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Ný fiskiskipahöfn?

Aðsóknarmet á
skíðasvæðunum

„Fjármögnun
tryggð við
uppbyggingu
Landspítala
við Hringbraut“

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri

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

Fáanleg í 12 litum
í fullorðins- og barnastærð.

Nánar um sölustaði á facebook

hönnun • umbrot • auglýsingar • prentun

Mynd: Sigtryggur Ari.

Nafnspjöld • Boðskort • Bæklingar • Bréfsefni
FRUM

Þorkell Sigurlaugsson
í viðtali um spítalann
og skipulagsmálin

Litaljósritun • Ritgerðir • Plastkort • Prentun • Reikningar
Skýrslur • Fasteignaauglýsingar • Dreifibréf o.fl. o.fl.

…góður punktur
www.frum.is • sími 568 1000
Grensásvegur
12A
• - Sími
568 1000 • frum.is
hönnun
- umbrot
auglýsingar

Lágt lyfjaverð
Sími 511-0200 - farmasia@farmasia.is

Nýtt sjálfstætt starfandi apótek í Suðurveri

Opið alla virka daga frá 08.00 til 20.00
Opið um helgar:
Laugardaga frá 10-18 - Sunnudaga frá 13-18
Persónuleg og góð þjónusta í nágrenni við þig

2

30. apríl 2016

Rennibraut og
fjölnota íþróttahús

FRÁ LESENDUM

L

esandi, uppalinn nærri
Hlemmi, hringdi og vildi
koma á framfæri athugasemd
við umfjöllun um hús Egils Vilhjálmssonar í síðasta blaði. Viðbyggingin,
vestan megin við hús Egils, hefði
verið reist 1945, ekki 1943, eins og
fram kom í greininni. Þá hefði fyrirtæki Egils byggt yfir strætisvagna líka,
ekki eingöngu langferðabíla. Þessu er
hér með komið á framfæri.
Lesandi skrifaði okkur í tilefni umfjöllunar um svokölluð Panamaskjöl:
„Er það traustvekjandi með tilliti til
hlutlægni Ríkisútvarpsins að það
hefji samstarf við Reykjavik media
(Jóhannes Kr. Kristjánsson), Kjarnann
og Stundina? Hafa íslensk skattayfirvöld heimild til þess að gera umrædd
skjöl upptæk? Geta einstaklingar setið
á jafnmikilvægum gögnum sem varða
sumpart þjóðarhag og nýtt í eiginhagsmunaskyni, bæði pólitískt og
fjárhagslega? Er ekki hætta á því að
óvandaðir menn geti nýtt sér gögn af
þessu tagi til fjárkúgunar? “
Enn annar lesandi sendi okkur
þessar línur: „Sérlega áhugavert
viðtalið við Ólaf Elíasson píanóleikara, sem birtist í blaðinu 9. apríl sl.

Á

Eftirstöðvar Svavars-samninganna hefðu
numið 208 milljörðum nú í sumar.

Öllum sem vilja vita má ljóst vera að
InDefence-hópurinn bjargaði þjóðinni undan þeirri skelfilegu áþján
sem við blasti eftir samþykkt Svavars-samninganna. Rétt er að rifja upp
að hefðu samningarnir öðlast gildi
næmu eftirstöðvar þeirra nú í sumar
tæpum 208 milljörðum króna, eða
um 8,8% af áætlaðri vergri landsframleiðslu þessa árs, en hér er byggt á
útreikningum Hersis Sigurgeirssonar,
dósents við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.“

fundi hverfisráðs Grafarvogs
12. apríl sl. var samþykkt
samhljóða að hvetja borgarstjórn til að hefja þegar í stað byggingu
fjölnota íþróttahúss í tengslum við Egilshöll. Í bókun ráðsins segir: „Ljóst
er að þörfin fyrir slíkt hús er brýn
og boltadeildir Fjölnis eru á hrakhólum með húsnæði. Frjálsíþróttadeild Fjölnis hefur óskað eftir að fá
til afnota austurgafl Egilshallar og
styður hverfisráð þá ósk enda hægt
að útbúa hann á hagkvæman hátt
og þannig skapa viðunandi aðstöðu
fyrir deildina sem í dag hefur enga
aðstöðu.“
Ráðið fer þess einnig á leit við borgarstjórn að annarri rennibraut verði
bætt við Grafarvogslaug og bent er á
að fimmta hvert barn í borginni búi
í hverfinu.

Grafarvogslaug.

Verkalýðsdagurinn
Á

þingi evrópskra verkalýðsfélaga í
París árið 1889 var samþykkt tillaga Frakka þess efnis að 1. maí skyldi
verða alþjóðlegur frídagur verkafólks.
Fyrsti maí varð fyrir valinu því rótgróin
hefð var fyrir því í sunnanverðri álfunni að menn tækju sér frí þennan dag.
Í Skandinavíu var 1. maí fyrsti dagur
sumars og helgaður heilagri Valborgu,
sem var ensk prinsessa, trúboði og
abbadís í Þýskaland. Svíar halda enn
Valborgarmessu hátíðlega kvöldið fyrir
1. maí.
Árið 1923 var fyrst gengin kröfuganga á 1. maí í Reykjavík og hefur hún
verið árviss viðburður síðan.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.

Mikill halli
á rekstri
Reiðhjólahjálmar afhentir borgarinnar
F
Á
Heklumenn með börnum í Ísaksskóla.

Krafist 100 þúsund króna lágmarkslauna
á útifundi á 1. maí 1977.

Elsti starfandi
skáti landsins

R

agnheiður Jósúadóttir tók meðfylgjandi mynd á sumardaginn
fyrsta af Björgvini Magnússyni, fyrrverandi skólastjóra, en hann hefur
um árabil haft umsjón með skátaguðsþjónustunni í Hallgrímskirkju.
Björgvin er fæddur 1923 og verður
því 93 ára á þessu ári. Hann gerðist
ungur skáti í Skátafélaginu Völsungum í Laugarnesskóla og stýrði
Skátaskólanum á Úlfljótsvatni um
árabil.

élagar í Kiwanis-klúbbnum
Heklu afhentu nemendum
Ísaksskóla reiðhjólahjálma í vikunni. Vel var tekið á móti Kiwanismönnum og þökkuðu börnin fyrir
sig með söng. Í frétt frá klúbbnum
segir: „Heklufélagar afhenda alls 252
hjálma í skólum Reykjavíkur og hafa
fengið mismunandi móttökur.“
Sem kunnugt er hafa borgaryfirvöld amast við því að börnum séu

gefnir reiðhjólahjálmar, en Eimskipafélag Íslands styrkir verkefni
Kiwanis-manna. Ólafur William
Hand, upplýsingafulltrúi Eimskips,
sagði á dögum að þessar gjafir hafi
„án efa átt hvað mestan þátt í því að
í dag er ekki lengur „hallærislegt“
að nota hjálm. Það hefur mörgum
sinnum verið staðfest að þessir tilteknu hjálmar hafi bjargað mannslífum“.

rsreikningi Reykjavíkurborgar
fyrir árið 2015 var vísað úr borgarráði á fimmtudaginn var til fyrri umræðu í borgarstjórn. Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar
var neikvæð um 4,9 milljarða króna
en áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri
niðurstöðu um 7,2 milljarða. Rekstrarniðurstaðan er því 12,3 milljörðum
króna lakari en áætlanir stóðu til.

MYND VIKUNNAR

M

agnús Lyngdal Magnússon tók þessa mynd
á dögunum af vinsælu
sjónarhorni ljósmyndara, Gróttu.
Elstu heimildir um hana eru í fógetareikningum frá því um miðja
16. öld. Nafnið þykir fornlegt og
benda til þess að þar hafi lengi verið
búið. Fram eftir öldum var Grótta
ekki eyja, heldur breiður nyrsti hluti

Góði dátinn Svejk og vinur hans Hasek
gamanharmleikur eftir Karl Ágúst Úlfsson

Allra síðustu sýningar

Föstudaginn 29. apríl kl 20.00 Uppselt
Sunnudaginn 1. maí kl 20.00
Föstudaginn 6. maí kl 20.00

Miðapantanir
í síma 565 5900
Midi.is
„Kvöldstund með Svejk og Hasek
verður aldrei minna en skemmtileg“

Þorgeir Tryggvason Morgunblaðið

Seltjarnarness. Hún þótti kostajörð,
en eftir Básendaflóðið 1799 hallaði
verulega undan fæti og var jörðin um
tíma talin óbyggileg. Básendaflóðið
eru einhverjar mestu náttúruhamfarir Íslandssögunnar. Hafrót og
stórflóð ollu gífurlegum skemmdum.
Landbrot varð geigvænlegt á Seltjarnarnesi og kirkjan að Nesi við
Seltjörn mun hafa fokið í heilu lagi

af grunni sínum. Búskapur hófst að
nýju í Gróttu á síðari hluta 19. aldar
og þar var reistur viti. Nýr viti var
byggður eftir síðari heimsstyrjöld,
en ljós hans voru tendruð 1947. Seltjarnarnesbær eignaðist bæjarhúsin
í Gróttu árið 1994 og hefur gert þau
upp með myndarlegum hætti. Á
varptímanum, frá 1. maí til 15. júlí,
er ekki heimilt að fara út í eyjuna.

ÍSLENSKA SIA.IS DAS 78734 04/16

Nýtt happdrættisár byrjar 10. maí
Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu.
heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður
30 milljón króna vinningur
dreginn út 6 sinnum á happdrættisárinu
Miðaverð 1.500 kr. á mánuði á árinu
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

Kauptu miða á www.das.is
eða í síma 561 7757
Fylgstu með okkur á Facebook

Við þökkum þér fyrir að taka þátt í happdrætti das
og gera lífið okkar hér á Hrafnistu betra.
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AF NETINU

Fleyg ummæli

Ný fiskiskipahöfn
og íbúðahverfi

F

ramtíðarhugmyndir um Örfirisey hafa reglulega komið til umræðu
hér í blaðinu. Gestur Ólafsson, arkítekt og skipulagsfræðingur,
viðraði hugmyndir fyrir áramót um uppbyggingu íbúðahverfis þar
fyrir ungt fólk – í göngufæri í við miðbæinn. Þá benti Hjörtur Gíslason
útgerðarmaður á það hér í blaðinu nýverið að þrengt sé að útgerðinni í
gömlu höfninni.
Fyrir nokkrum árum setti Ívar Örn Guðmundsson, hjá Naxos arkítektum, fram hugmynd að nýrri fiskiskipahöfn utan við gömlu höfnina,
auk nokkurra áfanga frekari uppfyllinga, en teikningar hans má sjá hér
að neðan. Þessar hugmyndir eru athyglisvert innlegg í umræður um
framtíðaruppbyggingu í Örfirisey.
Með réttu ættu borgaryfirvöld að laða fyrirtæki í sjávarútvegi til Reykjavíkur. Hér er öll þjónusta til staðar, íbúar hvergi fleiri og hér ætti að vera
hagkvæmast að reka útgerð, fiskvinnslu og hvers kyns aðra starfsemi
tengda sjávarútvegi. Slík starfsemi þarf þó að vera í hæfilegri fjarlægð
frá íbúðabyggð, verslun og þjónustu, en samt sem áður er ekkert því til
fyrirstöðu að stækka Örifirisey verulega með uppfyllingum út í Hólmana.
Þar mætti hugsa sér fjölmennt íbúðahverfi í framtíðinni sem gæti orðið
til að styrkja miðbæinn til muna.
Björn Jón Bragason

Enga list lærir ein ríkisstjórn fljótar
af annarri en þá að næla sér í fé úr
vösum borgaranna.

- Adam Smith
1723–1790 skoskur
heimspekingur og hagfræðingur.
Úr Auðlegð þjóðanna frá árinu 1776
í þýðingu Þorbergs Þórssonar.

Bylting á Bifröst

B

yltingafræði er ný þverfagleg
námsbraut við Háskólann á
Bifröst, sem vakti áhuga okkar
hjá Reykjavík vikublaði. Við höfðum
samband við dr. Njörð Sigurjónsson sem hefur umsjón með náminu.
Hann segir byltingafræði fela í sér
„nýja nálgun á sviði breytingastjórnunar, stjórnmálafræði, samfélagsrýni,
menningarfræði, lista, heimspeki og
markaðsfræði“. Námslínan henti fólki
sem vilji nota gagnrýna hugsun og
þekkingu á samfélaginu til að leiða
umbætur og starfa sem stjórnendur
og leiðtogar innan fyrirtækja, stofnana
eða á öðrum vettvangi.
En hvað er átt við með hugtakinu
byltingu í þessu samhengi? Njörður
segir að hugtakið sé hér notað um
samfélagsbreytingar í víðum skilningi,
hvort sem um er að ræða herferðir
hvers konar, mannréttindabaráttu eða
jafnvel „brjóstabyltingar“. Með náminu
sé horft á bæði jákvæðar og neikvæðar
hliðar byltinga og þær notaðar til að
tengja saman ólíkar fræðigreinar, en því
lýkur með BA gráðu í byltingafræðum,
séríslenskri prófgráðu. Námið eigi þó
margt skylt með þverfaglegu námi í

Dr. Njörður Sigurjónsson hefur umsjón
með náminu.

heimspeki-hagfræði-stjórnmálafræði
sem hefur verið í boði á Bifröst um
nokkurra ára skeið.
Námið er að sögn Njarðar „stöðug
rannsókn, ferli agaðrar og skapandi
hugsunar, sem myndar tengingu á milli
fræða og raunverulegra verkefna sem
unnin eru í samvinnu við grasrót, atvinnulíf og samfélag“.
Áhugasömum er bent á að umsóknarfrestur er til 15. júní nk. Nánari
upplýsingar má finna á heimasíðu Háskólans á Bifröst, bifrost.is.

Skyldufrídagar

Þ

HÚSIN Í BÆNUM

Hótel Loftleiðir

H

ótel Loftleiðir og tengdar
byggingar á Reykjavíkurflugvelli voru reistar á árunum
1962–1975 eftir teikningum Gísla
Halldórssonar arkítekts en upphaflega stóð til að flugstöð yrði á
þessum stað. Framkvæmdir við
skrifstofubyggingu Loftleiða hófust
þarna 1962 og hafist var handa við
byggingu hótelsins tveimur árum
síðar. Útveggir hótelsins voru gerðir
erlendis og komu fullgerðir til landsins, sem og einangrun og gler í alla
glugga. Þegar árið 1968 var farið að
huga að stækkun hótelsins og var
viðbyggingin tilbúin 1971. Eftir sameiningu Loftleiða og Flugfélags Íslands reyndist nauðsynlegt að stækka
skrifstofurými félagins og lauk þeim
framkvæmdum 1975. Húsið var enn
hækkað og stækkað fyrir fáeinum
árum í stíl við eldri byggingar.
Gísli Halldórsson (1914–2012),
lauk prófi frá Iðnskólanum í Reykjavík 1933 og sveinsprófi í húsasmíði
árið 1935. Að því loknu lá leið hans

til Kaupmannahafnar þar sem
hann lauk prófi
sem byggingarfræðingur frá
Det Tekniske
Selskabs Skole
árið 1938. Síðan
stundaði hann
nám í Det Kong- Gísli Halldórsson arkítekt.
elige Akademi
for de Skønne Kunster 1938–1940 en
kom þá heim vegna síðari heimsstyrjaldarinnar. Hann lauk brottfararprófi
sem arkítekt 1947.
Gísli var þjóðkunnur maður á
sinni tíð, borgarfulltrúi 1958–1974
og forseti Íþróttasambands Íslands
1962–1980. Hann teiknaði fjölda
þekktra bygginga í borginni. Þar á
meðal má nefna flugturninn við hlið
Hótels Loftleiða, Íþróttaleikvanginn
í Laugardal, Laugardalshöllina, Lögreglustöðina við Hverfisgötu, Tollstöðina við Tryggvagötu, Hótel Esju
og fleiri byggingar.
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að er eins og það komi einhver
deyfð yfir atvinnulífið í aprílmánuði ár hvert. Oft lenda
páskar á þennan mánuð, síðan sumardagurinn fyrsti og 1. maí rétt á eftir. Ég
man aprílmánuð þar sem sem aðeins
14 vinnudagar voru í mánuðinum,
innan við helmingur mánaðarins.
Margir eru hikandi við að byrja á
nýjum verkefnum fyrir páska og fresta
þeim fram yfir þá. Svipað má segja
um desembermánuð. Margir fleiri
frídagar koma í öðrum mánuðum
t.d. annar í hvítasunnu, 17. júní, 1.
maí eins og áður var getið, verslunarmannahelgin o. fl.
Alls eru þessir frídagar 14 talsins,
en sumir lenda á helgum, svo að
meðaltalið er um 11 dagar. Þessum
lögbundu frídögum er ákaflega illa
raðað niður, bæði fyrir launþega og
vinnuveitendur, enda ekki ákveðnir
af þeim né fyrir þá. Menn taki eftir
að það eru engir lögbundnir frídagar
um hábjargræðistíma landbúnaðarins,
nema frídagur verslunarmanna, sem
byrjaði 1891. Sumir þessara frídaga
lenda inni í vinnuvikunni, stytta hana
og skera í sundur.
Sú starfsemi fer vaxandi, sem ekki
er hægt að loka á þessum dögum. Má
þar nefna sjúkrahús, heilsugæslu, löggæslu, öryggisgæslu, sjónvarp, ferðaþjónustu, samgöngur, skemmtanir,
veitinga- og gistihús, flug, siglingar,
fiskveiðar, verslun í æ ríkari mæli o.fl.
o.fl.
Það er ekki lengur í samræmi við
lýðræðislega þróun samtímans að
skipa mönnum að ofan, hvenær þeir
taka sér frí, heldur fer það eftir þörfum
hvers og eins. Ég legg til að þessir lögskipuðu frídagar verði afnumdir en
þessum 11 frídögum bætt við orlofið.
Síðan er það hlutverk launþega og
vinnuveitenda að semja um hvenær
þessir frídagar verða teknir út. Þá geta
menn bætt þessum fríum við helgar
sem þeim hentar en eru ekki skyldir

„

Höfundur er
Jóhann J. Ólafsson,
lögfræðingur

Menn taki eftir
að það eru engir
lögbundnir frídagar um
hábjargræðistíma landbúnaðarins.
til að taka 3ja daga helgar í apríl eða
maí t.d.
Atvinnulífið verður fyrir minni
truflunum og verður afkastameira.
Nú eru fjárfestingar, vélar, sjálfvirkni
og kerfi ýmis konar, æ ríkari þáttur
í verðmætasköpuninni. Óþarfi er að
gefa kapítalinu frí á meðan mannfólkið hvílir sig.
Þeir sem vilja halda sumardaginn
fyrsta, 1. maí, eða 17. júní hátíðlega
taka sér einfaldlega frí þá daga. Það
er enginn að tala um að leggja þessar
hátíðir niður. Það er hins vegar alveg
óþarfi að senda alla þjóðina heim og
drepa á vélinni á meðan, enda orðið
erfiðara af tæknilegum ástæðum eins
og fyrr er talið. Einnig mætti færa
þessar hátíðir á sunnudaga, þar sem
frídagarnir eru komnir annað.
Ég er viss um að ef þessum hátíðisdögum væri haldið uppi af þeim, sem
virkilega hafa áhuga á því, yrðu þeir
ennþá hátíðlegri.

Tónlistin og kórsöngurinn gegna svo
stóru hlutverki í menningu kirkjunnar. Engin trúarbrögð
óma eins af fögrum söng
og lúterskur siður. Þar
leggur kórfólkið mikið
að mörkum og auðgar
fagurt mannlíf.
- Séra Gunnlaugur Stefánsson
á tru.is, 21. apríl sl.
Búist er við áframhaldandi aukningu kaupmáttar en það er einfaldlega ekki verið að byggja nóg af
íbúðum til að anna eftirspurn, því
þjóðinni fjölgar og við
erum farin að flytja inn
vinnuafl aftur. Síðustu
ár hefur byggingaiðnaðurinn verið að taka við
sér en hefur samt meira einbeitt sér
að hótelbyggingum, þar sem ferðamannafjöldinn vex á stjarnfræðilegum hraða. Þetta ýtir enn frekar
undir hækkun fasteignaverðs.
- Sigríður Hrund Guðmundsdóttir á Vísi, 27. apríl sl.
Það var þá framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins, Hrólfur Ölvisson
sem þótti vænlegastur til að stjórna
BM Vallá, Sementsverksmiðjunni,
Björgun og Jarðborunum þegar
dauðalistanum sleppti. Fjölþætt
snilli og tækniþekking er mikill kostur
þegar kemur að fyrirtækjarekstri. Auk þess
að vera sáttasemjari í
Framsóknarflokknum sem Höskuldur Þórhallsson myndi þekkja
manna best.
Er ekki annars merkilegt hversu
margir af helstu viðskiptajöfrum
landsmanna tengjast þessum virðulega stjórnmálaflokki margra helstu
ráðherra okkar í áratugi?
- Halldór Jónsson
á síðu sinni á blog.is, 26. apríl sl.
En hvers vegna í ósköpunum ætti
alþingi að stytta kjörtímabilið?
Fyrir því eru engin frambærileg
rök.
Í óðagotinu á dögunum, þegar
þáverandi forsætisráðherra sagði af
sér með litlum fyrirvara og skyndileg
tortryggni
varð milli
manna í stjórnarflokkunum, var
nefnt að til greina kæmi að stytta
kjörtímabilið. En fyrir slíku eru
engin eðlileg rök lengur, nú þegar
ljóst er að stjórnarflokkarnir hafa
náð saman með eðlilegum hætti og
ríkisstjórnin nýtur öflugs meirihluta
á alþingi.
- Úr pistli Vefþjóðviljans
á andriki.is, 21. apríl sl.
Eftir sendiherrastarf, m.a. í Washington og NATO, leyfi ég mér að
fullyrða að virkt átak væntanlegs
þjóðaröryggisráðs er til þess fallið
að stuðla að trúverðugri festu í utanríkismálum. Sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi
spurði á opnum fundi
í Varðberg á dögunum
hver væri stefna Íslands
í varnarsamstarfinu.
Sjálfir yrðum við fyrst að tjá hug
okkar. Er það horfa með forgangi
til makrílmarkaðsins í Rússlandi en
ekki viðskiptaþvingana vegna yfirgangs og stríðsaðgerða í Úkraínu?
Og hvað um þá allsherjarlausn sem
nefnd var Kínagáttin, hugarfóstur
forseta landanna? Bandarískir ráðamenn hafa sparað sér allar ferðir
hingað um árabil. Er nú ekki tími
til kominn að líta á samskipti okkar
við umheiminn í heild og reyna að
leysa þá gátu fyrir okkur og aðra?
- Einar Benediktsson
á Hringbraut, 27. apríl sl.

Unnið að síldarsöltun á síldarplani
á Reyðarfirði í ágúst 1957.

Lítum stolt yfir farinn veg

– hátíðarkveðjur á 1. maí
Dugnaður og elja hafa alla tíð verið aðalsmerki Austfirðinga. Við
sendum launafólki um land allt hátíðarkveðju á baráttudegi verkafólks, 1. maí. Höldum áfram að vinna saman að öflugri framtíð,
samfélaginu öllu til hagsbóta.
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Cosmopolitan

VÍSNAÞÁTTUR
... um sterkar konur,
æsileg ráðabrugg
og ástarævintýri.

„Margupphitaður grís“

„Mjög vel skrifuð,
blæbrigðarík
og flott saga,
krydduð krassandi
erótík og ástarþrá.“

Séra Hjálmar Jónsson dómkirkjuprestur átti fund á dögunum með
þjóðminjafólki sem hefur áhyggjur
af því að gamli Víkurkirkjugarður
verði grunnur að hóteli. Þór Magnússon, fyrrv. þjóðminjavörður, gagnrýndi þetta í blaðagrein og þá varð
til kviðlingur séra Hjálmars:
Grægðin er eins og græðgin var
og gengur allt úr hömlu.
„Töskudragandi túristar“
tipla á ömmu gömlu.

Litteraturmagazinet

SÁLFRÆÐITRYLLIR
„Magnaður og ógn
vekjandi sálfræðitryllir.“
Sunday Mirror

„Höfundur í heimsklassa.“
Crimezone.nl

NÝ SANDHAMN-BÓK
„Ótrúlega hrífandi
skáldsaga. Glæpa
saga en samt ekki.
Hún býður upp á
svo miklu meira
— dýpt, boðskap og
söguþráð sem lætur
engan ósnortinn.“
Vestmanlands Läns Tidning

Frá skíðasvæðinu í Bláfjöllum.

Aðsóknarmet
slegið á Skíðasvæðunum
R
eykvíkingar búa svo vel að
eiga ágæt skíðalönd rétt í
útjaðri bæjarins. Reykjavík
vikublað sló á þráðinn til Magnúsar
Árnasonar, framkvæmdastjóra Skíðasvæðanna, til að forvitnast um það
hvernig hefði gengið í vetur: „Rekstur
Skíðasvæðanna hefur gengið frábærlega í vetur samanborið við fyrri ár.
Reksturinn helst auðvitað saman við
fjölda daga sem er opið og fjölda gesta
hvern dag. Aðsóknin hefur verið að
aukast undanfarin ár sem við teljum
gerast vegna nokkurra þátta. Í fyrsta
lagi þá hefur verið opið nokkuð reglulega á Skíðasvæðunum sl. fimm ár. Við
höfum verið með opið öll þessi ár ca.
70 daga. Til samanburðar var fimm ára
meðaltal árin þar á undan um það bil
55 dagar. Í öðru lagi þá hefur aðstaðan
fyrir byrjendur verið bætt verulega,
t.d. var keypt „töfrateppi“ sem flytur
gesti frá A til B án þess að þeir þurfi að
halda sér í eitthvað. Þetta hefur virkað
frábærlega og örugglega stuðlað að
nýliðun á skíðum eða brettum því nú
þurfa foreldrarnir ekki að kunna sjálf á
skíði eða bretti til að börnin geti prófað,
heldur geta börnin farið upp „töfrateppið“ og foreldrarnir þess vegna á
gönguskónum að ganga með börnunum sínum taka sitt fyrsta rennsli.“
Þannig að reksturinn er í blóma? –
„Já og árið í ár er extra gott, komnir
83 opnunardagar, sem er nýtt met. Við
höfum einnig slegið 18 ára aðsóknarmet í ár.“
Og skíðaíþróttin í sókn? – „Það er
frábær jákvæð þróun í gangi í skíðamálum á Íslandi, hvort sem talað er
um svigskíði, gönguskíði, snjóbretti
eða fjallaskíði. ”
En hvað líður snjóframleiðslu, er
þörf á slíku? – „Snjóframleiðsla er
forsenda lágmarks rekstrar fyrir öll
skíðasvæði. Það er auðvitað allra hagur

Annars hafa sviptingar í forsetamálum orðið helsti innblástur hagyrðinga síðustu dægrin. Ágúst H.
Bjarnason yrkir:
Óli gikkur glæðir hnjóð,
og guðar enn á skjáinn.
Hvað mun gera þessi þjóð
þegar hann er dáinn?
Þaulsætni forsetans hefur orðið
fleirum að yrkisefni. Hér er ferskeytla eftir Guðmund Halldórsson:
Hann látinn mun ekki liggja kjur
ég lítt um það fletti blöðum
að endingu gangi Ólafur
aftur á Bessastöðum
Guðmundur veltir því samt upp
hvort ekki sé mál að linni:
Sigur er honum að sönnu vís
og seint mun hann bresta kjark og þor
en kannske er okkar kæri grís
kominn fram yfir „best before“.

Magnús Árnason, forstöðumaður Skíðasvæðanna.

að þurfa ekki að kveikja á slíku kerfi á
veturna, þ. e. ef það kemur strax nægilegur náttúrulegur snjór. Hins vegar
eru slík kerfi nauðsynleg til að skíðasvæði geti stólað á lágmarks rekstur
þrátt fyrir litla ofankomu eitthvert
árið. Það eru ekki bara skíðasvæðin
sem njóta góðs af því heldur auðvitað
líka almenningur, svo ekki sé talað um
þá sem æfa skíði eða bretti. Með lágmarks „dekkun“ á svæðinu með snjó
er tryggt að æfingakrakkar fái sínar
æfingar og þurfi ekki að leita norður
með tilheyrandi kostnaði. Einnig mega
skíðasvæði almennt alls ekki við því að
missa úr eitt til tvö ár vegna snjóleysis.
Það hefur gríðarleg samlegðaráhrif á
allt púslið til lengri tíma litið.“
Hvernig eru framtíðarhorfur í
skíðamálum höfuðborgarbúa? – „Uppbygging næstu ára verður með ýmsum
hætti. Áfram verður lögð áhersla á að
efla aðstöðu fyrir byrjendur á skíðasvæðunum, bæta við snjógirðingum,
endurbæta húsakost og bæta við
spennandi möguleikum fyrir almenning og æfingafólk. “

Þreytan birtist í fleiri myndum. Enn
yrkir Guðmundur og vísar í goðafræðina:
Í Valhöllu Einherjar vopnum beittir
á vógust með stórum býsnum
En menn voru að sögn orðnir mikið
þreyttir
á margupphituðum grísnum.
Fleiri bragarhættir koma við sögu.
Hér er limra eftir Helga Ingólfsson:
Nú læsir sig hrollurinn hríslandi
um hrygginn, því enn er hann
sýslandi.
Um framtíð hann lifir
sem forseti yfir
framsóknarlýðveldi: Íslandi.
Björn Ingólfsson kennir hundinum
á Bessastöðum um þrásetu forseta:
Hví situr Óli enn við bú?
einfalt er því að svara.
Ástæðan hún er sem sagt sú
að Sámur neitar að fara.

KONUNGLEG SKEMMTUN

Útlit fyrirhugaðs hótels við Ármúla 5.

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

Nýtt hótel við Ármúla
Á

fundi umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnarráðs 12. apríl
sl. var samþykkt að heimila framkvæmdir við innréttingu 57 herbergja hótels í húsinu númer 5 við

Ármúla, en þar er Gigtarfélag Íslands
m.a. til húsa. Húsið verður einangrað
og klætt að utan með sléttum álplötum, innra skipulagi breytt og
byggður flóttastigi á austurgafli.

Forsetafrúin með hundinn Sám.

ertu á leið í flug?
… komdu þá við hjá okkur í leiðinni

Hádegistilboð alla daga frá kl. 11–14
115 gr. ostborgari m/frösnkum, kokteilsósu og drykk 1.695 kr.
Lítil Olsenloka að eigin vali m/drykk 1.250 kr.
Stór Olsen loka að eigin vali m/drykk frá 1.595 kr.
Djúpsteiktur fiskur Orlý m/ fersku salati, frönskum,
kokteilsósu og drykk 1.895 kr.

10 tegundir af hamborgurum,
20 tegundir af Olsen lokum,
steikur, fiskréttir, salatréttir,
kjúklingasamlokur, barnabox
og margt margt fleira!
Olsen bátur
mánaðarins
6” bátur m/gosi
795 kr.
12” bátur m/gosi
1.295 kr.

allt
hráef
er unn ni
staðn ið á
um

Hafnargötu 62, KeflavíK / Pöntunarsími 421 4457
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Blót ásatrúarmanna

Í

Sögu daganna eftir Árna Björnsson þjóðháttafræðing segir að
sumardagurinn fyrsti sé eini lögboðni frídagurinn á Íslandi sem eigi
rætur að rekja til hins forna siðar í
heiðni.
Tíðindamanni Reykjavíkur vikublaðs lék því forvitni á að vita hvernig
stemningin væri hjá ásatrúarmönnum
á sumardaginn fyrsta, en þeir komu
saman þann dag í Öskjuhlíðinni, þar
sem þeir hafa helgað sér reit. Þar ríkti
glaumur og gleði og var fjölmennt,
einkum meðal yngstu kynslóðarinnar,
og við erum því þakklát Hilmari Erni
Hilmarssyni allsherjargoða fyrir að
gefa sér tíma til að ræða við okkur eitt
augnablik. Hilmar kvaðst ekki muna
eftir öðru en góðu veðri á sumardaginn
fyrsta, a.m.k. væru allir með sól í sinni.
Boðið var upp á ókeypis grillmat og
drykki fyrir börn á öllum aldri. Tóti
trúður, sem að venju var leikinn af
Katli Larsen, hafði ofan af fyrir börnunum með óteljandi sögum, leikjum
og ærsli. Hilmar Örn blótaði að venju
veðurguðina og hét á þá að gefa Íslendingum gott og gjöfult sumar. Hof-

Ketill Larsen skemmti börnunum í hlutverki Tóta trúðs.

Börn að leik á fjölskyldudeginum í fyrra.

Fjölskyldudagur í Gróttu
E

Ungir sem aldnir voru saman komnir á blótinu.

ÚR BÆJARLÍFINU
Sigurður
Þórðarson
skrifar:
byggingin er hafin og búist er við að
það verði vígt og tekið í notkun næsta
sumar. Við óskum ásatrúarmönnum
allra heilla.

Eldur er bestur með ýta sonum.

Teikning að fyrirhuguðu hofi ásatrúarmanna í Öskjuhlíð.

Uppstigningardagur
Á

Skotmenn
kepptu í Egilshöll

M

eistaramót Reykjavíkur í loftskammbyssu og loftriffli fór
fram í Egilshöllinni á miðvikudagskvöldið var. Reykjavíkurmeistarar
urðu sem hér segir: Í loftskammbyssu
karla Ásgeir Sigurgeirsson, í kvennaflokki Jórunn Harðardóttir og í unglingaflokki Margrét Þ. Skowronski.
Í loftriffli karla Guðmundur Helgi
Christensen og í kvennaflokki Íris Eva
Einarsdóttir.

fimmtudaginn kemur er uppstigningardagur haldinn hátíðlegur, en hann ber upp á fimmtudag,
40 dögum eftir páska. Á uppstigningardag minnast kristnir menn
himnafarar Jesú Krists. Samkvæmt
ritningunni reis Jesús upp frá
dauðum þremur dögum eftir krossfestinguna. Eftir upprisuna birtist
hann lærisveinum sínum og sagði:
„Allt vald er mér gefið á himni og
jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir
að lærisveinum, skírið þá í nafni
föður, sonar og heilags anda.“ Við
svo búið steig hann upp til himna til
að sitja við hægri hönd Guðs.
Elstu heimildir um uppstigningardag eru frá því á síðari hluta fjórðu
aldar og dagurinn er einn fárra

helgidaga
kirkjunnar
sem ekki var
afnuminn við
siðaskipti. Í
kaþólskum sið
Listamenn hafa um aldir voru viðhafðar
túlkað himnaförina.
margs konar
athafnir í kirkjum erlendis til að
líkja eftir himnaförinni á þessum
degi. Jafnvel var líkneski Krists látið
hverfa upp um op á kirkjuloftinu.
Þá hafa hvers kyns skemmtanir
tengst deginum erlendis og gjarnan
lyfta menn glösum til að komast „í
sjöunda himin“ en þar með var verið
að líkja eftir himnaför Jesú Krists.
Heimild: Saga daganna eftir Árna
Björnsson þjóðháttafræðing.

in traustasta vísbending þess að
sumarið sé á næsta leiti er hinn
árlegi fjölskyldudagur í Gróttu,
sem að þessu sinni verður haldinn í dag,
laugardag kl. 15:30–17:30. Tímasetning
Gróttudagsins er breytileg frá ári til árs,
sem helgast af því að þessi einstaka fjölskylduhátíð er háð flóði og fjöru.
Eitt helsta aðdráttaraflið á Gróttudeginum er sjálfur Gróttuviti, en þetta
er eini dagur ársins þar sem gestum og
gangandi er boðið að ganga upp í hann
og njóta hins óviðjafnanlega og óskerta
útsýnis sem þar er að finna. Þá er hægt

að kaupa vöfflur á sanngjörnu verði og
þéttskipuð dagskrá í boði fyrir börn og
fullorðna.
Hin góðkunna leikkona og skemmtikraftur Lolla, Ólafía Hrönn Jónsdóttir,
mun flytja vel valin lög á gítarinn og
syngja með. Þá mun harmonikuleikarinn Flemming Viðar Valmundsson
þenja hljóðfærið undir berum himni.
Ef veður og vindar leyfa munu snillingar úr brimbrettafélaginu Kite Surfing
leika listir sínar fyrir opnu hafi.
Félagar úr Björgunarsveitinni Ársæli
munu sjá um að ferja fótafúna yfir eiðið.

Frumherjar í
útvarpsvirkjun
Ú
t er komin bókin Frumherjar
í útvarpsvirkjun sem byggir á
viðtölum við 17 útvarpsvirkja
sem sem Jóhannes Helgason tók á árunum 1998–2000. Páll V. Sigurðsson
hefur breytt viðtölunum í samfellda
leiftrandi frásögn og búið til prentunar.
Bókin er eins konar þróunarsaga tækninnar, en þó sérstaklega í sjávarútvegi.
Hún hefur fengið lofsamlegar umsagnir. Kristján Vilhelmsson, framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja
segir um hana: „Bókin er varðveisla
atvinnusögunnar og um leið minnisberi frumkvöðla í atvinnugrein hvar
tækniþróun hefur ætt áfram hraðar en
í flestum öðrum greinum.“ Og Pétur H.
Pálsson, framkvæmdastjóri útgerðarfélagsins Vísis skrifar: „Skemmtileg og
fróðleg bók um þá menn sem fyrstir
gáfu sjómönnum þá sýn og þann skilning sem þeir hafa á starfsumhverfi sínu
í dag.“
Bókin er 319 blaðsíður með 247
myndum og kostar 7900 kr. Pantanir

sendist á netfangið pvs@simnet.is eða
á johannes1936@gmail.com. Heimilsfang og kennitala fylgi með. Einnig
er hægt að panta bókina með því að
hringa beint í Pál í síma 863 7057 eða
í Jóhannes í síma 690 8393.

Graníthellur

Þú færð landslagsráðgjöf
og garðlausnir hjá okkur

Steypustöðin býður upp á mikið úrval af
fallegum hellum og mynstursteypu fyrir
heimili, garða, göngustíga og bílaplön.

4 400 400
Hafðu samband og láttu sérfræðinga okkar
aðstoða þig við að finna réttu lausnina.
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Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Smiðjuvegi
870 Vík

Skoðaðu úrvalið á
www.steypustodin.is

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is
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Ræðst gegn verkjum

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
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 lyfjum 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 lyfjum 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 lyfinu. Geymið þar sem börn hvorki
ná til né sjá. Actavis Group PTC ehf. Mars 2015.
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Landspítali er
og verður við
Hringbraut

VIÐTAL

Rætt við Þorkel Sigurlaugsson, stjórnarmann
í samtökunum „Spítalinn okkar“
Þorkell Sigurlaugsson hefur langa reynslu af fjárfestingastarfsemi og
skipulagsmálum. Að loknu námi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands
(HÍ) starfaði hann lengst af sem framkvæmdastjóri hjá Eimskip og
síðan hjá Burðarási, sem var fjárfestingafélag Eimskipafélagsins.
Þorkell hefur komið að frumkvöðlastarfi en líka annars konar verkefnum sem stjórnarformaður Framtakssjóðs Íslands.
Þorkell skipti um starfsvettvang árið
2004, yfirgaf Eimskip og Burðarás, þar sem hann hafði verið einn
af stýrimönnunum í brúnni, og var
ráðinn framkvæmdastjóri hjá Háskólanum í Reykjavík (HR). Hann
fór því aftur í skóla, ef svo má segja,
á uppbyggingaárum þess öfluga háskóla, sem HR er orðinn. Þar vann
hann m.a. að sameiningu Háskólans í
Reykjavík og Tækniháskólans. Í framhaldi af því stýrði hann þarfagreiningu
og verkefnastjórnun við nýbyggingu
sameinaðs háskóla í Nauthólsvík á
umbrotaárunum 2007–2010. Þorkell
vinnur nú við undirbúning bygginga
um 350 íbúða Háskólagarða HR við
rætur Öskjuhlíðar gegnt Hótel Natura.
Reynsla Þorkels af fjármálum,

skipulagsmálum og þróun Vatnsmýrarsvæðisins hefur nýst landssamtökunum
„Spítalinn okkar“ vel. Markmið þeirra
samtaka er að afla stuðnings meðal almennings og stjórnvalda við úrbætur á
húsakosti Landspítala og kynna fyrirliggjandi áætlanir um endurnýjun húsnæðisins. Reykjavík vikublað kemur
því ekki að tómum kofanum þegar rætt
er um byggingu Landspítala við Hringbraut, en hér ber sitthvað fleira á góma.
Þorkell, þú ert nýfluttur í Mánatúnið
í Reykjavík, næstu götu við Borgartúnið eða „Wall Street“ eins og það
hefur verið kallað. Vertu velkominn
til höfuðborgarinnar. Varla er það
vegna flutnings af Seltjarnarnesi sem
þessi mikli áhugi þinn á Landspítala
kviknaði?

„Nei, svo sannarlega ekki. Hugur
minn hefur oft verið við Landspítala
og ég hef reyndar legið þar sem viðskiptavinur á Hringbraut, í Fossvogi
og á Grensás. En ég hef ekki nálgast
þetta út frá þeirri reynslu. Eftir að ég
hóf störf hjá HR árið 2004 og sérstaklega eftir að HR ákvað að fara inn á
Vatnsmýrarsvæðið hafa þróast hugmyndir um að á Vatnsmýrarsvæðinu
verði mikilvægt svæði nýsköpunar- og
þekkingarstarfsemi. Hér er HÍ, þjóðarháskóli með mikla breidd, Landspítali
háskólasjúkrahús, þjóðarsjúkrahús og
HR, öflugur háskóli atvinnulífsins með
áherslu á viðskipti, tækni og lög, tækniþróun og nýsköpun. Og svo ég minnist
aðeins á „fílinn“ á svæðinu, flugvöllinn,
þá er hann að mínu mati ekki Þrándur
í götu uppbyggingar á svæðinu og ég sé
hann ekki fara neitt alveg á næstunni
hvað sem síðar verður.“

Óvandaðar skoðanakannanir

„Árið 2014 var ég beðin að koma í
stjórn landssamtakanna „Spítalinn
okkar“. Mér fannst þetta áhugavert. Það

Mynd: Sigtryggur Ari.

Anna Stefánsdóttir, formaður samtakanna Spítalinn okkar, á stofndegi samtakanna.

sem kom mér síðan á óvart hversu mjög
umræðan hefur snúist um staðsetningu og er villandi og beinlínis röng.
En sem betur fer þá tekst mönnum ekki

svo auðveldlega að blekkja þá sem best
þekkja til þessara mála, þótt reynt sé
með óvönduðum skoðanakönnunum
og útreikningum að hafa áhrif á al-

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

34 mm bjálki / Einföld nótun

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

www.volundarhus.is

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

VH/16- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.
34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
70 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²
með 9 m² yfirbyggðri verönd
kr. 1.699.900,- án fylgihluta.
kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og
byggingarnefndar teiknisetti.

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu
volundarhus.is

kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 309.900,- m/fylgihlutum

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 299.900,- m/fylgihlutum
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Meðferðarkjarni Landspítala er 59.000 fermetrar að stærð á átta hæðum. Í þeirri byggingu er m.a. bráðamóttaka, smitsjúkdómadeild,
einangrunardeild, apótek spítalans, myndgreiningardeildir, skurðstofur, gjörgæsla, endurhæfingarstofur, legudeildir með yfir 200
einbýlum fyrir sjúklinga og margvísleg aðstaða fyrir starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur.

menningsálitið. Um 1.000 stofnfélagar
samtakanna voru ekki með staðarvalið efst í huga fyrir tveimur árum
þegar þeir vildu styðja við verkefnið
sem loksins var að fara í gang. Þar fór
Anna Stefánsdóttir, fv. hjúkrunarforstjóri Landspítala, fremst í flokki sem
staðfastur og traustur formaður.
Við höfum kynnt okkur vel forsendurnar og uppbyggingu við Hringbraut. Í
svona stórum málum þá hættir almenningi til með að gleyma allri þeirri vinnu
sem farið hafði fram við undirbúning
nýs Landspítala við Hringbraut. Alþingi
hefur samþykkt fjárveitingar og sett
lög um verkefnið og öll sveitarfélög
höfuðborgarsvæðisins hafa staðfest
staðarvalið. Því verður ekki breytt og
ríkisvaldið hefur ekki góða reynslu af
því að setja sveitarfélögum stólinn fyrir
dyrnar.
Yrði farin sú leið að reisa nýjan spítala í heilu lagi á öðrum stað myndum
við enda með tvo spítala áfram í langan
tíma og einn í byggingu. Byggingar
við Hringbraut og í Fossvogi í úreltu
húsnæði næstu áratugi og svo þriðju
spítalabygginguna einhvers staðar
annars staðar. Eftir flókið staðarval og
skipulagsferli í nokkur ár, síðan þróun,
hönnun og útboðsferli í nokkur ár til
viðbótar og að lokum byggingarframkvæmdir mjög lengi, líklega næstu
10–15 árin þar á eftir.“

„Besti staður“
aldrei skilgreindur

- Á síðustu misserum hafa samtökin
Betri spítali á betri stað (BSBS) haft
sig talsvert í frammi um þessi mál og
útbúið skýrslu með röksemdum fyrir
því að reisa spítalann annars staðar.
Hvað segir þú um þá skoðun?
„Við, eins og fjölmargir aðrir, fengum
kynningu hjá þeim BSBS-mönnum. Þar
er haldið uppi áróðri og óábyrg loforð
gefin um hvað þetta sé allt einfalt og
hægt að spara 100 milljarða með betri
spítala á betri stað. Hagkvæmniútreikningar um staðarval og byggingu nýs
Landspítala verða ekki gerðir á tveggja
síðna excel skjali og stuttu minnisblaði.
Bornir voru saman mismunandi kostir
og rætt um „besta stað“ en þessi „besti
staður“ er aldrei skilgreindur. Það er
líka talað um „betri spítala“, en honum
er ekkert lýst. Í útreikningum BSBS er
líka reiknað söluverð bygginga og lóða
Landspítala við Hringbraut, en það er
algjörlega vanhugsað. Menn tala um
íbúðabyggð og hótel í stað Landspítala
við Hringbraut. Sum þessara húsa verða
ekki notuð undir neitt annað en spítala
og yrðu strax rifin. Hvernig geta menn
metið þessar lóðir á 20 milljarða vitandi
ekkert um hvað á að vera þarna eða
hverjir ætla að kaupa eða hvenær? “

Umferðin

„Þá er minnst á að 15 milljarðar sparist
af því að ekki þurfi að fjárfesta í betri

umferðarmannvirkjum við Hringbraut.
Fjárfestingarþörf í umferðarmannvirkjum kemur þessu ekkert við. Ráðast
þarf í framkvæmdir í umferðamálum
hvort sem Landspítalinn verður þarna
eða ekki. Hann einn og sér kallar ekki
á 15 milljarða fjárfestingu í umferðarmannvirkjum. Miðstöð almenningssamgangna innan höfuðborgarsvæðisins mun færast af Hlemmi á BSÍ-reitinn
við Hringbraut þar sem nú þegar er
tenging við Keflavíkurflugvöll. Stór
hluti starfsmanna spítalans býr einnig
nálægt spítalanum og auðvitað mun
þeim fjölga á svæðinu. Reiknað er að
sparast muni tugir milljarða vegna
minni ferðakostnaðar starfsmanna og
notenda. Ekki sér maður hvernig það
getur gengið, t.d. miðað við Vífilsstaði.
Það gleymist líka í umræðunni
að nemendur eru að flytja í auknum
mæli í stúdentaíbúðir á Vatnsmýrarsvæðið. Þeir sem starfa við háskólana
og Landspítala eru ekki endilega með
búsetu á einhverri ímyndaðri miðju
höfuðborgarsvæðisins. Það þarf líka að
horfa til þess hvar fólk er yfir daginn,
hver er miðja höfuðborgarsvæðisins í
vinnutíma, en ekki bara á kvöldin og
nóttinni. Fólk veikist líka og fer á spítala á daginn og þá er ekki endilega best
að hafa bráðasjúkrahús á Vífilsstöðum.
Svo heyrast stundum þau rök að
spítalinn verði of lágreistur. Þetta er
einfaldlega ekki rétt, en þessi rök eru
notuð af þeim sem vilja flugvöllinn
burt svo hægt sé að byggja hærra eða
vilja að spítalinn fari á annan stað út
af flugvellinum svo hægt sé að byggja
hærra. Erlendis eru reistar háar
byggingar þegar jarðnæði er mjög dýrt
og af skornum skammti. Þetta sjáum
við víða í Bandaríkjunum. Nýir spítalar í nágrannalöndunum eru yfirleitt
lágreistir. Sex til átta hæðir er mjög
algengt, sem er svipuð hæð og verður
við Hringbraut.“

Samstarfsframkvæmd
æskilegri

- En gætu einkaaðilar komið að
byggingu spítala, er ekki beinlínis til
trafala að framkvæmdin sé eingöngu
á verksviði ríkisvaldsins?
„Við veltum upp þeirri hugmynd á
árinu 2014 að uppbygging Landspítala
yrði ekki einvörðungu opinber framkvæmd, heldur samstarfsframkvæmd
ríkis og annarra aðila til að létta undir
með ríkissjóði. Nokkurs konar „privatpublicpartnership“. Ekki var vilji til
þess. Það breytir því ekki að kostirnir
við samstarfsframkvæmd eru meðal
annars þeir að kostnaðaraðhaldið er
meira, menn verða að fylgja áætlunum
og klára hlutina frekar á tilsettum tíma.
Það getur líka komið í veg fyrir að
ríkisvaldið breyti sífellt framkvæmdinni með kostnaðarsömum geðþótta
ákvörðunum á fjögurra ára fresti. En
það er ekkert annað að gera núna í

stöðunni en að standa staðföst í að
klára þetta með þeim hætti sem hefur
verið ákveðið. Kostnaður við svona
ríkisframkvæmdir, hvort sem þær
eru við Hringbraut eða annars staðar,
hafa tilhneigingu að fara mikið fram
úr áætlun, bæði í tíma og kostnaði.
Það mun ég áfram hafa áhyggjur af,
þótt Hringbraut sé áhættuminni kostur
en allt annar spítali á einhverjum allt
öðrum stað.“

Skóflustunga Kristjáns Þórs Júlíussonar heilbrigðisráðherra að sjúkrahóteli 2014.

Framtíðarspítali á öðrum stað

- Í nýlegri Morgunblaðsgrein ræddir þú
um mögulegan spítala á öðrum stað í
framtíðinni.
„Á meðan bygging meðferðarkjarnans við Hringbraut stendur yfir næstu
árin má meta hvort ástæða sé til að

byggja einnig annan spítala á öðrum
stað, sem væri tilbúinn til notkunar eftir
nokkra áratugi. Ég sé að Páll Matthíasson, forstjóri Landspítala, tekur líka
undir þetta sjónarmið. Sjálfsagt að
huga fljótlega að staðarvali fyrir hann

▶▶▶

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Reykjavíkur Apótek býður upp á
allar tegundir lyfja.
Mikið og fjölbreytt úrval af
allskyns heilsuvörum, bað- og
ilmvörum, gjafavörum auk ýmissa
annarra góðra kosta.
Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega
þjónustu og hagstætt verð.
Öryrkjar og eldri borgarar njóta
sérkjara hjá okkur

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga
10-16:00 laugardaga

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is
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Besti vinurinn í
eldhúsinu
Vitamix TNC er
stórkostlegur.
Mylur alla ávexti,
grænmeti, klaka og
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í fjórum litum,
svörtum, hvítum
rauðum og stáli.

því skipulagsmál eru langhlaup með
mörgum hraðahindrunum. Öryggisins vegna gæti verið skynsamlegt fyrir
okkur að vera ekki með alla okkar
spítalastarfsemi á einum stað í einni
byggingu og sama hátt og öryggisins
vegna þarf að klára meðferðarkjarnann.
Annar spítali gæti verið sérhæfður í
ákveðnum greinum, öldrunarlækningum, bæklunarlækningum eða
öðrum sérgreinum svo dæmi sé tekið.
Landspítali við Hringbraut er fyrst og
fremst háskólasjúkrahús og bráðasjúkrahús en það þurfa ekki allir að
liggja inni á slíkum spítala.
Það er heldur ekki gott fyrir samfélag
að engin samanburður eða samkeppni
sé, svo maður noti óvinsælt orð í
þessum geira. Þannig höldum við í
gott heilbrigðisstarfsfólk og þeir sem
koma heim að loknu námi hafa fleiri
en einn valkost. Það hvetur ungt fólk
frekar til að koma heim. Annar spítali í
framtíðinni á öðrum stað ætti að minni
hyggju ekki endilega að vera rekinn
af sömu aðilum og Landspítalinn, háskólasjúkrahús við Hringbraut.
Nýr Landspítali við Hringbraut,
er reyndar í grunninn aðallega meðferðarkjarni og rannsóknarhús auk
heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands.
Þetta saman mun marka þáttaskil í
heilbrigðisþjónustu allra landsmanna.
Fæstir hafa reyndar kynnt sér hvaða
starfsemi fer fram í meðferðarkjarnanum og alltaf talað um nýjan Landspítala. Hér er fyrst og fremst verið að
sameina Hringbrautarstarfsemina og
Fossvogsstarfsemina á einn stað.“

Fyrsta úrvalslið Íslands í hjólastólabolta í keppni við íþróttafréttamenn. Þorkell í fremstu
röð, annar frá hægri.

Perlur í Reykjavík: Esjan, Perlan, Háskólinn í Reykjavík og Nauthólsvík. Flugvöllur og
Landspítali ekki víðsfjarri.

Íslendingar horfnir
af Laugaveginum

Tilboðsverð kr. 109.990,-

Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál
og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

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

Á leiðinni til útlanda?
Innifalið í verði er gisting, morgunverður, keyrsla í ﬂug,
geymsla á bíl og skil á bíl við ﬂugstöð við heimkomu
Hringbraut 92, í miðbæ Keﬂavíkur 867-4434 & 421-8989
www.bbguesthouse.is

- En víkjum nú að öðru máli. Hvernig
finnst þér miðborgarmálin hafa þróast
undafarin ár?
„Ég sat í miðborgarstjórn árin 2000–
2002 í tíð Ingibjargar Sólrúnar borgarstjóra og vann þá í Eimskipafélagshúsinu, sem nú er hótel. Ég annaðist sölu
á því til Andra Ingólfssonar og er alltaf
ánægður með það hvað sú bygging
hefur haldið sér og hversu vel hún hentaði undir hótel. Ég var líka ánægður
að sjá Hörpu verða að veruleika. Hún
breytir miklu fyrir tónlistarlífið, ferðaþjónustuna, funda- og ráðstefnuhald
og miðborgina. Tónlistarfólk okkar
hefur vakið athygli um allan heim.
Þetta skýrist reyndar af áratuga sterkri
hefð fyrir tónlistarskóla og tónlistarlíf
og sama má segja um íþróttirnar.
Mér þykir miður að Geirsgatan hafi
ekki verið lögð í stokk eins og hugmyndir voru uppi um og minni umferð
væri ofanjarðar sem sliti höfnina ekki
frá miðborginni. Þessi umferðaleið er
að verða mikil hindrun fyrir alla umferð
út í Örfirisey. Ég er einnig mjög hrifinn
af þeirri hugmynd að koma fyrir litlum
verslunarkjarna við Lækjargötuna, sem
nú eru uppi hugmyndir um á svokölluðu Hafnartorgi. – Miklu frekar en
byggingu einhvers Stjórnarráðshúss þar
sem ekkert mannlíf er á kvöldin og um
helgar og reyndar takmarkað mannlíf á
daginn nema þá bakvið læstar dyr eins
og í Héraðsdómi. Maður sér oft erlendis
myndast verslunarkjarna innan miðborga og þannig verslunarrekstur gæti
síðan tengst versluninni upp Laugaveginn. En ekki gleyma bílnum. Fólk fer
ekki lengur að versla á Laugaveginum
því það finnur ekki bílastæði. Viljum
við að Laugavegur verði bara túristagata þar sem útlendingarnir sjá nánast
engan Íslending nema á Þorláksmessu
og 17. júní? “

Áhyggjur af oftrú á
peninga og hagvöxt

- Í byrjun árs 2009 kom út bók þín
Ný framtíðarsýn, þar sem þú fjallar
um nýja stjórnarhætti við endurreisn
atvinnulífsins og almennt um framtíðina. Hvernig finnst þér málin hafa
þróast frá þeim tíma og hvar liggja
sóknarfærin?
„Mjög margt hefur gengið vel, en það

Þorkell tekur skóflustungu í Skuggahverfinu 2003.

ríkjandi mælikvarða. Ferðaþjónustan
og náttúra landsins er að mínu mati
mikilvægari til lengri tíma litið, en þá
er ég ekki að gera lítið úr orkuauðlindunum og nýtingu þeirra.“

Sóknarfærin í unga fólkinu

Kápa bókar Þorkels – Ný framtíðarsýn –
sem gefin var út árið 2009.

er ekki síst ferðaþjónustunni að þakka
og þess vegna Eyjafjallajökli. Stjórnvöld
geta ekki þakkað sér þetta nema að
litlu leyti. Ferðaþjónustan hefur skapað
miklar gjaldeyristekjur og atvinnu og
opnað Ísland fyrir öllum heiminum. En
við höfum ekki búið okkur vel undir að
taka á móti þessum fjölda og þenslan
er geigvænleg. Góðir hlutir mega ekki
gerast of hratt. Viðbragðsflýti stjórnvalda varðandi gjaldtöku og aðra þætti í
kringum þetta er mjög lítil. Ferðaþjónustan er orðin stærri grein en sjávarútvegur, en við höfum ekki tekið þetta
alvarlega, hvorki í innviðauppbyggingu
né ýmsum öðrum þáttum. Ég set líka
spurningarmerki við það hversu langt
við komumst í nýtingu orkuauðlinda
án þess að fórna of miklu. Lífsgæði og
lífskjör snúast ekki bara peninga og
hagvöxt. Ráðstefna fræðimanna á Íslandi í vikunni um nýjan mælikvarða
í samkeppnisfærni þjóða, svokallað
„socialprogressindex“, er athyglisvert
framtak. Ég hef haft áhyggjur af oftrú
á peninga og hagvöxt sem hinn eina

„Sjávarútvegur hefur orðið alþjóðlegur
fyrir löngu, þar höfðum við stefnu og
greinin fékk að byggja sig upp með
öflugum hafrannsóknum, stýringu
fiskveiða og vel reknum fyrirtækjum
í einkarekstri. Samgöngufyrirtækin
okkar á sjó og lofti eru einnig öflug og
alþjóðleg. Fjármálakerfið er að lenda
aftur í höndum ríkisins sem er áhyggjuefni og nýta þarf tækifærið og stokka
það upp, en lausnin er ekki ríkisrekstur
fjármálastofnana. Er ekki líka komið að
landbúnaðarkerfinu og þá ekki síst með
bændur og neytendur í huga. Ánægjulegt að sjá að Guðjón Sigurbjartsson,
framkvæmdastjóri Betri spítala á betri
stað og bóndasonur, er farin að sinna
því verkefni. Það stendur honum nær.
Sóknarfærin eru mörg. Við sjáum
flest þau gríðarlegu tækifæri sem blasa
við okkur Íslendingum í nýtingu auðlinda, náttúrunni sem er auðlind út af
fyrir sig og mannauðnum. En umfram
allt byggist farsæl framtíð á að virkja
hugvitið og þekkinguna til góðra verka
og nýta þannig skynsamlega okkar auðlindir. Tíminn hefur ekki verið sérstaklega vel nýttur frá hruninu 2008.
Endurreisninni er ekki lokið og bæta
þarf stjórnarhætti. Þar horfi ég ekki
síst til stjórnvalda og atburðir undanfarinna vikna hafa verið vonbrigði
fyrir þjóðina og álitshnekkir víða um
heim. En því betur sem maður kynnist
unga fólkinu því meiri trú fær maður
á framtíðinni. Það er því full ástæða
til bjartsýni fyrir okkur Íslendinga.
Sóknarfærin eru í unga fólkinu.“
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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stuðla sjálftil styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálfbærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Verkalýðsfélag Akranes
Hafmeyjan

Ögurvík býður sjómönnum,
starfsmönnum sínum, sem og
öllum
landsmönnum,
ákvörðun
fyrrverandi sjávarútvegsráðhe

Við styðjum heil

ag Akranes

gleðilegt ár.

Við styðjum heilshugar
Við styðjum heil
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Félag
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www.eignaumsjon.is

Stálskip ehf

Útvegsmanna
Hornafjarð

Kópavogsbæ
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Reykjavíkur
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Við styðjum h

Útvegsmannafélag
GULLBERG Hornafjarðar
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launþegum
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fyrrverandi
sjávarú
til hamingju
með
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hvalveiðar
til styrktar
íslensku
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Við styðjum heilshugar

og

Persónuleg
góð þjónusta
• Frí heimsending
• Góð kjör fyrir eldri
borgara og öryrkja
• Gerðu verðsamanburð
• Mówimy po polsku
Heilsugæsla
efra Breiðholts

Lyf á lægra verði

Gerðuberg

Opið alla virka daga kl. 8:30-18:00

Heilbrigð skynsemi
Hraunbergi 4, 111 Reykjavík, sími 530 9500

Frítt söluverðmat
Reynsla og vönduð vinnubrögð

Hringdu núna.
Davíð Ólafsson

Löggiltur fasteignasali

Sími: 897 1533
david@fr.is
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MENNING

Skólahljómsveit og
Sinfóníuhljómsveitin
S
infóníuhljómsveit Íslands hefur
starfað með Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts undanfarin
tvö ár. Samstarfið hófst í maí 2014 þegar
Sinfóníuhljómsveitin sótti Skólahljómsveitina heim og hélt með henni tónleika í Breiðholtsskóla og Fylkishöll.
Skólahljómsveitin hefur undanfarin
tvö ár komið fram á jólatónleikum
Sinfóníunnar og á Tectonics-tónlistarhátíðinni, ásamt því að leika í opnum
rýmum Hörpu á undan völdum tónleikum í fjölskylduröð Sinfóníuhljómsveitarinnar, Litla tónsprotanum.
Skólahjómsveitin bauð einnig nemendum grunnskólanna í Breiðholti og
Árbæ til tónleika í Eldborgarsal Hörpu
í mars í fyrra.

„Markmið Sinfóníunnar með
fræðsluverkefni sem þessu er að vekja
athygli á því frábæra starfi sem unnið
er í skólahljómsveitum og að fá tækifæri
til að starfa með og kynnast nemendum
hljómsveitanna, bæði á þeirra heimavelli
og í heimkynnum okkar í Hörpu. Með
samspilinu skapast dýrmæt tengsl og
vinátta milli tónlistarnemanna og okkar
í Sinfóníuhljómsveit Íslands,“ segir Arna
Kristín Einarsdóttir framkvæmdarstjóri
Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Samstarfinu lauk með stórtónleikum
í Breiðholti og Árbæ á föstudaginn var
þar sem Skólahljómsveitin og Sinfóníuhljómsveit Íslands komu fram. Stjórnandi Skólahljómsveitarinnar er Snorri
Heimisson.

Góði dátinn Svejk

G

aflaraleikhúsið frumsýndi á
dögunum nýtt leikrit eftir
Karl Ágúst Úlfsson sem hann
nefnir Góði dátinn Svejk og Hasek,
vinur hans. Verkið fjallar um tékkneska rithöfundinn Jaroslav Hasek,

sem skrifaði bækurnar um Svejk, og
konu hans Shuru. Við sögu kemur
fjöldi persóna úr Góða dátanum auk
þess sem Svejk sjálfur er aldrei langt
undan.
Við slógum á þráðinn til Karls

18.5.2015 15:45:00

Nemendur úr Skólahljómsveit Árbæjar
og Breiðholts leika með Sinfóníuhljómsveitinni.

Ágústs. Hann segir leikritið gerast á kránni í litlu sveitaþorpi í
Tékkóslóvakíu, þar sem Hasek situr
að drykkju. Karl Ágúst kveðst hafa
kynnt sér ævi Haseks í þaula, en hún
var æði dramatísk. Líkt og þeir sem
lesið hafa Góða dátann vita var Hasek
gagnrýninn á valdið og skriffinskuna
í Austurríska keisaradæminu og þá
gagnrýni má heimfæra upp á margt
í nútímanum að sögn Karls Ágústs.
Leikstjóri er Ágústa Skúladóttir
sem leikstýrði nú síðast „Umhverfis
jörðinni á 80 dögum“ í Þjóðleikhúsinu.
Karl Ágúst leikur sjálfur Jaroslav Hasek, en auk hans koma fram Hannes
Óli Ágústsson, sem leikur Svejk, og
Þórunn Lárusdóttir, í hlutverki Shuru,
auk fjölda annara persóna. Eyvindur
Karlsson samdi tónlistina í verkinu.
Guðrún Öyahals sér um hönnun
búninga og leikmyndar og Hermann
Björnsson annast lýsingu. Aðsókn
hefur verið góð og mikil stemning í
salnum. Nokkrar sýningar eru eftir
nú í maí en miða má nálgast á midi.is.

Fyrirtæki
Fyrirtæki
Fyrirtæki húsFélög
húsFélög

Hannes Óli Ágústsson og Karl Ágúst Úlfsson í hlutverkum sínum, sem Svejk og Hasek.

húsFélög
Listaspírur
í Gerðubergi
ViðVið
gerum
tilboð í reglubundna
gerum tilboð í reglubundna ræ

aðkostnaðarlausu.
kostnaðarlaus
sími 89sími
89 89
566
ykkur að
89 566
MVið gerum tilboð í reglubundnaykkur
ræstingu
yndlistarhópur kvenna sem og nálgun. Verkin er flest unnin með
kallar sig Listaspírurnar hefur olíu og akrýl.
hist
vikulega
í Gerðubergi undanfarna
Listaspírunar sem taka þátt í sýnnetfang: thrif@centrum.is
ykkur að kostnaðarlausu.
mánuði og málað saman undir dyggri ingunni eru: Árný Kristjánsdóttir,
leiðsögn Sigurbjargar Jóhannesdóttur. Erla Hallgrímsdóttir, Erla Ásmunds,
Í dag, laugardag kl. 14, opnar hópurinn Halldóra Svanbjörnsdóttir, Kathleen
samsýningu í Boganum í Gerðubergi Anna Guðmundsson, Kolbrún Ólafsþar sem gefur að líta verk unnin á þessu dóttir, Oddný Jónsdóttir og Sigurbjörg
ári. Konurnar sækja innblásturinn í sitt Þórðardóttir. Sýningin verður opin
nánasta umhverfi, náttúru og mannlíf áfram á virkum dögum kl. 9–18 og
Breiðholts. Þær hafa hver sinn eigin stíl 13–16 um helgar.

ww.þrif.is
/ www.thrif.net
/ netfang: thrif@centrum.is
www.þrif.is
/
sími 89
89 566/ www.thrif.net
www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Við gerum tilboð í reglubundna
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Einkarekið Apótek

Eitt verkanna á sýningunni.

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Alvöru græjur fyrir vandláta

Þýskar Stema kerrur og flutningavagnar á frábæru verði
Yfirbygging með segli
Skjólborðahækkun
Grindarhækkun
Lok á lömum
Yfirbreiðslur
Hleðslugrind
Varadekk
Nehjól
Kúlulás

Stema 750 kg tveggja hjóla
kerrur. Sterkar og léttar kerrur
á góðu verði.

Stema Basic 750 kg fólksbílakerrur eru væntanlegar í apríl.
Mikið úrval aukahluta.

Stema 750 MUT kerrur fyrir
snjósleða og fjórhjól
með hallanlegum palli.

Stema 2700 og 3500 kg flutningavagnar
á frábæru verði. Afgreiddir með hliðarborðum,skráningu og tilbúnir til notkunar.

Stema 2700 kg sturtuvagnar með eða
án rafdrifinnar vökvadælu. Stema 2700
sturtuvagna með sturtu aftur/hliðar.

Stema 3500 bílavagnar með sliskjum, hallanlegum palli og spili til
að draga tæki upp á sig.

GTM Professional sláttuvélar á frábæru verði
Verð með vsk

GTM 560 6 hestöfl

Kr. 69.900,-

6 hp B&S 450 (190 cc)
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 56 cm
Sláttuhæð 30-75 mm
70 lítra safnpoki
Þyngd 45 kg

Verð með vsk

GTM 460 4 hestöfl

Kr. 59.900,-

4 hö B&S 500F
Stillanlegt handfang
Stór 203/280 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd er 46 cm
Sláttuhæð er 30-75 mm
Safnpoki er 60 lítra
Þyngd er 31 kg

Verð með vsk

GTM 400 3,5 hestöfl

Kr. 39.900,-

3,5 hö B&S 450 á stálramma
Stillanlegt handfang
180/180 mm hjól
Tvöfaldar hjólalegur
Sláttubreidd 40 cm
Sláttuhæð 25-75 mm
Safnpoki 45 lítra
Þyngd 23 kg

Afkastamiklar, þægilegar og vandaðar sláttuvélar
Umboðsaðilar á landsbyggðinni:

GTM PRO 52 sláttuorf

GTM PRO 52 hekkklippur

Mitsubishi mótór
2.45 hö / 1.8 kw.
Eldsneytistankur 0.9 l
3 tanna blað 305-25.4.
Þyngd 9.2 kg
Titringsvörn

GTE 25 1,2 hp tvígengismótor
Snúanlegt handfang
Miðflóttaaflskúpling
60 sm blaðlengd
2 tvíeggja blöð
Þyngd 5,5 kg

Verð
Kr. 79.900,-

Hjallahrauni 2 - 220 Hafnarfjörður
Sími 562 3833 - asafl@asafl.is - www.asafl.is

Verð
Kr. 49.900,-

ÁSAFL

Mest verðlaunaða
ryksuguvélmennið
I-heildverslun

Facebook.com/neatorobot
www.neatorobot.is

Helluhraun 22 – Hafnarfirði – s: 555-2585

Baksíðan
Sigurður Ingi Jónsson

fulltrúi Framsóknar og flugvallarvina í
umhverfis og skipulagsráði Reykjavíkurborgar

Deiliskipulag
fyrir Reykjavíkurflugvöll 2.0

Á

fundi umhverfis- og skipulagsráðs
Reykjavíkurborgar þann 20. apríl sl.
samþykkti meirihlutinn tillögu að nýju
deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar sem
tekur flugbraut 06/24 út af skipulagi. Alls
bárust athugasemdir við deiliskipulagið
sem fylltu nærri 500 blaðsíður. Umsögn
skipulagsfulltrúa borgarinnar vegna
athugasemda fyllti rúmar 60 blaðsíður.
Skipulagsfulltrúi rökstyður hvers vegna
embættið telur í góðu
lagi að loka umræddri
flugbraut. Ýmsir sérfræðingar í flugöryggi
auk öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna, ÖFÍA, eru
á öndverðum meiði, en skipulagsfulltrúa
er vorkunn. Embættið byggir röksemdafærslu sína að stærstu leyti á skýrslum frá
Isavia, sem er opinbert hlutafélag sem
rekur flugvelli ríkisins, og skýrslum sem
EFLA verkfræðistofa vann fyrir Isavia.
Til að tryggja öryggi farþega, flugáhafna
og fólks á jörðu niðri eru flugrekstur og
tengd þjónusta bundin miklu regluverki,
innlendum lögum og reglugerðum sem
byggja á alþjóðasáttmálum sem Ísland
er aðili að. Þannig eru hugtök, svo sem
„nothæfisstuðull“, skilgreind og útlistað
með hvaða hætti skuli reikna hann. Isavia
hefur reiknað fleiri en eina útgáfu af nothæfisstuðli fyrir Reykjavíkurflugvöll, en
auðvelt er að sýna fram á að fyrirmælum í
reglugerð er ekki fylgt. Niðurstöður Isavia
og EFLU verkfræðistofu byggja á útreikningum sem ekki samræmast reglugerð eða
alþjóðasáttmála. ÖFÍA benti á þetta í ítarlegri greinargerð sem send var innanríkisráðherra. Umrædd greinargerð var síðar
kynnt fyrir borgarstjórn, sem fékk við
sama tækifæri sent afrit af henni. Rangtúlkun Isavia á reglugerð kom m.a. fram
við vitnaleiðslur í stefnu borgarinnar gegn
ríkinu, en Héraðsdómur Reykjavíkur
dæmdi ríkið til að loka flugbraut 06/24 og
byggði dóminn í góðri trú að miklu leyti á
umræddum skýrslum. Ríkislögmaður og
Isavia voru upplýst í kjölfar aðalmeðferðar
og dómi Héraðsdóms hefur verið áfrýjað
til Hæstaréttar. Í ljósi ágalla við vinnslu
umræddra skýrslna og vægi þeirra í héraðsdómi gæti ómerking héraðsdóms og
heimvísun orðið niðurstaða Hæstaréttar.
Hvað gerir borgarstjórn þá?

Pinex®
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Munndreifitöflur
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Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

Íslenskt stjórnborð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

3 ára ábyrgð

10 ára ábyrgð á mótor

10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél

þvottavél

þvottavél

þvottavél

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.

Tekur 7 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.

Tekur 8 kg af þvotti. 1400
snúningar. Öll hugsanleg
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.

Tekur 8 kg af þvotti.
1600 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor.

Lavamat 63272FL

Lavamat 63472FL

Nú kr. 82.425,-

Nú kr. 89.925,-

verð áður kr. 109.900

verð áður kr. 119.900,-

Lavamat 76485FL

Nú kr. 112.425,verð áður kr. 149.900,-

Lavamat 76806FL

Nú kr. 127.425,verð áður kr. 169.900,-

þurrkari - barkalaus

þurrkari - barkalaus

uppþvottavél

uppþvottavél

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

Barkarlaus þurrkari með
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti.
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og
snýst í báðar áttir.

Topplaus, undir borðplötu.
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

Topplaus, undir borðplötu.
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

T61271AC

Nú kr. 89.925.-

T76280AC

Nú kr. 97.425.-

verð áður kr. 119.900,-

verð áður kr. 129.900,-

F66692MOP

hvíT Nú kr. 112.425,verð áður kr. 149.900,-

FSILENCM2P

STáL Nú kr. 104.925,verð áður kr. 139.900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800
ORMSSON
ORMSSON
KS
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

Opið virka daga kl. 10-18
og á laugardögum
kl. 11-15.

ORMSSON
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

