
16. apríl 2016
14. TÖLUBLAÐ 7. ÁRGANGUR

Sumardag- 
urinn fyrsti

Sjöfn Har í 
Gallerí Vest

„Við Íslendingum 
blasir björt framtíð“
Rætt við Ragnar Arnalds, fyrrv. alþingismann og ráðherra

Mynd: Sigtryggur Ari.
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Ókeypis lyfjaskömmtun

Engin skömmtunargjöld.

Heimsending möguleg.

Snögg og örugg afgreiðsla.

Þægilegt og einfalt að koma 
skipulagi á lyfjatökuna.

Sveigjanleiki ef læknir breytir 
um lyf.

Snögg 
og örugg 
afgreiðsla

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?
Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?
Er húsfélagið þitt hausverkur?

Vorverkin gæti hún heitið þessi mynd Magnúsar Lyng-
dal Magnússonar, sem sýnir málara að störfum á 
Hjarðarhaga. Þarna hafa sóðar verið á ferð og krotað 

á vegginn. Borgin kemur illa undan vetri og víða er 
umgengni ábótavant. Það er því verk að vinna fyrir 
borgaryfirvöld, jafnt sem einstaklinga og fyrirtæki.

MYND VIKUNNAR

Sýning Sjafnar Har
Það var vorhugur í lofti yfir 

Vesturbænum laugardaginn 
9. apríl sl. þegar tíðindamaður 

Reykjavík vikublaðs, gekk spölkorn 
úr Vesturbæjarlauginni yfir í Gallerí 
Vest á Hagamel 67 (sama hús og Ísbúð 
Vesturbæjar) þar sem myndlistarmað-
urinn Sjöfn Har var að opna sýningu. 
Þar var að vonum margt um manninn 

enda er Sjöfn með vinsælli málurum 
hérlendis, auk þess sem myndverk 
eftir hana prýða veggi í 30 öðrum 
löndum. Aðspurð sagði Sjöfn að sýn-
ingin, sem ber yfirskriftina „Litur og 
form“, væri 17. einkasýning hennar. 

Sýningin er athyglisverð, meðal 
annars vegna þess að þar eigast við 
bjartir litir og ólík form nýrra og eldri 

verka. Sjöfn Har slær ekki slöku við, 
því eftir sýninguna hyggst hún leggja 
land undir fót og sækja innblástur í 
náttúru landsins, eins og hún hefur 
svo oft gert. Reykjavíkurblaðið mælir 
með þessari sýningu sem er opin frá 
miðvikudögum til föstudaga kl. 15–19 
en 14–16 um helgar. Sýningin verður 
opin til og með 1. maí. 

sþ

Fuglaskoðun 
í Grafarvogi
Nú er vorið komið og far-

fuglarnir flykkjast heim til 
Íslands. Gunnar Þór Hall-

grímsson, dósent við líf- og umhverfis-
vísindadeild Háskóla Íslands, og Tómas 
Grétar Gunnarsson, forstöðumaður 
Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á 
Suðurlandi, hafa umsjón með fugla-
skoðun í Grafarvogi á laugardaginn 
eftir viku, 23. apríl kl. 11. Hist verður 
á bílastæðinu við Grafarvogskirkju 
þaðan sem gengið verður inn í voginn. 
Þátttakendur taki með sér sjónauka 
og gjarnan fuglabækur. Áætlað er að 
ferðin taki um tvær klukkustundir. 

Gangan er hluti af verkefni Háskóla 
Íslands og Ferðafélags Íslands, Með 
fróðleik í fararnesti, sem hófst á aldar-
afmæli skólans árið 2011. Reynsla og 
þekking fararstjóra Ferðafélagsins og 
þekking kennara og vísindamanna 
Háskólans blandast saman í áhuga-
verðum gönguferðum. Markmiðið 
er að vekja áhuga almennings á 
fræðslu og hollri útivist og fjölga 
valkostum í þeim efnum. Um leið 
er vakin athygli og vonandi áhugi á 
fjölbreyttri starfsemi Háskóla Íslands 
og Ferðafélagsins.

Þátttaka ókeypis og allir velkomnir.

Víðavangshlaup ÍR
Á sumardaginn fyrsta verður 

Víðavangshlaup ÍR haldið í 
101. sinn. Fyrsta hlaupið var 

haldið árið 1916, en enginn hérlendur 
íþróttaviðburður á sér jafnlanga sam-
fellda sögu. Hlaupið er 5 km langt 
og liggur leiðin um miðbæinn, en 
keppnin hefst kl. 12 á gatnamótum 
Tryggvagötu og Pósthússtrætis. Þátt-
takendur eru hvattir til þess að mæta 
tímanlega á keppnisstað og hafa hug-
fast að það getur tekið tíma að leggja 

bílum í miðbænum. Ráðlagt er að 
leggja í bílastæði Hörpunnar meðan 
rúm leyfir. 

Forskránin í hlaupið fer fram á 
hlaup.is til miðnættis 20. apríl. Þátt-
tökugjaldið hækkar eftir miðnætti 
þriðjudaginn 19. apríl (hærra gjald 20. 
apríl) og eru þátttakendur því hvattir 
til að forskrá sig tímanlega á hlaup.
is. Forskráning fer jafnframt fram í 
ÍR-heimilinu miðvikudaginn 20. apríl 
milli kl. 16:30 og 19:00.

Tjaldurinn er meðal fjölmargra vorboða.

Ingvar Hjartarson, Ungmannafélaginu 
Fjölni í Grafarvogi, kom fyrstur í mark í 
Víðavangshlaupi ÍR í fyrra. Hér fylgir Hlynur 
Andrésson, ÍR, fast á hæla honum í hlaup-
inu 2013.

Sjöfn Har við verkið Slóð.

Eitt verkanna á sýningunni.



Spennandi og framsækið
meistaranám á Bifröst

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is

Námið er kennt í fjarnámi.
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2016 er til 15. maí.

Háskólinn á Bifröst býður upp á spennandi meistaranám þar sem áhersla er 
lögð á frumkvæði nemenda og möguleika þeirra til að takast á við áskoranir 
framtíðar. Kennsluhættir taka mið af nýjustu tækni og rík áhersla er lögð á 
gagnrýna hugsun og raunverkefni, sem oft eru unnin í tengslum við atvinnu- 
lífið. Markmið skólans er að mennta samfélagslega ábyrga leiðtoga fyrir 
fjölbreytt atvinnulíf og samfélag.

• Alþjóðaviðskipti – MS / MIB
• Forysta og stjórnun – MS / MLM
• Menningarstjórnun – MA / MCM
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„Bunch of amateurs“ varð amerískum vini mínum að orði þegar hann 
hafði orðið vitni að hlægilegri frammistöðu íslenskra stjórnmála-
manna í heimsfréttunum í liðinni viku. Óðagot og flumbrugangur 
forystumanna íslensku flokkanna bar vott um átakanlegt reynslu- og 
þekkingarleysi. Ég gat heilshugar tekið undir orð vinar míns um að 
þetta væri samansafn viðvaninga í stjórnmálum (með kannski örfáum 
undantekningum).

Undanfarin misseri hefur sú krafa orðið hávær að fjölga þurfi ungu 
fólki í stjórnmálunum. Sannarlega vantar ungt fólk í stjórnmálin, en 
í stjórnmálin vantar líka fólk komið yfir miðjan aldur, fólk sem býr 
yfir mikilli reynslu og þekkingu. Sér í lagi vantar alvöru stjórnvitringa. 
Núverandi stjórnmálamenn, hvort heldur sem er á Alþingi eða í borg-
arstjórn eru langflestir á þröngu aldursbili, fólk á miðjum aldri, sem 
fátt hefur afrekað.

Sömu sögu er að segja af borgarstjórn. Á dögunum sagði Júlíus 
Vífill Ingvarsson af sér embætti, en hann hafði langmesta reynslu 
borgarfulltrúa. Hann hafði þó aðeins setið þar í 14 ár samtals. Sagan 
geymir dæmi um mun lengri setur. Reynsluleysi borgarfulltrúa er 
hrópandi. Nú stefnir í að Reykjavík lendi innan fárra ára í gjörgæslu 
innanríkisráðherra vegna óráðsíu í fjármálum, en þá bregður svo við að 
lítið er rætt um fjármálin. Borgarfulltrúar meirihlutans eru þess í stað 
uppteknir af hvers kyns gæluverkefnum, þrengingu gatna, uppkaupum 
á ónýtum húsum, viðskiptabanni á Ísrael og þar fram eftir götunum. 

Stjórnmálamenn munu nefnilega alltaf finna sér viðfangsefni, sama 
hversu fráleit þau eru, til að breiða yfir eigin þekkingarleysi og vanmátt 
til að takast á við lögboðin verkefni.

Björn Jón Bragason

Samansafn viðvaninga
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Einkennilegt að fréttamenn, sumir 
hverjir, skuli ekki skilja muninn 
á utanþingsstjórn og starfsstjórn, 
þegar rætt er um rík-
isstjórnir. Meira að 
segja fréttamenn,sem 
eru löglærðir, virðast 
ekki ráða við þetta.

Utanþingsstjórn er ríkisstjórn, 
sem forseti skipar þegar stjórn-
málaflokkar, sem fulltrúa eiga 
á Alþingi, koma sér ekki saman 
um myndun ríkisstjórnar. Ráð-
herrarnir eru þá ekki þingmenn. 
Þeir sitja þó á þingi, en auðvitað 
án atkvæðisréttar. Við höfum haft 
eina slíka (1942–1944). 

- Eiður S. Guðnason  
í 1925. mola um málfar  

og miðla á eidur.is.

Það eru gríðarlega spennandi 
hlutir að gerast í atvinnulífinu 
nú um stundir. Mikil nýsköpun 
og gróska. Tækninni fleygir fram 
á öllum sviðum sem 
gerir það að verkum 
að eðli margra starfa 
í iðnaði hefur gjör-
breyst. Atvinnulífið 
þarf á ungu og öflugu fólki að 
halda. Við þurfum að fá hæfileik-
aríka einstaklinga í okkar raðir 
sem geta sameinað hugvit sitt og 
verkvit. Þannig manneskju eru 
allir vegir færir.

Við leyfum okkur að fullyrða 
að fólk sem stendur sig vel í iðn-
námi fái starf að loknu námi og 
það sem meira er, það mun fá góð 
og vel launuð störf. Ég vil hvetja 
jafnt foreldra sem ungt fólk sem 
nú stendur frammi fyrir námsvali 
að kynna sér allar þær fjölbreyttu 
starfsgreinar sem kenndar eru hér 
á landi. Á næstunni fá foreldrar og 
nemendur í 9. bekk upplýsingar 
sendar frá Samtökum iðnaðarins 
sem sýna möguleika sem bjóðast. 
Atvinnulífið mun taka vel á móti 
ungu fólki sem velur sér iðngrein.

- Guðrún Hafsteinsdóttir  
á Vísi, 12. apríl sl.

Þegar allir eru svo sestir aftur fyrir 
utan Sigmund er ekkert annað í 
boði en að bjóða fólk velkomið í 
veisluna. Eins og í öllum góðum 
veislum þurfti samt að vera smá 
uppákoma frá skrýtna frænd-
anum og áður en 
gestgjafinn bauð alla 
velkomna tók Hösk-
uldur frændi það að 
sér öllum að óvörum, 
einna helst sér sjálfum. Að lokum 
skilaði Bjarni sér þó niður stig-
ann í Alþingishúsinu og tilkynnti 
blaðamönnum um hver niður-
staðan væri. Kosningar í haust og 
að nú væri farið á fullt að klára 
þau mál sem væru í vinnslu. Á 
meðan stendur Sigurður vand-
ræðalegur og fámáll, líkt og ferm-
ingardrengur sem fær sig ekki til 
að bjóða gestina velkomna í eigin 
veislu.

Hvernig veislan fer veit enginn, 
ljóst er að mörg þörf verkefni bíða 
afgreiðslu þó fá stærri en afnám 
hafta. Það liggur beinast við að 
álykta sem svo að Sigmundur hafi 
ekki fengið að sökkva ríkisstjórn-
inni, aðallega vegna mikilvægi þess 
verkefnis. Hvernig það fer stýrir 
því í raun hvort að ríkisstjórnin 
fái uppreist æru sem áhöfnin sem 
henti skipstjóranum fyrir borð og 
bjargaði skipinu eða verði minnst 
sem ríkisstjórnarinnar þar sem 
haltur leiddi blindan.

- Ásgrímur Hermannson  
í pistli á romur.is, 8. apríl sl.

AF NETINU

„Þversögnin er kvalafull. En jafn-
framt er hún svo ávirk, að hún leiðir 
fram líf án enda. Þversögnin minnir 
á tinnuna, sem lýstur stálið, uns 
neisti hrýtur í tundrið. Óðara lifnar 
eldur, sem ber birtu og yl. Þess vegna 
kviknar kvalræði þversagnarinnar í 
djúpum og gagnstæðum unaði, sem 
hvergi er að finna utan vébanda þver-
sagnarinnar sjálfrar. Þess vegna meðal 
annars líður okkur Íslendingum vel, 

þótt auðvelt sé að færa rök fyrir því 
að líf okkar sé stefnulaus fásinna.“

- Séra Heimir Steinsson 
1937–2000 prestur, þjóð-
garðsvörður og útvarps-

stjóri. Í bréfi til starfs-
manna Ríkisútvarpsins 

16. febrúar 1993 um þversögn á milli 
menningarhlutverks stofnunarinnar 

og fjárhagslegra takmarka hennar.

Fleyg ummæli

Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Laugavegur 118
Í ágústmánuði 1931 fékk Egill 

Vilhjálmsson leyfi til að byggja 
hús undir verslun og bifreiða-

vinnustofu á horni Laugavegar og 
Rauðarárstígs. Fyrirtæki sitt hafði 
hann stofnað árið 1929, en hann hafði 
fyrstur Íslendinga lært bifreiðavið-
gerðir í Bandaríkjunum árið 1917. 
Ýmsum þótti það glapræði að ætla 
að byggja þarna „í sjálfum forunum 
við Rauðará“ hvað þá að ætla sér að 
reka þar verslunar- og iðnfyrirtæki. Í 
ljós hafði komið þarna var ekki langt 
niður á slétta grágrýtisklöpp. Egill var 
framsýnn og sá að í framtíðinni yrðu 
fjölfarnar götur á þessu svæði og nægt 
rými til vaxtar fyrirtækisins, en þá 
þegar var hafin uppbygging annars 
bifreiðafyrirtækis á þessum stað, sem 
var í eigu Sveins Egilssonar. Hlemmur 
átti því eftir að verða miðstöð bif-
reiðaiðnaðarins í bænum í áratugi.

Framkvæmdir við húsið hófust árið 
1932 og gengu svo vel að lokið var við 
að steypa það fyrir gamlársdag það ár, 
en um var að ræða L-laga byggingu 
upp á tvær hæðir og kjallara. Frá 
upphafi var þó gert ráð fyrir að síðar 
yrði aukið við húsið. Þarna var starf-
rækt sölubúð og viðgerðarverkstæði 
á neðri hæðinni og bifreiðageymslur 
og vinnustofa fyrir bifreiðamálun á 
efri hæðinni. 

Árið 1938 var byggt við húsið með-
fram Rauðarárstíg sérstakt hús fyrir 
yfirbyggingar, en þar voru smíðaðar 
yfirbyggingar á alls 235 langferðabíla, 
auk fjölda húsa á minni bíla. Á næstu 
árum var byggt enn meira við húsið 
og þar risu trésmíðaverkstæði, smur-
verkstæði og geymslu- og vélahús. 
Á smurverkstæðinu var komið fyrir 
lofknúnum lyftum sem bílarnir voru 
settir upp á þegar þeir voru smurðir, 
en þetta var nýjung á þeim tíma. Verk-
stæðisaðstaða Egils Vilhjálmssonar 
var ein stærsta og fullkomnasta á 
landinu.

Umsvif fyrirtækins uxu hratt í 
síðari heimsstyrjöldinni. Svo dæmi 
sé tekið þá voru settir saman 108 
Dodge bílar árið 1941 sem ríkið 
hafði keypt, en þeir höfðu orðið 
innlyska í Bretlandi í stríðsbyrjun. 
Egill tók fyrsta nemann árið 1935 og 
á fimmtíu ára afmæli fyrirtækisins 
höfðu 182 iðnnemar lokið prófi hjá 
fyrirtækinu í bifvélavirkjun, renni-
smíði, bifreiðayfirbyggingum og 
bifreiðamálun. 

Enn stóð Egill í byggingarfram-
kvæmdum og árið 1943 reisti hann 
fyrri áfanga fjórlyfts verslunar- og 
verksmiðjuhúss meðfram Laugavegi, 
vestur af eldra húsinu. Þar hafði fyr-
irtækið bifreiðaverkstæði á fyrstu 
hæð, mótorviðgerðasal og renni-
verkstæði á annarri hæð og skrif-
stofur á þeirri þriðju og fjórðu. Lokið 
var við síðari hluta þessa húss árið 
1948. Egill reisti einnig næsta hús 
þar vestan við, á horni Laugavegar og 
Snorrabrautar, en Tryggingastofnun 
ríkisins flutti í það hús 1954 og hefur 
verið staðsett þar síðan. 

Þarna í húsalengjunni hafði Egill 
„allt á sama stað“ en það var einmitt 
kjörorð fyrirtækisins. Á síðari hluta 
sjötta áratugarins opnaði hann einnig 
verslunina Egilskjör á sama stað. 
Egill Vilhjálmsson stýrði fyrirtæki 
sínu til dauðadags 1967, en þá tóku 
synir hans tveir og tengdasonur við 
rekstrinum. Á næstu árum var enn 
meira byggt á nærliggjandi lóðum 
og síðla á áttunda áratugnum var 
tveimur hæðum bætt ofan á húsið á 
horni Rauðarárstígs og Laugavegar. 
Fyrirtækið hætti starfsemi á þessum 
stað á níunda áratugnum. Mörg fyr-
irtæki og stofnanir eru í húsunum og 
hafa verið í tímans rás, en á jarðhæð-
inni í hornhúsinu er nú spilasalur 
Háspennu.

Heimild: Húsakönnun Minjasafns 
Reykjavíkur og frásagnir dagblaðanna.

HÚSIN Í BÆNUM

Egill Vilhjálmsson reisti alla húsalengjuna við Laugaveg, milli Rauðarárstígs og Snorra-
brautar.

Svona lítur hornhúsið út eftir að tveimur hæðum hafði verið bætt við á áttunda 
áratugnum.

Kjúklingavængir 
í barbeque og 
sweet chilli sósu
Að þessu sinni verða 

kjúklingavængir fyrir 
valinu sem uppskrift vik-

unnar, en að sögn Úlfars Eysteins-
sonar matreiðslumeistara er þessi 
réttur sérlega ódýr í innkaupum. 
Hann segir að nota megi tilbúnar 
sósur: „Þær geymast vel í ísskáp og 
geta einnig nýst síðar. Vængirnir eru 
ódýrir og ef þeir eru á góðu tilboði 
er um að gera að kaupa nóg inn. 
Maður þarf að vera svolítið hagsýnn. 
Þessi réttur gengur náttúrlega með 
öðru kjöti eða dýrara hráefni ef það 
skyldi detta inn á borð. Skemmti-
legur og ódýr rétttur sem fólk kann 
að meta og þá sérstaklega krakkar.“

Kjúklingavængirnir eru soðnir 
í 30 mínútur. Grænmetið smá-
saxað og ristað á pönnu í smjör-
líki. Vængirnir eru síðan settir á 
pönnuna og sósunum bætt við 
í eftirfarandi hlutföllum: Honey 
mustard barbeque sósa 60% og 
sweet chilli sósa 40%. Borið fram 
með hrísgrjónum eða steiktum kar-
töflubátum og hvítlauksbrauði.

UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI
n1 kg kjúklingavængir
n1 gulrót
n1 laukur
n½ blaðlaukur
n1 paprika
nHoney mustard barbeque sósa
nSweet chilli sósa.



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. 



 

2 sýning föstudag 15 apríl kl.20.00 Uppselt

Miðapantanir   

Einstök leiksýning fyrir 

 Sunnudaginn 17.apríl kl 13.00

1-6 ára börn

sími 565 5900    
midi.is

Góði dátinn Svejk
Gráthlægihlegur 

gaman

harmleikur

 eftir 
Karl Ágúst

 Úlfsson

Komin til 
Reykjavíkur
       Sýnd í Þjóðleikhúsinu

3 sýning sunnudag 17 apríl kl.20.00 Uppselt

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

16. apríl 2016

Athugasemd við viðtal við Guðlaug Gauta Jónsson, arkitekt og  
Ásu Steinunni Atladóttur, hjúkrunarfræðing í Reykjavík vikublaði 2. apríl. 

Rennur þeim Guðlaugi 
Gauta og Ásu blóðið 
til skyldunnar? 
Það var dapurt að lesa viðtal 

við Guðlaug Gauta Jónsson, 
arkitekt og Ásu Steinunni 

Atladóttur, hjúkrunarfræðing og 
talsmenn Samtaka um betri spítala á 
betri stað í Reykjavík vikublaði þann 
2. apríl. Þar var mikið af rangfærslum 
um nýjan Landspítala við Hringbraut 
sem maður átt síst von á frá fólki sem 
er annt um spítalann okkar. Hér verða 
nefnd nokkur dæmi: 
• Guðlaugur Gauti talar um 290.000 

fermetra af byggingum á full-
byggðri lóð við Hringbraut sem 
jafngildi 10 Borgarspítölum. Hér 
er verið að reyna að gera miklu 
meira úr þessum framkvæmdum 
en er í raunveruleikanum. Núver-
andi byggð á svæði Landspítala 
(LSH) og Læknagarðs er 73.610 
fermetrar eða þrír og hálfur Borg-
arspítali. Byggingar samkvæmt 
núverandi og nýju deiliskipulagi 
verður að hámarki 220.000 fer-
metrar þegar lóðin er fullbyggð og 
það er langt fram í tímann. Þá er 
þar einnig heilbrigðisvísindasvið HÍ 
komið á staðinn og margar aðrar 
byggingar og þróunarmöguleikar, 
m.a. randbyggð næst Hringbraut 
sem er hugsuð fyrir rannsóknar- og 
nýsköpunarfyrirtæki á sviði heil-
brigðisvísinda. Þetta er því alls ekki 
samanburðarhæft. 

• Guðlaugur Gauti talar einnig um 
að legupláss í nýjum spítala við 
Hringbraut verði 220 og þar með 
umtalsvert færri en í Fossvogi. Það 
er ekki rétt. Þau eru nú um 180 í 
Fossvogi og þau verða því fleiri í 
meðferðarkjarnanum. Hið rétta er 
að þau verða 244 í nýja spítalanum, 
þar af 200 á bráðalegudeildum, 24 á 
gjörgæslu og 20 á skammtímalegu-
deild. Í seinni byggingaráföngum er 
gert ráð fyrir 144 sjúkrarúmum til 
viðbótar. Auk þess eru 75 gistirými 
á nýju sjúkrahóteli á lóðinni sem 
opnar á næsta ári. Stóra breytingin 
er að þetta eru allt einbýli sem gjör-
breytir allri aðstöðu fyrir sjúklinga 
og aðstandendur. Reynslan sýnir að 
það styttir legutíma, auðveldar bata 
og dregur úr sýkingum. 

• Ása vitnar í staðsetningu Land-
spítala og er greinilega enn í hópi 
þeirra sem er ekki sátt með að 
Fossvogur varð ekki fyrir valinu. 
Það er mál til komið að slíkum 
átökum linni. Það er lágmarks-
krafa að fara með rétt mál og vera 
ekki með gífuryrði um bútasaum, 
öskubuskuheilkenni og annað í 
þeim dúr. Í þessari EMENTOR 
skýrslu sem Ása vitnar í voru þrír 

staðir skoðaðir. Við Hringbraut, 
í Fossvogi og á Vífilsstöðum. Það 
var niðurstaða starfsnefndar heil-
brigðis- og tryggingamálaráðherra 
í janúar 2002 að starfsemin skyldi 
öll sameinuð við Hringbraut og ekki 
hægt að lesa út úr þeim gögnum 
annað en að Hringbraut sé besti 
kosturinn. Öll gögn um þetta eru á 
heimasíðu Nýs Landspítala (www. 
nyrlandspitali.is).

• Árið 2004 var skýrsla um heildar-
kostnað framkvæmdanna og 
áfangaskiptingu þeirra til 14 ára 
kynntar, ásamt tillögu að alþjóðlegri 
hugmyndasamkeppni um skipulag 
lóðarinnar. Í ársbyrjun 2005 gáfu 
stjórnvöld grænt ljós á samkeppn-
ina, forval var auglýst og sóttu 18 
fjölþjóðlegir hópar sérfræðinga um 
þátttöku. Var sjö stigahæstu boðið 
að keppa um skipulagið samkvæmt 
keppnislýsingu sem samin var af 
fulltrúum Landspítala, Háskóla Ís-
lands og Framkvæmdasýslu ríkisins 
á grundvelli samþykktar ríkisstjórn-
arinnar. 

• Ása talar einnig um að 5.000 mál-
tíðir fari um Eiríksgötuna. Flestar 
máltíðanna er neytt innan spítalans 
og fara með sjálfvirkum vögnum um 
gangana. Sama gildir með óhreint 
lín. Það er ekki eins og nútímatækni 
sé ekki beitt og hægt sé að horfa ára-
tugi til baka til gamalla vinnubragða. 
Vinnubrögðin í nútíma sjúkrahús-
byggingum eru allt öðru vísi en var 
fyrir nokkrum áratugum. Upplýs-
ingatækni með þráðlausum kerfum, 
rörum í byggingum fyrir flutning 
á líni og nútímatækni er notuð við 
birgðahald og flutninga við rekstur 
spítalans. Sama gildir með flutninga 
á sjúklingum. Þeir verða í lágmarki. 
Allar vegalendir í meðferðarkjarn-
anum verða stuttar. Lyftur eru við 
skurðstofur, bráðamóttöku og gjör-
gæsludeild. Legudeildir eru á efstu 
hæðum. Gangar eru alls ekki margir 
kílómetrar. Það mætti halda að 
dauðagangar séu um allar byggingar. 
Hundruð starfsmanna hafa verið að 
vinna að frumhönnun og fullnað-
arhönnun er í gangi. Þeim sem vinna 
að þessu er fullkomlega treystandi. 
Það væri óskandi að þeir sem eru 

að fjalla um hönnun og rekstur nýja 
Landspítala í fjölmiðlum kynni sér 
málið betur, en reki ekki rýting í 
Landspítalann við Hringbraut með 
það að markmiði að veita honum sár 
svo úr blæði. Umfjöllun um ástandið 
á Landspítala þessar vikur og mánuði 
ætti að vera öllum hvatning að keyra 
verkefnið hratt áfram. 

__________

Aths. ritstjóra. Í næsta tbl. Reykjavíkur 
vikublaðs, 30. apríl verður ítarlega rætt 
við Þorkel um staðsetningu spítala og 
fleiri skipulagsmál.

Höfundur er
Þorkell Sigurlaugsson,  

varaformaður landsamtakanna 
„Spítalinn okkar“

Sumardagurinn fyrsti
Á fimmtudaginn kemur verður 

sumri fagnað. Þá er fyrsti 
dagur Hörpu, sem er fyrstur sumar-
mánaða samkvæmt gamla norræna 
tímatalinu. Daginn ber ætíð upp 
á fimmtudag á tímabilinu 19.–25. 
apríl. 

Ef sumar og vetur frjósa saman 
þá þykir það boða gott sumar sam-
kvæmt þjóðtrúnni, en þá er átt við að 
hitinn fari niður fyrir frostmark að-
fararnótt sumardagsins fyrsta. Í bók 

Árna Björnssonar þjóðháttafræðings 
segir um þetta efni: 

„Hvarvetna var fylgst með því, 
hvort frost væri aðfararnótt sumar-
dagsins fyrsta, þ. e. hvort saman frysi 
sumar og vetur. Yfirleitt var það talið 
góðs viti og jafnvel álitið að rjóminn 
ofan á mjólkurtrogunum yrði jafn 
þykkur og ísskánin á vatninu þessa 
nótt. Í því skyni settu menn skál eða 
skel með vatni út um kvöldið og vitj-
uðu svo eldsnemma morguns.“

Fyrirhugaðar nýbyggingar Landspítalans við Hringbraut.

Í meira en heila öld hafa reykvískir skátar 
efnt til margs konar hátíðahalda á sumar-
daginn fyrsta. Myndin sýnir nokkra skáta 
úr Skátafélaginu Skjöldungum í Lang-
holtshverfi árið 1970.
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- snjallar lausnir

Borgartún 26, 105 Reykjavík  &  Hafnarstræti 93-95, 600 Akureyri 
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  www.wise.is

* Office 365 fylgir með frítt til 1. júlí 2018 ef keypt fyrir 30. júní 2016.

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn. Kynntu þér málið á navaskrift.is. 
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*

+

Litið inn til 
myndlistarmanns
Sigursveinn H. Jóhannesson tekinn tali
Sigursveinn H. Jóhannesson, myndlistarmaður á Seltjarnarnesi, opnar 
sína sjöttu einkasýningu á sumardaginn fyrsta, 21. apríl nk., í Gallerí 
Firði, verslunarmiðstöðinni í Hafnarfirði. Sýningin hefst klukkan 15 þann 
daginn og stendur yfir til 25. apríl. Yfirskriftin er „Þú hýri Hafnarfjörður“ 
en Sigursveinn er fæddur og uppalinn þar í bæ. Ég leit í heimsókn til 
hans á Lambastaðabraut á Seltjarnarnesi og spurði hann um æskuárin 
í Hafnarfirði: 

„Ég fæddur uppi á lofti í félagsheimili 
Fríkirkjunnar í Hafnarfirði árið 1933. 
Foreldrar mínir voru þá nýflutt í bæ-
inn og þekktu fólkið sem átti húsið. Þá 
var búið alls staðar. Svo fluttum við í 
Gunnarssund og þaðan á Selvogsgötu, 
síðan á Hamarsbraut og svo á Strand-
götu 50.“
- Nú ert þú málarameistari, það hlýtur 
margt að hafa breyst í iðngreininni frá 
því að þú hófst nám? 

„Nýju efnin er stóra breytingin. Þegar 
maður var að mála íbúð hér áður fyrr þá 
var maður bara fluttur inn í tvær þrjár 
vikur. Núna gerir maður þetta bara á 
tveim þrem dögum. Áður var heldur 
ekki málað nema kannski einu sinni 
á ævinni en núna er jafnvel málað á 
fjögurra ára fresti. Þetta var allt olíu-
málning á þeim tíma. Uppistaðan var 
olía með doldið af litarefnum í. Þá var 
notaður sérstakur kústur til að gera 
perluáferð á málninguna. Olíumáln-
ingin dugði ansi vel. Hún bara rigndi af. 
Nýrri efnin eru sterkari og málningin 
verður glerhörð. Þá kemur nýtt vanda-
mál: Hún byrjar að springa og flagna. 
Gamla málningin gerði það ekki. Þetta 
hefur breyst rosalega.“
- Sigursveinn bjó um skeið í Svíþjóð og 
kenndi á málaraskóla í Linköping. Eftir 
að hann fluttist heim var hann stunda-
kennari við Iðnskólann í Reykjavík, en 
síðar leiktjaldamálari í Þjóðleikhúsinu: 

„Það var mitt upphaf í myndlist og 
ég naut tilsagnar góðra listamanna sem 

þar unnu. Það kom svo mikið pláss í 
tíma þar sem lítið var að gera. Þá fann 
maður sér verkefni og þægilegt að hafa 
dúkristurnar við hendina, geta gripið í 
þær hvenær sem var.“
- Hvert lá síðan leið þín? 

„Eftir að hætti í Þjóðleikhúsinu fór 
ég að mála hjá Orkuveitu Reykjavíkur 
alveg þangað til ég hætti störfum. Þá fór 
ég að vinna stöðugt að myndlistinni í 
frítímanum.“
- Sigursveinn hélt sína fyrstu einka-
sýningu á dúkristum 1997. Árið 2002 
sýndi hann myndir af Hafnfirðingum 
í Sólvangi og aftur sýndi hann manna-
myndir í húsi Orkuveitu Reykjavíkur 
2008. Árið 2005 sýndi hann pólitísk 
verk unnin með blandaðri tækni, en sú 
sýning varð umdeild: 

„Ég fékk að sýna þær í Frímúrara-

húsinu í Hafnarfirði í tiltölulega stuttan 
tíma, en þegar yfirvaldið sá hvers lags 
myndir þetta voru þá var sett stopp á 
þetta – það mætti ekki vera nein pólitík 
hérna!“
- Árið 2003 settir þú upp sýningu í Gúttó 
í Hafnarfirði: 

„Þá tók ég fyrir götumynd gamla 
bæjarins í Hafnarfirði með sterkum 
línum. Gömlu húsin og ekki hvað síst 
bárujárnshúsin setja óviðjafnanlegan 
svip á bæinn. Þarna koma fyrir húsar-
aðir sem haldið hafa svip sínum nánast 
óbreyttar í áratugi. Til að ná þessu not-
aði ég blandaða tækni og fór oft frjáls-
lega með liti sem auðvitað hafa verið 
breytilegir á húsunum gegnum árin. 
Þessi sýning átti að verða hvatning til 
að vernda götumyndir fyrri kynslóða.“
- Hvað gætirðu sagt mér um sýninguna 
sem opnuð verður á sumardaginn 
fyrsta? 

„Myndefnið er sótt úr umhverfi 
Hafnarfjarðar sem er fjölbreytt og má 
þar nefna Lækjarbotna, Selvogsleið, 
Kaldársel, Krísuvík og Straumsvík. 
Þarna hef ég málað umhverfi Hafnar-
fjarðar, innan fjallahringsins. Fremst 
eru þó tvær myndir frá Einarsplani, það 
er fyrst og fremst vegna því að ég var 
sendill í Einarsbúð. Annars eru þetta 
allt landslagsmyndir. Ég nota bland-
aða tækni, grafík, túss og vatnsliti og 
sýningin ber heitið „Þú hýri Hafnar-
fjörður“.“ bjb

Vorhreingerning 
og tiltekt í skáp- 
um getur gert  
sálinni gott
Hér áður fyrr var allt tekið í 

gegn og þrifið hátt og lágt 
fyrir jólin. En með árunum 

hefur þetta nú aðeins breyst enda vilja 
flestir njóta aðventunnar í hugguleg-
heitum án þess að vera þreyttir og 
sveittir að taka heimilið í gegn. Nú 
og svo sér heldur enginn draslið og 
skítinn í öllu myrkrinu í desember. 

Þess vegna er svo miklu skynsam-
legra að gera vorhreingerningu frekar 
en jólahreingerningu. 

Hvað á að geyma  
og hverju á að henda? 
Þegar allt er tekið í gegn þarf líka að 
fara í gegnum skápa og ákveða hvað 
á að geyma, hvað má gefa og hverju á 
að henda. Þetta getur stundum reynst 
erfitt því margir tengjast dauðum 
hlutum tilfinningaböndum. Afsak-
anir eins og „þetta er enn í svo góðu 
ástandi“ og „ég gæti kannski notað 
þetta einn daginn“ eða „það eru svo 
góðar minningar tengdar þessu“, eru 
þá óspart notaðar. Ef þú hins vegar 
vilt gera þetta almennilega þýðir ekki 
að hugsa svona. 

Kostir þess að losa sig við dót og 
drasl eru ótvíræðir!

Tíu góð ráð við vortiltektina
 1. Þú eyðir tíma í óþarfa
  Samkvæmt rannsóknum eyðir 

meðalmaneskjan 55 mínútum á 
dag í að leita að hlutum og dóti. 

 2. Líkurnar á því að þú munir nota 
þetta allt eru sáralitlar

  Talið er að við notum aldrei 80 
prósent af því sem við eigum – 
sem þýðir að við notum aðeins 
20 prósent. Hugsið ykkur!

 3. Þú hefur ekki notað hlutinn í eitt 
ár

  Það er ágætt að miða við eitthvað 
slíkt í þessu – ef þú hefur ekki 
notað eitthvað í heilt ár þá er ráð 
að losa sig við það. 

 4. Það einfaldar lífið að eiga minna 
dót

  Sannað þykir að með því að losa 
sig við óþarfa dót getum við 
minnkað heimilisstörfin um heil 
40 prósent. Vilja ekki flestir eiga 
meiri frítíma? 

 5. Þú getur náð þér í aukapening
  Þótt þú notir ekki eitthvað er ekki 

þar með sagt að aðrir vilji ekki 
nota það. Auglýstu dótið til sölu 
eða farðu með það í Kolaportið 
og aðra markaði. 

 6. Dótið (eða vörurnar) er jafnvel 
ónýtt og útrunnið

  Snyrtivörur og annað slíkt á sínn 
líftíma. Þegar þú byrjar að taka til 
og fara í gegnum þetta áttarðu þig 
á því að það er fullt af því sem þú 
geymir sem er orðið ónýtt. 

 7. Það er enginn staður til að geyma 
það

  Ef það er eitthvað sem segir þér 
að þú eigir að losa þig við hlutinn 
er það þegar þú finnur engan stað 
til að geyma hann á. 

 8. Taktu til í frystinum
  Margir geyma endalaust af mat í 

frystinum. Taktu frystinn í gegn 
og losaðu þig við það sem er 
orðið mjög gamalt og þig grunar 
að aldrei verði notað. Hér gildir 
að vera svolítið harður í því að 
henda. 

 9. Hluturinn virkar ekki
  Ef eitthvað er búið að vera 

bilað í þó nokkurn tíma hverjar 
heldurðu þá að líkurnar séu á því 
að þú látir gera við það? Er ekki 
bara best að losa sig við það strax?

 10. Láttu gott af þér leiða um leið og 
þú tekur til

  Taktu vandaða, nytsama og góða 
hluti og gefðu til góðs málefnis. 
Þeir gætu komið að mjög góðum 
notum annars staðar.

Þá er bara að skella sér í vortiltekt og 
hreingerningu!

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is

Frá heimsókn Jóhannesar Páls páfa II hingað til lands 1989. Sigursveinn málaði skjaldar-
merki páfastóls sem er yfir altarinu.

Sjálfsmynd Sigursveins á dúkristu.

Sigursveinn H. Jóhannesson myndlistar-
maður úti í garði við heimili sitt á Lamba-
staðabraut.

VIÐTAL



Gleðilegt sumarGleðilegt sumar



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Orðinn ramm- 
pólitískur innan 
við fermingu
Ragnar Arnalds er óþarft að kynna. Hann er fæddur í Reykjavík 
1938 og nam lögfræði við Háskóla Íslands. Ragnar var þingmaður 
Alþýðubandalagsins 1963–1999, formaður flokksins um skeið og 
ráðherra sömuleiðis. Mér lék forvitni á að fræðast meira um þennan 
reynda stjórnmálamann og settumst við yfir kaffibolla á dögunum. 
Ég spurði Ragnar í byrjun um uppruna hans: 
„Ég er Reykvíkingur í húð og hár, því 
að bæði ég og foreldrar mínir, Guðrún 
Laxdal og Sigurður Arnalds, ólust hér 
upp. Þau störfuðu mikið við verslun 
um ævina en hvorugt þeirra hafði 
minnstu afskipti af stjórnmálum. Ef 
gáð er lengra fram í ættir er hins vegar 
ljóst að víða er mikinn áhuga á stjórn-
málum að finna meðal forfeðra minna. 
Þetta má til dæmis sjá í heimildum um 
alþingiskosningarnar frægu árið 1909, 
þegar kosið var um svonefnt „Uppkast“ 
sem var umdeildur samningur sem for-
ystumenn þjóðarinnar gerðu við Dani 
um stöðu Íslands í danska ríkinu. Báðir 
afar mínir, þeir Ari Arnalds ritstjóri og 
Jón Laxdal tónskáld voru þá í framboði 
en tengdafeður þeirra, þ. e. langafar 
mínir, ritstýrðu á þessum árum tveimur 
helstu þjóðmálablöðum landsmanna, 
þ. e. skáldið Matthías Jochumsson, 
afi móður minnar og rithöfundurinn 
Einar H. Kvaran, afi föður míns. 

 Þeir voru að vísu alls ekki sammála 
í afstöðu sinni til „Uppkastsins“, nei, 
langt í frá! En ljóst er að ég kom í heim-
inn með heilmikinn slatta af pólitískum 
genum í blóðinu, eins og best sést á 
því að strax rétt eftir fermingu var ég 
orðinn flokksbundinn og rammpóli-
tískur.“
- Þú ert alinn upp í Laugarneshverfinu. 
Hvernig var það? 

 „Það var sannarlega yndislegt að 
alast upp í Laugardalnum sem þá var 
að mestu ósnortið svæði og lítil byggð 
þar fyrir utan gömlu Sundlaugarnar. 
En Laugarnar skiptu ekki svo litlu máli 
í barnæsku minni. Öðrum þræði er 
ég alinn upp í Laugunum og þar var 
ég mættur á hverjum einasta degi í 
fjölmennum barnahópi sem stund-
aði alls kyns sundleiki. Jafnframt var 
ég í Laugarnesskólanum sem þá var 
nýbyggður, og þar var að finna mikið 
úrval ágætra kennara.“

Hersetan hafði mest áhrif
- Hvað mótaði helst hugsjónir þínar og 
viðhorf á æskuárum

 „Ef ég ætti að nefna eitthvert eitt 
mál þá var það endurkoma bandaríska 
hersins til landsins vorið 1951. Herinn 
fór héðan í stríðslok en kom svo aftur 
sex árum síðar. Hersetan olli miklum 
deilum og má hiklaust segja að það mál 
hafi frekar en flest annað klofið þjóðina 
í tvær andstæðar fylkingar. 

 Veturinn 1952–53 þegar ég var í 2. 
bekk gagnfræðaskóla, sem samsvarar í 
dag 8. bekk grunnskólans, stofnuðum 
við bekkjarfélagarnir málfundafélag. 
Þeir sem helst létu í sér heyra á fundum 
voru auk mín þeir Jón Baldvin Hanni-
balsson, Styrmir Gunnarsson og Hall-
dór Blöndal, sem enn eru góðir vinir 
mínir. En það átti einmitt fyrir okkur 
öllum að liggja að gera stjórnmálin 
að ævistarfi okkar. Við Jón og Hall-
dór sátum lengi á þingi hver fyrir sinn 

flokk en á sama tíma stjórnaði Styrmir 
Morgunblaðinu. 

Fyrsta umræðuefnið sem við tókum 
fyrir á kappræðufundum í Laugarnes-
skólanum var spurningin um það hvort 
leyfa ætti bruggun áfengs öls; við Hall-
dór vorum því hlynntir en Styrmir og 
Jón andvígir. Síðan tókum við her-
stöðvamálið fyrir og vorum auðvitað 
mjög ósammála.“

Til liðs við 
Þjóðvarnarflokkinn
- Hver var aðdragandi þess að þú fórst 
í stjórnmál, þar sem þú áttir langan og 
farsælan feril? 

 „Fjórtán ára gamall gekk ég í Þjóð-
varnarflokkinn, aðeins fáeinum dögum 
eftir að sá flokkur var stofnaður. Fyrstu 
opinberu afskipti mín af stjórnmálum 
hófust þó ekki fyrr en haustið eftir 

Sigurður 
Þórðarson
skrifar:

ÚR BÆJARLÍFINU

Mynd: Sigtryggur Ari.
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stúdentspróf. Þá kom Jónas Árnason 
rithöfundur að máli við mig og bað mig 
að koma með sér á nokkra almenna 
opna fundi víðsvegar um land. Jónas 
var fimmtán árum eldri en ég og við 
höfðum þá ekkert talast við. Aftur á 
móti hafði hann haft spurnir af því að 
ég hefði oft kvatt mér hljóðs á mál-
fundum í skóla og nú vildi hann hafa 
með sér í ferðina nýstúdent sem eins 
konar fulltrúa ungu kynslóðarinnar. 

Þetta var í upphafi þorskastríðsins 
við Breta haustið 1958 tveimur vikum 
eftir útfærslu landhelginnar í 12 mílur 
þann 1. september. Þá voru bresk her-
skip komin hingað á Íslandsmið til 
að freista þess að koma í veg fyrir að 
breskir togarar sem stunduðu ólöglegar 
veiðar hér við land innan tólf mílna 
markanna væru stöðvaðir af íslenskum 
varðskipum og færðir til hafnar þar 
sem þungar sektir biðu skipstjóra og 
útgerðar. 

Það vakti mikla athygli og umtal 
að svokallaðir „verndarar okkar“, þ. 
e. bandaríski herinn á Miðnesheiði, 
lét það með öllu afskiptalaust þótt 
þungvopnuð, bresk herskip beittu ís-
lenska sjómenn ofbeldi víðs vegar á 
miðunum umhverfis landið og réðust 
jafnvel á starfsmenn íslensku land-
helgisgæslunnar rétt fyrir framan nefið 
á Bandaríkjamönnum í herstöð þeirra 
á Miðnesheiði. 

Þessi stórtíðindi voru því kjörið 
tilefni til fundahalda og var umræðu-
efnið: „Hersetan og landhelgismálið“. 
Með okkur Jónasi í för um Norður-
land og Austurland var séra Rögn-
valdur Finnbogason. Við séra Rögn-
valdur þekktumst heldur ekki neitt, 
en þess ber að geta í framhjáhlaupi 
að nokkrum árum síðar giftumst við 

Rögnvaldur systrum, þeim Kristínu 
og Hallveigu Thorlacius. 

Við héldum fyrst fundi á öllum þétt-
býlisstöðum á svæðinu frá Siglufirði til 
Hafnar í Hornafirði, en fórum svo aðra 
ferð um Vestfirði, og þá var vinur minn 
og skólafélagi, Jón Baldvin Hannibals-
son, með í för í stað séra Rögnvaldar. 
Rúmu ári síðar var ég svo ráðinn til að 
ritstýra vikublaðinu Frjálsri þjóð sem 
Þjóðvarnarflokkurinn gaf út. Segja má 
að þetta langa fundaferðalag og rit-
stjórastarfið hafi orðið eldskírn mín í 
stjórnmálum.“

Þingmaður og ráðherra
„Vorið 1960 tók ég virkan þátt í því 
ásamt mörgum öðrum að skipuleggja 
fyrstu Keflavíkurgönguna gegn herset-
unni og síðar sama sumar vann ég að 
stofnun Samtaka hernámsandstæðinga 
sem urðu til á Þingvallafundi þá um 
haustið. 

Vorið 1962 tók ég svo sæti ofarlega á 
lista Alþýðubandalagsins í kosningum 
til borgarstjórnar hér í Reykjavík og var 
kosinn varaborgarfulltrúi. Ég sat þó 
ekki nema örfáa fundi í borgarstjórn, 
því að þá um sumarið báðu alþýðu-
bandalagsmenn á Norðurlandi vestra 
mig að skjótast norður í Siglufjörð til 
viðræðna við sig og svo vildi til að 
sá fundur var einmitt haldinn á 24. 
afmælisdegi mínum. En niðurstaða 
fundarins var sú að stefnt yrði að því 
í komandi þingkosningum að ég yrði 
í efsta sæti á lista Alþýðubandalagsins 
í þessu kjördæmi sem náði frá Hrúta-
fjarðarbotni um Húnavatnssýslur og 
Skagafjörð til Siglufjarðar. 

 Að sjálfsögðu réði það miklu að ég 
hafði áður kynnst fjölmörgum forystu-
mönnum flokksins á fundum um her-

stöðvamálið víðsvegar um kjördæmið. 
En þarna réðust sem sagt örlög mín! Ég 
hóf kosningabaráttuna fljótlega eftir 
áramótin 1963, enda augljóst að úr-

slitin gætu orðið tvísýn og miklu máli 
skipti fyrir mig að kynnast sem flestu 
fólki þennan vetur. Á kjördegi í júní náði 
ég kjöri sem landskjörinn þingmaður 

en með litlum atkvæðamun. Þar með 
dróst ég inn í gerningahríð íslenskra 
stjórnmála. Svo fór að þar hélt ég mig 
næstu 36 árin. 

KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 
Við tökum einnig við sérpöntunum.

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 699 1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt landSendum frítt um allt land í apríl

▶▶▶

Þrír góðir. Jónas Árnason rithöfundur, Jón Pétursson (afi Andra Snæs Magnasonar) og 
Ragnar Arnalds bera saman bækur sínar veturinn 1964 um aðgerðir gegn bandarískri 
hersetu.

Hvalfjarðargangan var tveggja daga ganga sumarið 1962 gegn áformum Banda-
ríkjastjórnar um nýjar herstöðvar í Hvalfirði. Fánaberinn er Sveinbjörn Beinteinsson, 
skáld og allsherjargoði. Við hlið hans stendur Jón Sigurðsson, síðar formaður Fram-
sóknarflokksins.

Úr gömlu Laugunum. Þangað var Ragnar 
mættur á hverjum degi sem ungur piltur 
í Laugarnesinu. 

Mynd Willem van de Poll frá 1934.Ragnar Arnalds heldur ræðu af þaki jeppa nærri Lækjartorgi haustið 1961.

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13
Nú einnig í Skipholti 70



S Á L F R Æ Ð I T R Y L L I R

„Magnaður og ógn
vekjandi sálfræðitryllir.“
Sunday Mirror

„Höfundur í heimsklassa.“
Crimezone.nl

... um sterkar konur, 
æsi leg ráða brugg 
og ástarævintýri.

„Mjög vel skrifuð, 
blæbrigðarík 
og flott saga, 

krydduð krassandi 
erótík og ástarþrá.“

Litteraturmagazinet

„LESIÐ! LESIÐ! LESIÐ!“
Cosmopolitan

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
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Fimm árum eftir að ég kom á þing 
var ég kjörinn formaður Alþýðu-
bandalagins og tók þá við af Hannibal 
Valdimarssyni sem sagt hafði skilið við 
flokkinn sem hann var formaður fyrir 
og stofnað annan flokk. Árið 1978 fór 
ég svo í ríkisstjórn undir stjórnarfor-
ystu Ólafs Jóhannessonar, lærimeistara 
míns úr lögfræðideild Háskólans, og 
varð ráðherra mennta- og samgöngu-
mála. Í þetta sinn varð þó kjörtímabilið 
harla stutt og stóð aðeins í hálft annað 
ár vegna upphlaups í Alþýðuflokknum. 
Eftir nýjar kosningar í desember 1979 
myndaði síðan Gunnar Thorodd-
sen stjórn snemma árs 1980 með 
nokkrum samflokksmönnum sínum 
úr Sjálfstæðisflokknum í algerri óþökk 
flokksforystunnar, og varð ég ráðherra 
fjármála næstu þrjú árin.“ 

Sjálfstæðið er sívirk auðlind
- Þú hefur komið að störfum Heims-
sýnar undanfarin ár. Gætirðu sagt mér 
frá tilurð þeirra samtaka? 

 „Umræður um hugsanlega aðild 
Íslendinga að Efnahagsbandalagi 
Evrópu, forvera ESB, hófust fyrst af 
einhverju ráði sumarið sem ég var ráð-
inn í framboð, þ. e. 1962. Ég fylgdist 
vel með þróun þessa máls og 36 árum 
síðar þ.e. sumarið 1998 sendi ég frá 
mér bók sem fjallaði um meginrökin 
gegn aðild Íslands að ESB, en hún 
nefndist Sjálfstæðið er sívirk auðlind. 

Tilefni þessarar útgáfu var að um 
þær mundir var áróðurinn fyrir inn-
göngu Íslands í ESB mjög að magn-
ast. Því var ákaft haldið fram að 
Íslendingar væru að einangrast frá 
öðrum ríkjum álfunnar vegna þess 
að þeir væru ekki komnir í ESB. Það 
ýtti mjög undir þennan sífellda söng að 
þessi árin fór aðildarríkjum ESB fjölg-
andi; upphaflega voru þau sex en urðu 
nú fimmtán. Jafnframt var útlit fyrir að 
önnur tólf kynnu að bætast í hópinn á 
komandi áratug. Eðli og uppbygging 
ESB breyttist hratt á þessum árum og 
lokaákvörðunin um nýja Evrópumynt 
var einmitt tekin vorið 1998. 

Í fyrrnefndu riti leitaðist ég við að 
varpa ljósi á stjórnarfarslega stöðu 
okkar Íslendinga og fjallaði ítarlega 
um möguleika okkar á því að varð-
veita sjálfstæði okkar og standa gegn 
því að fullveldisrétti þjóðarinnar væri 
afsalað í hendur þessu nýja og sívax-
andi stórríki.“

Heimssýn verður til
„Fjórum árum síðar, vorið 2002, tókum 
við okkur til nokkrir stjórnmálamenn 
úr þremur pólitískum flokkum, Fram-

sóknarflokknum, Sjálfstæðisflokknum 
og Vinstri hreyfingunni grænu 
framboði, og stofnuðum Heimssýn, 
þverpólitísk samtök sjálfstæðissinna 
í Evrópumálum. Steingrímur Her-
mannsson, fyrrv. formaður Fram-
sóknarflokksins, átti sæti með mér í 
tveimur ríkisstjórnum samtals í fimm 
ár og milli okkar var ávallt sterkur 
þráður. Auðveldast var að safna liði 
meðal vinstri grænna og framsóknar-
manna. En mjög mikilvægt var að við 
náðum góðum tengslum við unga 
sjálfstæðismenn, m.a. formann Sam-
bands ungra sjálfstæðismanna, Ingva 
Hrafn Óskarsson, sem var með okkur 
frá byrjun, svo og frænda minn Eyþór 
Arnalds, Guðlaug Þ. Þórðarson borg-
arfulltrúa og Guðmund H. Garðarson, 
fyrrv. þingmann. Illugi Gunnarsson, 
hagfræðingur og núverandi mennta-
málaráðherra, svo og Sigurður Kári 
Kristjánsson lögmaður voru einnig 
með okkur frá byrjun. 

Stofnun Heimssýnar fór þannig 
fram að við söfnuðum undirskriftum 
rúmlega eitt hundrað manna úr öllum 
stjórnmálaflokkum og gerðust þeir 
stofnfélagar. Í fyrstu stjórn Heimssýnar 
var ég formaður, Elínbjörg Magnús-
dóttir, fiskverkakona úr liði sjálfstæð-
ismanna var kjörin varaformaður, ritari 
var Páll Vilhjálmsson blaðamaður en 
Eyþór Arnalds gjaldkeri. Aðrir í stjórn 
voru þeir sem fyrr voru nefndir: Stein-
grímur, fyrrv. forsætisráðherra, Sig-
urður Kári Kristjánsson og Stefanía 
Traustadóttir félagsfræðingur. Meðal 
stofnenda var einnig Hjörtur J. Guð-
mundsson sem þá var háskólanemi og 
varð brátt mjög öflugur málsvari okkar. 

Ekki er nokkur vafi á því að stofnun 
þessara þverpólitísku samtaka gegn 
ESB-aðild átti með öðru sinn þátt 
í því að stöðva það gönuhlaup inn í 
ESB sem um skeið var útlit fyrir að 
gætu orðið örlög okkar Íslendinga. 
Nú er það sem betur fer liðin tíð og 
yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar 
hefur verið andvígur aðild að ESB í 
öllum skoðanakönnunum sem gerðar 
hafa verið mörg undanfarin ár. Engu að 
síður er ljóst að baráttan gegn framsali 
fullveldis til ESB mun halda áfram á 
komandi árum.“

Vitum hvað er „í pakkanum“
- Af hverju telur þú að forysta VG hafi 
fallið frá kosningaloforðum sínum um 
einarða andstöðu við aðild Íslands að 
ESB? 

„Þar kom tvennt til. Eftir hrunið 
2008–9 og kosningarnar vorið 2009 
stóðu leikar þannig að VG og Sam-

fylkingin fengu öruggan meirihluta 
á þingi, en Samfylkingin hamraði 
stöðugt á því að Íslendingar ættu að 
sækja um aðild að ESB. Samfylkingin 
var í stjórn með Sjálfstæðisflokknum 
í hruninu, og fyrstu örvæntingarfullu 
viðbrögðin sem merkja mátti hjá 
forystu sjálfstæðismanna fyrst eftir 
hrunið fólust einmitt í því að þar á 
bæ heyrðust raddir þess efnis að hyggi-
legt kynni að vera fyrir Íslendinga að 
hlaupa í skjól hjá ESB ef það mætti 
verða til þess að ESB drægi þjóðina 
upp úr fjármálakviksyndinu sem hún 
var þá fallin í. 

Við þessar óvenjulegu aðstæður 
féllst forysta Vinstri grænna á kröfu 
Samfylkingarinnar um að send yrði 
aðildarumsókn til ESB. Vafalaust hafa 
forystumenn VG óttast að fyrirhugað 
stjórnarsamstarf við Samfylkinguna 
væri í hættu ef ekki yrði fallist á kröf-
una um aðildarumsókn. Þetta var að 
sjálfsögðu afleit ákvörðun af hálfu VG 
og ég barðist ásamt mörgum öðrum á 
móti þessari stefnubreytingu. En þetta 
varð þó ofan á. 

Engu að síður hefur VG aldrei lýst 
því yfir að skynsamlegt sé fyrir Ís-
lendinga að ganga í ESB. Þvert á móti 
hefur ávallt verið samþykkt á fundum 
VG að flokkurinn sé andvígur aðild. 
VG hefur lagt áherslu á að þjóðin eigi 
seinasta orðið í þessu máli og um leið 
gælt við þá hugmynd að skynsamlegt 
geti verið „að kíkja í pakkann“ og sjá 
hvað í boði sé. Það hefur þó alltaf legið 
ljóst fyrir hvað er „í pakkanum“. Það 
eru þess háttar kröfur af hálfu ESB að 
Íslendingar geta aldrei fallist á þær, 
meðal annars varðandi fiskveiðar er-
lendra útgerða í landhelgi Íslendinga. 
Eftir að viðræður milli Íslendinga og 
ESB höfðu staðið í nokkur ár lá það 
ljóst fyrir að afstaða ESB hafði ekkert 
breyst og nú hefur aðildarumsóknin 
verið afturkölluð.“
- Hvernig lýst þér á stjórnmálaástandið 
og hvaða möguleika sérð þú í stöðunni 
fyrir Ísland í lengri framtíð? 

„Ég er sannfærður um að við okkur 
Íslendingum blasir björt framtíð, ef 
rétt er á haldið. Það sama verður ekki 
sagt um ríkin sem aðild eiga að ESB. 
Atvinnuleysi er gríðarlegt í löndum 
ESB og andstaðan við ESB-aðild fer 
vaxandi víðast hvar í aðildarríkjunum. 
Þar að auki bendir sitthvað til þess að 
Bretar kunni að segja úr ESB innan 
tíðar. Segir það ekki allt sem segja þarf 
um ástandið innan ESB? Um ESB má 
segja að það sé hægara í að fara en úr að 
komast. Íslendingar geta þakkað fyrir 
að hafa ekki látið flækja sig í það net.“

Mynd: Sigtryggur Ari.



Gaaraleikhúsið kynnir

eftir Karl Ágúst Úlfsson

Föstudag 15. apríl kl 20.00 Uppselt
Sunnudag 17. apríl kl 20.00 Uppselt
Föstudag 22 apríl kl.20.00
Föstudag 29 apríl kl 20.00

midi.is

5655900

Næstu sýningar



Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Hraunbergi 4, 111 Reykjavík, sími 530 9500

• Frí heimsending
• Góð kjör fyrir eldri  

borgara og öryrkja
• Gerðu verðsamanburð
• Mówimy po polsku

góð þjónusta
ogPersónuleg

Opið alla virka daga kl. 8:30-18:00

Heilbrigð skynsemi

Heilsugæsla
efra Breiðholts

Gerðuberg

Lyf á lægra verði

Frítt söluverðmat
Reynsla og vönduð vinnubrögð

Hringdu núna.
Davíð Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 897 1533
david@fr.is

prent.indd   1 18.5.2015   15:45:00

Fyrirtæki
húsFélög

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

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

16. apríl 2016

Bjöllukór 
og söngur
Á morgun, sunnudag, verður 

guðsþjónusta og barnastarf í 
Háteigskirkju klukkan 11. Bjöllukór 
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar flytur 
tónlist og tekur þátt í helgihaldinu. 
Stjórnandi er Karen J. Sturlaugs-
son. Félagar úr Kór Háteigskirkju 
syngja. Organisti er Kári Allansson 
og séra Eiríkur Jóhannsson þjónar 
fyrir altari.

MENNING

Orgeltónleikar, tileinkaðir 
minningu Jóns Stefánssonar
Á morgun, sunnudag, heldur Lára 

Bryndís Eggertsdóttir orgeltón-
leika í Langholtskirkju og hefjast þeir 
kl 17. Dagskrá tónleikanna verður 
helguð minningu Jóns Stefánssonar en 
á efnisskránni eru nokkur uppáhalds 
orgelverka hans, m.a. hinn undurfagri 
sálmaforleikur Johanns Sebastian Bachs 
Schmücke dich O liebe Seele ásamt 
fleiri verkum sem Jón lék sjálfur á 
fyrstu tónleikum sínum á Noack-org-
elið í Langholtskirkju árið 1999. Vivaldi 
skýtur einnig upp kollinum, sem og 
minna þekktir kollegar, hans eins og 
hinn þýski Walther og spænski Ant-
onio Soler. 

Lára Bryndís kynnir tónlistina milli 
verka. Hún er fædd í Reykjavík árið 
1979 og ólst upp í Kópavogi. Sex ára 
gömul hóf hún nám í píanóleik en 
fyrstu skrefin á orgelbrautinni tók hún 
14 ára gömul þegar hún hóf að leika 
í guðsþjónustum í Langholtskirkju í 

forföllum Jóns Stefánssonar. Síðar sneri 
hún sér alfarið að tónlistinni og lauk 
8. stigi á orgel ásamt kantorsprófi frá 
Tónskóla Þjóðkirkjunnar vorið 2001 
og einleikaraprófi ári síðar. Þá lauk hún 
einnig prófum frá Tónlistarháskólanum 
í Piteå í Svíþjóð. Aðalkennarar hennar 
voru Hörður Áskelsson á Íslandi og 
prófessor Hans-Ola Ericsson í Svíþjóð. 

Lára hefur sérstaklega sterk tengsl 
við Langholtskirkju þar sem hún tók 
þátt í fjölbreyttu kórastarfi, og aðeins ári 
eftir að hún hóf formlegt orgelnám hélt 
hún fyrstu opinberu tónleika sína á ný-

vígt orgel Langholtskirkju. Hún hefur 
verið búsett í Danmörku síðan árið 
2008 og lauk árið 2014 meistaragráðu 
í kirkjutónlist við Tónlistarháskólann í 
Árósum þar sem aðalkennarar hennar 
voru Ulrik Spang-Hanssen (orgel) og 
Lars Colding Wolf (semball). Hún 
starfar nú sem organisti við Sønderbro-
-kirkju í Horsens og semballeikari hjá 
baroksveitinni BaroqueAros í Árósum. 
Lára hefur hlotið ýmsar viðurkenn-
ingar fyrir frábæran námsárangur og 
má þar nefna styrk úr Minningarsjóði 
Jean-Pierre Jacquillat árið 2002, önnur 
verðlaun í einleikarakeppni Prinsens 
Musikkorps í Danmörku árið 2013 
og Tónlistarverðlaun Rótarý á Íslandi 
árið 2014. 

Miðasala er við innganginn. Al-
mennt miðaverð er kr. 2000 kr og kr. 
1500 fyrir félaga í Listafélagi kirkj-
unnar og eldri borgara en ókeypis er 
fyrir börn. 

Diddú 
og Anna 
Guðný
Í dag laugardag, klukkan 16, efna 

Anna Guðný Guðmundsdóttir og 
Sigrún Hjálmtýsdóttir til notalegra 
síðdegistónleika í Hannesarholti, 
Grundarstíg 10. Fjögur portrettverk 
eftir listakonuna Kristínu Þorkels-
dóttur af Diddú verða til sýnis á tón-
leikunum. Kaffihúsið í Hannesarholti 
verður opið fyrir og eftir tónleikana.

Mozart og 
Kreisler í 
Gerðubergi
Guðný Guðmundsdóttir fiðluleik-

ari og Nína Margrét Grímsdóttir 
píanóleikari flytja verk eftir Wolfgang 
Amadeus Mozart og Fritz Kreisler á 
tónleikum í Gerðubergi á morgun, 
sunnudag, kl. 13:15. Á efnisskránni er 
sónata í g-dúr eftir Mozart, Adagio-Al-
legro eftir Kreisler, rondo úr serenöðu 
í d-dúr eftir Mozart og verk Kreislers, 
Schön Rosmarin. Ókeypis aðgangur.

Barnamenningarhátíð
Árleg barnamenningarhátíð 

Reykjavíkur verður haldin í 
næstu viku, dagana 19.–24. apríl. Af 
því tilefni fara fram fjölbreyttir list-
viðburðir í grunnskólum, leikskólum, 

frístundamiðstöðvum og listaskólum. 
Einnig verður boðið upp á dagskrá í 
Ráðhúsinu og Hörpu. Frekari upplýs-
ingar um hátíðina má finna á heima-
síðu hennar barnamenningarhatid.is. 

Lára Bryndís Eggertsdóttir tileinkar tónleik-
ana minningu Jóns Stefánssonar organista. 

Háteigskirkja þykir eitt fegursta guðshús 
bæjarins. Teikningar að því gerði Halldór 
H. Jónsson arkítekt.

Setningarhátíð Barnamenningarhátíðar fer 
fram í menningarhúsinu Hörpu.

Sigrún Hjálmtýsdóttir sópransöngkona. Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari.



Upplýsingasími: 530 3000
skidasvaedi.is

Opið
Virka daga: kl. 14–21

Helgar: kl. 10–17

Dags- og klukkustundakort 
fást á N1 Ártúnshöfða og 
Lækjargötu Hafnarfirði.
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SKÍÐA- OGBRETTASKÓLI Í BLÁFJÖLLUM UM HELGAR

OPIÐ KL. 10–17 UM HELGINA
Í BLÁFJÖLLUM OG SKÁLAFELLI
SÍÐASTA HELGI VETRARINS Í SKÁLAFELLI

KOMDU 
Í FJÖLLIN
NÆGUR SNJÓR



FJALLAGRÖSUMMEÐ

Íslensk náttúra. Ilmandi mosi og ægifögur �allasýn. Þú kastar mæðinni og virðir 
fyrir þér fegurðina; Kirkjufell, þetta sérstæða, hnarreista flaggskip Snæfellsnessins.
 
Við höfum nýtt okkur íslensk �allagrös frá upphafi byggðar. Heilnæm og frískandi 
hafa þau haft áhrif til góðs á líkama og sál, handtínd í íslenskri náttúru. Tópas hefur 
sömuleiðis fylgt okkur gegnum tíðina. Saman munu þau gera það áfram.

www.frum.is • sími 568 1000
hönnun - umbrot - auglýsingar

…góður punktur
Grensásvegur 12A • Sími 568 1000 • frum.is

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni 

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar 

Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun
FR
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Hringbraut 92, í miðbæ Keflavíkur    867-4434 & 421-8989

www.bbguesthouse.is

2 manna

herbergi

9.000
kr

2 manna

herbergi

9.900
kr

Á leiðinni til útlanda?
Innifalið í verði er gisting, morgunverður, 

keyrsla í flug, geymsla á bíl og skil á bíl 

við flugstöð við heimkomu

Sú var tíðin að hreinlæti og snyrti-
leg umgengni þóttu aðalsmerki 
heimila, sveitabýla, vinnustaða, 

bæja og borga. Borgaryfirvöld í Reykja-
vík sáu lengi vel sóma sinn í því að 
halda borginn hreinni og vel hirtri 
enda hafði höfuðborgin orð á sér fyrir 
að vera ein þrifalegasta borg Evrópu. 
Eftir að dró úr hús-
næðisskorti skömmt-
unaráranna var gert 
átak í gangstéttagerð 
og lagningu varanlegs 
slitlags á götur og mik-
ill metnaður lagður í 
það að halda borginni hreinni undir 
slagorðinu: Hrein torg – fögur borg. 
Lengi vel fór Reykjavíkurborg fyrir 
öðrum sveitarfélögum í þessum efnum.

Nú er öldin önnur og  reyndar svo 
komið að borgaryfirvöld sjá ekki 
lengur sóma sinn í að sinna lögboðnu 
hlutverki á þessum sviðum. Búskuss-
arnir trassa þau sjálfsögðu verkefni að 
þrífa götur, slá grasbletti á sumrin eða 
ryðja snjó af götum, stígum og gang-
stéttum á veturna.

Nú hafa borgaryfirvöld tekið þá 
ákvörðun að götur og göngustígar 
sem koma skítug og sandi borin 
undan vetrinum verði ekki þvegin í 
vor: „Það rignir burt“ – segja þau. Þessi 
óþrifnaður hefur í för með síaukna 
loftmengun sem bitnar á fólki með 
öndunarfærasjúkdóma. Halda þarf 
leikskólabörnum æ oftar innandyra 
en borgyfirvöld kætast og segjast spara 
3,5 milljónir.

 Á sama tíma er fjámunum borgar-
búa ausið í hvert gæluverkefnið á fætur 
öðru. Skemmst er að minnast breyting-
anna á Grensásvegi upp á tæpar 200  
milljónir, kostnaðarsamra breytinga á 
Hlemmi til að koma þar fyrir veitinga-
húsum og mögulegra ferjusiglinga upp 
á Akranes fyrir túrista – allt á  kostnað 
borgarbúa.

Það hefur löngum farið saman hjá 
búskussunum, óþrifnaður, óregla og 
bruðl, og svo er því miður enn.

Baksíðan
Marta Guðjónsdóttir
kennari og varaborgarfulltrúi

Auglýsingar: 

578 1190
auglysingar@fotspor.is

Reykjavík 
vikublað 

kemur út alla
laugardaga

I-heildverslun
Helluhraun 22 – Hafnarfirði- S: 555-2585

Facebook.com/neatorobot - www.neatorobot.is 

Mest verðlaunaðaryksuguvélmennið


