
Umhverfisvæn og sjálfbær lausn
Létt og auðveld í vinnslu
Hraður þurrkunartími 
Hátt einangrunargildi 
Góð hljóðeinangrun
Góð eldvörn
Rakaþolið

4 400 400
4 400 600
4 400 630
4 400 573

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

Steypustöðin tekur þátt í sýningunni Verk og vit 
í Laugardalshöll dagana 3.-6. mars 2016.

Kynnum Thermozell®, sem er nýtt byggingarefni á Íslandi 

og er fljótandi léttsteypa fyrir gólf, botnplötur og þök.

Okkur væri sönn ánægja 

ef þú sæir þér fært að 

heimsækja okkur á 

sýninguna í BÁS B8

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70

5. mars 2016
9. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Verk og vit 
í Laugardalshöll

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Frábær gjöf fyrir 
dömur á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.

Nánar um sölustaði á facebook

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Apótekarinn Mjódd, 
Borgarapótek, Lyf og heilsa; JL húsi, 
Kringlu og Austurveri, Minja, 
Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý, 
Lyfjaver, Reykjavíkur Apótek, 
Árbæjarapótek, Urðarapótek, 
Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup, 
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.

Litið inn til 
Sægreifans

Aldurinn 
er afstæður
Rætt við Ellert B. Schram um  
hreyfingu aldraðra og sitthvað fleira
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Skartgripur með táknræna merkingu, seldur til 
styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi.

Íslenskt handverk. Fæst um land allt.

Þríkrossinn

Stuðningur til sjálfstæðis

MYND VIKUNNAR

Mynd vikunnar tók Magnús Lyngdal Magnússon af Hörpu tónlistarhúsi á dögunum.

Ný lyfjaverslun 
í Suðurveri
Á dögunum tók til starfa ný 

lyfjaverslun í Suðurveri 
sem ber nafnið Farmasía. 

Lyfsali þar er Guðjón Sigurjónsson, 
en Farmasía er fjölskyldufyrirtæki. 
Guðjón hefur mikla reynslu af lyfsölu 
en hann hóf ferilinn við hlið föður 
síns sem stofnaði fyrsta apótekið í 
Garðabæ árið 1985. Reykjavík viku-
blað tók Guðjón tali í nýju verslun-
inni: „Við leggjum áherslu á að bjóða 

viðskiptavinum okkar góða, persónu-
lega þjónustu en auk þess erum við 
með mikið úrval af lyfjum á hagstæðu 
verði. Við erum ekki einungis með 
lyf og hjúkrunarvörur heldur gríðar-
legt úrval af snyrtivörum en þar má 
nefna vel þekktar vörur frá Bretlandi 
sem eru nú loksins fáanlegar hér á 
landi. Þá er Farmasía eitt af fáum ap-
ótekum hér á landi sem er með opið 
um helgar.“

Skráningarnúmer fjarlægð 
af tuttugu ökutækjum
Rúmlega sextíu ökumenn voru 

stöðvaðir í miðbænum um síð-
ustu helgi í sérstöku umferðareftirliti 
lögreglunnar. Þrír þeirra reyndust 
ölvaðir eða undir áhrifum fíkniefna 
og eiga hinir sömu ökuleyfissviptingu 
yfir höfði sér. Þá voru á þriðja tug ök-
umanna teknir fyrir hraðakstur. 

Lögreglan hafði enn fremur af-
skipti af fjörutíu ökutækjum, sem 
öllum var lagt ólöglega í umdæm-
inu. Loks voru skráningarnúmer 
fjarlægð af tuttugu ökutækjum á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu, en þau 
voru ýmist ótryggð eða óskoðuð og 
jafnvel hvort tveggja. 

Aðalfundur Sam-
fylkingarfélagsins 
í Reykjavík
Aðalfundur Samfylkingarfélags-

ins í Reykjavík var haldinn 27. 
febrúar sl. Magnús Már Guð-

mundsson varaborgarfulltrúi var kjör-
inn nýr formaður. Í ræðu sinni á fund-
inum sagði hann meðal annars: „Við 
viljum veita fulltrúum okkar aðhald, en 
fyrst og fremst stuðning. Við þurfum 
að losna við þessa ríkisstjórn, sem er 
verklaus og í raun óstarfhæf. Forsætis-
ráðherra er hættur í vinnunni sinni og 
farinn að huga að borgarstjórnarfram-
boði með skipulagsmálin á oddinum. Í 
Reykjavík er borgarstjórnarmeirihluti 
sem nýtur 70–80 prósent stuðnings 
borgarbúa samkvæmt skoðanakönnun 
sem birt var í lok síðasta árs. Afl þessara 
fjögurra flokka sem þar vinna saman 
er ógn við sitjandi stjórnvöld í landinu 

og mikilvægt að sömu flokkar komist 
að við stjórn landsins.“ Fundurinn 
ályktaði um húsnæðismál og um upp-
töku nýs landbúnaðarkerfis. 

Starfsfólk Farmasíu í Suðurveri.

Aðalfundir sjálfstæðis- 
félaganna í Reykjavík
Nokkur félög sjálfstæðis-

manna í borginni hafa 
þegar haldið aðalfundi 

sína, þeirra á meðal eru Málfunda-
félagið Óðinn og hverfafélögin í Graf-
arholti, Háaleitishverfi og Fella- og 
Hólahverfi. Aðalfundur Sjálfstæð-
isfélagsins í Grafarvogi var haldinn 
mánudaginn 29. febrúar sl. í félags-
heimili sjálfstæðismanna í Hverafold. 
Emil Örn Kristjánsson leiðsögu-
maður var endurkjörinn formaður. 
Þá var aðalfundur Heimdallar, félags 
ungra sjálfstæðismanna, haldinn 20. 
febrúar sl. og Albert Guðmundsson 
laganemi sjálfkjörinn formaður. 

Sjálfstæðisfélagið í Langholtshverfi 
hélt aðalfund sinn 22. febrúar sl. og 
þar var Elín Engilbertsdóttir banka-

starfsmaður endurkjörin formaður. 
Sjálfstæðisfélögin í Reykjavík eru 17 
talsins. 

Elín Engilbertsdóttir, formaður Sjálfstæð-
isfélagsins í Langholtshverfi.

Albert Guðmundsson, formaður 
Heimdallar.

Magnús Már Guðmundsson, formaður 
Samfylkingarfélagsins í Reykjavík.

Tombóla til styrktar Rauða krossinum
Í dag, laugardaginn 5. mars, efna 

stúdentar til tombólu í húsi 
menntavísindasviðs Háskóla Íslands 
við Stakkahlíð. Húsið opnar 13: 00 og 
verður opið til kl. 16:00. 

Hver sem er getur komið og tekið 
þátt. Þeir sem hafa áhuga á því að selja 
muni á tombólunni geta leigt bás fyrir 
3000 kr. og rennur allur ágóði til Rauða 
krossins í verkefnið „Útmeða!“. Hins 
vegar rennur ekki ágóðinn af sölu á 
básunum beint til Rauða krossins, 
heldur er sölumönnum í sjálfs vald sett 
hvað þeir gera við sinn ágóða. Hægt er 
að gefa hann allan áfram í verkefnið 
„Útmeða!“, hluta af honum eða jafnvel 

ekkert. Annar möguleiki fyrir áhuga-
sama er að borga meira fyrir básinn 
og styrkja verkefnið ennþá frekar. 

Tombólan er samstarfsverkefni nem-
enda í tómstunda- og félagsmálafræði 
við Háskóla Íslands og Rauða krossins. 

Tombólan er haldin í Stakkahlíð þar sem Kennaraháskólinn var áður.



Pósturinn getur gert fermingarundirbúninginn 
einfaldari, skipulagðari og litríkari 

Er ferming á döfinni?

SKEYTI

Elsku Þorsteinn okkar

Þó svo við getum ekki fagnað með þér þá flöggum við fyrir þér 

í sveitinni í dag og hlökkum til að fá þig í heimsókn í sumar.

Innilegar hamingjuóskir með fermingardaginn.

Megi framtíðin vera þér gæfurík.

Dóri og Lauga

Póstlistinn minn – heldur utan um heimilisföng 
boðsgestanna á þægilegan hátt. Honum er alltaf hægt 
að breyta á postur.is. Einnig er hægt að fá útprentaða 
límmiða til að líma á umslög.

Kortin mín – gera þér kleift að hanna þín eigin 
boðskort. Þú velur eitt af fjölmörgum sniðmátum 
(template) á heimasíðunni, skrifar texta og setur inn 
myndir að vild. 

Frímerkin mín – eru punkturinn yfir i-ið. Þú getur 
sérhannað frímerki fyrir þennan einstaka viðburð.

Skeytin mín – kveðja með ljósmynd er persónuleg
og skemmtileg leið til að senda fermingarbarninu 
hamingjuóskir.

Ferming
Þér/ykkur er boðið 

í ferminguna mína 5. maí 2016. 

Athöfnin fer fram í Digraneskirkju 

klukkan 11.00. Að henni lokinni

verður boðið til veislu í safnaðarheimilinu.

Hlakka til að sjá ykkur öll.

Kveðja, Þorsteinn.

Kíktu inn á postur.is/fermingar
og skoðaðu hvað hentar þér

Sláðu inn FERMINGINMIN í reitinn
„afsláttarkóði“ og þú færð afslátt 
af sérhönnuðu frímerkjunum 
og boðskortunum þínum. afsláttur

20%
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Nú nýverið hafa tugþúsundir Íslendinga ritað undir bænaskjal 
þess efnis að tilteknum hundraðshluta af landsframleiðslu verði 
varið til heilbrigðiskerfisins, en um fátt hefur meira verið rætt 

undanfarin misseri en bágan fjárhag spítalanna. Því miður hefur minna 
borið á umræðu um það hvernig koma megi í veg fyrir að borgararnir 
þurfi á þjónustu heilbrigðiskerfisins að halda.

Stóraukin offita er einn alvarlegasti þáttur í þessu sambandi, sér í lagi offita 
barna, sem er ávísun á margvísleg heilbrigðisvandamál síðar á lífsleiðinni, 
svo sem háþrýsting, sykursýki, blóðfituraskanir, ásamt óeðlilegu álagi á 
bein og liðamót og ýmsa sálrænna kvilla. 

Hægt væri að draga stórkostlega úr þessum alvarlega vanda með aukinni 
hreyfingu, en æskilegt er að börn hreyfi sig að lágmarki 30 mínútur á 
dag. Kyrrseta barna hefur aukist mjög á undanförnum árum og frá þeirri 
öfugþróun verður ekki snúið nema með aukinni skipulagðri hreyfingu.

Íþróttatímar í skólum er jafnmargir nú og þeir voru fyrir hálfri öld. Þeim 
þyrfti að fjölga og að sama skapi fá íþróttafélögin til að koma að skipulagðri 
hreyfingu á skólatíma. Stórátak til aukinnar hreyfingar er þörf.

Björn Jón Bragason

Offita barna

FORYSTUGREIN
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„Frelsi, jafnrétti, bræðralag“ eru 
einkunnarorð franska lýðveldisins. 
Hvorki Frakkar, flóttamenn, inn-
flytjendur né aðrir eiga að líða fyrir 
mögulega ógn sem stafar 
af fáum, hættulegum 
einstaklingum. En það 
þýðir þó alls ekki að við 
megum vanmeta ógnina, hún er til 
staðar, hún er raunveruleg og hún er 
hættuleg. En það er jafnvel enn hættu-
legra að tortryggja fjöldann, skerða 
frelsi fólks og virða mannréttindi að 
vettugi. Að lifa í óttanum jafngildir 
því að tapa. Í því samfélagi sem við 
höfum búið okkur eru gildin um 
mannréttindi, frelsi og jafnrétti okkur 
mikilvæg en ég tel að áframhaldandi 
lög um neyðarástand grafi að vissu 
leyti undan þeim gildum. Ætlum við 
að láta játa okkur sigruð?

- Elín Margrét Böðvarsdóttir  
á romur.is, 24. febrúar sl.

En auðvitað snýst starf „mannréttinda-
ráðsins“ ekki um raunveruleg mann-
réttindi. Þar er enginn að velta fyrir 
sér grunnrétti einstaklingsins til lífs, 
frelsis og eigna. Þar er enginn að hugsa 
um hvort at-
vinnufrelsi 
einhvers sé skert, til dæmis með því 
að borgarfulltrúar banni einhverja 
starfsemi sem þeim sjálfum finnst 
ógeðfelld.

Mannréttindi mannréttindaráðsins 
snúast um nútíma vinstri-mann-
réttindi. Vandlega valda tölfræði. 
Ásýnd þjóðfélagsins á afmörkuðum 
sviðum. Nútíma mannréttindi vinstri-
mannsins snúast ekki um að fólk hafi 
rétt á því að hefja atvinnurekstur og 
stjórna honum eins og því finnst sjálfu 
skynsamlegast. Mannréttindi vinstri-
mannsins snúast um að hið opinbera 
skyldi eigendur einkafyrirtækja til að 
velja konur í stjórn.

- Vefþjóðviljinn  
á andriki.is, 26. febrúar sl.

Lögleiðing efna er vissulega snúið 
mál; það er hægt að gera það vel og 
það er hægt að gera það illa. Sníða 
þarf fíkniefnastefnu sem hentar Ís-
lendingum, en það ætti öllum að vera 
ljóst að núverandi kerfi er 
gallað: Stórt hlutfall þeirra 
sem sitja inni í fangelsum 
á Íslandi sitja inni vegna 
fíkniefnatengdra glæpa, fíklar fá ekki 
nægilega aðstoð og komið er fram 
við neytendur, sem flestir eru annars 
hættulausir, sem glæpamenn. Fyrsta 
skrefið hér á landi þarf að vera endur-
skoðun á löggjöf varðandi kannabis. 
Sem betur þarf ekki að vaða blint í 
sjóinn, en margar þjóðir hafa tæklað 
vandamálið á framsæknari hátt. Hin 
margumtalaða „portúgalska leið“ í 
fíkniefnastefnu er augljóst dæmi.

- Friðrik Þór Gunnarsson  
á romur.is, 2. mars sl.

Viðreisnarstjórnin sem tók við völdum 
árið 1959 stóð við öll sín loforð og 
aflétti strax ýmsum þrúgandi höftum 
og hömlum af utanríkisverzluninni. 
Hún jók viðskiptafrelsi 
með afnámi viðskipta-
hindrana  í inn- og útflutn-
ingi. Lögð var áhersla á að 
markaðsöflin fengju að njóta sín og 
að stöðugleiki í efnahagslífinu myndi 
leiða til aukins jafnvægis.

Áherslumál Viðreisnarstjórnar-
innar voru einnig þau að auka sam-
starf við Evrópuþjóðir með inngöngu 
í EFTA. Staðið var fyrir stórátaki í 
húsnæðismálum og stuðlað að enn 
frekari jöfnun atvæðisréttar sem var 
í raun grundvöllur þess að flokkarnir 
náðu völdum eftir að Framsókn hafði 
stjórnað landinu áratugum saman í 
skjóli gríðarlegs misvægis atkvæða.

- Thomas Möller  
á Hringbraut, 29. febrúar sl.

AF NETINU

„Við getum aldrei verið viss um, að 
skoðun, sem við viljum kveða niður, 
sé röng. Og jafnvel þótt við værum 
viss, væri bannsetning mesta böl.“

- John Stuart Mill 
1806–1873 heimspek-

ingur og hagfræðingur.

Fleyg ummæli

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Bætt þjónusta 
heilsugæslu
Í lok síðustu viku bárust þau 

ánægjulegu tíðindi úr heil-
brigðisráðuneytinu að til stæði 

að stórefla heilsugæsluna á höfuð-
borgarsvæðinu. Fram kom í kynn-
ingu Kristjáns Þórs Júlíussonar heil-
brigðisráðherra að á næstu vikum 
yrði falast eftir aðilum er reka vildu 
þrjár nýjar heilsugæslustöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu samkvæmt 
samningi við Sjúkratryggingar Ís-
lands. Kristján lét þess einnig getið 
að þeir aðilar er samið yrði við yrðu 
að uppfylla ákveðnar gæðakröfur og 
farið yrði eftir mjög ýtarlegri verklýs-
ingu við samningsgerðina. 

Heilsugæslan á höfðborgarsvæð-
inu fór ekki varhluta af hruninu 
og ríkisstjórn norrænnar velferðar 
er tók hér við stjórnartaumum í 
kjölfar hrunsins. Frá árinu 2009 er 
velferðarstjórnin tók við og fram 
að þeim tíma er ríkisstjórn Fram-
sóknar og Sjálfstæðisflokks tók við 
völdum var saumað svo harkalega að 
heilsugæslunni, að jafnvel þó framlög 
til hennar hafi í tíð núverandi ríkis-
stjórnar hækkað um 30%, þá vantar 
enn 9% upp á að framlögin séu á pari 
við það sem var árið 2008. 

Það er því afar ánægjulegt að 
núverandi stjórnvöld hafi á stefnu-
skrá sinni að auka enn frekar veg 
heilsugæslunnar. Ekki bara á höfuð-
borgarsvæðinu, heldur landinu öllu. 
Það þarf líka ekki að koma neinum á 
óvart að slíkt gerist á vakt Sjálfstæðis-
flokksins í ráðuneyti heilbrigðismála. 

Ýmsir vinstrimenn hafa þó gagn-
rýnt þessar breytingar og fundið 
þeim allt til foráttu. Enda flestir 
þeirra með óbilandi trú á yfirburði 
hins opinbera við að reka velferðar-

þjónustu. Enginn þeirra, sem gagn-
rýnt hefur breytingarnar, hefur þó 
komið með tillögu um það hvernig 
leysa megi langvarandi vandi 
heilsugæslunnar hér á landi svo vel 
sé. Það er nefnilega svo, að þó að 
fjármögnun heilsugæslunnar sé ærið 
og þungt verkefni, þá er mönnun 
hennar engu að síður strembin. 
Meðal ungra félagsmanna í Félagi 
heimilislækna er takmarkaður áhugi 
á því að stunda fag sitt á stofu í eigu 
og rekstri hins opinbera. Það meðal 
annars, ásamt fjárskorti, skýrir það 
hversu erfitt hefur reynst að fá nýja 
heimilislækna til starfa við ríkis-
rekna heilsugæslu. 

Einkarekstur, hvort um sé að ræða 
heilsugæslu eða eitthvað annað, snýst 
einnig um atvinnufrelsi. Af hverju 
ættu starfsmöguleikar heimilislækna 
fremur en annars heilbrigðisstarfs-
fólks að einskorðast við það, að ein-
göngu sé einn vinnuveitandi, ríkið, í 
boði? Ætla menn kannski að manna 
ríkisrekna heilsugæslu með fólki sem 
vill ekki vinna við hana?

Höfundur er
Kristinn Karl Brynjarsson, 

verkamaður

74 starfs- og 
stýrihópar
Á fundi borgarstjórnar 1. 

mars var lögð fram bókun 
meirihluta Pírata, Vinstri 

grænna, Samfylkingar og Bjartrar 
framtíðar þess efnis að stofnaður 
verði stýrihópur sem marka skuli 
„heildstæða stefnu um aðgengismál í 
Reykjavík“. Skal hópurinn skila niður-
stöðu fyrir 1. desember nk. Borgarfull-
trúar Framsóknar og flugvallarvina 
lögðu fram svohljóðandi bókun í 
kjölfar tillögu meirihlutans: „Fyrstu 
8 mánuði kjörtímabilsins stofnaði 
meirihlutinn 74 starfs- og stýrihópa. 
Reynslan hefur sýnt að það er ekki nóg 

að stofna starfs- og stýrihópa og móta 
stefnur heldur þarf að framkvæma. 
Aðgengi allra þarf að tryggja og það 
er algjörlega óafsakanlegt að við fram-
kvæmdir á vegum borgarinnar sé ekki 
hugað að því að aðgengi sé tryggt en 
sem dæmi má nefna var ekki hugað að 
slíku við endurgerð Hverfisgötunnar 
og endurbæturnar í Laugardalslaug. 
Framkvæmdastjóri Strætó prófaði í 
árslok ferðaþjónustu fatlaðs fólks og 
var niðurstaða hans að aðgengið þyrfti 
að vera miklu betra og gagnrýndi 
hraðahindranir, svellbunka og holur 
í gatnakerfinu.“

Breytingar á Hverfisgötu hafa verið harðlega gagnrýndar.

Sambíóin Álfabakka
Kvikmyndahúsið í Mjóddinni 

var tekið í notkun árið 1982, 
en það reisti Árni Samúels-

son og fjölskylda. Þar voru frá upp-
hafi fjórir kvikmyndasalir og lengi 
framan af nefndist húsið Bíóhöllin. 
Þar var bryddað upp á ýmsum nýj-
ungum, eins og til að mynda að sýna 
myndir mjög stuttu eftir að þær komu 
út, en áður fyrr leið gjarnan langur 
tími þar til myndir bárust hingað til 
lands. Helst ber þar að nefna þegar 
Bíóhöllin heimsfrumsýndi The King 
of Comedy, eftir Martin Scorsese, á 
öðrum degi jóla 1982, en hún var ekki 
frumsýnd í Bandaríkjunum fyrr en 
rúmlega mánuði seinna. Húsið var 
fyrsta kvikmyndahús á Norður-
löndunum sem útbúið var mynd- og 
hljóðgæðum sem uppfylltu THX-
staðalinn. 

Árið 1991 hóf kvikmyndahúsa-
keðja Árna Samúelssonar að nota 

nafnið Sambíóin. Sama dag voru opn-
aðir tveir nýjir salir í Álfabakkanum 
og gengu þeir fyrst um sinn undir 
nafninu Sagabíó. Nafnið var valið úr 
gríðarlegum fjölda tillagna að nafn-
gift hússins, en sigurvegari fékk að 
launum Toyota Hi-Lux bifreið. 

Í dag eru Sagabíó og Bíóhöllin 
rekin undir einu nafni, Sambíóin 
Álfabakka. Þar eru sex salir sem taka 
samtals yfir 1000 manns í sæti, fimm 
almennir salir og einn lúxussalur. 

HÚSIN Í BÆNUM

Árni Samúelsson.



Kíktu á úrvalið á www.olgerdin.is eða hafðu samband við okkur í síma 412 8100

KRAFTMIKIL BYRJUN  
Á VINNUDEGINUM

Gerðu vinnustaðinn betri og njóttu dýrindis kaffidrykkja með kraftmiklu bragði 
allan daginn. Café Noir Intense Black er dökkbrennt og bragðmikið kaffi 

framleitt á sjálfbæran og sanngjarnan hátt. Cafitesse Excellence býður upp 
á endalausa möguleika til að laga kaffidrykkinn að smekk hvers og eins.

 
Kynntu þér framúrskarandi úrval kaffivéla og gæðakaffis hjá 

Fyrirtækjaþjónustu Ölgerðarinnar.
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Gamli GluGGinn úr

nýi GluGGinn í

svo einfalt 
er það!

súðarvoGur 3-5, reykjavík
GluGGaGerdin@GluGGaGerdin.is

s: 5666630 / GluGGaGerdin.is
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Hollur og góður 
íslenskur matur
Litið inn til Sægreifans
Tíðindamaður Reykjavíkurblaðsins átti fyrir skemmstu leið um gömlu 
verbúðirnar í Reykjavíkurhöfn og ákvað að nýta tækifærið til að bragða 
á hinni heimsfrægu humarsúpu Sægreifans. Sægreifinn er í Suðurbuktinni 
í vesturhöfn Reykjavíkur, mitt á milli Miðbakkans í austri og Ægisgarðs í 
vestri. Miðbakkinn hefur þjónað farþegaskipum allt frá tímum Gullfoss, 
en á Ægisgarði liggja hvalveiðiskipin sem hafa mikið aðdráttarafl fyrir 
erlenda ferðamenn, sem sækja jafnframt í hvalaskoðun og sjóstangveiði. 

Ilmurinn úr eldhúsinu 
Þar sem fremri veitingasalurinn var 
þétt setinn var ég leiddur í gegnum 
lítið en ilmandi eldhús inn í innri 
sal og af gömlum vana settist ég hjá 
eftirmynd Sægreifans, Kjartans Hall-
dórssonar. Afsteypan er svo eðlileg að 
mér fannst þessi yndislegi kall lifandi 
kominn til að bjóða mig velkominn 
og segja mér sögu staðarins. Staðarins, 
sem allt í senn er hlýlegur og notalegur 
veitingastaður í anda Sægreifans en líka 
svo merkilegt sjóminjasafn. Upphaf-
lega voru þessi hús byggð sem verbúðir 
og voru í fullum rekstri sem slíkar frá 
kreppuárunum fram til 1960. 

Hvalkjötið mest spennandi 
Brosandi stúlka með humarsúpuna 
yndislegu truflaði þessar hugrenningar 
sem ég deildi með Sægreifanum. Ég 
hafði ekki lokið súpunni þegar tvenn 
hjón spurðu hvort þau mættu ekki 
setjast hjá mér. „Auðvitað,“ svaraði 
ég. Ég kynnti þau fyrir Sægreifanum 
og þau sögðust vera vinafólk frá Ástr-
alíu, nýkomin úr hvalaskoðun og vildu 
ekki fara frá Íslandi án þess að smakka 
hval. Meðan við vorum að nærast vildu 
þau endilega fræðast um Sægreifann 

og ég sagði þeim að hann hefði verið 
sjókokkur og mikið náttúrubarn, sem 
kunni öðrum betur að búa til hollan 
mat úr góðu og fersku hráefni. Þegar 
hann byrjaði árið 2003 að selja fisk á 
staðnum vildu misvitrir fésýslumenn 
og borgarfulltrúar rífa þessa gömu 
byggð en með hjálp guðs og góðra 
manna var því forðað. 

Skömmu síðar bar að garði veitinga-
manninn, Elísabetu Skúladóttur, sem 
hélt á ungum syni sínum, þriðja barni 
hennar. Hún sagði okkur að Sægreifinn 
hefði tekið loforð af henni um að breyta 
engu að nauðsynjalausu á staðnum. 
Þannig að hún er ásamt nýmetinu 
með siginn fisk á fimmtudögum ásamt 
selspiki og selkjöti, svo framarlega 
sem það er fáanlegt, og kæsta skötu á 
laugardögum. 

Sem reykvískur sjómaður vil ég 
þakka Elísabetu fyrir frábærar veitingar 
og ekki síður fyrir að halda við þessari 
menningu og sögu. 

Sigurður 
Þórðarson
skrifar:

ÚR BÆJARLÍFINU

Afsteypan af Kjartani heitnum Halldórs-
syni er svo eðlileg að það er engu líkara 
en hann sé þar sjálfur kominn. Kjartan 
sægreifi, hefur afar góða nærveru á gesti 
og gangandi.

Elísabet Skúladóttir, eigandi Sægreifans, 
með Unnari, yngsta barni þeirra hjóna.

Unnar leikur sér í kojunni þar sem margur vertíðarsjómaðurinn hefur hvílt lúin bein.

Úr veitingasalnum á annarri hæðinni. Líkan 
af gömlu skútunum eru enn á veggjum 
fyrir framan kojurnar.

Matseldin var í fullum gangi þegar tíðindamann blaðsins bar að garði. Daði faðir Unnars 
eldar hér af hjartans list.

Úr fremri matsalnum. Gestirnir skeggræða sín á milli. Myndir: Þormar Vignir.

Ilmandi humarsúpan borin fram.



Komdu í nýja ísbúð okkar 
í Skipholti 50c

Hagamel – Grensásvegi – Skipholti – Fjarðargötu, Hafnarfirði – Bæjarlind, Kópavogi

 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Vöruskemmur

Gistieiningar
Salerna-
lausnir

Vinnubúðir

Skrifstofu-
húsnæði

HÚSEININGAR
Á sýningunni Verk og vit 2016 

kynnum við húseiningar sem púsla má saman á ótal vegu 
og skapa þannig rými undir fjölbreytta starfsemi.

Sjáumst á svæði H1, 3.–6. mars í Laugardalshöll.

VIÐ KYNNUM

Mikilvægt að 
efla hreyfingu 
aldraðra
Rætt við Ellert B. Schram
Óþarft er að kynna Ellert B. Schram, enda landsþekktur sem knattspyrnu-
maður, ritstjóri, alþingismaður og forystumaður í íþróttahreyfingunni. Ég 
leit heim til Ellerts vestur í bæ á sólríkum vetrardegi, en hann býr ásamt 
fjölskyldu á æskuheimili sínu í Sörlaskjóli. Tilefnið samtals okkar er ný-
útkomin skýrsla starfshóps um hreyfingu aldraðra. Ellert stýrði hópnum, 
sem vann að verkefninu fyrir Reykjavíkurborg. 
Við settumst inn í stofu hjá Ellert yfir rjúkandi kaffibolla og Bessastaðir 
blöstu við í bakgrunni, Skerjafjörðurinn og Álftanesið allt uppljómað á 
einum fallegasta degi ársins. Tilvalinn dagur til útivistar í náttúrunni. Mér 
lék fyrst af öllu forvitni á að vita um tildrög þessa verkefnis um hreyfingu 
aldraðra: 

„Borgin er að ganga til liðs við svo-
kallaðar aldursvænar borgir Evrópu, 
en þetta er verkefni á vegum Alþjóða-
heilbrigðismálastofnunarinnar og snýst 
um eflingu lýðheilsu og jafnaðar. Rann-
sóknir sýna að yfir 70% fólks á þessum 
aldri hreyfir sig reglulega og þá erum 
við að tala um gönguferðir, dans, sund, 
skíði og svo framvegis. En svo er hópur 
sem er fastur í viðjum fátæktar og/eða 
einveru og á erfitt með að tileinka sér 
hreyfingu. Síðan eru margir sem hafa 
ekki mikið hreyft sig í gegnum tíðina. 
Það getur verið átak fyrir þá að koma 
sér af stað. Margir eru til dæmis óvanir 
því að fara naktir í bað með öðrum eftir 
æfingar og svo framvegis. Við tókum 
stöðuna á þessum málum í borginni, 
en þetta snýst að miklu leyti um að ýta 
fólki úr vör.“

Þurfum að ýta fólki úr vör
„Samvinna við íþróttafélögin er mikil-
væg í þessu sambandi. Íþróttahúsin og 
líkamsræktarstöðvar standa sum hver 
auð fram eftir degi. Þau mætti nýta 
fyrir líkamsrækt aldraðra sem fengju 
þá leiðsögn. Við höfum fengið jákvæð 
viðbrögð frá íþróttafélögunum og lík-
amsræktarstöðvunum sömuleiðis. Svo 
eru þarna tillögur um bætta söltun og 
söndun á göngustígum og að settir 
verði upp bekkir á ákveðnum stöðum. 
Samtals gerum leggjum við fram 26 
tillögur um heilsueflingu eldri borgara. 
Þetta eru allt sjálfsagðir hlutir og með 
skilningi og jákvæðni að vopni þá er 
ég bjartsýnn á að flest af þessu verði 
framkvæmt.“
- Þú nefnir að ýta þurfi fólki úr vör, það 

kemur þá væntanlega líka inn á það 
hvernig viðburðir eru kynntir? 

„Já, við vekjum athygli á því í skýrsl-
unni að ef boðið er upp á þjónustu við 
aldraða þá þarf að auglýsa hana vel og 
margir á þessum aldri eru ekki með 
netið eða kunna ekki á það. Upplýs-
ingar um hvað sé í boði þurfa að vera 
aðgengilegar og sýnilegar. 

Það þarf ekki meira en klukkutíma 
eða hálftíma á dag til hreyfingar og 
ekki má gleyma félagslega þættinum. 
Við komum líka inn á mataræðið, 
en margt hefur verið umdeilt í þeirri 
þjónustu sem Reykjavíkurborg veitir. 
Matarþjónusta og átak í aukinni 
hreyfingu kann að kosta eitthvað, en 
á móti kemur að með betri heilsu eldri 
borgara sparast fúlgur fjár í þjónustu, 
hjúkrun og innlögnum.“

Aldurinn er afstæður
- Ég geri ráð fyrir að þú hafir sjálfur 
stundað ýmsa hreyfingu frá því að 
knattspyrnuferlinum lauk. 

„Ég hef verið duglegur að leika 
mér í fótbolta í gegnum tíðina, allt til 
sextugs, og ég hljóp líka hálfmaraþon 
nokkrum sinnum. Núna fer ég í lík-
amsrækt fjórum sinnum í viku og geng 
þess í milli. Á sumrin er ég duglegur í 
golfi. Er búinn að koma mér í þrjá hópa 
karla, sem eru þó ekki karlar, því þeir 
eru flestir miklu yngri en ég. Það er 
dýrmætur félagsskapur. 

Ég hef ekki litið á mig sem gamlan 
mann og var hálf hissa þegar ég var 
beðinn um að taka sæti í stjórn Fé-
lags eldri borgara í fyrra. En þangað 
fór ég, enda skila þessi samtök góðu 

verki í þágu eldri borgara. Félag eldri 
borgara í Reykjavík og nágrenni vinna 
nauðsynlegt starf að margvíslegum 
málum þessa aldurshóps, kjaramálum, 
lífeyrismálum, húsnæðismálum og 
svo framvegis. Og svo er þetta bara 
skemmtilegt og gefandi. 

Mörgum öldruðum finnst sem þeir 
séu ekki lengur með í samfélaginu og 
sumir þurfa að hætta vinnu of snemma, 
jafnvel meðan starfsþrek er enn óskert. 
Það er full ástæða fyrir samfélagið til að 
nýta sér betur krafta þeirra sem komnir 
eru yfir sextugt og sjötugt. Aldurinn er 
svo afstæður. Margir eru í fullu fjöri 
á efri árum. Aldraðir búa yfir meiri 
reynslu en þeir sem yngri eru og hafa 
oftar en ekki víðari sjóndeildiarhring. 
Það eru meiri líkur á að eldra fólk sjái 
hlutina frá fleiru en einu sjónarhorni 
Og svo held ég að eldri borgarar eigi 
það inni hjá samfélaginu að njóta efri 
áranna, sinna áhugamálum og geta 
fundið til öryggis.“

Úr sveitaþorpi í borg
- Nú er þetta verkefni unnið fyrir 
Reykjavíkurborg. Þú starfaðir í borg-
arkerfinu á sínum tíma. 

„Já, ég var skrifstofustjóri borgar-
verkfræðings 1966–1971, áður en ég 
fór á Alþingi. Gústaf Pálsson var borg-
arverkfræðingur á þeim árum, jarðýta 
í framkvæmdum og dugnaðarforkur. 
Á þeim tíma var gert mikið átak í að 
rífa niður braggahverfin og Breiðholtið 

fylltist í staðinn, líka Fossvogurinn, 
Blesugrófin og Árbærinn og í hverf-
unum þar sem braggahverfin voru 
áður. Í Breiðholtinu var á þessum árum 
mikið átak unnið í byggingu íbúðar-
húsa í samvinnu við verkalýðsfélögin. 

Það var verið að breyta Reykjavík úr 
stóru sveitaþorpi í borg. Gert var stórá-
tak í malbikun á götum borgarinnar og 
heita vatnið leitt í öll hús. Á sama tíma 
var unnið að því að draga úr sauðfjár-
rækt og öðrum landbúnaði innan borg-
armarkanna, en um það leyti sem ég 
hóf störf hjá borgarverkfræðingi voru 
um 3000 fjár í Reykjavík og talsvert af 
kúm. Menn voru enn í sveitinni. Fólki 
þótti sjálfsagt að reka áfram búskap 
inni í miðri borg.“

Í þjónustu fyrir meðborgarana
- Hvernig tóku menn því þegar þeir 
þurftu að flytja búsmalann á brott? 

„Um þetta urðu eðlilega mikil átök. 
Mönnum var gefinn kostur á að reisa 
ný fjárhús á Hólmsheiði og við buðum 
hestamönnum pláss í Víðidalnum. En 
stundum þurfti að kalla lögreglu til. 
Fólk var búið að koma sér fyrir og hafði 
afkomu og áhuga á skepnuhaldi. Þetta 
var þeirra lífsstarf, tengslin við sveitina 
voru sterk. Eðlilega var erfitt fyrir 
marga að slíta sig frá sveitinni, skepn-
unum og búskapnum. Á útjöðrum 
Reykjavíkur, jafnvel inni í borginni, 
voru erfðafestulönd með túnum, 
fjósum, útihúsum, fjárhúsum og 

hænsnakofum. Þessu þurfti að breyta, 
því borgin þandist út og íbúum fjölgaði 
og það var verkefni skrifstofustjórans 
hjá borgarverkfræðingi að segja erfða-
festunum upp. Ég stóð í miklu stappi á 
þessum vettvangi, en eignaðist marga 
vini og hitti skemmtilegt fólk. Það var 
mér mikil reynsla og þroski að eiga 
orðastað við „gömlu sveitamennina“. 

Já, þetta var eftirminnilegur tími, 
þessi ár sem ég starfaði hjá Borginni. 
Ég var í góðu liði, frábærra sam-
starfsmanna, og tók þátt í byltingu í 
sögu borgarinnar. Ég hefði viljað vera 
lengur sem skrifstofustjóri borgarverk-
fræðings en mikið vill meira og ég gaf 
kost á mér til setu á Alþingi og þegar 
ég komst á þing, 29 ára, með þeim „af-
leiðingum“ að hætta hjá Borginni þá 
var ekki aftur snúið. Taldi að ég gæti 
þjónað borgarbúum áfram í þeirri 
sókninni. En það er nú önnur Ella. 

Ég hef búið allt mitt líf í höfuð-
borginni og er Reykvíkingur í húð og 
hár. Núna, nærri fimmtíu árum seinna 
er ég enn í pínulítilli þjónustu fyrir 
meðborgara mína og hef gaman að því 
að hjálpa til og verða að liði, með þátt-
töku í þessu verkefni um aldursvæna 
borg. Og það er gleðilegt að uppgötva 
og mæta mörgu góðu fólki á þessum 
vettvangi, sem ég hef varla hitt í tugi ára 
og er með í því átaki að sinna kjörum, 
hagsmunum og lífsrými eldri borgara. 
Ekki veitir af.“

bjb

Mynd: Þormar Vignir.

VIÐTAL
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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
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Verk og vit 2016
Stórsýningin Verk og vit 2016 

var opnuð á fimmtudaginn var 
í Laugardalshöllinni og stendur 

yfir í dag og á morgun, sunnudag. 
Markmið sýningarinnar er að kynna 
vörur, þjónustu og tækninýjungar á 
sviði mannvirkjagerðar, skipulagsmála 
og byggingarmála almennt, en ekki 
síður að koma á viðskiptum fagaðila og 
auka vitund almennings um þessi mál. 
Tvo fyrstu dagana er sýningin einungis 

opin fagaðilum en núna um helgina eru 
allir velkomnir. 

Alls munu um 90 fyrirtæki ásamt 
sveitarfélögum kynna vörur sínar og 
þjónustu. Fyrirtækin sem um ræðir 
koma úr margvíslegum geirum og má 
þar til að mynda nefna byggingarverk-
taka, byggingarvöruverslanir, fjármála-
fyrirtæki, háskóla, steypustöðvar, verk-
fræðistofur og öryggisfyrirtæki. Þegar 
sýningin Verk og vit var síðast haldin, 

árið 2008, sóttu hana um 18 þúsund 
gestir. 

Ingibjörg Gréta Gísladóttir, fram-
kvæmdastjóri sýningarinnar, segir 
hana kjörinn vettvang fyrir fagað-
ila til að koma saman og mynda 
viðskiptasambönd. „Sýnendur eru 
spenntir fyrir að kynna starfsemi sína 
og fjölbreytileikinn er það mikill að 
sýningargestir ættu auðveldlega að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi,“ segir 

Ingibjörg Gréta. Heilu húshlutarnir 
verða settir upp og mun þessi sýning 
að sögn ekki gefa þeim fyrri neitt eftir. 
„Við vonumst auðvitað til að sjá sem 
flesta sýningargesti og lofum því að það 
verður margt áhugavert í boði enda er 
mikill hugur í sýnendum,“ segir Ingi-
björg Gréta. 

Framkvæmdaaðili sýningarinnar 
er AP almannatengsl en samstarfs-
aðilar eru atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið, Reykjavíkurborg, 
Samtök iðnaðarins, Landsbankinn og 
LNS Saga. 

Sýningin er opin í dag, laugardag kl. 
12–18 og á morgun 12–17. Miðaverð 

fyrir almenning er 1200 kr. Ókeypis 
aðgangur fyrir aldraða og öryrkja og 
börn yngri en 12 ára fá frítt inn í fylgd 
með fullorðnum. 

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Stundum þarf maður 
bara smá frið

íshúsið

hljóðlátu vifturnar

Svipmynd frá sýningunni 2008. Ingibjörg Gréta Gísladóttir, framkvæmdastjóri sýningarinnar.



Glæsilegt og traust múrkerfi

Sími 517 9604 · www.murefni.is

Múrklæðningar
Viðgerðarefni
Vörn fyrir steinsteypu
Burðaþolsstyrkingar
Sprunguþéttiefni

Vatnsþéttiefni
Grautunarefni
Flísafylgiefni
Flotefni 
Flotsteypa
Límefni

Lausnir fyrir: Samgöngumannvirki · Flugvelli · Hafnamannvirki o.fl.

Weber  er stærsti 
framleiðandi tilbúinna 
sementsefna í heiminum

Weber-múrkerfið er sementsbundið, bæði undirmúr og yfirlag. Í boði eru margar útfærslur á 
endanlegu útliti hússins, allt frá sléttpússuðu og máluðu yfirborði til hefðbundinnar steiningar, 
quartskápu eða gegnlitaðs múrs, allt eftir þínum óskum.

Weber-múrkerfið er gæðavottað og uppfyllir ströngustu kröfur varðandi veðrunarþol og styrk.

Weber-múrkerfið er selt sem heildarlausn og koma allir hlutar kerfisins frá sama framleiðanda.

Weber-múrkerfið hentar sérstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður.

Weber-múrkerfið hefur verið framleitt í 40 ár og verið klætt á milljónir fermetra.

Weber-building solutions múrkerfið hentar á nýbyggingar sem og eldri hús.

Weber framleiðir einnig hágæða utanhúsmálningu á steinhús og er með um 40 ára reynslu á Íslandi. 
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Miklar skemmdir 
á gatnakerfi
Verulegar skemmdir hafa orðið 

á gatnakerfi borgarinnar í 
vetur. Mörg dæmi eru um að 

djúpar holur hafi myndast á götum, 
sem valdið hafi tjóni á bifreiðum og 
skapað slysahættu. Fulltrúar Sjálfstæð-
isflokksins og Framsóknar og flug-

vallarvina lögðu til á fundi borgarráðs 
25. febrúar sl. að þegar í stað yrði farið 
í viðgerðir á þeim holum, sem talið er 
að slysa- og tjónahætta stafi af. Austur-
berg, Álfabakki, Neshagi og Tungusel 
voru sérstaklega nefnd í því sambandi. 
Afgreiðslu tillögunnar var frestað.

Matarmarkaður 
á Hlemmi
Á þriðjudaginn var undirrit-

aður samningur Reykjavíkur-
borgar við Sjávarklasann og 

fleiri aðila um stofnun matarmark-
aðar á Hlemmi. Borgarráð samþykkti 
á dögunum að verja 107 milljónum 
króna til verkefnisins, þar af fara 82 

milljónir til breytinga á húsnæðinu. 
Gunnar Hansson arkítekt teiknaði 

Hlemm og hlaut menningarverðlaun 
Dagblaðsins fyrir verkið árið 1979. 
Helga Gunnarsdóttir arkítekt, dóttir 
Gunnars, hefur hannað fyrirhugaðar 
breytingar á húsinu. Valur bikarmeistari í níunda sinn

Valsmenn urðu bikarmeistarar 
karla í handknattleik í níunda 
sinn þegar lærisveinar Óskars 

Bjarna Óskarssonar lögðu Gróttumenn 
25-23 í úrslitaleik keppninnar laugar-

daginn 27. febrúar. Jafnræði var með 
liðunum í fyrri hálfleik en Valsmenn 
fóru með tveggja marka forystu til bún-
ingsherbergja. 

Valur hóf seinni hálfleikinn af miklum 

krafti og náði mest fimm marka forystu. 
Gróttumenn gáfust ekki upp og náðu að 
minnka muninn í tvö mörk þegar lítið 
var eftir. Lengra komust þeir hins vegar 
ekki og Valur fagnaði sigri.

Nýr liðsmaður Fjölnis
Fjölnir í Grafarvogi hefur 

fengið Tobias Salquist, 21 
árs danskan varnarmann, 

að láni út árið frá Silkeborg. Tobias 

hefur reynslu af leikjum í dönsku 
1. deildinni og úrvalsdeildinni með 
Silkeborg. Hann er uppalinn hjá 
MidJylland.

Valsmenn kampakátir í leikslok.

Tobias Salquist.



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.

Með fylgir uppskriftarbók og 
DVD diskur. 

Lífstíðareign!

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Hrefnusnitsel
Uppskrift vikunnar frá Úlfari á Þremur 

Frökkum er hrefnusnitsel. Úlfar segir 
sama eiga við um hrefnusnitsel og 

hrefnu steik, að ekki megi steikja kjötið of mikið 
því þá verði það seigt. Um sósuna segir hann: 
„Það má hafa sósu úr feiti, béarnaise-sósu eða 
laga hana úr hverju sem er. Ekkert er hér heilagt, 
láttu budduna ráða ferðinni.“

Kjötið er skorið í eins cm þykkar sneiðar og 
þær bankaðar aðeins. Pískið eggin og setjið 
örlítið af salti og mjólk út í. Veltið kjötinu upp 
úr hveiti, því næst eggjablöndunni og svo upp 
úr raspinu. Steikið kjötið í miklu smjörlíki 
en gætið þess að pannan sé ekki of heit því 
þá brennur raspið. Hrefnukjöt þarf ekki að 
steikja lengi, enda er það mjög meyrt. Gott er 
að bera fram með steiktum kartöflum, rauðkáli 
og sveppasósu.

UPPSKRIFT VIKUNNAR
HRÁEFNI
n800 gr hrefnukjöt
n2 egg
nBrauðrasp
nSalt
nSmjörlíki
nHveiti.

Svipmyndir frá 
Rótarýdeginum
Rótarýdagur var haldinn sl. laugardag 27. febrúar. Þá efndu 
rótarýklúbbar víða um land til margs konar viðburða. Aðal-
áhersla í umfjöllun dagsins var lögð á fjölmenningu á Íslandi 
í víðum skilningi en jafnframt stóðu klúbbarnir að þjónustu 
við íbúa í nærsamfélagi sínu með margvíslegum hætti. 

Fimm klúbbar, Rkl. Austurbær, Rkl. Miðborg, Rkl. Reykjavík 
International, eRótarý-Ísland og Rotaractklúbburinn Geysir 
efndu til ráðstefnu um fjölmenningu í samvinnu við Háskólann Í 
Reykjavík. Meðal ræðumanna var Fida Abu Libdeh frá Palestínu, 
frumkvöðull og stofnandi geoSilica í Reykjanesbæ, lengst t. h. 
á myndinni. 

Félagar í Rótarýklúbbi Seltjarnarness heilsuðu gestum í verslunar-
miðstöðinni við Eiðistorg og kynntu markmið Rótarýhreyfingar-
innar og starfsemi klúbbsins. 

Í hjúkrunarheimilinu Sóltúni bauð Rótarýklúbbur Reykjavíkur 
heimilisfólkinu og gestum til tónleika þar sem Sigrún Hjálmtýs-
dóttir, óperusöngkona og félagi í klúbbnum, skemmti viðstöddum 
með söng sínum. 

Á sameiginlegu málþingi rótarýklúbbanna í Árbæ og Breiðholti, 
sem haldið var í Fylkishöllinni, fjölluðu þær Hjördís Hreinsdóttir 
og Enith Viviana Calderón Benítez frá Ekvador um námsstyrki og 
nemendaskipti Rótary. Hjördís fékk styrk frá Rótarý  til ársdvalar í 
Bandaríkjunum og Enith dvelst hér í Reykjavík í vetur og stundar 
nám í Verslunarskólanum.

Myndir og texti: 

Markús Örn 
Antonsson

Á VETTVANGI



Gylfaflöt 5   |   112 Reykjavík   |   520 2200   |   sorpa@sorpa.is

Nema þú treystir þér til þess að setja þau í réttan gám. 
Pappírinn í pappírsgáminn, plastið í plastgáminn — þú þekkir þetta. Flokkið! Skilið?

Ekki henda
verðmætum

Brandenburg



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

Uppselt

Sunnudaginn    13. mars   kl 13.00        

Sunnudaginn    6 . mars    kl 15.00 Aukasýning        

Miðási 12 - 700 Egilsstöðum - S: 470-1700
www.msv.is - msv@msv.is

Myllan stál og vélar
er þjónustu- og framleiðslufyrirtæki á sviði 
málmiðnaðar og vélaviðgerða. Fyrirtækið 

hefur m.a. hannað og framleitt skreiðastaflara 
ásamt ýmsu tengdu landbúnaði.

Skreiðastaflari

Upptekt á túrbínu við Fljótsdalsstöð

Smíði á brunastiga fyrir Minjavernd

5. mars 2016

MENNING

Heimanámsaðstoð fyrir 
framhaldsskólanema
Heilahristingur“ er 

heiti á heima-
námsaðstoð fyrir börn 
og unglinga á vegum 
Borgarbókasafnsins 
og Rauða krossins í 
Reykjavík. Frá árinu 2008 
hefur grunnskólabörnum 
verið veitt aðstoð við heima-
nám á bókasöfnum borgarinnar, en 

nú bætist við þjónusta fyrir 
framhaldsskólanemendur. 

Sú aðstoð fer fram á 
fimmtudögum kl. 16–18 
í Borgarbókasafninu 
Tryggvagötu 15, 2. hæð. 

Þar taka sjálfboðaliðar frá 
Rauða krossinum vel á móti 

framhaldsskólanemum sem vilja 
þiggja aðstoð við heimanámið.

Bókamark-
aðurinn á 
Laugar- 
dalsvelli
Nú stendur yfir árlegur bóka-

markaður undir stóru 
stúkunni á Laugardalsvelli. Mark-
aðurinn verður opinn til 13. mars, 
frá kl. 10 til 21.

Æskulýðsmessa og fermingarbarnamót
Á morgun, sunnudag, kl. 11 

verður haldin æskulýðsmessa í 
Langholtskirkju. Sr. Jóhanna Gísla-
dóttir þjónar fyrir altari og predikar 
ásamt Eddu Hlíf Hlífarsdóttur guð-
fræðinema. Kórskóli Langholtskirkju 
syngur ásamt Emmu Eyþórsdóttur 
fermingarstúlku. Bryndís Baldvins-

dóttir spilar undir. Messuþjónar og 
fermingarbörn aðstoða við helgi-
haldið. Kaffi, djús og kex í safnað-
arheimili eftir stundina. Síðar um 
daginn, eða kl. 15, efna Langholts-, 
Laugarnes- og Ássöfnuðir til sameig-
inlegs fermingarbarnamóts sem haldið 
verður í Áskirkju. Langholtskirkja.

Einkasýning Berglindar Jónu
Berglind Jóna Hlynsdóttir mynd-

listarkona opnaði sýninguna 
„ClassDivider“ í D-sal Hafnarhúss, sl. 
fimmtudag. Í listsköpun sinni spyr Berg-
lind Jóna „gjarnan spurninga er snúa 
að almenningsrýmum,“ eins og segir í 
tilkynningu frá Listasafninu. Berglind 
Jóna tekur einnig þátt í samsýningunni 
„Double-Bind“ sem opnuð verður í Ný-
listasafninu í dag. 

Berglind Jóna hóf feril sinn sem 

ljósmyndari. Hún lauk BA-prófi frá 
Listaháskóla Íslands 2006 og MA-prófi 
frá Valand School of Fine Arts í Sví-
þjóð árið 2010. Berglind Jóna hefur 
starfað að listsköpun sinni á Íslandi, í 
Svíþjóð og Brasilíu. Hún hefur unnið 
að stórum verkefnum í almennings-
rýmum og tekið þátt í ótal alþjóðlegum 
samsýningum og samstarfsverkefnum, 
en þetta er fyrsta einkasýning hennar í 
opinberu safni. Berglind Jóna Hlynsdóttir myndlistarkona.

Tvær sýningar í 
Gallerí Gróttu
Næstkomandi miðvikudag, 9. 

mars kl. 17, verður opnuð 
sýning í Gallerí Gróttu, 

Eiðistorgi. Tveir sýnendur verða þar 
með aðskildar sýningar. Annars vegar 
bregður Sturla Már Jónsson á leik í 
hönnun hluta sem hann smíðaði sjálfur 
sérstaklega fyrir sýninguna, en flestir 
þeirra eru úr gegnheilum málmi. 

Sturla Már er fæddur 1947. Hann 
nam trésmíði og síðan húsgagna- og 
innanhússhönnun við London College 
of Furniture. Hann hefur hannað inn-
réttingar í hús af öllum gerðum og hús-
gögn fyrir helstu húsgagnaframleið-
endur landsins í meira en tvo áratugi. 

Sturla hefur einbeitt sér að hönnun 
húsmuna til fjöldaframleiðslu. 

Hinn sýnandinn er Þórunn Árna-
dóttir sem hefur þróað áfram vöru-
línu sína „Sipp og Hoj!“. Þar er „hefð-
bundnu netagerðarhandverki fléttað 
saman við þekkta hluti sem gjarnan eru 
notaðir í leik og frítíma. Nýju hlutirnir 
eru hengirúm og hengirólur, sem gestir 
geta prófað sjálfir, auk þess sem fyrri 
hönnun eins og sippubönd eru líka í 
boði fyrir gesti,“ segir í tilkynningu. 

Við opnunina leikur ítalski gítar-
leikarinn Annamaria Lopa tónlist eftir 
spænsk, ítölsk og rússnesk tónskáld auk 
bandarískra djassstandarda. Þórunn Árnadóttir.



Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 
Opið mán - fös 8:30 - 17:00

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is
Veit á vandaða lausn

Meritene Energis kemur  
í stað Build Up 
Nú hefur uppskriftinni af Build Up  
verið breytt og hún endurbætt.  
Drykkurinn heitir nú Meritene Energis 
og inniheldur 19 vítamín og steinefni  
sem miða við næringarþarfir fólks  
um og eftir fimmtugt.

NJÓTTU LÍFSINS
með vörum frá Fastus

Í verslun Fastus að Síðumúla 16, 2. hæð er að finna gott úrval af heilbrigðisvörum.
Sérhæft fagfólk leggur metnað sinn í að finna lausnir og aðstoða við val á vörum.

Við léttum þér lífið
Fastus býður upp á mikið úrval af stuðningshlífum 
frá Sporlastic. Sérhæft fagfólk á sviði endurhæfingar, 
hjúkrunar og hjálpartækja leggur metnað sinn í að finna lausnir  
og aðstoða við valið á réttu spelkunni fyrir þig. 
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Sjálfvirkur blóðþrýstingsmælir ri- champion N. RUDR1725-145

• Blóðþrýstingsgildi á milli 30-280mmHg og púlsgildi á milli 40-200 slög / mín.
• Klínískt prófaður samkvæmt BHS stöðlum. 
• Stafrænn púls og blóðþrýstingsmælir.
• Einstaklega nákvæmur og vel hannaður. 
• Allar mælingar sýndar á stórum LCD skjá. 
• Minni fyrir 99 mælingar.
• Dagsetning og tími.
• Nákvæmni upp á +/-3 mm Hg.
• Geymsla fyrir manséttu.
• Nemur óreglulegan hjartslátt.
• Gengur fyrir AA rafhlöðum, hægt að kaupa hleðslutæki.
• Hentar vel fyrir þá sem vilja mæla sig sjálfir. 
• Hægt að fá manséttur í þremur stærðum.



Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Með Waterwall-tækni er enginn blettur sem sleppur. 
Jöfn og kraftmikil gusan gefur góðan árangur auk þess sem 
þvottatíminn styttist.

Hálf-stillingar þegar 
minna leirtau er og 
hægt að stilla  á efri 
eða neðri skúffu.

Hægt er að stilla 
svæði í neðri skúffu
á kraftþvott.

Stjórnborð ofan á 
hurð. Skemmtileg 
lýsing í hurð og í vél.

SAMSUNG WF70
7 KG. 1400 SN.

KR. 89.900,-
Tilboðsverð: 79.900,-

SAMSUNG WF12
12 KG. 1600 SN.

KR. 174.900,-
Tilboðsverð: 149.900,-

SAMSUNG DW80
8 kg Þurrkari
KR. 149.900,-

TM TM

SAMSUNG WF80
8 KG. 1400 SN.
KR. 104.900,-

Tilboðsverð: 89.900,-

TM

SAMSUNGSetriD.iS

Framhlið úr burstuðu stáli / Skjár á hurð, blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun / Orkunýtni A++ / Orkunotkun 
á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind 
efst fyrir hnífapör með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + 

"WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm
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SÍÐUMúlA 9 · SÍMi 530 2900láGMúlA 8 · SÍMi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ÞVOTTAVÉLAR OG ÞURRKARAR

Það er nauðsynlegt að ræða inn-
flytjendamál og fjölmenningu 
á vitrænum nótum – en því 

miður nánast ómögulegt. Fjölmenning 
er eitthvað sem er nú þegar til staðar 
og hefur verið lengi. Íslensk menning 
er bara lítill partur af stærri menn-
ingarheild, en við höfum tileinkað 
okkur menningu og siði frá ýmsum 
þjóðum. Spurningin snýst ekki um 
fjömenningu – hún er hvorki góð né 
slæm – heldur hvaða siði við erum til-
búin til að tileinka okkur. 

Siðir geta bæði verið góðir og slæmir 
og þess vegna höfnum 
við siðum sem ganga 
í berhögg við okkar 
helgustu gildi. Réttindi 
kvenna sem formæður 
okkar börðust fyrir er 
eitthvað sem aldrei má 
skerða. Konur verðskulda nákvæmlega 
sama rétt og karlar að öllu leyti. Þess 
vegna höfnum við öllum siðum sem 
ganga á rétt kvenna. 

Hinn sjálfsagði réttur fólks til að elska 
og lifa með einstakling af sama kyni er 
líka eitthvað sem er okkur algerlega heil-
agt. Við eigum að hafna öllum siðum 
sem skerða réttindi samkynhneigðra til 
að lifa eins og þeim hentar best. Einn af 
hornsteinum mannréttinda vestrænna 
þjóða er tjáningafrelsið. Allir hafa rétt 
til að lýsa andstöðu við hvað sem er 
og jafnvel hatast út í hina ýmsu hópa. 
Hatursfull umræða og orð geta aldrei 
skaðað neinn í líkingu við þann skaða 
sem unnin eru með ofbeldisverkum og 
þau eru að sjálfsögðu stranglega bönnuð. 

Ef orðin fá að flæða og umræðan 
þroskast minnkar hatrið og fordómar 
um leið. Mín skoðun á þessum málum er 
mjög einföld: Allir þeir sem eru sammála 
um að viðhalda og virða okkar heilögu 
gildi er velkomnir til Íslands. Að sjálf-
sögðu gerum við þá lágmarkskröfu að 
innflytjendur séu tilbúnir til að vinna 
fyrir sér, sem er nákvæmlega sama 
krafan og Íslendingar þurfa að standa 
undir. Skiptir engu hvaða trú fólk játar 
eða litarhaft og upprunaland.

Baksíðan
Jón Ragnar Ríkharðsson
sjómaður
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