð með loftkælingu og 17” álfelgur.

Ford Kuga er tilvalinn til ferðalaga. Dráttargetan er mikil eða 2.100 kg. 
Veghæðin er jafnframt mikil eða um 20 cm undir lægsta punkt. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Kuga AWD
- komdu og prófaðu

Fjórhjóladrifinn Ford Kuga.  
SYNC samskiptakerfi,  
8” snertiskjár og íslenskt  
leiðsögukerfi er staðalbúnaður

FORD KUGA AWD 

FR
Á 5.490.000 KR.

BEINSKIPTUR AWD DÍSIL

FR
Á 5.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR AWD DÍSIL
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Ekkert pukur  
– nóturnar á netið
Á dögunum bárust fréttir af því 

að ríkið myndi nú á næstu 
misserum hefja birtingu 

reikninga úr ríkisbókhaldinu. Allt svo 
setja nóturnar á netið. Nú er það svo, 
að nærri fjögur ár eru síðan Kjartan 
Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæð-
isflokksins, lagði fram tillögu í borg-
arstjórn þess efnis að borgin birti sína 
reikninga á netinu. Í tæplega fjögur 
ár hefur tillaga Kjartans verið til 
skoðunar í borgarkerfinu. Auk þess 
sem tillagan hefur verið endurflutt 
nokkrum sinnum. 

Nú er það svo að borgin ákvað fyrir 
stuttu að allir reikningar frá birgjum 
skyldu berast borginni rafrænt. Það 
má því segja að reikningarnir séu 
komnir á netið. Þeir eru bara ekki 
aðgengilegir öðrum en þeim sjá um 
að samþykkja og greiða reikninga sem 
borginni berast. Heyrst hefur að emb-

ættismenn borgarinnar, sem enginn 
kaus og fæstir myndu þekkja í sjón, 
finni því allt til foráttu og telji það ill-
framkvæmanlegt, að þessir reikningar 
verði sýnilegir útsvarsgreiðendum í 
Reykjavík. Álit eða skoðanir emb-
ættismanna á birtingu reikninganna, 

skipta þó engu máli. Enda ekki í þeirra 
verkahring að taka ákvarðanir hvað 
þessa birtingu varðar. 

Það væri því bæði gaman og fróð-
legt að vita hvað framkvæmdastjóri 
borgarinnar, sjálfur borgarstjór-
inn Dagur B. Eggertsson, hefur um 
málið að segja. Þó ekki væri nema 
fyrir hástemmdar yfirlýsingar borg-
arstjórnarmeirihlutans um aukið 
gagnsæi og opna stjórnsýslu. Svo má 
auðvitað halda því rækilega til haga, að 
taki borgarstjórinn af skarið og komi 
á birtingu þessara reikninga á netinu, 
þá fengi hann mynd af sér í flestum 
ef ekki öllum miðlum landsins þegar 
hann ýtir á „enter“ og kemur nót-
unum opinberlega á netið. Það hefur 
nefnilega einnig heyrst að virðulegum 
borgarstjóra vorum leiðist nú ekki 
að fá mynd af sér birta í fjölmiðlum 
landsins. 

Safnahúsið við Hverfisgötu
Johannes Magdahl Nielsen 

(1862–1941) sem teiknaði 
Safnahúsið (Þjóðmenningar-

húsið) við Hverfisgötu var þekktur 
arkitekt í Danmörku fyrir réttum 100 
árum um það leyti sem húsið var vígt 
1909. Það er útbreiddur misskilningur 
að hann hafi einnig teiknað Konung-
lega bókasafnið í Kaupmannahöfn, 
hann var hins vegar aðstoðarmaður 
prófessors Hans J. Holm við hönnun 
þess. 

Safnahúsið var til skamms tíma 
síðasta opinbera bygging okkar, sem 
hönnuð var í Danmörku, en á þessum 
árum tóku Íslendingar sem lært höfðu 
hönnun húsa að hasla sér völl hér á 
landi og hafa sinnt þeim verkum hér 
á landi framundir okkar dag oft fram-
úrskarandi vel. 

Nú hafa danskir arkitektar, af óskilj-
anlegum ástæðum, aftur tekið til við að 
hanna hús hérlendis: Tónlistarhúsið, 
Háskólann í Reykjavík, Skuggahverfið, 
Hátæknisjúkrahús, Flugstöðina í 
Keflavík og fl. Ástæðan fyrir þessari 
óheillaþróun liggur ekki í augum uppi 
en er runnin að mestu undan rifjum 
opinberra aðila og er það sérstakt um-
fjöllunarefni út af fyrir sig. 

Þegar Safnahúsið var byggt var 
steinsteypan að ryðja sér til rúms sem 
byggingarefni hér á landi. Útveggir 
hússins eru hlaðnir, en allir innveggir 
og gólf eru steypt. Allt húsið, sem er 
3050 fermetrar, er friðað samkvæmt 
Húsafriðunarlögum, í A-flokki, sem 
þýðir að óheimilt er að breyta útliti þess 
eða hrófla við innréttingum. 

Einn félagi minn sendi mér, af 
gefnu tilefni, gamla þekkta latneska 
kennisetningu í gær sem hljóðar svo: 
„De gustibus non est disputandum“ 
sem má útleggjast „smekk er ekki 
hægt að rökræða“. Svona latneskar 

kennisetningar eru svo flottar að 
manni finnst maður hafi ekki burði 
til þess að efast um þær. En ég efast um 
þessa. Ég er þess fullviss að allir geta 
rökstutt sinn smekk fyrir sinn hatt. Það 
er hins vegar ekki víst að öllum öðrum 
falli rökin. 

Safnahúsið þykir afar fallegt og er 
að margra mati eitt alfallegasta hús 
borgarinnar. Og af hverju skyldi það 
nú vera? Skýringin er m. a að húsið 
fylgir gömlum grundvallarreglum 
fagurfræðinnar. Til dæmis er það 

symmetriskt eða samhverft í grunn-
mynd sinni og útliti, allar fjórar hliðar 
þess eru samhverfar. Maðurinn og 
flest dýr merkurinnar eru samhverf. 
Nytjahlutir, húsgögn, bílar og fl. eru 
samhverf. Sama má segja um feg-
urstu byggingar aldanna, Taj Mahal, 
Píramidana og jafnvel fjöll sem þekkt 
eru fyrir fegurð, Fujiama og Kilimajaro 
eru næstum samhverf. 

Auk þess er að finna í Safnahúsinu 
„undirsymmetriur“ í gluggaskipan þar 
sem gluggar þriggja hæða eru ramm-
aðir inn í flöt sem er nákvæmlega í 
gullna sniðinu. Til viðbótar er grunn-
myndin nákvæmlega tveir ferningar, en 
ferningur er undirstaða gullinsniðsins. 

Í mörgum húsum er eins konar falin 
þekking eða leyndarmál sem ekki blasa 
við eins og þær staðreyndir sem að ofan 
getur. 

Hér með greininni er frumteikning 
Johannes Magdahl Nielsen af suður-
hliðinni sem snýr að Hverfisgötu. End-
anleg niðurstaða er betri en teikningin 
eins og sjá má af ljósmynd sem fylgir. 
Hlutföllin, gluggaskipan, dyraumgjörð 
og fl. er mun betra á húsinu sjálfu en á 
frumteikningu Magdahls. 

Ekki veit ég hver skýringin er. 
Kannski er það umsjónarmanninum 
og staðgengli Magdahls hér á landi, 
Frederick Kiörboe arkitekt, að þakka. 
Hann sá um bygginguna fyrir hönd 
Magdahls auk þess sem hann teiknaði 
önnur verk hér á landi í eigin nafni, svo 
sem kringluna við Alþingishúsið sem 
Frederik Meldahl teiknaði í upphafi 
og Reykjanesvita svo dæmi séu tekin. 

Sjálfur kom Magdahl aldrei til Ís-
lands og leit húsið aldrei augum. Þegar 
frumteikningin er borin saman við 
húsið eins og það er nú þá læðist að 
manni sá grunur að hlutur Kiörboe 
í hönnun hússins sé stærri en halda 
mætti við fyrstu. 

Pistillinn birtist einnig á síðu  
Hilmars Þórs á Eyjunni.

Höfundur er
Hilmar Þór Björnsson 

arkítekt

Höfundur er
Kristinn Karl Brynjarsson  

verkamaður

Frumteikning Johannesar Magdahl Nielsen af suðurhlið Safnahússins.

Þrátt fyrir mikið af fjölbreyttum smáatriðum og gluggagerðum er húsið einfalt og agað.



bragðgott
bandalag

Við þurfum að hittast í kaffi. Komdu til okkar í Kringluna eða á Laugaveg 
þegar þér hentar. Upplýsingar um opnunartíma má finna á dunkindonuts.is.



8   27. febrúar 2016

FJÖLBRAUTASKÓLI NORÐURLANDS VESTRA 
Á SAUÐÁRKRÓKI

Slátraranám við FNV hefst helgina 12. og 13. mars. 
Kenndir verða tveir áfangar um helgar á vorönn 2016.

Slátraranám við FNV

Kennt verður í gegnum fjarfundabúnað til Blönduóss, Hvammstanga og Hólmavíkur. 
Skráning í síma 455-8000.  Nánari upplýsingar fást hjá námsráðgjafa FNV. 

Umræddar helgar eru: 12.-13. mars  • 19.-20. mars  •  9. apríl  • 7.-8. maí  • 14. maí 

Vill samráð við foreldra 
um ráðningu skólastjóra
Störf skólastjóra og samskipti 

þeirra við foreldra og aðra að-
ila innan skólasamfélagsins hafa 

verið áberandi í fjölmiðlum að undan-
förnu. Til dæmis urðu áralangar deilur 
í Melaskóla til þess að skólastjórinn þar 
sagði upp störfum eftir að fjölmiðlar 
fjölluðu um málið. Slík mál eru ekki 
einsdæmi samkvæmt heimildum 
blaðsins þótt sjaldgæft sé að þau fái 
mikla athygli fjölmiðla. 

Á síðasta fundi skóla- og frístunda-
ráðs Reykjavíkurborgar lögðu fulltrúar 
Sjálfstæðisflokksins til að við ráðningar 
skólastjóra verði viðkomandi foreldra-

félögum gefinn kostur á samráði með 
sama hætti og gert er með góðum 
árangri víða erlendis. Félögin verði 
þannig upplýst um umsækjendur og 
þeim gert kleift að koma umsögnum 
á framfæri við skóla- og frístundasvið 
vegna hennar áður en ráðið verður í 
þessar stöður. Eftir sem áður verði sjálf 
ráðningin í höndum sviðsstjóra skóla- 
og frístundasviðs. 

Reykjavík vikublað ræddi málið við 
Kjartan Magnússon borgarfulltrúa. 
Hann telur að slíkt samráð muni stuðla 
að vandaðri ráðningum og auka líkur 
á því að sátt náist um þann skólastjóra 

sem verður fyrir valinu. Ráðningar 
þriggja skólastjóra stórra grunnskóla 
standa fyrir dyrum hjá Reykjavíkur-
borg, í Melaskóla, Háteigsskóla og 
Laugalækjarskóla. 

Skólastjórastarfið mikilvægt
Kjartan segir að foreldrafélög í borginni 
hafi eflst mjög undanfarin ár og innan 
þeirra sé mikill áhugi á auknu sam-
ráði við skólayfirvöld um stór og smá 
atriði, sem varða rekstur viðkomandi 
skóla. „Ráðning skólastjóra er einhver 
mikilvægasta ákvörðun, sem tekin er 
fyrir hönd hvers skóla, og því sjálfsagt 

að eiga samráð um hana við þá sem 
mestra hagsmuna eiga að gæta. Til 
marks um það hve skólastjórastarfið 
er mikilvægt má benda á að talið er að 
um 25% af námsárangri nemenda megi 
rekja til hæfni og verkstjórnar viðkom-
andi skólastjóra samkvæmt erlendum 
rannsóknum,“ segir Kjartan. 

Gerum góða skóla betri
Samráð milli foreldra og skólayfir-
valda hefur vaxið mjög erlendis og er 
það hluti af alþjóðlegri þróun að sögn 
Kjartans. „Alls staðar hefur slíkt sam-
ráð gefist vel eftir því sem ég kemst 

næst. Í ákveðnum tilvikum hafa skóla-
yfirvöld í Reykjavík átt samráð þegar 
eftir því hefur verið leitað, t.d. við 
ráðningu skólastjóra í Réttarholtsskóla 
í fyrra. Mér finnst þó æskilegt að slíku 
samráði verði komið á fastan grundvöll 
og það verði ekki undantekning heldur 
regla. Þannig gerum við góða skóla enn 
betri,“ segir Kjartan. 

Höfn og atvinnu-
svæði á Álfsnesi
Núverandi borgaryfirvöld 

hafa uppi áform um að 
ýmis rótgróin atvinnu- og 

iðnaðarsvæði verði tekin undir íbúða-
byggð. Þar á meðal má nefna Iðnvoga, 
Ártúnshöfða, Skeifuna, Laugaveg og 
Múlana. Atvinnustarfsemi á ýmsum 
þessara svæða samræmist ekki íbúða-
byggð og því ljóst að fjölmörg fyrir-
tæki verða að hverfa á braut. Á sama 
tíma hefur lítt verið hugað að nýjum 
atvinnusvæðum í borgarlandinu. 

Að ýmsu leyti er sú þróun sem hér 
er nefnd eðlileg, enda sum plássfrek 
iðnfyrirtæki upphaflega reist í útjaðri 
bæjarins, en eru nú inni í honum 
miðjum og má í því sambandi nefna 
Ártúnshöfðann sérstaklega. Það er 
ekki nema eðlilegt að slík starfsemi 
flytjist fjær þungamiðju byggðar á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu, en borg-
aryfirvöld hafa því miður sýnt þessum 
málum lítinn skilning. 

Á nýju aðalskipulagi Reykjavíkur 
er ekki gert ráð fyrir neinum nýjum 
hafnarmannvirkjum utan Sunda-
hafnar, en brátt verður höfnin full-
nýtt. Fyrir fáeinum árum komu upp 
hugmyndir um nýja höfn á Álfsnesi, 
en gert hefur verið ráð fyrir því að 
Sundabraut liggi þvert yfir nesið og 
yfir Kollafjörð, eins og sjá má á með-
fylgjandi mynd. 

Á Álfsnesi er fyrir starfsemi 

Sorpu og því hentugt að ýmiss gróf-
ari iðnaður, steypustöðvar, malbik-
unarstöðin og fleiri slík fyrirtæki fái 
aðstöðu þar. Hafnsækin starfsemi 

gæti einnig farið vel á Álfsnesi, enda 
aðdjúpt og líklega einn besti staður í 
nágrenni borgarinnar fyrir nýja höfn. 

Björn Jón Bragason

Kristni-
boðs- 
vikan 
2016
Á morgun sunnudag hefst 

árleg kristniboðsvika með 
Tómasarmessu í Breiðholtskirkju 
klukkan 20 og verða samkomur 
haldnar út vikuna á vegum Kristni-
boðssambandsins, KFUM og fleiri 
aðila.

Fermingar-
myndir
Á fimmtudaginn kemur, 3. mars 

klukkan 17, hefst sýning í borgar-
bókasafninu í Kringlunni á fermingar-
myndum af rithöfundum sem tengjast 
hverfinu ásamt textabrotum og hlutum 
sem tengjast fermingunum. 

Vill ekki opinberan stuðn-
ing við ferjusiglingar
Á fundi borgarráðs á dögunum var 

lögð fram tillaga Dags B. Eggerts-
sonar borgarstjóra þess efnis að borg-
arráð samþykkti auglýsingagögn vegna 
tilraunaverkefnis um beinar siglingar 
ferju milli Reykjavíkur og Akraness 
á tímabilinu frá maí til september 
2016. Tillagan var samþykkt með at-
kvæðum meirihlutans, Pírata, Sam-
fylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri 
grænna, en fulltrúar minnihlutans, 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og 
flugvallarvina, sátu hjá við afgreiðslu 
málsins. 

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, 
borgarfulltrúi Framsóknar og flug-
vallarvina, lagði fram bókun af þessu 
tilefni þar sem sagði að hún legðist 
gegn því að fjármunir skattgreiðenda 

yrðu lagðir í verkefnið. Fjárhagsstaða 
borgarinnar byði ekki upp á tilrauna-
verkefni af þessu tagi. 

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borg-
arfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina.

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi.

VIÐTAL

Hugmyndir um höfn á Álfsnesi komu fram fyrir nokkrum árum, en ráðgert er að 
Sundabraut liggi þvert yfir nesið.

Aðdjúpt er við Álfsnes og því gott hafnarlægi.

Okkur barst þessi mynd ofan úr Breiðholti, en sama sjón blasir við víðast hvar um 
borgarlandið: Afar illa farnar götur eftir umhleypingasaman vetur. Ljóst að mikið verk 
er framundan við gatnaviðgerðir næsta sumar.
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Gætum bara 
séð sjálf um 
að lagfæra 
göturnar
Rætt við Eddu Hauksdóttur,  
kaupmann í Stellu

Húsið við Bankastræti 3 þekkir hvert mannsbarn. Það er reist úr höggnum 
grásteini og skiltið á húsinu merkt „Stella“ má heita eitt af kennileitum 
bæjarins. Stella hefur verið starfrækt í húsinu frá árinu 1942, en margir 
muna líka eftir Bókaverslun Sigurðar Kristjánssonar, sem var í sama húsi 
í heila öld. Ég leit inn í morgunkaffi til Eddu Hauksdóttur sem rekið hefur 
Snyrtivöruverslunina Stellu allt frá árinu 1977 og spurði hana fyrst um 
uppruna hússins: 

„Langafi minn Sigmundur Guð-
mundssson reisti húsið árið 1882. 
Hann var prentsmiðjustjóri í Ísa-
foldarprentsmiðju og umboðsmaður 
fyrir vesturferðir. Í kringum alda-
mótin 1900 hugðist hann sjálfur fara 
með konu sína vestur um haf, seldi 
eigur sínar og sigldi af stað. Þegar 
þau voru komin til Skotlands kom í 

ljós að langamma var þunguð og því 
urðu þau að snúa aftur til Íslands. 
Herbert M. Sigmundsson, afi minn, 
stofnaði síðar og rak Herbertsprent 
hér í bakhúsinu. Pabbi minn, Haukur 
Herbertsson, tók við prentsmiðjunni 
og rak hana til ársins 1959, en Stella 
var stofnuð árið 1942, fyrst sem vefn-
aðarvöruverslun.“

Sex manns á 70 fermetrum
- Og þið bjugguð hér á annarri hæð-
inni? 

„Ég bjó hér í húsinu frá 1959–72. Þá 
bjuggum við hér á annarri hæðinni sex 
manna fjölskylda, foreldrar mínir og 
þrír bræður, á 70 fermetrum.“
- Það hefur æði margt breyst frá því að 
þú fluttir inn í húsið 1959? 

„Skóverslun Lárusar G. Lúðvígs-
sonar var þá ennþá í allri götuhæðinni 
í Bankastræti 5 og í húsinu númer 7 
var Hljóðfæraverslun Sigríðar Helga-
dóttur. Málarinn var síðan uppi á horni 
með persneskum teppum á gólfinu. 
Handan götunnar var Hans Petersen, 
Bristol, bakaríið, Álafoss og Reiðhjóla-
verkstæðið Óðinn. Hér var allt til alls á 

litlu svæði og ég eignaðist ekki gúmmí-
stígvel fyrr en ég var komin yfir tvítugt 
og við fluttum inn í Fossvog. Undir 
götunni var hitaveitustokkur sem lak, 
svo hægt var að fara um allt þurrum 
fótum á veturna. Á þessum árum var 
búið í mörgum húsum hér í kring, oft 
barnmargar fjölskyldur og fólkið vann 
mikið til að koma börnum sínum til 
mennta.“
- Var alveg sjálfsagt í þínum huga að 
taka við rekstrinum? 

„Ég vissi að hverju ég var að ganga. 

Ég hafði unnið í búðinni öll árin sem 
ég var í Verslunarskólanum. Samband 
okkar mömmu var líka einstaklega gott 
alla tíð.“

Framkvæmdir dragast á 
langinn
- Það hefur margt verið mótdrægt 
verslun í miðbænum. Hvernig horfa 
þau mál við þér? 

„Ég er ósátt við fótakeflin sem 
sett eru fyrir reksturinn hér á mið-
borgarsvæðinu. Árið 2003 hófust 

ÞETTA ER 
TOPPURINN

Skíðasvæðið á Siglufirði

Edda fyrir utan húsið sem langafi hennar reisti árið 1882. Mynd: Þormar Vignir.

VIÐTAL
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framkvæmdir við Bankastræti með 
nokkurra vikna fyrirvara. Ég var þá 
búin að gera pantanir, og skipuleggja 
árið, en erlendir birgjar hafa engan 
skilning á því, að allt í einu séu að-
stæður þannig að þú getir ekkert selt 
því viðskiptavinirnir komast ekki að 
búðinni. Það varð algjört hrun í verslun 
þetta árið og ég fór þess á leit við Ingi-
björgu Sólrúnu Gísladóttur þáverandi 
borgarstjóra, að fá að fresta greiðslu 
fasteignagjalda meðan svona stæði á, 
um hálft ár. Hún sagðist aldrei hafa 
heyrt aðra eins firru. Það var annað 
uppi á teningnum þegar Davíð Odds-
son var borgarstjóri. Þá var eitt sinn 
verið að gera við danska sendiráðið og 
skrifstofur þess voru fluttar hingað í 
götuna. Af því tilefni voru tvö bílastæði 
hér fyrir utan merkt sem einkastæði 
sendiráðsins. Ég kvartaði til Davíðs og 
daginn eftir var búið að kippa þessu í 
liðinn og stæðin aftur orðin að almenn-
ingsstæðum.“

Það þarf að liðka  
fyrir aðgenginu
- Maður heyrir líka mikið kvartað yfir 
aðgenginu að miðbænum, meðal annars 
að strætó sé hættur að ganga. 

„Austurstrætið dó þegar strætó hætti 
að ganga þar. Hann stoppaði fyrir utan 
hjá Silla & Valda í Austurstræti 17 og 
fólkið streymdi inn í búðirnar. Nú má 
helst ekki sjást strætisvagn í miðbænum 
lengur. Það þarf að liðka fyrir aðgenginu. 

Fólk á ekki að þurfa að keyra eftir GPS 
tækjum til að komast um miðbæinn. 
Það eru engar hindranir við Kringluna 
og Smáralind. Annars er eins og það séu 
búið að fletja bæinn út. Fara yfir hann 
með kökukefli frá Lækjartorgi í austur 
og vestur. Verslunin og íbúar eru dreifð 
vítt og breytt. 

Bíllinn er eins og úlpa fyrir okkur Ís-
lendingum. Við viljum rúnta um, líta í 
kringum okkur og stoppa ef við sjáum 
eitthvað flott. Við verðum líka að átta 
okkur á því hvar við erum á jarðar-
kringlunni – á Norður-Atlantshafi – í 
mjög óstöðugri veðráttu.“

Borgarkerfið er sprungið
- Hvernig er sambýlið við skemmtana-
lífið? 

„Skemmtanalífið er algjör eyðilegging 
á þessu svæði. Hingað þarf að mæta á 
hverjum sunnudegi og þrífa utan dyra 
húsið og garðinn. Ónæðið er líka slíkt að 
langflestir íbúar eru fluttir á burt. Þess 
eru dæmi að menn fái að vera með grill 
úti á gangstétt og bræluna leggur yfir 
götuna svo varla sér á hönd sér.“
- Hvernig líst þér á gatnamálin hér í 
miðbænum? 
„Lokanir gatna eru alveg út í hött. Svo 
er bráðabirgðatjaslið í gatnaviðgerðum 
afar athyglisvert. Núna þessa dagana 
keyra tíu hjóla trukkar með grjót niður 
Bankastræti dag hvern. Hvað eru þetta 
mörg tonn? Hvernig ætli þetta fari með 
göturnar? Það er auðvitað ekki heil brú 
í þessu. Síðan horfir maður ítrekað á 
starfsmenn borgarinnar við vinnu fjóra 
á bíl, einn fer út og vinnur og hinir 
sitja inni og horfa á. Borgarkerfið er 
gjörsamlega sprungið. Best væri að 
við fengjum bara að vera í friði fyrir 
borgaryfirvöldum og við gætum ör-
ugglega sjálf séð um að opna og loka 
götum auk viðhalds. Alla vega væru 
allir velkomnir til okkar í miðbæinn 
án hindrana eða skilyrða. “

bjb

Herbert M. Sigmundsson prentsmiðju-
stjóri, afi Eddu, var fæddur í Reykjavík 
árið 1883. Hann varð prentsmiðjustjóri í 
Ísafoldarprentsmiðju árið 1905, aðeins 21 
árs gamall og síðar framkvæmdastjóri til 
1929 er hann setti á fót eigin prentsmiðju í 
Bankastræti 3. Herbert lést langt um aldur 
fram árið 1931.

Sigurður Kristjánsson stofnaði bókaverslun 
í Bankastræti 3 árið 1883 og bókaverslun 
var rekin undir hans nafni á sama stað í 
meira en heila öld. Sigurður varð einkum 
kunnur fyrir útgáfu Íslendingasagna fyrir 
almenning. Herbert M. Sigmundsson, afi 
Eddu, keypti húsið af Sigurði árið 1928. 
Þá voru liðin 45 ár frá því að faðir hans, 
Sigmundur Guðmundsson, seldi það til 
Sigurðar.

Bankastræti 3 árið 1930. Eftir að Herbert M. Sigmundsson keypti húsið 1928 lét hann 
setja upp sýningarglugga og nýja innanstokksmuni í bókaverslunina. Húsið hefur verið 
í eigu Herbertsprents alla tíð síðan.

Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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Málefni aldraðra
Leið ari

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.
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Afmælistónleikar 
Tónlistarskólans með 

211 hljóðfæraleikurum 
Tónlistarskóli Seltjarnarness 
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koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 
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karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
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Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.
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Tónlistarskóli Seltjarnarness 
er sannarlega ein af skraut-
fjöðrum bæjarins og hefur lagt 
grunninn að mörgum af bestu 
og efnilegustu tónlistarmönnum 
landsins í dag. Skólinn fagnar 
fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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fertugasta aldursári sínu lau-
gardaginn 14. febrúar næstko-
mandi með fjölmennustu tónlei-
kum sem skólinn hefur ráðist í.

"Á tónleikunum koma fram allir 
nemendur skólans," segir Kári 
Einarsson skólastjóri, sem sten-
dur í ströngu þessa dagana við að 
koma dagskránni heim og saman, 
stilla saman æfingatíma nemen-
danna, sem flestir hafa í mörg 
horn að líta og finna til tónlistina. 
"Meiningin er að allir nemendur 
skólans komi fram í lagasyrpu 
sem við erum að æfa núna af 
fullum krafti, en það kostar 

skipulagningu að setja saman 
dagskrá með svona mörgum þátt-
takendum. Nemendum hefur verið 
skipt upp í 13-14 hópa sem stíga á 
svið hver á fætur öðrum og leika 
samfelt í klukkustund. Tónlei-
karnir eru ókeypis og öllum opnir 
og vonumst við til að flestir sjái 
sér fært að mæta, aðstandendur 
sem og eldri og nemendur og ken-
narar. Það er vel við hæfi að hafa 
tónleikana 14. febrúar en þá er 
einmitt Dagur Tónlistarskólanna," 
segir Kári að lokum. Tónleikarnir 
verða í Seltjarnarneskirkju og 
hefjast kl. 15:00.
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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi
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Málefni aldraðra
Leið ari

Nú þarf maður að fara
að draga fram reiðhjólið!

Nesbúinn

Sigurður Ólafsson vélfræðingur og íbúi á Seltjarnarnesi í 54 ár ritar hér í 
blaðinu um öldrunarmál á Nesinu. Eftir að hafa fjallað nokkuð um það 
sem hann telur að til bóta myndi verða við þjónustu við eldri borgara 

snýr hann sér að máli sem brunnið hefur á bæjaryfirvöldum og ýmsum 
íbúum um nokkra hríð. Er það bygging hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.

Sigurður telur vænlegra að fara aðrar leiðir en byggja umrætt hjúkrunar-
heimili. Hann segir að bygging þess feli í sér umtalsverðan kostnað fyrir 

Seltjarnarnesbæ – bæði hvað stofnkostnað varðar og ekki síður rekstra-
kostnað sem hann telur að falla muni á bæjarfélagið. Hann bendir á að dva-
lartími fólks á hjúkrunarheimilum sé skammur. Jafnvel aðeins eitt til tvö ár 
vegna þess að eldra fólk er sífellt lengur í heimahúsum. Einnig er margt fólk 
orðið svo illa farið og veikt þegar það kemur til dvalar á hjúkrunarheimili að 
litu skipi marga hvort þeir dvelja í heimabyggð á öðrum stöðum í nágrenni 
og njóti nauðsynlegrar hjúkrunar.

Sigurður telur mun vænlegra fyrir Seltjarnarnesbæ að byggja öfluga 
þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara sem fólk sem enn geta dvalið í hei-

mahúsum og nefnir aldurshópinn frá 67 ára til 85 ára í því sambandi. Hann 
segir að þjónustumiðstöð geti risið á því landi sem ætlað er fyrirhuguðu 
hjúkrunarheimili og einnig megi nýta hálfbyggt hús sem ætlað var Læknin-
gaminjasafni. Þá segir hann nauðsyn að byggðar verði 50 til 90 fermetra 
íbúðir sem fólk á þessu aldursbili geti nýtt sér. 

Málefni aldraðra eru enn að formi til á forræði ríkisins þótt sveitarfé-
lög komi að þeim málum en stefnt er að því að þau flytjist alfarið til 

sveitarfélaga. Málefni fatlaðra eru komin í umsjá sveitarfélaga og á Seltjar-
narnesbær þegar í samstarfi við Reykjavíkurborg um þann málaflokk þar 
sem bæjarfélagið er of fámennt til að standast lagaboð sem þjónustusvæði. 
Verði af flutningi öldrunarmálanna má gera ráð fyrir að þjónustusvæði 
þeirra verði hin sömu eða jafnvel gerð krafa um fjölmennari svæði. Sveit-
arfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga þegar í umtalsverðu samstarfi. Má 
nefna Strætó og Sorpu sem dæmi og nú er verið að koma á fót starfi skipu-
lagsstjóra alls höfuðborgarsvæðisins.

Spyrja má hvort kominn sé tími til að Seltjarnarnesbær og Reykjavíkur-
borg leiti samstarfs á sviði hjúkrunarmála í stað þess að einblína á 

byggingu hjúkrunarheimilis á Nesinu. Hugmyndir Sigurðar eru líka allar 
athygli verðar.

Auglýsingasími 
511 1188

www.borgarblod.is

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Mynd: Þormar Vignir.

s: 511 5577

HÁRSTUDIO 
VESTURBÆJAR
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Ókeypis lyfjaskömmtun

Engin skömmtunargjöld.

Heimsending möguleg.

Snögg og örugg afgreiðsla.

Þægilegt og einfalt að koma 
skipulagi á lyfjatökuna.

Sveigjanleiki ef læknir breytir 
um lyf.

Snögg 
og örugg 
afgreiðsla

12   27. febrúar 2016

Lykillinn að löngu og 
farsælu hjónabandi
Hjónaband er vinna og líkt og 

með flest annað þá gerist það 
ekki af sjálfu sér. Þegar tveir 

einstaklingar ákveða að eyða ævinni 
saman er ekkert sjálfgefið að það fari 
svo að þeir eyði henni saman. Skilnað-
artíðni er há og mörg hjónabönd enda 
með skilnaði. 
- En hver er galdurinn á bakvið langt 
og farsælt hjónaband? 

Þessi sex atriði hér að neðan geta 
varpað ljósi á það!
1. Það mikilvægasta af öllu er að báðir 

aðilar séu góðir við hvorn annan og 
gefi af sér tilfinningalega. Þau hjón 
sem koma fram við hvort annað af 
hugulsemi og tillitssemi í stað þess 
að gagnrýna stöðugt eru mun lík-
legri til að eiga farsælt hjónaband. 

2. Að sjá það góða í makanum og 
langa til að auka á hamingju hans/

hennar. Litlir hlutir sem oft virðast 
ekki skipta miklu máli geta gert al-
veg heilan helling fyrir hjónabandið. 

3. Að vera þakklátur og finna að maður 
sé metinn að verðleikum. Þeir sem 
upplifa það að makinn kunni að 
meta þá, og að hann sé þakklátur 
fyrir að hafa viðkomandi í lífi sínu, 
verða ósjálfrátt jákvæðari í garð 
hjónabandsins og sýna því meiri 
hollustu. 

4. Að taka sameiginlegar ákvarðanir 

skiptir miklu máli. Þegar annar að-
ilinn tekur allar mikilvægar ákvarð-
anir veit það ekki á gott. 

5. Að deila heimilisstörfunum og upp-
eldi barna. Þetta hefur mikið að segja 
með farsælt og hamingjusamt hjóna-
band. 

6. Og síðast en ekki síst; að vera sam-
mála um áherslur í lífinu. En ef tveir 
einstaklingar í hjónabandi hafa gjör-
ólíka lífssýn getur það auðveldlega 
gengið að sambandinu dauðu.

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

Mynd: Þormar Vignir.

Fjölbreytt dagskrá 
á rótarýdeginum
Í dag, laugardaginn 27. febrúar, er 

rótarýdagurinn haldinn hátíðlegur. 
Rótarýklúbbarnir á Íslandi kynna 

starfsemi sína af því tilefni og verk-
efni alþjóðlegu rótarýhreyfingarinnar 
að menningar- og mannúðarmálum 
víða um heim. Markmið dagsins er að 
styrkja ímynd Rótarý og vekja athygli 
á fjölmenningu í Rótarý og á Íslandi. 

Fjórir rótarýklúbbar í Reykjavík sam-
einast um málþing um fjölmenningu í 
samvinnu við Háskólann í Reykjavík. 
Það eru Rótarýklúbbur Austurbæjar, 
Rótarýklúbburinn Reykjavík Mið-
borg, E-Rótarý og Rótarý Reykjavík 
International. 

Málþingið í Háskólanum í Reykjavík 
hefst kl. 10.00 í dag. Það er opið öllum. 
Þar flytur frú Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti, erindi sem hún 
nefnir „Fjölmenning á stríðsárum“ 
og Ari K. Jónsson, rektor Háskólans 
í Reykjavík, fjallar um fjölmenningu, 
menntun og nýsköpun. Aðrir fyrir-
lesarar eru Fida Abu Libdeh, frum-
kvöðull og stofnandi Geosilica, Joanna 
Marcinkowska, ráðgjafi innflytjenda 
hjá Reykjavíkurborg, Juan Castillo, 
sem starfar við fræðslu um fordóma 
á vegum Rauða Krossins, og Kristín 
Hjálmtýsdóttir, framkvæmdastjóri 

Rauða Krossins á Íslandi. Þá munu 
forsetar rótarýklúbbanna fjögurra ræða 
um hlutverk Rótarý í fjölmenningar-
samfélagi. 

Rótarýklúbbarnir í Árbæ og 
Breiðholti halda upp á Rótarýdaginn 
í Fylkisheimilinu í Árbæjarhverfi. Þar 
hefst kynningardagskrá kl. 14.00 í 
dag og eru allir velkomnir. Starfsemi 
Rótarýhreyfingarinnar verður kynnt 
og klúbbfélagarnir Ingvar Pálsson og 
Jón Magnússon segja frá verkefnum 
klúbbanna. Aðaláhersla verður lögð 
á að gera grein fyrir alþjóðlegri æsku-
lýðsstarfsemi Rótarý, námsstyrkjum 
og nemendaskiptum við önnur lönd 
með heilsársdvöl eða skemmri heim-
sóknum, m.a. í sumarbúðir. Hinrik 

Bjarnason kynnir æskulýðsstarfið, Ás-
laug Inga Kristinsdóttir segir frá sum-
arbúðumá vegum Rótarý, Enith Cald-
erón Benitez, skiptinemi frá Ekvador 
segir frá reynslu sinni sem skiptinemi á 
Íslandi og Hjördís Hreinsdóttir kynnir 
námsstyrki Rótarý. 

Þá mun Gísli Már Gíslason fjalla 
um jarðsögu Elliðaárdalsins og Eyrún 
Ingadóttir flytja erindið „Laxakistur 
og labbitúrar“. 

Milli atriða verða veitingar og 
Gerðubergskórinn og Gradualedætur 
skemmta viðstöddum með söng.

Frú Vigdís Finnbogadóttir.



HÁSPENNA!

„Húrra, Yrsa!“
GUÐRÚN BALDVINSDÓTTIR, DV

„Besta bók Yrsu.“
FRIÐRIKA BENÓNÝS, FRÉTTATÍMANUM

„Besta spennusaga ársins.“
EXPRESSEN

„Breskir aðdáendur norrænna glæpasagna 

þekkja tvo frábæra íslenska rithöfunda, Arnald 

Indriðason og Yrsu Sigurðardóttur. Hér kemur 

sá þriðji: Ragnar Jónasson.“

THE TIMES
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

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 2-6 ára börn

          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Sunnudaginn   28. febrúar kl 13.00  Uppselt

Sunnudaginn   28. febrúar kl 15.00    Uppselt

Sunnudaginn    13. mars   kl 13.00        

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

27. febrúar 2016

Blóðbrúðkaup á Herranótt

Leiknefnd Menntaskólans í 
Reykjavík frumsýndi í gærkveldi 
á Herrabótt spænska harmleik-

inn Blóðbrúðkaup, eftir Federico 
García Lorca í Gamla Bíó. Í tilkynn-
ingu segir að sýningin sé „gegnsýrð af 
hita, orku, tónlist og dansi“. Jón Gunnar 
Þórðarsson leikstýrir, tónlistarstjóri 
er Björn Thorarensen, danshöfundur 
Guðmundur Elías Knudsen og útlits-
hönnun annaðist Agnieszka Bara-
nowska. Miðasala fer fram á midi.is

MENNING

Afkomendur frum-
byggja Ameríku og 
menningararfur þeirra
Linda Gray, prófessor við Há-

skólann í Vermont í Bandaríkj-
unum, heldur fyrirlestur á mið-

vikudaginn kemur, 2. mars, á vegum 
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur. 
Þar mun Gray fjalla um baráttu af-
komenda frumbyggja Ameríku við að 
viðhalda menningararfi sínum. Hluti 
af þeirri viðleitni lýtur að endurlífgun 
og í sumum tilfellum endurbyggingu 
tungumála frumbyggja sem eru í 
bráðri útrýmingarhættu. Guðrún Björk 
Guðsteinsdóttir, prófessor í enskum 
bókmenntum, kynnir fyrirlesarann. 
Erindið verður flutt á ensku. 

Linda Gray er bandarískur fræði-
maður sem dvelur við rannsóknir og 
fræðistörf á Íslandi á vegum Fulbright-

-stofnunarinnar á Íslandi og William J. 
Fulbright-stofnunarinnar í Bandaríkj-
unum. Fyrirlesturinn verður haldinn 
í stofu 104 á Háskólatorgi og hefst 
klukkan 16. Allir velkomnir. 

Hamrahlíðar- 
kórarnir í Hörpu
Eistneska tónskáldið Arvo Pärt 

hefur heillað heimsbyggðina 
með einstökum og undir-

fögrum tónsmíðum. Á tónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands næstkom-
andi fimmtudagskvöld, 3. mars, heyrast 
tvö verka hans, Cantus in memoriam 
Benjamin Britten og Te Deum. Einnig 
verður flutt sinfónía nr. 3 eftir pólska 
tónskáldið Henryk Górecki. Þar flytur 
Hallveig Rúnarsdóttir sópransöngkona 
dramatískan söngtextann. 

Pärt samdi Cantus in memoriam 
Benjamin Britten eða Söng í minningu 
Benjamins Britten vegna hljómrænna 
tenginga sinna við tónskáldið sem 
hann kynntist ekki fyrr en eftir dauða 
þess þegar hann flutti til Austurríkis 
frá Eistlandi. 

Stjórnandi hljómleikanna, Tõnu 

Kaljuste, samlandi Pärts, hefur verið 
mikilvirkur í tónlistarlífi heimalands-
ins. Hann er virtur kór- og hljómsveit-
arstjóri og hefur helgað sig verkum 
landa sinna. Hann er stofnandi Eist-
neska fílharmóníukórsins og Tallinn 
kammerhljómsveitarinnar. Árið 1980 
hlaut hann stjórnendaverðlaununin í 
alþjóðlegu Béla Bartók-kórakeppninni 
og 2014 var hann valinn annar mest 
framúrskarandi Eistinn á eftir Arvo 
Pärt. Hann hefur túlkað tónlist Pärts 
á metsöludiskum og tónleikum víða 
um heim. 

Hamrahlíðarkórarnir koma einnig 
fram á hljómleikunum, en þeir hafa 
um áratugaskeið verið í fararbroddi 
íslenskra æskukóra. Stjórnandi 
Hamrahlíðarkóranna, Þorgerður Ing-
ólfsdóttir, hefur vakið athygli og að-

dáun innanlands og utan fyrir starf 
sitt með ungu fólki á tónlistarsviðinu. 
Hún hefur hlotið fjölda verðlauna og 
viðurkenninga fyrir störf sín og var 
borgarlistamaður Reykjavíkur árið 
2012. Hljómleikarnir eru haldnir í 
Hörpu og hefjast klukkan 19:30. 

Svip-
myndir úr 
Breiðholti
Svipmyndir úr Breiðholti 

er tónaljóð eftir bræðurna 
Rögnvald Konráð og Þorvald 

Sigurbjörn Helgasyni. Í verkinu sam-
eina bræðurnir listræna krafta sína 
á sviðum skrifa og tónlistar með 
bræðingi á mörkum ljóða og nú-
tímatónlistar. Þorvaldur S. Helgason 
útskrifaðist af sviðshöfundabraut 
Listaháskóla Íslands vorið 2015 
og stundar framhaldsnám í ritlist 
við Háskóla Íslands og Rögnvaldur 
Konráð stundar nám í tónsmíðum 
við Listaháskóla Íslands. Flytjendur 
eru Harpa Ósk Björnsdóttir, sópran, 
Kristín Jóna Bragadóttir, klarinett, 
Lilja María Ásmundsdóttir, píano, 
Pétur Eggertsson, fiðla, og Sóley 
Sigurjónsdóttir, selló. Tónleikarnir 
verða haldnir í menningarhúsinu 
Gerðubergi á morgun, sunnudaginn 
28. febrúar og hefjast klukkan 14. 
Ókeypis aðgangur. Skólapiltar, og síðar stúlkur einnig, hafa 

leikið á Herranótt í meira í tvö hundruð ár.

Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnar 
Hamrahlíðarkórunum á hljómleikunum.

Þorvaldur S. Helgason.
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llar helstu þjóðsögurnar úr safni Jóns 
Árnasonar er nú loks fáanlegar í fallegri 
bók. Söguhetjurnar mæta ljóslifandi til leiks 
á teikningum Freydísar Kristjánsdóttur.  
Sæmundur fróði, Búkolla, Bakkabræður, 
djákninn á Myrká, Gilitrutt, Galdra-Loftur 
og aðrir gamlir kunningjar bíða þess að 
kynnast nýrri kynslóð.

A



Þú ert  
alkóhólisti
Umgjörð áfengismála á Íslandi er 

varnar- og vantraustskerfi sem 
gerir ráð fyrir að Íslendingar, allir með 
tölu, kunni ekki með vín að fara. Ríkið 
hindrar aðgang með einokun, letur kaup 
með háum sköttum og forðar freistni 
með auglýsingabanni. Aðrir verðir eru 
atvinnumenn í áfengisvörnum og áhuga-
samir áhugamenn sem vilja vel. Í hvert 
skipti sem farið er fram á meira frelsi 
og ábyrgð hvers og eins ber vörnin sér 
á brjóst og lætur ófriðlega. Það mátti 
ekki leyfa bjór, þá brysti vörnin og æ 
fleiri yrðu áfengissjúklingar. Það má ekki 
selja vín í kjörbúðum, þá brestur vörnin 
og æ fleiri drekka. Fer nokkuð á milli 
mála að vörnin hefur staðið sig vel? Um 
10% þjóðarinnar eru 
alkóhólistar. Og þótt 
það væri 20% er það 
samt sigur vegna þess 
að þetta þýðir að tekist 
hefur að forða 80–90% 
frá því að ánetjast! 

En því miður getur vörnin ekki eignað 
sér neinn heiður vegna þess að hlutfall 
þeirra sem kunna ekki með vín að fara 
í öðrum löndum er svipað og á Íslandi 
þrátt fyrir að umgjörð um vínsölu sé 
eins og á gosi og mjólk ef frá er talið 
aldurstakmark. Og það sem meira er: 
unglingadrykkja á Íslandi stórminnkaði 
eftir að bjórinn var leyfður. Stórminnk-
aði þrátt fyrir fleiri vínbúðir og meira 
úrval. Óhætt er að fullyrða að áfengis-
vandinn á Íslandi væri jafn mikill þótt 
varnarvinnan miðaðist eingöngu við að 
halda áfengi frá börnum og unglingum, 
en léti fullorðið og sjálfráða fólk um að 
ákveða sjálft hvar, hvenær og hvaða-
tegundir það kaupir án aðkomu ríkisins. 
Varnar- og vantraustskerfið ýtir undir 
meðvirkni og tvískinnung, tvískinnung 
sem birtist í auglýsingum um „léttöl“, 
og meðvirkni sem birtist í því að það er 
reynt að stjórna áfengissjúklingunum og 
tipla á tánum í kringum þá um leið. Þetta 
er óheillafyrirkomulag sem hefur stuðlað 
að bágri vínmenningu á Íslandi í áratugi.

Baksíðan
Sigurgeir Orri Sigurgeirsson
kvikmyndagerðarmaður
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Auglýsingar: 

578 1190
auglysingar@fotspor.is

Reykjavík 
vikublað 

kemur út alla
laugardaga

KRINGLUNNI  ISTORE.ISSérverslun með Apple vörur

MacBook Air 13"
Þunn og létt með rafhlöðu 
sem dugar daginn

Frá 199.990 kr.

MacBook Pro Retina 13"
Alvöru hraði í nettri og léttri hönnun
Ótrúleg skjáskerpa

Frá 264.990 kr.

Mac skólabækurnar
fást í iStore Kringlunni

10 heppnir sem versla Apple tæki frá
1. mars til 15. maí vinna miða á Justin Bieber.


