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ÁLÞAKRENNUR
Viðhaldslitlar

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu
er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0.9 mm áli og tærast ekki,
ryðga né brotna. Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, gráar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Mynd: Sigtryggur Ari.

2. apríl 2016
12. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Leigubílar 
almennings samgöngur 
framtíðarinnar?

Erlendir ferðamenn 
hitta ekki Íslendinga 
í bænum

„Fráleitt að byggja 
nýjan spítala við 
Hringbraut“
Rætt við Ásu Steinunni Atladóttur hjúkrunarfræðing og  
Guðlaug Gauta Jónsson arkítekt um staðsetningu nýs Landspítala
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hreinsum
fyrir þig

við 

Ægisíðu 115 - Sími 552 4900
hradi@fatahreinsun.is 

HRAÐI fatahreinsun

www.fatahreinsun.is 

Alhliða fatahreinsun og þvottahús síðan 1966

Mynd vikunnar tók Magnús Lyngdal Magnússon í Landakotskirkju, skömmu fyrir páskahátíðina.

MYND VIKUNNAR

Kvennakvöld Fylkis
Laugardaginn 9. apríl verður efnt 

til kvennakvölds Fylkis í Fylkis-
höllinni í Árbæ. Boðið verður upp á 
glæsilegan matseðil, en veislustjórn 
annast fylkiskonan Margrét Rós. 
Heiðurskona Fylkis verður útnefnd 
og verðlaun veitt fyrir flottasta 
búninginn. Hreimur og Árni Þór 

skemmta gestum og Dj. Javi Vall-
ino heldur upp stuðinu á dansgólf-
inu. Miðasala fer fram í Fylkishöll 
dagana 5.–7. apríl. Miðaverð er kr. 
7000 og herrar eru velkomnir frá 
miðnætti. Ágóði af kvennakvöldinu 
rennur óskiptur til meistaraflokks 
kvenna. 

Skilti til 
minningar 
um Hálogaland
Gunnar Guðjohnsen Bollason, 

íbúi við Skeiðarvog, sendi inn 
tillögu í verkefnið Betri borg 

í fyrra þess efnis að íþróttahússins 
Hálogalands yrði minnst með sögu-
skilti. Tillagan fékk brautargengi og nú 
hefur myndarlegu skilti verið komið 
fyrir við göngustíginn neðan við 
Gnoðarvog 38–42, nærri gatnamótum 
Skeiðarvogs og Gnoðarvogs, en þar 
stóð Hálogaland. Gunnar hvetur 
borgarbúa til að líta á skiltið og segir: 
„Mér finnst þetta koma prýðilega út 
hjá Borgarsögusafni og umgjörð öll 
hin snyrtilegasta.“ Sjálfur er Gunnar 
sagnfræðingur að mennt og mikill 
áhugamaður um sögu Vogahverfis. 

Hálogaland var stór herskáli sem 
reistur var árið 1943 og upphaflega 
nefndur Andrews Memorial Field 
House í minningu Frank M. Andrews 
herforingja sem farist hafði í flugslysi 
hér við land nokkru fyrr. Þarna iðkuðu 
bandarískir hermenn körfubolta og 
aðrar íþróttir. Í september 1944 hélt 
söng- og leikkonan Marlene Dietrich 
tónleika í skálanum fyrir bandaríska 
hermenn og þarna mun gamanleik-
arinn Bob Hope einnig hafa skemmt. 

Íþróttabandalag Reykjavíkur eign-
aðist skálann árið 1944 og eftir það 
varð hann vettvangur allra helstu 
íþróttakeppna innanhúss þar til 
Laugardalshöllin var vígð. Háloga-
land var einnig notað framan af sem 
íþróttahús Vogaskóla og þar voru um 
skeið haldnar guðsþjónustur fyrir 
Langholtssöfnuð. Skálinn var loks 
rifinn árið 1970.

Uppbygging fyrir-
huguð við Kringlu
Fasteignafélagið Reitir áformar 

gríðarlega uppbyggingu at-
vinnu- og íbúðarhúsnæðis 

í Kringlunni. Kringlan er núna um 
50 þúsund fermetrar en gert er ráð 
fyrir 100 þúsund fermetrum til við-
bótar eins og sjá má af meðfylgjandi 
mynd, en þar eru Hús verslunarinnar 
og Sjóvár húsið umkringd nýrri byggð. 

Stækkunarhugmyndir við Kringluna 
eru síður en svo nýjar af nálinni, en 
hér að neðan má sjá mynd af eldri 
hugmyndum THG arkítekta að ný-
byggingum á svæðinu. Nýju tillögurnar 
gera ráð fyrir mun þéttari byggð nærri 
Kringlumýrarbraut en áður voru uppi 
hugmyndir um.

Framtíðarhugmyndir Reita um uppbyggingu við Kringlu.

Eldri hugmyndir THG arkítekta um nýbyggingar á svæðinu.

Skiltinu hefur verið smekklega komið fyrir á 
gatnamótum Gnoðarvogs og Skeiðarvogs.

Á þessari gömlu loftmynd má sjá hvar Hálogaland stóð. 



Naustavör 8-12 Langalína 28-32

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi Sjálandi í Garðabæ
NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Vindakór 10-12

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Útivistarparadísinni í Kórahverfi
NÝTTAfhending við kaupsamning

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

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Lundur 17-23

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Fossvogsdalnum í Kópavogi

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTTAfhending mars - júní.
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Á dögunum var kynnt að Reykjavíkurborg hyggist ná fram sparnaði 
í rekstri með því að hreinsa ekki götur borgarinnar með vatni, 
líkt og vant er. Hreinsun gatna er meðal lögboðinna skyldna 

Reykjavíkurborgar, en á sama tíma og víða er skorið niður til grunnþjón-
ustu hafa ýmis óþörf útgjöld aukist stórkostlega. Áætlað er að hreinsunin 
kosti 3,5 milljónir króna, en skemmtiferð borgaryfirvalda til Parísar í 
fyrra kostaði ámóta mikið, svo dæmi sé tekið.

Hreinar götur eru mikilvægur þáttur í lífsgæðum borgarbúa. Óþrifnað-
urinn hefur ekki einasta sjónræn áhrif heldur er hann beinlínis heilsuspill-
andi þeim sem búa við öndunarerfiðleika. 

Viðhald eigna og almenn umhirða verður ætíð að vera í forgangi við 
ráðstöfun fjár úr borgarsjóði, en á dögunum benti Sigurður Sigurðsson 
atvinnubílstjóri á það í viðtali hér í blaðinu hvernig viðhaldsleysi gatna 
hefur víða leitt til þess að ekki einasta slitlag þeirra er ónýtt, heldur 
burðarlag sömuleiðis.

Eignir borgarinnar eru látnar drabbast niður og þar með eykst viðhalds-
kostnaður komandi kynslóða. Sóðaskapurinn er allsráðandi hjá meirihluta 
borgarstjórnar.

Björn Jón Bragason

Sóðar í 
borgarstjórn

FORYSTUGREIN
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 50.000 EINTÖKUM Í 
ALLAR ÍBÚÐIR Í REYKJAVÍK OG Á SELTJARNARNESI

Í draumi sá einhver fyrir sér eðli-
lega byggð og eðlilegt mannlíf. 
Annað hvort eins og maður sér í 
útlandinu, þar sem engum hefur 
dottið í hug að breyta 
miðborg höfuðborgar í 
leiksvæði ferðamanna 
þar sem örvona inn-
fæddir hrekjast á milli 
olnboga og þrífóta með glóðaraugu 
og skrámur. Eða eins og Reykjavík 
fyrir fimmtíu árum, þegar hún  ar 
nákvæmlega eins og málpípa borg-
arinnar lýsti óskaborginni sinni: 
Alls kyns verzlanir, skrifstofur, 
þjónusta, léttur iðnaður og íbúðar-
húsnæði.

- Auður Haralds á lifdununa.is, 
29. mars sl.

Jæja þá liggur fyrir að á Íslandi 
greiða íslenskir neytendur tæp-
lega 300% hærri húsnæðisvexti 
en í Noregi og vaxtamunurinn 
heldur bara áfram að aukast. Í 
Noregi bjóðast neytendum hús-
næðisvextir á 1,9% á meðan okkur 
bjóðast 7,45% óverðtryggt. Þetta 
þýðir að af 35 milljóna króna láni 
hér á landi borga neytendur 2,6 
milljónir í vexti á ári en í Noregi 
borga neytendur af samskonar 
láni 665 þúsund á ári. 
Vaxtabyrðin af slíku 
láni hér á landi er á 
mánuði 216 þúsund en 
í Noregi af sama láni 
einungis 55 þúsund. Takið eftir, hér 
munar hvorki meira né minna en 
161 þúsundum króna á mánuði eða 
eins og áður sagði tæplega 300%.

- Vilhjálmur Birgisson á Press-
unni, 30. mars. sl.

En þeir sem telja að stjórnmála-
menn hafi í raun staðið sig illa og 
að þeim sé ekki treystandi fyrir 
mikilvægum málum, ættu ekki 
að velja 
sér bara 
einhverja 
aðra, heldur þá sem raunverulega 
ætla að minnka vald stjórnmála-
manna yfir borgurunum.

Lausnin er ekki að færa ríkið í 
hendur bara einhverra annarra. 
Lausnin er að minnka ríkið og 
efla borgarann. Stórt skref í þá átt 
væri að minnka umtalsvert það fé 
sem stjórnmálamenn fá að taka 
af borgurunum. Með verulegum 
skattalækkunum er ríkið minnkað 
en borgarinn efldur.

En af einhverjum ástæðum mega 
margir þeirra, sem segjast ekki 
treysta stjórnmálamönnum, ekki 
heyra á þetta minnst.

- Úr pistli Vefþjóðviljans á 
andriki.is, 27. mars sl.

Hvers vegna þurfum við að lána 
einhverri fjármálastofnun pen-
inginn okkar til að geyma þangað 
til við verðum gömul og hættum 
að vinna? Hvers vegna megum 
við ekki bara geyma okkar pen-
ing sjálf? Svarið kann að móðga 
einhverja, en okkur er 
einfaldlega ekki treyst 
fyrir því. Freistingin að 
eyða peningnum strax 
í stað þess að spara er 
of mikil til að allir geri það. Því 
myndu margir þurfa að treysta á 
bætur í ellinni m.ö.o. skattpeninga 
þeirra sem voru samviskusamir og 
spöruðu. Hins vegar má deila um 
hversu mikill skyldusparnaður ætti 
að vera, 15,5% af launum getur 
reynst of mikið á ákveðnum ævi-
skeiðum. Fyrstu 20–25 árin er fólk 
að undirbúa sig fyrir lífið og vinnur 
ekki mikið á meðan. 

- Kristófer Már Maronsson á 
romur.is, 28. mars sl.

AF NETINU

Dyggðin vex ekki upp af fjármunum, 
heldur fjármunir af dyggð og öll 
önnur mannleg gæði, bæði til handa 
einstaklingum og ríkjum.

- Sókrates 469–399 f. Kr. 
heimspekingur í Aþenu. 

Úr Málsvörn Sókratesar í 
þýðingu Sigurðar Nordal 
og Þorsteins Gylfasonar.

Fleyg ummæli

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Skaftahlíð 24
Árið 1955 hófust fram-

kvæmdir við byggingu 
verslunarhúsnæðis á lóð-

inni Skaftahlíð 24, en að þeim stóðu 
ýmsir kaupmenn. Húsið var tekið í 
notkun árið 1959. Á neðri hæðinni 
voru verslanir. Fyrsta verslunin í 
húsinu var Austurver, en síðar 
Lídókjör. Við hlið kjörbúðarinnar 
var fiskbúð, Hlíðabakarí og söluturn. 

Á efri hæðinni opnaði stærsti 
veitingasalur landsins undir nafn-
inu Lídó árið 1959, en þar rúmuðust 
alls 450 matargestir. Undir matnum 
lék hljómsveit og boðið var upp á 
önnur skemmtiatriði, líkt og tíðk-
aðist á skemmtistöðum í þá daga. 
Lídó var þó ekki lengi stærsti salur-
inn, því þremur árum síðar opnaði 
stór veitingasalur á nýbyggðri Hótel 
Sögu. Frumkvöðull að veitinga-
rekstri á Lídó og síðar Hótel Sögu var 
Þorvaldur Guðmundsson, kenndur 
við Síld og fisk, en hann hafði áður 
rekið Þjóðleikhúskjallarann. 

Á ýmsu gekk í veitingarekstri í 
húsinu næstu árin, en 1969 festi 

Reykjavíkurborg kaup á húsinu og 
breytti því í samkomuhús fyrir ung-
linga undir nafninu Tónabær. Þar 
voru músíktilraunir fyrst haldnar 
árið 1982 og lengi síðan.

Reykjavíkurborg seldi sinn hluta 
í húsinu til Þyrpingar árið 2000 sem 
réðst í miklar endurbætur á því. 
Fréttablaðið tók húsið á leigu árið 
2003 og þar eru nú höfuðstöðvar 
365 miðla.

HÚSIN Í BÆNUM

Spagettí með 
kjöthakki
Uppskrift vikunnar frá Úlf-

ari á Þremur Frökkum er 
Spagettí með kjöthakki. 

Gefum Úlfari orðið: „Spagettí var 
mesta nýjungin þegar maður var 
gutti, það toppaði allt! Hakk og spa-
gettí var bara eins og þegar fólk er 
að fá pizzur eða hamborgara í dag! 
Það má líka nota hrefnukjöt í þessa 
uppskrift en þá þarf að gæta þess að 
sjóða kjötið ekki of mikið. Mesti 
tíminn færi þá í að steikja kjötið 
á pönnunni svo það afkekkist og 
bæta síðan grænmetinu við. Síðan 
má nánast láta smjörbolluna út í 
og maturinn er þar með tilbúinn.“

Steikið hakk í smjörlíki á pönnu 
ásamt sveppum og lauk. Þegar 
hakkið losnar og verður frjálst er 
það sett í pott ásamt tómatþykkni 
og um það bil hálfum lítra af vatni. 
Bætið við hvítlauk og kryddi og 
látið malla í 30 mínútur. Þykkt í 
með smjörbollunni. Bragðbætt 
eftir þörfum og ágætt að setja örlítið 
af sósulit út í. Spagettíið er soðið 
í vatni með salti og tveimur mat-

skeiðum af olíu. Borið fram með 
hvítlauksbrauði og gott er að setja 
smá ost yfir tilbúinn réttinn. 

UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI
n800 gr kjöthakk
n6 sveppir
n1 laukur
n2 msk. tómatþykkni
n½ msk. oregano
n4 hvítlauksgeirar
nsalt
nkjötkraftur
n1 pakki spagettí
nsmjörlíki til steikingar
n�smjörbolla (50 gr hveiti 

og 50 gr smjörlíki)
nrifinn ostur eða sneiðar.

Ragna sendi okkur línu vegna 
viðtals í seinasta blaði við 
Sigurð Sigurðsson atvinnu-

bílstjóra: 
„Mig langar að koma á framfæri 

athugasemdum vegna greinar í síð-
asta blaði af vikublaðinu Reykjavík. 
Þar er viðtal við atvinnubílstjóra, Sig-
urð Sigurðsson, vegna ástands gatna í 
Reykjavík. Hann setur m.a. út á óþarfa 
hraðahindrun við gatnamót Stuðlaháls 
og Lyngháls og ég verð að fá að leiðrétta 
þennan „óþarfa“ sem hann talar um. 
Ég var ekki sátt með að sjá þessa aths. 
í blaðinu og verð að útskýra málið. 

Málið er að ég vinn á Lynghálsi 4 og 
þessi hraðahindrun er tilkomin eftir 
ítrek aðar beiðnir okkar í húsinu þar 
sem við höfum í gegnum árin orðið 
vitni að ótal mörgum og misljótum 
umferðaróhöppum. Ég vinn í Íslands-
banka sem er staðsettur á þremur 
hæðum í húsinu með glugga í norður 
sem snúa að þessum gatnamótum. Við 
höfum verið í húsinu frá því að það 
var tekið í notkun og á þeim tíma hafa 
margir tugir árekstra orðið á þessum 

gatnamótum þrátt fyrir stöðvunar-
skyldu beggja vegna gatnamótanna. 
Þær eru innarlega og ökumenn taka 
hreinlega ekki eftir þeim eða virða þær 
ekki. Gatnamótin eru umferðaþung og 
á álagstímum er mikil umferð í verslun 
ÁTVR (Heiðrúnu). Ég kom þessu að 
hjá tryggingafélagi en var sagt að ekki 
öll tryggingarfélög héldu skrá yfir það 
hvar óhöpp verða, til að sjá tíðni. 

Ég sendi ábendingu til Reykjavíkur-
borgar 11. júlí 2013 um að eitthvað 
þyrfti nauðsynlega að gera til að auka 
öryggi á þessum gatnamótum! Sum-
arið 2014 hófust framkvæmdir og litlar 
hellulagðar eyjur settar milli akreina 
beggja vegna stöðvunarskyldna. Í 
október 2014 hafði ég aftur samband 
við borgina þar sem þær framkvæmdir 
voru litlu að skila og við urðum  ítrek að 
vitni að árekstrum og tveir þeirra ansi 
ljótir. Þá kom núverandi lausn. Það 
sem búið var að gera var tekið og settar 
þessar hraðahindranir. Óhöppum 
hefur snarfækkað en ekki hætt en þetta 
er sannarlega til bóta þótt etv. væri hr-
ingtorg enn betri lausn. “

Umrædd hraðahindrun við Lyngháls.

FRÁ LESANDA

Þorvaldur Guðmundsson í Síld og fisk.



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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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ÞVOTTAVÉLAR OG ÞURRKARAR



FIMMTA BÓKIN 
UM MALIN FORS

„Kallentoft skrifar svo vel 
að margir af kollegum 

hans líta út eins og 
viðvaningar.“
AFTONBLADET

KONUNGLEG SKEMMTUN

„Fáránlega skemmtileg og snjöll ... 
Dásamleg lítil bók. Lesið hana. “
Þorgeir Tryggvason, gagnrýnandi Kiljunnar 

„Ótrúlega hríf andi 
skáldsaga. Glæpa
saga en samt ekki. 
Hún býður upp á 
svo miklu meira 

— dýpt, boðskap og 
söguþráð sem lætur 
engan ósnortinn.“
Vestmanlands Läns Tidning

N Ý  S A N D H A M N - B Ó K

Æsispennandi 
og margslungin 

saka mála saga 
eftir einn virtasta 

sakamálasagnahöfund 
Norður landa. 

„Unni Lindell leikur 
sér að lesandanum á 

fimlegan hátt.“
Dagens 

Næringsliv
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Atvinnulífið getur ekki 
búið við þverstefnur í 
pólitíkinni
Bolli Kristinsson tekinn tali
Eitt glæsilegasta verslunarhúsnæði 
landsins á Laugavegi 91 hefur staðið 
autt um árabil, en þar var lengi 
rekin stórverslun Sautján. Á næstu 
mánuðum færist aftur líf og fjör í 
húsið því Ágúst Þór Eiríksson, eig-
andi Icewear, hefur samið um leigu 
á því til 15 ára, en húsið er alls um 
tvö þúsund fermetrar. Eigandi þess 
er Bolli Kristinsson, sem lengi var 
kenndur við verslunina Sautján. 
Reykjavík vikublað átti samtal við 
Bolla af þessu tilefni og fyrst af öllu 
þótti rétt að spyrja hann hvort ekki 
hafi komið til greina að leigja húsið 
öðrum á þeim tíma sem það hefur 
staðið autt: 
„Það komu fyrirspurnir um að innrétta 
þarna veitingahús, en ég vildi það ekki. 
Þá komu líka fram hugmyndir um söfn 
fyrir túrista. Mér fannst það ekki passa. 
Ég er mjög ánægður með að loksins 
þegar húsið er leigt út fari það undir 
verslun. Þetta er sérhæft verslunarhús-
næði og trúlega það besta á Laugaveg-
inum.“
- En ertu ekki hræddur um að þetta 
verði ein risastór „lundabúð“? 

„Ég held að hún verði það ekki. Mér 
sýnist Ágúst Þór ætla að þjónusta ferða-
menn með miklu breiðara vöruúrvali 
en þekkist, þannig að þeir geti fundið 
þarna tjöld, svefnpoka, prímusa, kajaka, 
áttavita og allt sem þarf til útivistar, ekki 
ósvipað og gamla Skátabúðin var. Þarna 
gætu þá Íslendingar verslað líka sínar 
útivistarvörur.“

Tvær tilraunir  
til uppbyggingar
- Nú varst þú kaupmaður við Lauga-
veginn um áratugaskeið. Hvernig finnst 
þér gatan hafa þróast á þessum tíma? 

„Ég hef verið kaupmaður við Lauga-
veginn frá 1976 og við höfum þurft að 
keppa við Glasgow, opnun Kringlunnar 
og Smáralindar, en ég tel samt að erf-
iðast fyrir okkur hafi verið að fá skiln-
ing borgaryfirvalda á málefnum mið-
borgarinnar. Þó voru gerðar tvær góðar 
tilraunir. Annars vegar þegar Davíð 
Oddsson og Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son settu upp Þróunarfélagið með Pétri 

Sveinbjarnarsyni. Þar var mörkuð mjög 
skýr stefna sem kaupmenn lögðu mikið 
traust á. Þeirra á meðal var ég og þess 
vegna byggði ég þetta glæsilega hús. 
Um 1990 var Kringlan orðin sprungin 
70 daga á ári og þá var spurning hvað 
tæki við. Ég og fleiri sáum fyrir okkur 
að framtíðaruppbygging í verslunar-
húsnæði gæti orðið við Laugaveginn. 
Það urðu mér gríðarleg vonbrigði þegar 
R-listinn kemst við valda og Guðrún 
Ágústsdóttir tekur við Þróunarfé-
laginu. Hún kollvarpaði öllum fyrri 
hugmyndum. Það er svo vont að búa 
við þverstefnur í pólitíkinni. Atvinnu-
lífið þolir ekki að skipt sé algjörlega um 
stefnu aftur og aftur. 

Hin tilraunin var gerð árið 2002 
þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir bjó 
til miðborgarstjórn og það hleypti mik-
illi bjartsýni í marga kaupmenn og þeir 
trúðu því að aftur yrði farið að vinna 
að málefnum miðborgarinnar að enskri 
fyrirmynd, svokallað PPP (Public Pri-
vate Partnership), sem gengur út á að 
opinberir aðilar og einkaaðilar taki 
höndum saman um uppbyggingu. 
Ég tók þátt í þeirri vinnu með Ingi-
björgu Sólrúnu og við heimsóttum 
ýmsar borgir á Bretlandseyjum sem 
unnu að því að efla miðborgir sínar, 
en því miður varð miðborgarstjórnin 
ekki langlíf.“
- En hvernig líst þér á núverandi borg-
arstjórn? 

„Núverandi borgaryfirvöld eru sýnu 
verst og hafa engan skilning á þörfum 
verslunarinnar. Þau hafa fækkað bíla-
stæðum gríðarlega og lokað Lauga-
veginum hvernig sem viðrar, en þegar 
veður er vont sést enginn á götunni. 
Á móti get ég hælt borgaryfirvöldum 
fyrir uppbyggingu. Mér sýnist að sú 
mikla uppbygging sem nú stendur yfir 
ætli að takast vel og engin stórslys séu 
í uppsiglingu.“

Fáir Íslendingar á ferli
- Hvernig finnst þér Laugavegurinn 
nú um stundir? 

„Laugavegurinn hefur breyst svo 
mikið að það eru meiri líkur á að hitta 
Íslending á Strikinu í Kaupmannahöfn 
en á Laugaveginum. Að sumu leyti held 
ég að það sé ekki skemmtilegt fyrir 
útlendingana að hitta aldrei Íslending. 

Því miður sér ekki fyrir endann á 
þessari þróun. Íslendingarnir eiga enga 
verslunargötu eftir, þeir verða bara að 
fara í Smáralind og Kringlu. Mér þykir 
þetta mjög miður og þessi þróun birtist 
víða. Ég sé til dæmis í friðargöngunni 
á Þorláksmessu að fólki hefur fækkað. 
Hún er aðeins þriðjungur af því sem 
hún var í gamla daga. Ég held að það sé 
aðallega vegna þess að borgaryfirvöld 
hafa fækkað bílastæðum svo mikið að 
fólk veigrar sér við því að koma í bæ-
inn. Við eigum fín skrifstofuhúsnæði 
um alla borg, tvær flottar verslunar-
miðstöðvar, sundlaugar, önnur íþrótta-
mannvirki, skóla og svo framvegis. 
Hér eru flottir innviðir af flestu tagi, 
en alvöru samfélag þarf líka að eiga 
alvöru verslunargötu.“ 
- En hvað er til ráða? 

„Borgaryfirvöld ættu að koma aftur 
upp miðborgarstjórn að þeirri fyrir-
mynd sem Ingibjörg Sólrún setti upp 
á sínum tíma og reyna að byggja upp 
íslenska verslun við Laugaveginn. En 
þetta verður sífellt erfiðara viðfangsefni 
því þeim kaupmönnum við Laugaveg-
inn sem þjóna Íslendingum hefur farið 
hratt fækkandi og á eftir að fækka enn 
frekar.“
- En er eitthvað sem kaupmenn sjálfir 
gætu gert til að bæta ástandið? 

„Mér finnst að kaupmenn og 
veitingamenn verði að taka sig til og 
sópa og moka gangstéttarnar. Í vetur 
mátti jafnvel sjá blóðdropa á stéttunum 
þar sem útlendingar höfðu dottið. Það 
er mjög áríðandi á veturna að hálku-
verja. Fyrst við getum ekki treyst borg-
aryfirvöldum til að þrífa götuna verða 
kaupmenn og veitingamenn að gera 
það sjálfir. Ég gaf kaupmönnum við 
Laugaveginn 100 strákústa í fyrra og 
ætla að gefa þeim aftur 100 kústa í ár 
til að stuðla að því að menn geri átak í 
að þrífa í kringum sig. “ bjb

Verslunarhúsið á Laugavegi 91 er eitt hið glæsilegasta á landinu. Mynd: Sigtryggur Ari.

Bolli Kristinsson.

VIÐTAL



Lifestream
tryggir árangur

Íþróttamaður ársins 2015
Eygló Ósk Gústafsdóttir

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

Yfir 100 lífræn næringaefni 

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

Lífrænt
Lifestream vörurnar hafa reynst mér best, hef notað 
þær í tvö ár, hef mikið meiri orku, betra úthald, og 
heilsu til að takast á við allt álag, erfiðar æfingar 
og áskoranir. Laus við streitu og líður vel.  
Stefni ótrauð á Olympíuleikanna 2016. 
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Söluskrifstofa - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur
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Andlit hússins
er bílskúrshurð frá Límtré Vírnet
Stuttur afgreiðslutími – uppsetningarþjónusta

            Söluaðili: 

limtrevirnet.is

Nýtt kerfi leigubíla í stað  
strætisvagna og einkabíla
Rætt við Jóhann J. Ólafsson um skipulag almenningssamgangna
Jóhann J. Ólafsson lögfræðingur hefur sett fram ýmsar áhugaverðar hug-
myndir um borgarmál. Fyrir fáeinum vikum færði hann rök fyrir þeirri 
skoðun sinni hér í blaðinu að rétt væri að borgin afsalaði sér leigulóðum 
til húseigenda. Ég átti spjall við Jóhann á dögunum og þar reifaði hann 
áhugaverðar hugmyndir um nýtt fyrirkomulag almenningssamgangna í 
Reykjavík, en margir hafa nefnt í ræðu og riti á umliðnum árum að það 
strætisvagnakerfi sem nú er við lýði sé gagnslítið og hafi í för með sér sóun. 
Sjálfur fór ég akandi til Jóhanns, einn í fimm sæta bíl. Aftur á móti hefði 
það tekið mig hálfa aðra klukkustund og komast til hans með strætisvagni, 
svo sú ferðatilhögun er vitaskuld enginn valkostur. Kominn á áfangastað 
settust við Jóhann niður að spjalli og hann gaf strætisvagnakerfi borgarinnar 
svofellda einkunn: 
„Það er kunnara en frá þurfi að segja 
að almenningssamgöngur virka ekki í 
Reykjavík. Einungis 4% af umferð þar 
fer fram með strætisvögnum. Aðeins 
um 10% af sætum þessara vagna er 
notað til þess að flytja þessi 4%. Þessi 
lausn er svo dýr eða óhagkvæm fyrir 
neytendur að yfir 90% þeirra finnst 
ódýrara eða betra að aka sjálfir í eigin 
bifreið. Örfá prósent fara svo sinna ferða 
fótgangandi eða á reiðhjóli.“

Á Waldorf Astoria
„Taka má dæmi um það hversu undar-
legt þetta ástand er. Árið 2005 gisti ég 
í New York. Þar í borg er mikið hótel, 
Waldorf Astoria, stærsta hótel heims 
þegar það var byggt. Herbergi þess eru 
1410, svo gestir geta verið um 2820 og 
starfsfólk er um 1500. Gestir og starfs-
fólk er því um 4320 manns. Hótelið 
er á 27 hæðum og eins og heil borg. 
Spurningin er hvernig umferð manna 
um þetta ferlíki sé háttað. Bæði gestir 
og starfsfólk er á sífelldum ferðum 
upp og niður þessar 27 hæðir mörgum 
sinnum á hverjum degi. Í hótelinu eru 
29 lyftur. Oftast eru 5–20 manns í lyftu 
í hverri ferð. Fólk stígur inn og gengur 
út á hinum ýmsu hæðum, þó mest á 
neðstu hæðinni, þar sem stundum 
myndast bið. 

Hvernig væri þessu háttað ef menn 
tækju samgöngur einkabílsins í Reykja-
vík sér til fyrirmyndar í þessu stóra 

hóteli? Þá hefði sérhver gestur og hver 
starfsmaður sína einkalyftu út af fyrir 
sig, lyftu sem hann notaði oftast einn 
í hverri ferð. Og meðan lyfta hans er 
ekki í notkun yrði henni lagt þar til 
hann þarfnaðist hennar næst. Slíkt 
fyrirkomulag samgangna myndi gera 
það nauðsynlegt að byggja lyftuhús, 
sem yrði jafn stórt ef ekki stærra en allt 
hótel Waldorf Astoria. Þetta stendur 
heima því í Reykjavík fer helmingur 
borgarlandsins undir umferðarkerfi 
einkabílsins, götur, bílastæði, bílskúra, 
bílageymsluhús, bílahlöð og ýmis um-
ferðarmannvirki.“

Gríðarlegur kostnaður  
við einkabílinn
- En er nokkuð við það að athuga að 
menn ferðist um hver í sínum bíl, fyrst 
þorri borgarbúa kýs sér þann ferða-
máta? 

„Notkun einkabílsins er mjög óskil-
virk. Oftast er aðeins einn maður í 
einkabílnum, ökumaðurinn sjálfur. Þess 
utan stendur einkabíllinn langtímum 
saman óhreyfður, safnandi vöxtum, 
afborgunum, afskriftum og ryði. Þetta 
er dýr lausn, bæði fyrir einstaklinginn 
og þjóðfélagið. Hingað til hafa menn 
eiginlega ekki spurt sig að því hvað 
einkabíllinn kostar. Bíll kostar oft bíl-
skúr heima við og/eða bílahlað. Hann 
kostar einnig mörg hundruð þúsund 
bílastæði og stundum bílageymsluhús 

á áfangastað. Vegna þessarar miklu bíla-
umferðar þarf að byggja borgina á mun 
dreifðara svæði en annars. Það kostar 
lengri og meiri gatnagerð og lengri 
ferðatíma borgarbúa.“
- Gætu leigubílar hugsanlega komið í 
staðinn fyrir einkabílinn að einhverju 
marki? 

„Sannleikurinn er sá að leigubílar 
geta ekki keppt við einkabílinn. Til þess 
eru þeir ekki nógu hentugir í notkun. 
Þeir geta jafnvel verið ódýrari en einka-
bíll ef allt er tekið með í reikninginn, en 
það dugar ekki til. Þú þarft að hringja 
eftir þeim og bíða mismunandi lengi 
eftir því hve mikið er að gera. Þú getur 
afar sjaldan stokkið upp í leigubíll hér 
eins og í London eða New York.“

Tölvan er lausnarorðið
- En hvaða leiðir væru hugsanlega 
færar til búa til skilvirkt almennings-
samgöngukerfi? 

„Við þurfum að hugsa upp nýtt kerfi, 
sem gerir leigubílinn ennþá ódýrari en 
einkabílinn en hér um bil jafn hent-
ugan. Nú eru boðskipti með tölvu 
orðin mun öflugri en nokkru sinni fyrr. 
Tölvan er því lausnarorðið, þ. e. mið-
stýrt tölvukerfi þar sem öll boðskipti 
færu í gegnum eina tölvumiðstöð, sem 
hefði heildarýn yfir staðsetningu allra 
bíla í kerfinu. Hugsa mætti sér ríflegan 
fjölda leigubíla, sem gætu tekið t.d. níu 
farþega hver, sem væru dreifðir um allt 
höfuðborgarsvæðið. 

Farþegar gætu gefið upp staðsetningu 
sína og áfangastað til aðaltölvunnar með 
stöðluðum skilaboðum úr snjallsímum 
sínum sem kæmi þeim boðum til þess 
leigubíls, sem er næstur þeim stað 
þar sem farþeginn er á og er að fara 
á svipaðar slóðir og væntanlegur far-
þegi. Höfuðtölvan myndi koma boðum 
í tölvu sem er í viðkomandi leigubíl, sem 
myndi staðfesta við farþegann hvenær 
hann kæmi til hans. Leigubíllinn myndi 
taka upp alla farþega, sem eru á svip-
aðri leið og þeir myndu deila ferðinni 

með farþegum sem fyrir eru. Tölvan 
í leigubílnum reiknaði kostnað hvers 
farþega og kostnaður þess farþega sem 
lengst færi lækkaði stöðugt eftir því 
hve margir aðrir farþegar deildu með 
honum akstrinum. Fargjaldið færðist 
síðan sjálfkrafa á kreditkort farþegans. 
Aðalatriðið er að ferðakostnaður þarf að 
verða töluvert lægri en ef viðkomandi 
farþegi notaði einkabíl.“

Framþróunin verður ekki 
stöðvuð með bönnum
- Hver yrði helsti ávinningurinn af þessu 
kerfi? 

„Miklu meiri atvinna og tekjur yrðu 
hjá leigubílstjórum með þessu skipulagi, 
en leigubílarnir yrðu einkaeign leigubíl-
stjóranna eins og gerist í dag. Á þennan 
hátt nýttist leigubíllinn og bílstjóri hans 
mun betur allan daginn og þörf á bíla-
stæðum stórminnkaði. Ef þessir leigu-
bílar yrðu vinsælir og notaðir í ríkum 
mæli gæti þetta skipulag sparað marga 
milljarða króna árlega og allt að 20–40 
þúsund bíla. 

Þetta skipulag yrði án mikils kostn-
aðar fyrir borgina. Engar meiriháttar 
fjárfestingar eru nauðsynlegar. Mesti 
kostnaðurinn yrði í bifreiðunum, en 
hann myndu leigubílstjórarnir greiða og 
fá endurgreiddan í rekstrinum. Einhver 
stofnkostnaður yrði við tölvukerfi en 
hann gætu leigubílstjórarnir yfirtekið 
síðar. Það eina sem borgin þyrfti að gera 
er að semja reglurnar og fylgja þeim 
eftir svo að kerfið virki. Tölvufyrirtæki 
myndu keppast um að hanna sem skil-
virkastan og ódýrastan hugbúnað fyrir 

þessa starfsemi. Menn gætu ferðast 
óháðir um borgina í stað þess að vera 
alltaf bundnir við eigin bíl, leitandi að 
bílastæðum og greiðandi í stöðumæla. 

Gallinn er sá að kostnaður við 
notkun einkabílsins er aldrei reiknaður. 
Nauðsynlegt er að reikna út heildar-
kostnað við bílaumferðina. Hvað kosta 
bílar, vegir, götur, eldsneyti, bílastæði, 
umferðatími o. s. frv? Þetta er gífur-
legur kostnaður, sem býður upp á marga 
möguleika til sparnaðar. 

Á síðustu árum hefur mikil þróun 
átt sér stað á þessu sviði. Menn tala í 
alvöru um bílstjóralausa sjálfakandi bíla 
og að þróun þeirra sé svo ör að þeir 
verði orðnir staðreynd miklu fyrr en 
okkur grunar. Þá hefur áþekkum hug-
myndum og ég gat um áður verið hrint 
í framkvæmd af Uber. Leigubílstjórum 
er í nöp við Uber og þeir hafa sums 
staðar verið bannaðir t.d. í Þýskalandi. 
En við stöðvum ekki framþróunina 
með bönnum. Væri ekki velkomið að 
leigubílstjórar höfuðborgarsvæðisins 
tækju sig saman og þróuðu nýtt kerfi, 
sem gæti keppt við Uber og einkabíl-
inn? Þegar sjálfakandi bílar væru orðnir 
staðreynd væri eðlilegt og sjálfsagt að 
leigubílstjórar ættu og rækju nýja lausn 
í beinu framhaldi af þróuninni. “

bjb

Jóhann tekur Waldorf Astoria hótelið í New 
York sem dæmi. Ef sérhver gestur þar hefði 
sína lyftu yrði að reisa lyftuhús jafnstórt 
hótelinu, en því megi líkja við ástandið hér 
í borg þar sem helmingur borgarlandsins 
fari undir umferðarmannvirki af ýmsu tagi.

Jóhann J. Ólafsson lögfræðingur.

„Leigubílstjórum er í nöp við Uber og 
þeir hafa sums staðar verið bannaðir t.d. í 
Þýskalandi. En við stöðvum ekki framþró-
unina með bönnum,“ segir Jóhann meðal 
annars í viðtalinu.

VIÐTAL



Áður óséð stjörnutilboð á Yaris Hybrid og Auris Hybrid*

Yaris Hybrid Auris Hybrid RAV4 Hybrid

Sjáðu fjórar skærustu hybrid-stjörnur landsins hjá viðurkenndum söluaðila Toyota í Kauptúni, í dag kl. 12–16.  

Við frumsýnum Prius nýrrar kynslóðar, fyrsta bílinn í hybrid-stjörnuflota Toyota, endurhannaðan og hlaðinn nýrri tækni. Sjáðu líka 
RAV4 í geislandi hybrid-útgáfu og kynntu þér áður óséð sértilboð á Auris Hybrid og Yaris Hybrid, sannkallað stjörnutilboð.   

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
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  Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið
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„Okkur rennur 
blóðið til 
skyldunnar“
Segja brýna nauðsyn á að afstýra „verstu  
mögulegu staðsetningu“ nýs Landspítala
Guðlaugur Gauti Jónsson og Ása Steinunn Atladóttir kynntust nýlega í 
Samtökum um betri spítala á betri stað. Þau eru bæði á þeirri ákveðnu 
skoðun að nýtt þjóðarsjúkrahús eigi ekki að byggja við Hringbrautina því 
það geti aldrei orðið annað en skipulagslegt stórslys. Þau eru eldhugar en 
eiga engra annarra hagsmuna að gæta en innilega ósk um að byggður 
verði nýtískulegur og vel hannaður spítali á stað sem hentar starfseminni 
með greiðar tengingar til allra átta.

Guðlaugur Gauti lauk námi í arkitektúr 
frá RWTH í Aachen í Þýskalandi 1972. 
Hann hefur verið virkur í félagsmálum 
og m.a. gengt formennsku í Arkitekta-
félags Íslands og verið varaformaður 
Skipulagsnefndar Reykjavíkur. Fyrstu 
árin eftir nám vann hann hjá embætti 
Húsameistara ríkisins þar sem hann 
tók þátt í forhönnun viðbygginga við 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri. 
Það verkefni fylgdi honum og félaga 
hans þegar þeir hófu rekstur eigin 
teiknistofu 1978. Meginhluti þess 
verks var hönnun stoðdeilda sem voru 
hliðstæðar meðferðarkjarnanum sem 
er uppistaðan í fyrirhuguðum ný-
byggingum á lóð Landspítalans. Auk 

almennra arkitektastarfa hefur Guð-
laugur Gauti unnið í umhverfisráðu-
neytinu og á Skipulagsstofnun ríkisins, 
en hann fór á eftirlaun 2008 að loknu 
tíu ára starfi hjá byggingarfulltrúa 
Reykjavíkur. Við tókum Guðlaug Gauta 
(GG) tali. 

Tíu Borgarspítalar
Sp: Þú hefur kannske komið eitthvað að 
spítalanum og staðsetningunni gegnum 
störf þín t.d. hjá byggingarfulltrúa? 

GG: „Nei alls ekki. Ég fór fyrst að hafa 
skoðun á þessum málum opinberlega 
þegar kynnt voru úrslit í samkeppni um 
heildarskipulag Landspítalalóðarinnar 
árið 2010 og svo þegar deiliskipulag 

fyrir lóðina var kynnt óformlega árið 
2011. Þetta var í fyrsta skipti sem hægt 
var að gera sér grein fyrir raunveru-
legum áætlunum um uppbyggingu á 
lóðinni og mér eins og mörgum öðrum 
fannst algjörlega fráleitt að það ætti að 
byggja öll þessi ósköp á þessum stað.“ 
Sp: Hvað á að byggja mikið og getur þú 
sett það í eitthvert samhengi? 
GG: „Samkvæmt endanlegu 
deiliskipulagi verður byggingarmagnið 
á fullbyggðri lóðinni um 290 þús. 
ferm. Þetta jafngildir nærri tíu Borg-
arspítölum en nú eru á lóðinni sem 
nemur um 2,5 Borgarspítölum. Nýtt 
byggingarmagn í fyrsta áfanga jafn-
gildir rúmlega þremur Borgarspítölum. 
Þetta er að mínu mati alltof mikið 

byggingarmagn á þessum stað en samt 
of lítið til að fullnægja eftirspurn eftir 
nýju húsnæði og bestu gæðum nýja 
spítalans.“ 
Sp: En tekur ekki of langan tíma að 
breyta staðsetningunni úr því sem 
komið er? 

GG: „Ég held að nýr spítali á nýjum 
stað verði ódýrari en áframhaldandi 
bútasaumur við Hringbraut og að 
hægt væri að byggja hann á skemmri 
tíma. Það er aðeins reiknað með 220 
nýjum leguplássum í nýbyggingunni 
við Hringbraut sem er umtalsvert 

Ása Steinunn Atladóttir hjúkrunarfræðingur og Guðlaugur Gauti Jónsson arkítekt. 
Mynd: Sigtryggur Ari. 

Sigurður 
Þórðarson
skrifar:

ÚR BÆJARLÍFINU
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minna en plássin sem eru í Fossvogi. 
Það er mín spá að m.a. vegna fækk-
unar leguplássa verði enn starfræktur 
spítali í Fossvogi eftir tuttugu ár en að 
hægt væri að flytja inn í nýjan spítala á 
betri stað eftir tíu ár eða svo.“

Í raun ekki nýr spítali
Ása Steinunn Atladóttir er hjúkr-
unarfræðingur frá Hjúkrunarskóla 
Íslands og Háskóla Íslands. Hún er 
með diploma í lýðheilsufræðum og 
með sérhæfingu innan sótt- og sýk-
ingavarna frá ýmsum stöðum. Ása 
hefur unnið allan sinn starfsferil í heil-
brigðisþjónustu, fyrst sem gangastúlka 
í sumarvinnu á Húsavík en síðan 
lengst af sem hjúkrunarfræðingur á 
Borgarspítalanum/Sjúkrahúsi Reykja-
víkur/Landspítala Í Fossvogi. Fyrstu 
tvö starfsárin á gjörgæsludeild en 
mótaði síðan nýtt starf sem sýkinga-
varnahjúkrunarfræðingur og sinnti 
því í 23 ár en hefur sl. 13 ár starfað 
hjá sóttvarnalækni. Námsárin fóru 
að mestu fram á Landspítalanum við 
Hringbraut og því þekkir hún þar vel 
til. Fyrsta áratuginn í hjúkrunarstarf-
inu tók Ása virkan þátt í félagsstarfi 
stéttarinnar og var m.a. varaformaður 
Hjúkrunarfélagsins um skeið og sat 
í nokkur ár í ritnefnd Hjúkrunar-
blaðsins. Á síðari árum hefur hún látið 
að sér kveða í margs konar kvenfélags-
starfi og sem slík komið að gjöfum til 
heilbrigðisstofnana bæði til Barnaspít-
ala Hringsins, Borgarspítalans og fleiri 
spítala í Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Gefum Ásu orðið: „Borgarspít-
alinn tók til starfa árið 1967 og var 
vel rúmt um spítalann landrýmislega 
séð því lóðin umhverfis hann var stór, 
náði t.d. alveg að Kringlumýrarbraut 
í vesturátt. Það hefði því legið bein-
ast við og öllum ljóst, þegar farið var 
að tala um að byggja nýjan spítala, 
að skynsamlegast væri að byggja við 

Borgarspítalann. En það var eins og 
ekki mætti nefna þetta og hafði ég á 
tilfinningunni þegar lóðin undir SEM 
húsið við Sléttuveg var bútuð út úr 
spítalalandinu, að þá strax hafi yfir-
völd verið búin að ákveða að byggja 
spítalann við Hringbraut. Þetta var 
um 1990. Ingibjörg Pálmadóttir heil-
brigðismálaráðherra setti nefnd árið 
2002 til að koma með tillögur um 
uppbyggingu nýs spítala og fékk sú 
nefnd ráðgjöf m.a. frá arkitektastof-
unni EMENTOR, sem ráðlagði að 
besti kosturinn væri að finna nýjan 
stað til að byggja á nýjan spítala, næst 
besti kosturinn væri að byggja nýjan 
spítala við Borgarspítalann (sem þá 

var orðinn Landspítali í Fossvogi) og 
ef hvorugur þessara kosta væri valinn 
þá að byggja upp á suðurhluta lóðar-
innar við Hringbraut. 

Þetta er ekki nefnt einu orði í 
 skýrslu nefndarinnar og í engu farið 
eftir því. Ég hef verið mjög hissa á 
hvernig þessi umræða hefur verið 
því mér finnst svo augljóst að það 
getur aldrei gengið að byggja nýjan 
þjóðarspítala við Hringbraut. Það er 
líka alltaf að koma betur og betur í 
ljós að það á ekki að byggja algerlega 
nýjan spítala heldur verður byggt við 
þau hús sem fyrir eru en eins og allir 
vita eru þær byggingar í afar misjöfnu 
ástandi. Er virkilega ekki meiri metn-
aður í okkur þegar á loksins að fara 
að byggja þjóðarspítala heldur en að 
byggja bara við gömlu leku kumb-
aldana? Eyða öllu okkar púðri í að 
lappa upp á frekar en að skapa þá 
aðstöðu sem hæfir okkar færa heil-
brigðisstarfsfólki. Ég sem hjúkrunar-
fræðingur get bara ekki orða bundist. 
Ég veit vel að það liggur mjög á að fá 
betri aðstöðu fyrir sjúkrahúsin, aukna 
og betri aðstöðu fyrir sjúklinga, betri 
rannsóknarstofur, betri skurðstofur 

o.s.frv. en á að fórna tækifærinu til 
að fá nýjan nýtískulegan spítala fyrir 
að halda áfram á þeirri braut sem 
mörkuð hefur verið? “ 

Gríðarlegur umferðarvandi
„Mér finnst líka stífnin varðandi 
staðarvalið svo einkennileg. Af hverju 
má ekki gera alvöru faglega úttekt á 
öðrum stöðum fyrir spítalann eins 
og lagt hefur verið til árum saman? 
Algengustu rök þeirra sem vilja hafa 
spítalann við Hringbraut eru að það 
sé ekki hægt að vera að hringla með 
staðsetninguna og það muni tefja 
svo framkvæmdina að fara að hugsa 
hlutina upp á nýtt, meta aðra staði og 
byggja annars staðar. 

Margt hæft fólk hefur á undan-
förnum árum sett fram útreikninga 
sem benda til þess að það geti orðið 
verulegur sparnaður, jafnvel upp á 
marga milljarða króna, og jafnvel 
fljótlegra, að byggja nýjan spítala á 
öðrum stað en Hringbraut. Fólk segir 
líka að alþingi hafi ákveðið að spít-
alinn skuli standa við Hringbraut og 
ekki hægt að breyta því. En ég hef á 
tilfinningunni að ráðamenn hafi ekki 

fengið rétta mynd af því hvernig þetta 
verður ef „nýi“ spítalinn rís á Hring-
brautarlóðinni. 

Það er m.a. gert ráð fyrir því að allur 
birgðaflutningur að og frá spítalanum 
fari í gegnum hús sem á að rísa með 
aðkomu frá Eiríksgötu. Það verður 
rosaleg umferð í kringum þetta hús 
því magnið af hreinum og óhreinum 
þvotti er gífurlegt, allur maturinn til 
að útbúa yfir 5000 máltíðir í hverju 
máli hvern einasta dag, allar birgð-
irnar af hjúkrunarvörum og öðru og 
allt sorpið. Allt á þetta að fara um 
Eiríksgötu, litla íbúðargötu. 

Þegar fullbyggt verður á lóðinni 
er líka gert ráð fyrir því að um 9000 
bílar fari um spítalahverfið á hverjum 
sólarhring. Að ekki sé minnst á alla 
drungalegu undirgangana sem koma 
til með að tengja byggingarnar saman. 
Ég sé fyrir mér að það geti orðið löng 
ganga að fara með sjúklinga milli mis-
mundi eininga t.d. í röntgenmynd eða 
á skurðstofu – kannski nokkrir kíló-
metrar. Nei ég trúi ekki að ráðamenn 
sem virkilega fara að skoða málin, vilji 
ekki endurskoða málið. Mér finnst 
ekki spurning um að við sameinumst 
um að endurskoða ákvörðun um 
byggingu nýs spítala við Hringbraut. 
Látum fara fram faglegt mat á heppi-
legum stöðum og byggjum frá grunni 
glæsilegan þjóðarspítala á flottum stað 
þar sem aðgengi er gott til allra átta. 

Niðurstaða faglegs mats verður að 
ákveða hvaða staður verður valinn 
þ. e. hvort það verður við Vífilstaði, 
Keldur eða annars staðar. Í fram-
haldinu verði allt sett á fullt. Þjóðin 
er sammála um að við verðum að fá 
betri aðstöðu fyrir þjóðarsjúkrahús 
og því er okkur ekkert að vanbúnaði 
að hefjast handa við að byggja nýtt 
og glæsilegt sjúkrahús. Samhliða þarf 
að klára hótelbygginguna, sem þegar 
er byrjað á við Hringbraut og sinna 
eðlilegu viðhaldi á Landspítalanum 
við Hringbraut, í Fossvogi og við Tún-
götu, því í þessum húsum er þjóðar-
spítalinn okkar þangað til sá nýji er 
tilbúinn, árið 2026 eða fyrr.“

Öskubuskuheilkennið
Tíðindamaður Reykjavíkur vikublaðs 
þáði huggulegt kaffiboð þeirra Ásu 
og Gauta á kaffi Mílano. Eftir þjóð-

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Ása Steinunn og Guðlaugur Gauti nærri þeim stað á Eiríksgötu þar sem gert ráð fyrir að allir vöruflutningar fari fram. 
Mynd: Sigryggur Ari.

Nýtt sjúkrahús í Hillerød í Danmörku.

Sjúkrahúsið í Køge á Sjálandi.

Yfirlitsmynd sem sýnir byggingarmagnið við Hringbraut eftir fyrsta áfanga.

 ▶▶▶
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legar og kurteislegar kveðjur tók 
Gauti orðið: „Áður en við förum í 
alvarlegri mál langar mig að vitna í 
sögu úr Grímsævintýrum. Í einni af 
mörgum góðum greinum sem Hilmar 
Þór Björnsson arkitekt hefur skrifað 
um staðsetninguna segir: „Niður-
staða staðarvalsins sýnist mér í anda 
Grímsævintýrisins um Öskubusku. 
Þar voru illa innrættar stjúpsystur að 
reyna að troða allt of stórum fótum 
sínum í pínulitla fallega skó Ösku-
busku í von um að verða gefnar prinsi 
einum. Það mistókst.“ Líkingin við 
Öskubusku er glettilega góð og það má 
halda dálítið áfram með hana. Stjúp-
systurnar limlestu sig til að komast í 
skóinn góða þannig að önnur sneið 
af sér stóru tána en hin hælinn. Það 
voru svo dúfur sem bentu prinsinum 
og hans mönnum á að það væri blóð 
í skónum. Hvar eru dúfurnar góðu 
núna? “ 

Þau Ása Steinunn og Guðlaugur 
Gauti voru bæði vel búin gögnum sem 
sýndu að ýmsar aðrar staðsetningar 
Landspítalans væru hagkvæmari og 
myndi rekstrarsparnaðurinn borga 
byggingarkostnaðinn á fáum árum 
en jafnframt lögðu þau fram upplýs-
ingar sem sýndu að allar röksemdir 
fyrir byggingu Landspítala við Hring-
braut væru byggðar á löngu úreltum 
röksemdum. 

Guðlaugur Gauti sagði að áratugir 
væru síðan hætt hefði verið að hanna 
spítala með löngum göngum og botn-
löngum, vegna óhagræðis og auka-
kostnaðar. Ása nefndi ómálefnaleg 
sjónarmið eins og ríg á milli Borgar- 
og Landspítala, sem hugsanlega hefði 
leitt til að þrengt var að Borgarspít-
alanum sem hefði skert stækkunar-
möguleika hans. Önnur ómálefnaleg 
rök væru að stjórnmálamenn sem 
mismikið hafi komið að ákvörðun 

eða klippt á borða, teldu sig hafa reist 
sér minnisvarða. Guðlaugur Gauti er 
sammála Ásu um að þetta kunni að 
vera skýringin á að af 800 ítarlegum 
og rökstuddum athugasemdum við 
deiliskipulagið árið 2012 var ekki tekið 
tillit til einnar einustu. 

Þau veltu fyrir sér ýmsum 
möguleikum og fannst mjög athygl-
isverð tillaga Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar þar sem hann útfærði 
nýlegar teikningar frá Hillerød á Sjá-
landi og yfirfærði þær á Vífilsstaði. Ása 
Steinunn Atladóttir sagði að hún tryði 
ekki á tilviljanir sbr. ónotuðu rúmin 
sem flutt voru í bílageymsluna á sama 
tíma og fólk var beðið um að hafa ekki 
samband við sjúkrahús nema í neyð. 
„Getur verið að margra ára gam-
all arfur eiginkonu forsætisráherra, 
sé liður í þessari tímasettu herferð? 
Maður spyr sig,“ segir Ása Steinunn 
Atladóttir.

Fimmtugar konur í dag 
eins og fertugar hér áður
Íslenskar konur eiga góða möguleika á því að ná háum aldri. Við verðum 
til að mynda mun eldri en formæður okkar. Ef við hugsum almennilega 
um okkur getum við orðið allra kerlinga elstar og skemmtilegastar. 

Fimmtugar eins og fertugar
Nú á dögum er aldur frekar afstæður 
og er t.d. fertug kona á margan hátt 
ólík jafnöldru sinni fyrir 30 árum eða 
jafnvel tuttugu árum síðan. Í raun má 
segja að um tíu ára munur sé á konum 
sem nú eru að komast yfir miðjan aldur 
og kynsystrum þeirra af síðustu kyn-
slóð. Þær sem nú eru fimmtugar eru 
eins og fertugar konur voru áður. Við 
erum sko aldeilis heppnar sem erum 
núna á þessum aldri. 

Mikilvægt að sinna sjálfum sér
En það er líka margt sem hvílir á 
konum í dag og þær hafa æði mörgum 
hlutverkum að gegna í daglegu lífi. Í 
öllu þessu amstri er samt mikilvægt að 
konur hafi tíma til að sinna sjálfum sér. 
Huga þarf að heilsunni og útlitinu. Og 
eftir fertugt er enn meira aðkallandi að 
gefa þessu tvennu sérstakan gaum. Á 
þessum aldri er því tilvalið að endur-
skoða lífshætti sína og undirbúa sig 
fyrir komandi ár. Því við ætlum að 
verða allra kerlinga elstar og skemmti-
legastar svo það er eins gott að hugsa 
vel með sig. 

Breytingaskeiðið
Þegar konur eru komnar yfir fertugt 
fara einkenni breytingaskeiðs oft að 
gera vart við sig. Eitthvað sem allar 
konur hafa heyrt um en langar hins 

vegar ekkert sérstaklega að taka þátt 
í. Alla vega stöndum við ekki í biðröð 
og bíðum spenntar eftir þessu tímabili. 
Hvað þá að konur lýsi því yfir opinber-
lega að þær séu á breytingaskeiðinu. 
Með opnari umræðu hefur þeim þó 
fjölgað lítillega en enn vantar upp á 
að íslenskar konur séu fúsar að viður-
kenna þetta upphátt. 

Margar konur vilja og/eða þykjast 
ekkert kannast við þetta breytinga-
skeið. Oft átta konur sig nefnilega 
ekki á þessu sjálfar. Ég er sko ekkert á 
breytingaskeiðinu segja sumar konur, 
þótt makar þeirra haldi nú öðru fram. 
En það er einmitt gjarnan makinn sem 
áttar sig fyrst á því að þetta tímabil sé 
hafið hjá konunni. 

Breytingaskeið hefur gjarnan ein-
kennst af neikvæðri umræðu í sam-
félaginu þar sem oft er talað illa um 
konur á þessu skeiði. Það er því kannski 
ekki að undra að konur haldi að þetta 

sé eitthvað neikvætt og slæmt. Því 
miður hefur það einkennt umræðuna 
að þetta sé alveg hræðilegur tími. 

Að líta á þetta tímabil sem 
tækifæri
Fyrir einstaka konu getur þetta vissu-
lega verið erfitt, en kannski ekki sann-
gjarnt að fullyrða að þetta sé hræði-
legur tími. Því eins og með önnur skeið 
í lífinu þá hefur þetta skeið einnig sinn 
sjarma. Já, það má alltaf finna eitthvað 
gott við allt og breytingaskeiðið er þar 
engin undantekning. Mikilvægt er að 
vera jákvæður og líta á þetta tímabil 
sem tækifæri. 

Þótt konum sem eru að ganga í 
gegnum breytingaskeið finnist oft 
eins og þær hafi glatað sjálfri sér og 
allt sé breytt þá er samt full ástæða til að 
halda gleðinni. Meðan á þessu stendur 
er heilmikið þroskaferli í gangi sem 
skilar okkur enn meiri visku og þroska. 
Og hver vill ekki verða fullur af visku? 

Á meðan, og eftir að breytingaskeiði 
lýkur, hefst síðan alveg nýr kafli í lífi 
okkar kvenna. Þá er komið að okkar 
seinna þroskaskeiði og fjölmargar 
konur hreinlega blómstra á þeim tíma. 
Það er því full ástæða til að hlakka til!

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

Ása Steinunn og Guðlaugur Gauti inni á gangi í Landspítalanum. Ása Steinunn segir að drungalegir neðanjarðarranghalar muni 
tengja byggingarnar saman.  Mynd: Sigtryggur Ari.



Ræðst gegn verkjum

Notkunarsvið: Paratabs inniheldur virka efnið parasetamól 500 mg. Paratabs er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er m.a. notað við 
höfuðverk, tannverk, tíðaverk, vöðvaverk og hita. Skömmtun: Fullorðnir og unglingar sem eru 50 kg eða þyngri: 1 til 2 töflur á 4 til 6 
klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 6 töflur/3 g á dag. Börn og unglingar sem eru 43-50 kg að þyngd: 1 tafla á 4 klst. fresti eftir þörfum, að 
hámarki 5 töflur/2,5 g á dag. Börn sem eru 34-43 kg að þyngd: 1 tafla á 6 klst. fresti eftir þörfum, að hámarki 4 töflur/2 g á dag. Börn sem eru 
26-34 kg að þyngd: ½ tafla á 4 klst. fresti eða 1 tafla á 6 klst.fresti eftir þörfum, að hámarki 3 töflur/1,5 g á dag. Paratabs 500 mg er ekki ætlað 
börnum sem eru innan við 26 kg. Varúðarreglur: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota 
lyfið. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með skerta lifrar- og nýrnastarfsemi, samhliða meðferð með ly�um sem hafa áhrif á á lifrarstarfsemi, 
skort á glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasa, rauðalosblóðleysi,  ofnotkun áfengis, ofþornun og langvarandi vannæringu. Forðast skal samhliða 
notkun Paratabs og áfengis. Paratabs á ekki að nota samtímis öðrum ly�um sem innihalda parasetamól. Ef teknir eru stærri skammtar en 
ráðlagðir hámarksskammtar á sólarhring er hætt við alvarlegum lifrarskemmdum. Langvarandi notkun getur valdið alvarlegum og tíðum 
höfuðverkjum. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með astma, sem eru næmir fyrir acetýlsalicýlsýru. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn 
til staðar eftir meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skal leita til læknis. Meðganga og 
brjóstagjöf: Nota má Paratabs í ráðlögðum skömmtum á meðgöngu eða samhliða brjóstagjöf. Aukaverkanir: Parasetamól þolist almennt 
vel, aukaverkanir eru sjaldgæfar ef ráðlögðum skömmtum er fylgt. Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en 
ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Geymið þar sem börn hvorki 
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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Paratabs®
– Öflugur verkjabani!



Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

 

Frumsýning sunnudag 10 apríl kl.20.00

Miðapantanir   

Einstök leiksýning fyrir 

 Sunnudaginn 3.apríl kl 13.00 og 15.00

 Síðasta sýning  í Hafnarborg
1-6 ára börn

sími 565 5900    
midi.is

Góði dátinnSvejk
Gráthlægihlegur 

gaman
harmleikur

 eftir 

Karl Ágúst

 Úlfsson

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

14   2. apríl 2016

Handritaspjall í Aðalstræti
Um helgar í aprílmánuði gefst 

áhugasömum kostur á að heyra 
fjóra fræðimenn frá Stofnun Árna 
Magnússonar í íslenskum fræðum 
spjalla um handrit á sýningunni Land-
námssögur – arfur í orðum. Sýningin 
segir sögur frá landnámi Íslands. 
Sögur sem hafa lifað með þjóðinni í 
árhundruð og varðveittar eru í hand-
ritum sem eiga rætur að rekja aftur 
til 12. aldar. Einstakt menningarlegt 

gildi íslensku handritanna er viður-
kennt á alþjóðavísu og er handritasafn 
Árna Magnússonar á heimsminjaskrá 
UNESCO. Sýninguna er að finna á 
sama stað og Landnámssýninguna í 
Aðalstræti. Fræðimennirnir mæta á 
sunnudögum kl. 14 og ausa af brunni 
visku sinnar í um 20 mínútur í senn. 
Gestum gefst kostur á að varpa fram 
spurningum um efni fyrirlestrarins. 
Aðgangur 1.100 kr.

Skrímsli í Gerðubergi
Leikkonan Ólöf Sverrisdóttir hefur 

umsjón með stuttri leiklistarsmiðju 
í Gerðubergi á morgun, sunnudag, fyrir 
börn á aldrinum 5–8 ára. Í lok smiðj-
unnar munu börnin setja á svið lítinn 
leikþátt úr skrímslaheimum. Leiklist-
arsmiðjan hefst klukkan 14 og tekur 
um klukkutíma. Þátttaka er ókeypis 
og allir vekomnir en nauðsynlegt að 
skrá börnin með því að senda tölvu-
póst á netfangið olof.sverrisdottir@
reykjavik.is.

Áskoranir í 
efnisfræði  
– Ál, orka 
og umhverfi
Á fimmtudaginn kemur, 7. apríl, 

verður efnt til málstofu um 
efnisfræði í sjálfbærri álframleiðslu 
í Háskólanum í Reykjavík. Málstofan 
er liður í eflingu efnisfræði og efn-
isverkfræði sem fræðigreina hér á 
landi og önnur í röð fjögurra mál-
stofa sem fjalla um: lífstoðefni, ál, 
efni sem notuð eru við orkuskipti og 
áskoranir á sviði jarðhita. Málstofan 
hefst kl. 9 og lýkur kl. 16.

MENNING

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Olímálverk í Art67
Í dag, laugardag, verður opnuð sýning 

á verkum Jóhannesar K. Kristjáns-
sonar í Art67, Laugavegi 67. Þar verða 
til sýnis tólf olíuverk. Myndefnið er 
náttúran og hið hversdagslega sjónar-
svið sveitamannsins. Jóhannes er ætt-
aður frá Múla í Aðaldal, þar sem hann 
bjó fyrstu 20 árin. Hann hefur haldið 
eina einkasýningu áður, en það var árið 
2011 á Bókasafni Seltjarnarness og þá 
hefur hann tekið þátt í nokkrum sam-

sýningum. Art67 er opið virka daga 
11–18, laugardaga 12–16 og sunnudaga 
11–16. Allir velkomnir.

Emilía Rós Sigfúsdóttir flautuleikari.

Ravel og Dvorák í Hörpu
Á tónleikum Sinfóníuhljóm-

sveitar Íslands í Hörpu á 
fimmtudaginn kemur mun 

hið kunna verk Ravels, Rhapsodie 
espagnole, hljóma. Efniviðinn sótti 
tónskáldið til Spánar enda Baski í 
móðurætt. Þá verður einnig leikinn 
flautukonsert Jacques Ibert. Þar leikur 
Emilía Rós Sigfúsdóttir á flautu, en hún 
fékk nýlega frábæra dóma í hinu virta 
tónlistartímariti Gramophone fyrir 
geisladisk sinn Portrait sem kom út á 
liðnu ári. 

Um konsert Iberts segir hún: „Ég 
kynntist konsertinum fyrst 11 ára 
gömul og var þá strax staðráðin í að 
ná tökum á þessum glæsilega flautu-
konserti sem hefur fylgt mér allar götur 
síðan þá. Ég eignaðist nóturnar fljótlega 

eftir það og æfði konsertinn fram og til 
baka í nokkur ár. Á endanum hlotnaðist 
mér sá heiður að fá að flytja hann með 
Sinfóníuhljómsveit Trinity-tónlistar-
skólans í London í einleikarakeppni 
skólans árið 2004.“

Að lokum verður leikin 8. sinfónía 
Dvořák sem hann samdi á sveitasetri 
sínu í Bæheimi. Sinfónían er afar ljóð-
ræn og sækir tónskáldið drjúgan hluta 
efniviðarins í bæheimskan þjóðlagaarf. 

Stjórnandi er Antonio Méndez, sem 
nýlega vakti nýlega alþjóðaathygli er 
hann vann 2. verðlaun í hinni virtu 
Nikolai Malko-keppni ungra hljóm-
sveitarstjóra í Kaupmannahöfn þar 
sem Lorin Maazel var formaður dóm-
nefndar. Hljómleikarnir hefjast klukkan 
19:30. Miðaverð kr. 2400–6900. 



Austurveri  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllinni  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri
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Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér.

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.



Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

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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Nesfréttir koma út mána›arlega og er dreift frítt í hvert hús á Seltjarnarnesi

2 Nes  frétt ir 

www.borgarblod.is

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-
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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 
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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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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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Uppl. í síma 699 6869 og rafeindir@internet.is

•  Tekur venjulegt GSM SIM kort.
• Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.
•  SMS og MMS viðvörun í síma og netf.
• Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
• Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
•  Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
• Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Eftirlitsmyndarvél fyrir sumarbústaði og heimili

Er kafteinninn í 
venjulegri pólitík?
Kafteinn Pírata svaraði spurningum 
fréttamanns Bylgjunnar varðandi 
málefni forsætisráðherra.  Kafteinn-
inn átti vart orð til að lýsa vanþóknun 
sinni á skýringum Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar í Fréttablaðsviðtali 
– þær voru sko ekki fullnægjandi að 
mati fulltrúa nýrra tíma í íslenskri 
pólitík. Það verður nefnilega brotið 
blað í sögu íslenskra 
stjórnmála komist 
Píratar til valda. Þeir 
sem halda að íslensk 
pólitík sér rætin ættu 
að muna orð forsetans: 
„You ain’t seen nothing 
yet.“ Píratarnir kunna nefnilega allar 
brellurnar og eru klókari en margur 
hyggur.

Eftir að hafa lýst hneykslan sinni á við-
talinu við forsætisráðherra sagði Píratinn 
knái að Sigmundur Davíð hefði örugg-
lega ekki sætt sig við þessar skýringar 
frá pólitískum andstæðingi. Þau orð má 
skilja á þann veg að Helgi Hrafn sé bara 
í ósköp venjulegri pólitík – finna veika 
bletti á andstæðingnum til að styrkja sig 
í sessi eins og hann telur að Sigmundur 
Davíð myndi gera. 

Kafteinn Pírata sagði með berum 
orðum fyrir nokkru að lögreglan „traðki 
á réttindum borgaranna“. Ef lögreglan 
traðkar raunverulega á rétttindum 
borgaranna – sem ég efast um að sé rétt 
– þá er ábyrgðarleysi að grípa ekki til 
róttækra athafna. Sé þetta sannfæring 
Helga Hrafns á hann að nýta allar leiðir 
til að vernda borgaranna fyrir þessari 
„stórhættulegu“ stofnun sem hefur 
valdheimildir og getur misnotað þær 
og ekki hætta fyrr en rannsókn er lokið 
og viðeigandi ráðstafanir gerðar. En eftir 
að hafa vakið athygli á því að hann telji 
lögregluna „traðka á réttindum borgar-
anna“ þá hætti hann að hugsa um þetta 
og nú er það forsætisráðherrann.

Af athöfnum kafteinsins má ráða 
að hann sé bara í pólitík eins og aðrir 
– finna réttu málin til að vekja athygli 
á sér, hjóla í pólitíska andstæðinga og 
opinberar stofnanir án þess að athafnir 
fylgi orðum. Ekkert slæmt um þetta að 
segja – svona eru flestir stjórnmálamenn 
og það vita allir.

Baksíðan
Jón Ragnar Ríkharðsson
sjómaður.
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