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Knattspyrnuskóli ÍR
Knattspyrnuskóli verður starf

ræktur á ÍRsvæðinu við 
Skógarsel í sumar, en fyrsta nám
skeiðið hefst 13. júní nk. Í skólanum 
verður unnið í grunn og tækniþáttum 
íþróttarinnar með einstaklingsmiðaða 
nálgun að leiðarljósi. Skólastjórar eru 
Kristján Gylfi Guðmundsson þjálfari 
2. , 6. og 7. flokks karla og Magnús Þór 
Jónsson markmannsþjálfari meistara
flokka og yngri flokka. 

Í knattspyrnuskólanum verður iðk

endum skipt í hópa eftir aldri, reynslu 
og getu þannig að allir fái verkefni 
við sitt hæfi. Knattspyrnuskólinn 
hentar því bæði byrjendum og lengra 
komnum. 

Hvert námskeið stendur yfir í 
hálfan mánuð og því lýkur með upp
skeruhátíð og afhendingu viðurkenn
ingar auk þess sem í heimsókn kemur 
þekkt knattspyrnufólk, bæði karlar 
og konur. Skrifstofa ÍR veitir frekari 
upplýsingar. 

Endurvinnsla aukin 
á Seltjarnarnesi
Á dögunum fékk starfsfólk bæj

arskrifstofu Seltjarnarness 
afhenta fyrstu plastpokana 

fyrir endurvinnanlegar plastumbúðir. 
Pokarnir, sem eru úr 100% endurunnu 
plasti, verða bornir inn á hvert heim
ili á Nesinu, ásamt kynningarefni um 
tilraunaverkefni sem SORPA og Sel
tjarnarnesbær standa saman að. Verk
efnið miðar að því að auka hlutfall 
plastumbúða sem fara til endurvinnslu 
frá íbúum á Seltjarnarnesi. Árlega má 
ætla að um 130 tonn af plasti fari 
í urðun frá íbúum bæjarins með al
mennu heimilissorpi en aðeins um sjö 
tonn berast til endurvinnslu í gegnum 
grenndargáma og endurvinnslustöðvar. 

Gert er ráð fyrir að íbúar flokki 
plastumbúðir í pokana. Þegar poki er 

fullur er bundið fyrir og hann settur 
með almennu sorpi í gráu tunnuna. 
Í móttökustöð SORPU eru pokarnir 

svo flokkaðir vélrænt frá öðrum úr
gangi og plastið sent til Svíþjóðar til 
endurvinnslu. 

Salur gamla Sjálfstæðis- 
hússins endurreistur
Lindarvatn ehf. , eigandi Lands

símareitsins, hefur ákveðið að 
endurbyggja sal gamla Sjálfstæð
ishússins við Austurvöll í upp
runalegri mynd, en þar var síðar 
mötuneyti Pósts og síma og loks 
skemmtistaðurinn NASA. Endur
byggingin verður mjög nákvæm, en 

arkitektar hafa meðal annars rýnt í 
gamlar myndir sem teknar voru á 
fyrstu árum Sjálfstæðishússins. Við 
endurbygginguna verður salurinn 
hljóðeinangraður rækilega, en útlit 
hans verður því sem næst nákvæm
lega eins og það var þegar hann var 
tekinn í notkun. 

Mikil landfylling 
í Elliðaárvogi
Nú stendur yfir kynning hjá 

Skipulagsstofnun á frum
matsskýrslu vegna fyrir

hugaðrar 13 hektara landfyllingar 
í Elliðaárvogi. Gerðar hafa verið 

athuganir á botngerð, botndýralíf
ríki, straumum, fuglum og göngu 
laxfiska. Almennur frestur til að skila 
athugasemdum til Skipulagsstofn
unar er til 23. júní nk. 

Hraðakstur á Bæjarhálsi
Á þriðjudaginn var myndaði lög

reglan brot 89 ökumanna á Bæj
arhálsi. Fylgst var með ökutækjum sem 
var ekið Bæjarháls í vesturátt, að Bitru
hálsi. Á einni klukkustund, eftir hádegi, 
fóru 456 ökutæki þessa akstursleið og 
því ók fimmtungur ökumanna of hratt. 
Meðalhraði hinna brotlegu var 64 km/
klst en þarna er 50 km hámarkshraði. 
Níu óku á 70 km hraða eða meira en sá 
sem hraðast ók mældist á 77 km hraða. 

Svona er ráðgert að salurinn líti út eftir 
endurbyggingu.

Á myndinni má sjá starfsmenn Seltjarnarnesbæjar, þær Öldu Gunnarsdóttur, Gyðu 
Jónsdóttur og Ingibjörgu Ölvisdóttur ásamt Gyðu S. Björnsdóttur, sérfræðingi hjá 
SORPU, með pokana sem dreift verður á hvert heimili á Seltjarnarnesi.Fyrirhuguð landfylling í Elliðaárvogi.

Mikið ónæði 
af Secret 
Solstice
Margrét K. Sigurðardóttir, íbúi 

við Laugarásveg, hafði sam
band við blaðið og vildi koma á fram
færi megnri óánægju sinni með að 
tónlistarhátíðin Secret Solstice verði 
haldin í Laugardalnum í Reykjavík 
16.–19. júní nk. Hún segir húsið sitt 
hafa nötrað og skolfið þegar hátíðin 
var haldin í fyrra og ólíðandi að bjóða 
íbúum upp á þetta. Ýmsir nágrannar 

hennar hafi 
brugðið á það 
ráð að flýja úr 
bænum meðan 
hátíðin stóð yfir, 
enda ólíft vegna 
hávaða. Hún 
sjái sér þó ekki 
annað fært en 
vera heima þar 
sem sumir tón

leikagestir hafi skilið eftir sig öldósir 
og fleira rusl í nálægum görðum. 
„Starfsemi af þessu tagi á ekki heima 
inni í byggð. Borgarstjóri veður yfir 
okkur íbúana á skítugum skónum,“ 
segir Margrét enn fremur. 

FRÁ LESENDUM

Margrét K. Sigurðar-
dóttir. 
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Fáir á ferli í 
lokuðum götum
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks 

óskuðu eftir upplýsingum 
um það á fundi umhverfis 

og skipulagsráðs borgarinnar á mið
vikudaginn var hvort til greina kæmi 
að draga úr lokunum gatna í mið
bænum, en hlutar Skólavörðustígs, 
Laugavegar og fleiri gatna hafa verið 

lokaðir frá 1. maí. Í bókun sjálfstæð
ismanna segir: „Reynslan það sem af 
er maí hefur sýnt fram á það að mati 
fjölmargra rekstraraðila að fáir eru á 
ferli og tekjur hafa dregist verulega 
mikið saman.“ Fyrirspurninni var 
vísað til umsagnar umhverfis og 
skipulagssviðs borgarinnar. 

Það eru gömul sannindi að valdið leitar þangað sem auðurinn er. 
Tiltölulega jöfn eignadreifing er því forsenda lýðræðis. Jóhann 
J. Ólafsson lögfræðingur tók saman grafið hér að neðan upp úr 

gögnum Hagstofunnar. Ef heildareignir þjóðfélagsins eru teknar saman, 
kemur í ljós að opinberir aðilar eiga 81% eignanna, en borgararnir aðeins 
19%. Á grafinu má sjá að 79% allra einkaeigna er í höndum þeirra 30% 
sem mest eiga, en stór hluti þjóðarinnar á engar eignir umfram skuldir.

Sú misskipting sem þarna birtist er ógn við lýðræðið í landinu. Og 
hún verður ekki brotin á bak aftur nema hið opinbera afsali sér eignum 
til borgaranna. Stjórnvöld ættu að setja sér raunhæf markmið um eigna
dreifingu. Í því skyni væri rétt að útdeila hlutabréfum í bönkunum til 
landsmanna og jafnvel í öfugu hlutfalli við eignastöðu, þannig að þeir 
sem eiga minnstar eignir beri meira úr býtum. Sveitarfélögin gætu líka 
afsalað sér leigulóðum til húseigenda sem hafa margborgað fyrir þær. 
En síðast en ekki síst ber brýna nauðsyn til að lækka skatta og draga úr 
óþörfum umsvifum hins opinbera. 

Eign fyrir alla er kjörorð dagsins.
Björn Jón Bragason

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

Tekjutenging bóta þýðir að ef 
einstaklingur fær einhverjar 
aukatekjur verða bæturnar fyrir 
skerðingu. Sem dæmi má nefna 
konu sem ég kynntist nýlega, 
sem er með mjög 
mikla örorku. Hún 
þarf þar af leiðandi 
að vera mikið heima 
fyrir og þar sem 
hún er á örorkubótum hefur 
hún lítið á milli handanna til 
að gefa fjölskyldunni gjafir yfir 
hátíðarnar. Hún ákvað því að 
byrja að prjóna og varð ansi góð. 
Eitt sinn var henni boðið að 
búa til uppskrift og selja í þekkt 
prjónatímarit. Hún hamaðist 
við þetta og þurfti jafnvel að 
læra að búa til prjónauppskrift 
í tölvu, en eftir mikið streð fékk 
konan ánægð 50.000 kr. fyrir. 
Þar sem hún var þá verktaki fór 
helmingurinn í skatt. Hins vegar 
skerti þetta bæturnar hennar um 
27.000 kr. þannig að hún endaði 
í tapi. Miður sín yfir þessari 
útkomu þorði hún ekki að taka 
að sér fleiri verkefni.

 Ragnhildur Alda María 
Vilhjálmsdóttir í pistli  
á romur.is, 18. maí sl.

Það er ekki forsvaranlegt að 
stóru viðskiptabankarnir geti 
stundað fjárfestingarstarfsemi 
fyrir eigin reikning 
á sama tíma og þeir 
taka við innlánum 
frá almenningi. Þess 
vegna þarf Alþingi að 
setja lög um aðskilnað viðskipta
banka og fjárfestingarbanka 
áður en ríkissjóður selur hlut 
sinn í bönkunum.

 Þorbjörn Þórðarson  
á Vísi, 17. maí sl.

Þegar skammta þarf mat, bensín 
eða smokka í Venesúela réttlæta 
stjórnvöld það ýmist með háu 
eða lágu heimsmarkaðsverði á 
olíu. Allar þessar afsakanir eru 
rugl. Ástæða þess að 
Venesúela hefur gert 
sjálft sig óstarfhæft 
er illkynja sósíalismi. 
Það er sósíalismi 
þar sem fyrirtæki er þjóðnýtt í 
morgunmat. Það er sósíalismi 
þar sem allur gróði er talinn til 
merkis um glæp eða sóun. Það 
er kerfi sem leggur sífellt meiri 
og þyngri kvaðir á þá sem enn 
hafa ekki gefist upp.

 Pawel Bartoszek  
á Vísi, 14. maí sl.

Eitt af vandamálunum við 
umræðuna um „umræðuna“, er 
hve hún „pólaríserar“ skoðanir 
þeirra sem taka þátt. Í um
ræðunni um „umræðuna“, ert þú 
ert annað hvort með okkur eða 
á móti. With us or 
against us.

Innflytjendastefna 
er ágætis dæmi. Í 
umræðunni um þá 
„umræðu“ er engu líkara en 
að aðeins tvær skoðanir um 
innflytjendur séu til í landanum. 
Þú ert annaðhvort fylgjandi 
óheftum straumi innflytjenda 
alls staðar að úr heiminum – 
og ert þá valdlaust verkfæri 
pólitísku rétttrúnaðarkirkjunnar 
(„góða fólksins“) sem á þá ósk 
eina að fylla Vesturbæjarlaugina 
af Bin Ladendýrkandi jihadí
istum frá Íslamska ríkinu. Eða 
þá, að þú ert á móti innflytj
endum – og ert þá rasisti.

 Heimir Hannesson  
í pistli á romur.is, 13. maí sl.

AF NETINU

Ég tek við embætti forseta Íslands 
með auðmýkt og fullvitandi um þá 
ábyrgð, sem því fylgir, en um leið ein
ráðinn í að standa við hana eftir því 
sem mér endist vit og auðna til. Ég vil, 
að því leyti sem í mínu valdi stendur, 
leggja mig fram um að láta gott af mér 
leiða í öllu því er varðar heill og ham
ingju þjóðarinnar í veraldlegum og 
andlegum efnum og bið guð að gefa 
mér styrk til þess. Ég vona og bið, að 

mér auðnist að eiga 
farsælt samstarf við 
stjórnvöld landsins 
og hafa lífrænt samband við þjóð
ina, sem mig hefur kjörið til þessa 
embættis. Hjá fólkinu í landinu mun 
hugur minn verða. 

Kristján Eldjárn 1916–1982 
forseti Íslands (1968–1980) og 

þjóðminjavörður. Við embættistöku í 
Alþingishúsinu 1. ágúst 1968.

Fleyg ummæli

Dugguvogur 2
Lóðinni við Dugguvog 2 var 

úthlutað til  flutningafyrir
tækis Gunnars Guðmunds

sonar (1924–2004) árið 1971 og þar 
reisti hann iðnaðar og skrifstofuhús 
undir starfsemi flutningafyrirtæk
isins sem bar nafn hans. Uppdrætti 
að Dugguvogi 2 gerði KarlErik 
Rocksén arkítekt. Guðmundur var 
ekki alls kostar sáttur með útlit 
hússins og ræddi málið við kunn
ingjakonu sína, Gerði Helgadóttur 
myndhöggvara (1928–1975). Úr 
varð að Gerður kom með tillögu að 
lágmyndum á útveggi hússins til að 
fegra það. Innblásturinn sótti hún í 
form bílavarahluta og undirvagna 
bíla. 

Gunnar var himinlifandi með 
hugmyndir Gerðar og úr varð að 
lágmyndir hennar voru felldar inn 
í steypuna. Gerður skar mót af 
listaverkunum í frauðplast og þau 
voru síðan fest á krossvið og honum 
komið fyrir í mótunum áður en 
húsið var steypt. Þessi fallegu lista
verk Gerðar hafa í meira en fjóra 

áratugi blasað við vegfarendum sem 
eiga leið um Elliðavog.

Starfsemi hófst í húsinu 1973 og 
þar höfðu ýmis fyrirtæki aðstöðu auk 
flutningafyrirtækis Gunnars. Árið 
eftir var húsinu veitt viðurkenning 
fegrunarnefndar Reykjavíkur að til
lögu Arkitektafélags Íslands. Í húsinu 
er nú staðsett fyrirtækið Verkpallar 
ehf., Saumastofa Íslands, Lost ehf. 
og fleiri fyrirtæki.

Heimildir: Ævisaga Gerðar eftir 
Elínu Pálmadóttur og húsakönnun 

Borgarsögusafns.

HÚSIN Í BÆNUM

Lokuð gata. Myndina tók Frank M. Michelsen 12. mars sl. þegar Laugaveginum var 
lokað. Sífelldar lokanir gatna hafa komið illa niður á verslun í miðbænum.

Aðalfundur 
Frjálsa 
lífeyrissjóðsins
Á umliðnum misserum hefur 

mikil umræða átt sér stað 
um lífeyrissjóðina í landinu, 

en í hugum marga eru þeir lokaðir 
klúbbar fyrir útvalda. Neikvæð um
ræða hefur meðal annars leitt af sér 
tortryggni í garð þeirra, en sjóðirnir 
eiga mikið undir því að um þá ríki 
sátt og almenn tiltrú. Ég tel mikilvægt 
að kynna lífeyrissjóðakerfið fyrir 
ungu fólki sem er að hefja greiðslu 
í sjóðina. Innstæða í lífeyrissjóði er 
verðmætasta eign langflestra einstak
linga hér á landi og einn mikilvæg
asti þátturinn í almennri velferð 
borgaranna að geta lagt fyrir og átt í 
vændum tryggar lífeyrisgreiðslur að 
lokinni starfsævi. En víða er sótt að 
lífeyrissjóðunum og oft með ósann
gjarnri gagnrýni, sem að mínu mati 
stafar af vanþekkingu þar sem kerfið 
virkar lokað og fjarlægt. 

Lífeyrissjóðakerfið var hannað í 
kringum 1970, en eignir sjóðanna 
hafa vaxið stórkostlega hin síðari ár. 
Rétt er að spyrja sig hvort sjóðirnir 
hafi ef til vill sprengt af sér þá um
gjörð sem þeim var upphaflega búin 
og hvort ekki þurfi að breyta skipulagi 
þeirra í ljósi hins margfalda umfangs. 
Í því efni er rétt að líta til landa sem 
búa við áþekkt kerfi og við og læra 
af því sem þar hefur vel tekist til og 
forðast mistök sem gerð hafa verið. 

Aðalfundir lífeyrissjóða eru vett
vangur sjóðsfélaga til að láta sig málin 
varða og ég býð mig fram til setu í 
stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins til að 
gefa sjóðsfélögum val á aðalfundi 
fimmtudaginn 26. maí nk. Ég gef 
kost á mér því ég tel að við getum 
bætt lífeyrissjóðakerfið verulega, en 
til að þess að svo megi verða þurfum 
við að hlusta á sjóðsfélagana. Ég hvet 
sem flesta sjóðsfélaga til að mæta á 
aðalfundinn og nýta lýðræðislegan 
rétt sinn til að greiða atkvæði. 

Í stjórn rúmlega 50 þúsund manna 
sjóðs á að sitja fólk sem hefur ein
lægan áhuga á að kynna sjóðinn og 
leita leiða til að gera hann enn betri.

Höfundur er
Ingvi Þór Georgsson, 
viðskiptafræðingur,  

gefur kost á sér til setu í stjórn 
Frjálsa lífeyrissjóðsins

Skissur Gerðar af einni veggmyndanna.

Veggmyndir Gerðar á vesturvegg 
hússins.





Sumarhótel
Rekstur sumarhótels á Laugum í 
Reykjadal er auglýstur til leigu

Á Laugum eru 57 herbergi með baði, matsalur og eldhús 
ásamt þvottahúsi. Hótelrekstur á Laugum á sér langa 

sögu, umhverfið er fallegt og kyrrlátt. Sundlaug, líkams-
ræktarsalur, íþróttavöllur og golfvöllur eru á staðnum.

Óskað er eftir tilboðum í leigu á rekstri sumarhótels frá 
júní 2017.  Skila þarf lýsingu á áformum rekstraraðila um 

þjónustu og gæðaviðmið við rekstur hótelsins.

Nánari upplýsingar gefur Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 
netfang: sarngrim@laugar.is. Sími 464-6301/693-1774.

Skila skal inn tilboðum fyrir 1. júní 2016 merkt, Fram-
haldsskólinn á Laugum, bt. Sigurbjörns Árna, 650 Laugar .

Leigusali áskilur sér rétt til að taka hvaða  
tilboði sem er eða hafna öllum.

Skráning stendur yfir í síma 
564 4030 og á tennishollin.is 

BYRJENDANÁMSKEIÐ Í 
TENNIS FYRIR FULLORÐNA 

eru að hefjast

Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Hamborgara-
Mangi og fleiri 
forsetaefni
Fátt veitir hagyrðingum meiri inn
blástur þessi dægrin en forsetakosn
ingarnar. Davíð Oddsson forsetaefni 
lýsti því yfir í byrjun vikunnar að 
hann hygðist ekki þiggja laun næði 
hann kjöri. Hallmundur Kristins
son orti:

Auðvitað væri það ágætt að fá,
frá almennu sjónarmiði,
einhvern sem verkalaun vill ekki sjá
en vinnur þar sjálfboðaliði.

Jón Gissurarson veltir því upp hvort 
Davíð eigi inni mikið fylgi:

Staða Davíðs virðist veik
vænu fljóð og hlinir.
Spyrjum samt að loknum leik
ljúfu og kæru vinir.

Hinn kunni veitingamaður, Magnús 
Ingi Magnússon, eða Maggi á Texas
borgurum, dró forsetaframboð sitt 
til baka í vikunni. Helgi Björnsson 
yrkir af því tilefni:

Vandi á höndum þeim ærinn er
sem ætluðu á kjörstað að ganga
og höfðu sem forseta hugsað sér
HamborgaraManga.

Vorkoman er hagyrðingum líka 
innblástur. Gunnar J. Straumland 
kastaði fram þessari vísu:

Vorið gefur vonir um að vakna 
 bráðum.
Ég hlaupa myndi á höndum báðum
ef hitinn næði tíu gráðum.

Ingólfur Ómar Ármannsson fagnar 
einnig vori:

Geisladís í heiði hlær
hjalar í laufi þíður blær.
anga vallargrösin græn
og gróðurmoldin frjó og væn.
Glitra sund í gullnum ljóma
glaðar raddir í lofti óma.
Glampa slær á grund og hlíð
gjöful skartar vorsins tíð.

Ármann Þorgrímsson segir gamal
menni og tölvur ekki fara saman:

Þoka stundum þjakar huga minn
þreyttur oft við tölvuskrattann glími.
Er að verða áttatíu og fimm
undravert hvað líður þessi tími.

Vaxtarlagið er sígilt yrkisefni. Hér  
er vísa eftir Pál Eyþór Jóhannsson 

Ósjaldan ég iðka þjór
aldrei þó til baga,
voðalegt hvað vín og bjór
valda stórum maga.

Þá er ekki úr vegi að rifja upp gamla 
og góða vísu eftir Gísla heitinn Jóns
son, menntaskólakennara á Akur
eyri:

Miðdigur, gamall og göngumóður,
græðgina finn ég á sjálfum mér bitna.
Mikið lifandi skelfing er guð þeim 
 góður
sem geta étið – án þess að fitna.

VÍSNAÞÁTTUR

Óvissuástand 
á leikskólum 
borgarinnar
Fjölmargir foreldrar ungbarna 

og barna á leikskólaaldri hafa 
að undanförnu upplifað mikla 

óvissu um í hvað stefnir varðandi ör
ugga dagvistun barna þeirra. Þessi mikla 
óvissa er í dag mest áberandi meðal 
foreldra í vesturhluta Reykjavíkur en 
þar er nú orðin svo mikil breyting á 
aldursdreifingu barna að við blasir að 
fjölda barna á ákveðnum aldri muni 
skorta haustið 2016 til að fylla upp í laus 
pláss á ákveðnum deildum leikskólanna 
og nefnt hefur verið að í dag stefni til 
dæmis í um 60 laus pláss á þremur leik
skólum í þessum borgarhluta. 

Þroskavænlegt og metnaðarfullt upp
eldisstarf leikskólanna byggir mikið á 
aldursskiptum hópum þar sem leik
skólakennarar leggja áherslu á þá þætti 
í leikskólastarfinu samkvæmt skóla
námskrá leikskólans sem þykja henta 
sérstaklega fyrir þroskastig barnahóps
ins á hverri deild um sig. 

Hvar eru börnin? 
Það er af sem áður var þegar langir 
biðlistar voru eftir öruggri dagvistun 
fyrir alla aldurshópa við svo til alla 
leikskóla borgarinnar. Hvað veldur? 
Ýmsar skýringar hafa verið gefnar á því 
sem nú er farið að nefna barnaskort í 
Vesturbænum. Í dag er mjög erfitt fyrir 
ungt fólk að setjast að í Vesturbænum 
vegna þess hvað íbúðaverð er þar hátt og 
hversu erfitt er að fá þar leigðar íbúðir 
á verði sem fjölskyldur með ung börn 
ráða auðveldlega við. Unga fjölskyldu
fólkið sem er við háskólanám og býr á 
stúdentagörðunum svonefndu er svo 
heppið að leikskólar á þeirra vegum 
virðast að mestu anna eftirspurninni 
eftir dagvistun ungra barna þeirra. 

Óvægin fjárhagsleg hagræðing
Í mjög slæmri fjárhagstöðu og miklum 
taprekstri Reykjavíkurborgar hefur 
fjárhagsleg hagræðing innan leikskóla
starfsins verið afar óvægin og hefur 
nú þegar kallað á miklar breytingar í 
daglegri starfsemi leikskólanna. Leik
skólastjórar hafa tjáð sig um að ekki 
sé unnt að spara meira við daglegan 
rekstur á sama tíma og fullyrt er af 
ríkjandi meirihluta borgarstjórnar að 
grunnþjónustuna eigi ekki að skerða. 
Mörgum þykir nóg um þær breytingar 
sem nú þegar eru orðnar og því er enn 
mikilvægara að skoða alla möguleika til 
að hlúa sem best að leikskólastarfinu. 

Hvað er til ráða? 
Er nauðsynlegt að leggja niður deildir 
og segja upp starfsfólki? Er nauðsynlegt 
að loka einhverjum leikskólanna alfarið 
og dreifa börnunum sem þar eru í dag 
á nærliggjandi leikskóla eða í leikskóla 
annars staðar í Reykjavík? Það er skilj
anlegt að erfitt reynist að sjá hvernig eða 
hvort hægt er að réttlæta rekstur lítilla 
rekstrareininga til dæmis þar sem stefnir 
í að ákveðnar aldurstengdar leikskóla
deildir verði í haust fámennari en svo 
að unnt verði að réttlæta rekstur þeirra 
að fullu með eðlilegum hætti og fag
menntuðum starfskröftum. Við ættum 

samt að flýta okkur hægt og leita allra 
skynsamlegra leiða með velferð barn
anna sem forgangsmál. 

Við ættum að bera meiri virðingu 
fyrir mikilvægi leikskólastarfsins. 
Börnin eru framtíð okkar. Velferð þeirra, 
öryggi og gleði eiga að hafa forgang. Í 
leikskólunum er auk annars unnið mik
ilsvert fyrirbyggjandi starf í formi skim
ana og sértækrar uppeldisfræðilegrar 
vinnu sem og fjölbreyttrar sérkennslu. 

Vandamál eða spennandi  
verkefni? 
Hvað með börnin sem eru á um
ræddum leikskólum í Vesturbænum í 
dag? Hvernig er hægt að setja velferð 
þeirra og örugga umönnun sem að
almarkmið? Eigum við að einblína á 
„vandamálin“ eða eigum við að horfa 
til „tækifæranna“? Hvort er um að ræða 
„vandamál“ eða „spennandi verkefni 
sem við finnum skapandi lausnir á“? 
Er hugsanlegt að breyta aldursdreifingu 
á deildum? Er unnt að sameina yfir
stjórnun tveggja eða fleiri leikskóla til að 
ná þannig fram ákveðinni hagræðingu 
til að koma til móts við annars yfirvof
andi rekstrarhalla? Er búið að reikna út 
rekstrarkostnað pr. barn fyrir mismun
andi stærðir og gerðir leikskóla? Mætti 
taka inn yngri börn en nú er almennt 
gert til að fullnýta rými, bjóða þannig 
upp á fámenna yngri barna deild þar 
sem húsnæði býður upp á slíkt ef for
eldrar eiga þess ekki kost að nýta sér 
þjónustu dagforeldra? 

Ábyrg ákvarðanataka 
Allar breytingar sem eru fyrirséðar í 
rekstri leikskólanna verður að vinna í 
góðu og ábyrgu samstarfi við starfsfólk 
í viðkomandi rekstrareiningum og ekki 
síður í nánu, ábyrgu og gagnsæju sam
starfi við foreldra barnanna sem nýta 
þjónustuna. Vissulega þarf rekstur 
leikskóla sem annarra rekstrareininga 
borgarinnar að standast ákveðnar kröfur 
bæði hvað varðar faglegar og rekstrar
legar forsendur eins og til dæmis að 
ekki sé um að ræða allt of fámenna 
hópa á einstökum deildum. Allt þetta 
er þó örugglega hægt að leysa sé góður 
vilji og víðsýni fyrir hendi. Höfum ör
yggi, velferð, gleði og þroskavænlegt 
starf leikskólanna í fyrirrúmi við allar 
breytingar til aukinnar hagræðingar. 
Verum lausnamiðuð, forgangsröðum 
með fyrirhyggju og ábyrgð.

Höfundur er
Jóna Björg Sætran,  

borgarfulltrúi  
Framsóknar og flugvallarvina

„Höfum öryggi, velferð, gleði og þroskavænlegt starf leikskólanna í fyrirrúmi við allar 
breytingar til aukinnar hagræðingar,“ segir Jóna Björg meðal annars í grein sinni.

Magnús Ingi Magnússon, veitingamaður 
á Texasborgurum og Sjávarbarnum. 

Mynd: Þormar Vignir.



Vilt þú hafa áhrif á nýtingu, Verndun  
og Viðhald náttúrunnar? 
Kynntu þér spennandi nám í landbúnaðarháskóla Íslands  
þar sem nálægðin við viðfangsefnið og kennara er í forgrunni.  
lítill skóli með mikla sérstöðu!

Háskóladeild 
Umhvefisskipulag, Náttúru- & umhverfisfræði,  
skógfræði & landgræðsla, Hestafræði og 
Búvísindi

starfsmeNNtUNardeild
skrúðgarðyrkja, skógur & náttúra, 
Blómaskreytingar, Garðyrkjuframleiðsla  
og Búfræði

www.LBHI.IS  |  LandBúnaðarHáSkóLI íSLandS  |  HvanneyrI, 311 BorgarneSI  |  433 5000  |  LBHI@LBHI.IS
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HeStafræðI BúvíSIndI
garðyrkja

BúfræðI

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

SUMARTILBOÐ
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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Falleg minningar- og sigurhátíð 
í Fossvogskirkjugarði
Það var fallegur og sól

ríkur dagur sem rann upp 
í Reykjavík 9. maí sl. Þann 

dag halda Rússar hátíðlegan ár 
hvert til að minnast þeirra mörgu 
sem féllu í baráttunni við nasisman 
í seinni heimsstyrjöldinni, en 71 ár 
er liðið frá lokum hildarleiksins, 
sem Rússar kalla föðurlandsstríðið 
mikla. Meginþungi stríðsins fór fram 

á austurvígstöðvunum, sem krafðist 
gríðarlegra blóðfórna Sovétborgara, 
þar af 27 milljóna Rússa. Engin fjöl
skylda var ósnortin af hörmungum 
stríðsins, sem orð fá ekki lýst. Þetta 
er líka saga fórnfýsi og samheldni. 
Tíðindamaður Reykjavíkur vikublaðs 
gerði sér því ferð í garðinn til að fylgj
ast með athöfninni og votta hinum 
látnu virðingu. 

Talsvert fjölmenni var við athöfn
ina sem hófst klukkan 11 með guðs
þjónustu presta rússnesku rétttrún
aðarkirkjunnar. Meðal viðstaddra 
voru Stefán Haukur Jóhannesson, 
ráðuneytisstjóri utanríkismála, og 
skipherrar Landhelgisgæslunnar. En 
þó sveit opinberra fulltrúa væri ekki 
fjölmenn fannst mér góð tilfinning 
að mér til beggja handa voru Baldur 

Óskarsson, vinur núverandi forseta, 
og Guðni Jóhannesson, forsetaefni. 

Athöfninni í garðinum lauk með því 
að sendiherra Rússa, herra Anton V. 
Vasiliev, lagði blómsveig við minnis
merki þeirra sem hlutu vota gröf í stríð
inu. Hann minnti á alla þá sem látið 
hefðu lífið til að við gætum lifað í friði. 
Til þeirra taldi hann þá Íslendinga sem 
lagt höfðu lífið að veði í skipalestunum 
frá Íslandi til Rússlands, sem voru svo 

mikilvægar. Að athöfn lokinni bauð 
sendiherrann öllum viðstöddum til 
móttöku í rússneska sendiráðinu. 

Í næsta blaði verður birt ítarlegt 
viðtal við rússneska sendiherrann, hr. 
Anton Vasiliev, þar sem hann lýsir m.a. 
hugmyndum sínum um hvernig stór
auka megi samskipti Íslands og Rúss
lands á menningar og viðskiptasviði 
jafnt í náinni framtíð sem til lengri 
tíma.

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Vandaðar plasthlífar á flestar gerðir bifreiða 
sem hlífa bílnum gegn grjótkasti og varna 
lakkskemmdum. 
Sendum í póstkröfu hvert á land sem er!

• Húddhlífar
• Gluggavindhlífar
• Ljósahlífar

PLASTHLÍFAR

Sigurður 
Þórðarson
skrifar:

ÚR BÆJARLÍFINU

Söngkonan Alexandra Chernyshova kom 
sérstaklega hingað til lands til að syngja 
við athöfnina í sendiráðinu.

Guðrún Ásmundsdóttir leikkona var á 
staðnum.

Gestir í rússneska sendiráðinu klappa ákaft fyrir Alexöndru Chernyshova. Anton Vasiliev, 
sendiherra Rússa er lengst til hægri á myndinni og tíðindamaður Reykjavíkur vikublaðs 
stendur næstur honum.

Barnakór söng fyrir gesti sendiráðsins.

Vasiliev sendiherra lagði blómsveig á minnisvarða þeirra sem hlutu vota gröf í síðari 
heimsstyrjöldunni.

Prestar rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar 
tóku þátt í athöfninni.

Guðni Jóhannesson heilsar Anton Vasiliev 
sendiherra. Þeir ræddust við á rússnesku, 
en Guðni er mæltur á tungu þarlendra.



auglýsir inntöku nýnema fyrir skólaárið 2016-2017

       GRAFÍSK HÖNNUN
LISTHÖNNUNARDEILD veitir starfsmenntun í grafískri hönnun. 
Á námstímanum öðlast nemendur yfirgripsmikla þekkingu og þjálfun í faginu sem 
gerir þá hæfa til að fást við krefjandi verkefni á sviði hönnunar fyrir 
prentmiðla og margmiðlun. Nemendur útskrifast að loknu þriggja ára námi með því 
að vinna lokaverkefni innan sérgreinarinnar og skrifa rannsóknarritgerð. 

       FRJÁLS MYNDLIST
FAGURLISTADEILD veitir starfsmenntun í frjálsri myndlist. Nemendur fá alhliða 
þjálfun í hefðbundnum greinum þar sem áhersla er lögð á tæknilega og listræna 
ögun. Nemendur útskrifast að loknu þriggja ára námi með því að vinna lokaverkefni 
innan sérgreinarinnar og skrifa rannsóknarritgerð. 

    MYNDLIST - HÖNNUN - ARKÍTEKTÚR
FORNÁM - Alhliða undirbúningur fyrir nám í hönnun og listum. 
Myndlistaskólinn á Akureyri býður upp á hnitmiðað 60 feininga heildstætt nám í 
sjónlistum. Listrænn og tæknilegur undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði 
myndlistar, hönnunar og arkitektúrs.

Kaupvangsstræti 16 - Sími. 462 4958 - info@myndak.is - www.myndak.is - www.facebook.com/myndak

Umsóknarfrestur til 1. júní.
Skóli með sterkan prófíl
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Forsetinn er 
málsvari 
Íslendinga á 
alþjóðlegum 
vettvangi
Hinn 25. júní næstkomandi ganga landsmenn að kjörborði og kjósa 
sér nýjan forseta. Dr. Guðni Th. Jóhannesson, dósent í sagnfræði 
við Háskóla Íslands, hefur mælst með langmest fylgi forsetaefna í 
könnunum að undanförnu, en kosningabaráttan er þegar orðin lífleg. 
Guðni er landskunnur fyrir sagnfræðirit sín og skemmtilegar stjórn
málaskýringar, þar sem gjarnan er stutt í sögulegar skírskotanir. Ég 
tók Guðna tali á heimili hans á Seltjarnarnesi og spurði hann fyrst af 
öllu um upprunann: 

„Ég er fæddur í Reykjavík. Fyrstu 
mánuðum ævi minnar varði ég á 
Ægisgötunni, þar sem foreldrar mínir, 
Margrét Thorlacius og Jóhannes Sæ
mundsson, bjuggu. En þau keyptu 
fokhelt einbýlishús á Arnarnesi 1969, 
þegar ég var um það bil eins árs og við 
fluttum þangað. Margir urðu hugsi yfir 
því að þessi ungu kennarahjón ætluðu 
að kaupa sér einbýlishús á Arnarnesi, 
en þau gátu lagt fyrir, voru í tvöfaldri 
og jafnvel þrefaldri vinnu og gerðu allt 
í húsinu sem þau gátu, eins og svo títt 
er hér á landi. Þau reistu okkur þetta 
yndæla heimili, þar sem við ólumst 

upp þrír bræðurnir, ég, Patrekur og 
Jóhannes. Þarna átti ég ósköp ljúf 
æskuár.“

Í íþróttum alla daga
- Hver voru helstu áhugamál þín sem 
barn og unglingur? 

„Faðir minn heitinn, Jóhannes Sæ
mundsson, var lengi íþróttakennari við 
Menntaskólann í Reykjavík, íþrótta
þjálfari og íþróttafræðslufulltrúi hjá 
Íþróttasambandi Íslands. Hann var 
mjög virkur í þessum málum þegar 
við strákarnir vorum að alast upp 
og við fórum með honum á æfingar 

og leiki. Ég man eftir frjálsíþrótta
æfingum á Melavellinum og körfu
boltaæfingum þegar Einar Bollason 
var landsliðsþjálfari, en handboltinn 
var fyrirferðarmestur. Pabbi var að
stoðarmaður Jóhanns Inga Gunnars
sonar þegar hann var landsliðsþjálfari 
og líka þegar Jóhann Ingi þjálfaði KR, 
þannig að við vorum að sniglast þar, 
ég og Patrekur bróðir minn. 

Pabbi lést 1983 og þá var Jóhannes, 
yngsti bróðir okkar, bara fjögurra ára, 
svo hann náði nú bara rétt í skottið á 
þessu. En ég man til dæmis eftir því að 
horfa á Ólympíuleikana með pabba og 
man hvað hann lifði sig inn í hlaupin 
og stökkin. Þar sem við ólumst upp 
í Blikanesinu í Garðabæ voru frjáls
íþróttahetjur í kringum okkur. Beint á 
móti bjó Finnbjörn Þorvaldsson og þar 

til hliðar voru Clausenbræður, Örn og 
Haukur. Ég minnist þess að þeir tóku 
okkur krakkana á smá frjálsíþróttaæf
ingu. Maður leit með lotningu á þessar 
hetjur. Annars vorum við mest í fót
bolta. Við spiluðum fótbolta daginn út 
og inn. Á Arnarnesinu var stórt tún og 
við færðum mörkin til og frá eftir því 
sem eyddum grasinu. Ég náði nú aldrei 
langt í fótbolta, en einn af strákunum 
þarna að minnsta kosti náði að spila í 
efstu deild og pluma sig vel, Ingólfur 
R. Ingólfsson.“

Handbolti í Bretlandi
- Hélstu áfram í íþróttunum? 

„Ekki get ég nú sagt það. Ég æfði 
handbolta og blak með Stjörnunni 
en náði aldrei að slá í gegn. Ég hætti 
þannig lagað 16, 17 ára. Þá var Patrekur 

bróðir orðinn betri en ég, þrátt fyrir að 
vera fjórum árum yngri! Ég ákvað að 
láta gott heita, en hélt áfram að dútla 
við þessar greinar. Ég náði að verða 
Norðurlandameistari stúdenta í blaki 
með Íþróttafélagi stúdenta og svo á 
námsárunum í Bretlandi vildi svo til 
að það var handboltalið í University of 
Warwick í Coventry, Warwick Jaguars, 
og við náðum að verða Miðlandabik
armeistarar. Í handbolta eru þrír úti
leikmenn, sem voru ég og tveir Norð
menn, sem kunnum handbolta. Við 
settum tvo Breta í hornin og gáfum 
á þá þegar við vorum í skapi til þess. 
Svo höfðum við Grikkja á línunni. 
Hann kunni ekkert í handbolta en var 
alvanur grískrómverskri glímu og lét 
mikið fyrir sér fara á línunni. Lær
dómurinn af þessu er að ef þú skarar 

Mynd: Sigtryggur Ari.
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ekki fram úr í einhverri íþrótt, finndu 
þá bara einhverja sem eru verri en þú!“

Trúmálin
- Í kosningunum fyrir tuttugu árum 
var talsvert rætt um trú forseta. Það 
er kannski tímanna tákn að þau eru 
ekki eins fyrirferðarmikil núna, en það 
hefur vakið athygli að þú varst alinn 
upp í kaþólskum sið. 

„Já, það vildi þannig til að ömmur 
mínar, Sigurveig Guðmundsdóttir 
og Margrét Thorlacius, kynntust í 
Kvennaskólanum í Reykjavík og urðu 
góðar vinkonur. Þær voru báðar mjög 
leitandi í anda, hrifust um stund af 
spíritisma og vildu finna svör við 
lífsgátunni. Það fór svo að þær fundu 
styrk í kaþólskri trú og snerust báðar 
til þeirrar trúar. Seinna höguðu örlögin 
því að elsti sonur Sigurveigar og yngsta 
dóttir Margrétar, og alnafna, felldu 
hugi saman. Þá lá í augum uppi að 
við strákarnir voru allir skírðir til ka
þólskrar trúar. Sem barn sótti ég messu 
á hverjum sunnudegi með ömmu Mar
gréti í Landakotskirkju og ég var líka 
fermdur í kaþólskri kirkju. 

Pabbi lést úr krabbameini stuttu 
síðar þegar ég var á fimmtánda ári. 
Þá missti ég um leið barnatrúna, trúna 
á hinn góða guð sem vakir yfir okkur 
og passar að ekkert slæmt gerist. Um 
skeið varð ég afhuga þeirri hugmynd 
að almættið væri til, eins og maður 
er oft á unglingsárum, og var frekar 
reiður út í þennan guð sem gerði 
okkur þetta, ef hann væri til. Seinna 
óx ég upp úr því og fann og finn enn 
styrk í trú á almættið. Aftur á móti 
fannst mér kaþólska kirkjan á Íslandi 
bregðast svo slælega við ásökunum 
um glæpi sem áttu sér örugglega stað 
innan hennar að ég vildi ekki leggja lag 
mitt við þetta trúfélag og sagði mig úr 
kaþólsku kirkjunni og er sem stendur 
utan trúfélaga, en er þar í góðri sátt við 
guð og menn. 

Ég ber mikla virðingu fyrir þeim 
sem finna styrk í sinni trú, hvort sem 
það er kristin trú, búddismi, íslam eða 
hvaðeina, svo lengi sem menn fara ekki 
út á þær brautir öfga og hörmunga sem 
við þekkjum svo vel og svo lengi sem 
menn líta ekki á það sem leiðarljós lífs 
síns að troða sínum skoðunum upp 
á aðra.“

Kristjáni Eldjárn heilsað  
með skátakveðju
- Nú hefur þú rannsakað forseta -
embættið meira en aðrir fræðimenn. 
Það hlýtur að vera eitthvað við emb-
ættið sem heillar þig og hefur orðið 
þess valdandi að þú lést til leiðast að 
gefa kost á þér? 

„Ég hef lengi verið hrifinn af sögu 
þessa embættis, sem hefur þróast í 
áranna rás og breyst að mörgu leyti, 
en kjarninn er alltaf sá sami: Forseti 
Íslands er eini embættismaðurinn 
sem þjóðin kýs í beinum kosningum. 
Hans staða í stjórnkerfinu er mikilvæg 
og hans staða í samfélaginu er mikil
væg. Hann er málsvari Íslendinga á 
alþjóðlegum vettvangi, andlit Íslands 
í augum umheimsins. Um leið gegnir 
hann grundvallarskyldum í stjórnkerf
inu, sérstaklega á örlagastundum þegar 
mynda þarf ríkisstjórnir. Og nú síðast, 
þurfi forseti að taka fram fyrir hendur 
á meirihluta Alþingis og synja lögum 
staðfestingar. Sagan hefur sýnt að sú 
skylda sem var skrifuð inn í stjórnar
skrána er brýn og skiptir máli.“
- Hver voru fyrstu kynni þín af fyrri 
forsetum? 

„Fyrstu kynni mín af forsetaemb
ættinu voru þau að barn að aldri 
vorum við fjölskyldan að keyra úr 
Garðahreppi, sem þá var, inn í Reykja
vík. Við stoppuðum á ljósum og pabbi 
eða mamma sagði þegar bifreið rann 
upp að hlið okkar: „Þarna er forset
inn.“ Ég leit örsnöggt til hliðar og al
veg ósjálfrátt bar ég höndina upp að 
höfði í skátakveðju og í bifreiðinni við 
hliðina á okkur var Kristján Eldjárn 

forseti. Hann horfði á mig, hikaði um 
stund, og svo löturhægt bar hann líka 
höndina upp og heilsaði að skátasið 
og brosti blíðlega.“

Ný bók um forsetaembættið
- En þú verður væntanlega að leggja 
fræðistörfin að mestu leyti til hliðar 
verðir þú kosinn forseti? 

„Nái ég kjöri verð ég að leggja nokkur 
verk á hillinu sem ég hefði svo sannar
lega viljað ljúka við. En eina bók er ég 
með í smíðum sem ég ætla að ljúka við 
fyrir kosningar, hvað svo sem kemur 
upp úr kjörkössunum. Það er bók um 
forsetaembættið, frá stofnun fram til 
okkar daga. Ég hef verið talsvert lengi 
að vinna að þessari bók, safna heim
ildum og sjá fyrir mér hvernig efnis
skipun yrði. Ég var langt kominn þegar 
hasarinn hófst sem leiddi mig inn á 
þessar brautir, en ég á eftir lokakaflana, 
enda bætast dag hvern nýir kaflar við 
og erfiðara með hverjum deginum að 
finna lausar stundir. En þessi bók skal 
koma út með einum öðru hætti fyrir 
kosningar. Með hjálp góðra manna skal 
það takast.“

Heilbrigt sjálfstraust þjóðar
- Forseti hlýtur að endurspegla að 
einhverju marki sjálfsmyndar þjóðar. 
Mörgum hefur fundist sem viðhorf Ís-
lendinga til sjálfs sín séu of öfgakennd. 
Fyrir hrun gekk sjálfsupphafningin úr 
hófi fram, en eftir hrun töluðu sumir 
sem þjóðin ætti að skammast sín og 
væri jafnvel á einhvern hátt lakari en 
aðrar þjóðir. Ætli okkur sé ekki fært að 
öðlast yfirvegaðri sjálfsmynd? 

„Ég held að þetta sé rétt hjá þér. 
Fyrstu árin eftir hrun gengu menn jafn
vel of langt í vömmunum og skömm
unum. Ég get jafnvel tekið eitthvað af 
því til mín þó svo að ég líti svo á að í 
háskólasamfélagi eigi menn alltaf að 
vera gagnrýnir frekar en að taka þátt í 
einhverjum „jákór“. Að sumu leyti var 
þjóðarsálin þannig innstillt að í stað 
þess að segja hvað við værum frábærir  
og öðrum fremri þá urðum við öllum 
öðrum aumari og vitlausari og það er 
bara að fara úr einum öfgunum í aðrar. 

Ég vil gera greinarmun á heilbrigðu 
sjálfstrausti eða hroka og drambi. Aðrir 
verða að dæma um það hvort ég fari 
yfir þá línu, en mér var alltaf kennt í 
æsku að maður ætti ekki að monta sig, 
ekki hampa sjálfum sér. Gera hlutina 
eins og vel og maður getur og í því 
fælust launin. Þjóð með sjálfstraust þarf 
ekki að monta sig. Þjóð með sjálfstraust 
er hógvær í brjósti sér. Þannig mun 
okkur vel farnast.“

Fjölskylduvænt  
velferðarsamfélag
- Það verður óhjákvæmlega breyting á 
Bessastöðum náir þú kjöri. Þú ert fimm 
barna faðir og fjögur börn ykkar Elizu 
ung að árum. Þið hafið væntalega velt 
þessu mikið fyrir ykkur? 

„Nái ég kjöri þá sýnum við umheim
inum að hér á Íslandi sé fjölskylduvænt 
velferðarsamfélag þar sem út frá því 

er gengið sem vísu að allir geti sinnt 
sínu starfi en um leið gegnt sjálf
sögðum skyldum gagnvart fjölskyldu 
og börnum og að þetta eigi að geta 
haldist í hendur. Við getum horft í 
kringum okkur og séð Friðrik Dana
prins hjóla með börn sín í leikskólann 
og hinn unga og hrausta Justin Trudeau 
taka við stjórnartaumum í Kanada. Og 
Kanada stendur hjarta mínu nærri því 
Eliza konan mín er þaðan. Ég óttast 
ekki að þetta verði vandamál og ítreka 
að við hjónin höfum hugsað vel um 
það hvaða áhrif hugsanleg seta á Bessa
stöðum muni hafa á börnin. Ég er samt 
ekki að hugsa um það frá degi til dags 
núna, því mér er ljóst að langt er fram til 
úrslitastundar og verk að vinna.“

„You just watch me“
- Hvernig tók Eliza ákvörðun þinni? 

„Hún tók henni mjög vel. Við 
ræddum fram og aftur um kosti þess 
og galla að bjóða sig fram. Sviðsljósið 
sem beinist að okkur, breytingar á 
okkar fjölskyldulífi og atvinnulífi, fari 
svo að ég nái kjöri. Hún er einstaklega 
jarðbundin, en um leið kappsöm í já
kvæðum skilningi. Þegar við kynnt
umst úti í Bretlandi á námsárunum 
urðum við yfir okkur ástfangin og 
ég sagði við hana: Gætir þú flutt til 
Íslands, þessarar litlu eyju, þar sem 
þú talar ekki tungumálið og þekkir 
ekki fólkið? Hún svaraði bara: „You 
just watch me.“ Og hún talar núna 
reiprennandi íslensku, á vini út um allt 
og hefur stofnað sitt eigið fyrirtæki og 

er fær í flestan sjó. Til að sanna hvaða 
töggur væri í henni þá lagðist hún ein í 
heimsreisu áður en við fluttum hingað, 
á meðan ég fór heim að búa í haginn 
fyrir okkur.“

Mikilvægi tungumálsins
- Nú er samt talsvert um það að 
útlendingar sem hingað flytjast nái 
litlum sem engum tökum á íslensk-
unni. 

„Já, ég hef kynnst því. Bæði í gegnum 
Elizu og í gegnum íþróttastarf þar sem 
maður kynnist mörgum útlendingum, 
að það er stór munur á þeim sem takast 
á við þessa áskorun að læra íslensku og 
þeim sem annað hvort vilja það ekki 
eða tekst það ekki. Það er einföld stað
reynd að þeir standa betur að vígi sem 
kunna tungumálið. Hinir búa alltaf við 
það að vera undir ósýnilegu glerþaki 
og ná ekki að taka þátt í samfélaginu. 
Ná ekki að grípa störf sem gefast. Að
lögun að samfélaginu næst ekki nema 
með í það minnsta grunnþekkingu á 
íslensku. En við þurfum líka að hjálpa 
þeim sem koma hingað til þess að að
lagast. Það er ekki bara þeirra hagur. 
Það er okkar hagur líka. Hér gætum 
við til dæmis horft til Kanada og hve 
vel þeim hefur gengið að fá fólk til sín 
og gera það nánast um leið að Kanada
mönnum.“
- Kanadamenn hafa líka reynt að laða 
til sín fólk erlendis frá. Þessi mál hafa 
ekki verið svo mikið rædd hér á landi. 

„Já, það er að ýmsu að huga í þessum 
efnum. Mér finnst að við eigum að 

taka við fólki sem flýr stríðshrjáð svæði 
og líka taka við fólki utan Evrópska 
efnahagssvæðisins sem hér er að leita 
að vinnu og getur lagt margt til sam
félagsins. Því miður eru sögur af því 
að vel menntað fólk sem við hreinlega 
þurfum á að halda eigi í miklum erf
iðleikum með að fá nauðsynleg leyfi 
til setjast hér að. Þetta er eitthvað sem 
stjórnvöld mættu íhuga.“ 

Forseti allra Íslendinga
- Er eitthvert eitt málefni sem stendur 
hjarta þínu nærri og þú hefðir hugsað 
þér að vinna að náir þú kjöri sem for-
seti? 

„Ég á mér í sannleika sagt ekkert 
einstakt áhugamál eða einstaka hug
sjón sem ég ætla að keppa að frekar en 
annarri. Auðvitað er það svo að áhugi 
minn á sögu og menningu landsins 
mun örugglega setja mark sitt á mín 
verk í embætti, nái ég kjöri. En mín 
sýn á forseta felst ekki í því að hann 
eigi að hampa einum málstað frekar 
en öðrum. Hann á að styðja við öll góð 
verk. Hann á að vera málsvari menn
ingar, náttúru, atvinnulífs, viðskipta
lífs, menntasviðs, heilbrigðismála. 
Hann á að vera málsvari þeirra sem 
minna mega sín. Hann á frekar að láta 
hina í friði, því þeir sjá um sig sjálfir. 
Þannig að forsetinn á einfaldlega að 
vera forseti allra Íslendinga. Styðja öll 
góð málefni og miðla málum þegar á 
þarf að halda, en vera grjótharður ef 
svo ber undir.“

bjb

Mynd: Sigtryggur Ari.



➤  Gluggaþvottur
➤  Gluggaþvottur að innan
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Við sérhæfum okkur í gluggaþvotti og leggjum 
sérstaka áherslu á að viðhafa vönduð vinnubrögð.

Gerum föst verðtilboð og samninga til lengri tíma, 
hvort sem um er að ræða smá eða stór verkefni.

Glersýn er staðsett að Smiðjuveg 4 í Kópavogi  
og skrifstofan að Glæsibæ 20 í Reykjavík.

Fáðu tilboð í síma 663 0000 eða glersyn@glersyn.is

www.glersyn.is
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555 05 15
farsæld.is

farsæld@farsæld.is 
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Farsæld
heimaþjónusta

Þjónustan sem við bjóðum er margþætt og þar má nefna 
hjúkrunarmeðferð, aðstoð í daglegu lífi, ráðgjöf, viðveru, stuðning 
og félagsskap. 

Farsæld
heimaþjónusta

Við hjálpum þér að finna þína lausn.

Hafðu samband og við komum til þín.

Farsæld
Persónuleg heimaÞjónusta fyrir 

eldri borgara

                           býður upp á heimahjúkrun og aðra þjónustu sem 
sniðin verður að þörfum hvers og eins. markmið okkar er að 
veita einstaklingsmiðaða, heildræna, faglega og persónulega 
þjónustu.

Farsæld
heimaþjónusta

                      er rekið af hjúkrunarfræðingunum og mæðgunum 
fríðu hermannsdóttur og hallfríði eysteinsdóttur.

Farsæld
heimaþjónusta

Farsæld

Farsæld
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Auglýsingar: 578 1190
auglysingar@fotspor.is

Lönguflök að 
austurlenskum hætti
Að þessu sinnu gefur Úlfar Ey

steinsson matreiðslumeistari 
okkur uppskrift að löngu: 

„Þessi réttur var þróaður hér á Þremur 
Frökkum og er ávallt vinsæll. Kryddið, 
sem við notum í réttinn, er frá Mið
jarðarhafinu og austar en rétturinn er 
þeim kostum gæddur að vera fremur 
hitaeiningasnauður. Langan er af 
þorskaættinni og liggur beingarður
inn eftir flakinu endilöngu. Best er að 
finna beingarðinn með fingrinum og 
skera hann þá bara úr alla leið. Þá eruð 
þið að vísu komin með mjórri steikur, 
en alveg beinlausar.“

Laukur og gulrót svituð í smjörlíki 
á pönnu. Fisknum bætt út í og smá 
hveiti stráð yfir. Því næst er kryddinu, 
hvítlauk og engiferrót blandað saman á 
pönnunni í sojasósunni og hunanginu 
bætt við. Að lokum er salatinu blandað 
saman við og allt látið malla í tvær 
mínútur. Borið fram með hrísgrjónum 
eða brauði.

UPPSKRIFT VIKUNNAR

HRÁEFNI
n�800 gr lönguflök, skorin í 1x4 cm langa strimla
n2 laukar, saxaðir
n1 gulrót smátt skorin
nSmjörlíki til steikingar
nHveiti
nSalt og pipar
n1 tsk. karrý
n3 hvítlauksgeirar, saxaðir
n1 msk. engiferrót, söxuð
n½ bolli sojasósa
n2 msk. hunang
n½ haus jöklasalat.

Fjórtán atriði sem gera 
þig glaðari og sáttari með 
lífið – Byrjaðu strax í dag
Við þreytumst seint á því að tala 

um alla litlu hlutina sem skipta 
máli í lífinu. Þetta er nefnilega 

oftast ekkert flókið og því er algjör 
óþarfi að vera að flækja lífið og leita 
langt yfir skammt. Stundum þurfum 
við aðeins að gera litlar breytingar hjá 
okkur sjálfum og hugsa hlutina upp 
á nýtt til að verða hamingjusamari. 
Hvernig við bregðumst við því sem lífið 
færir okkur, hvað við gerum og hvernig 
við lítum á hlutina skiptir miklu máli 
varðandi lífsánægju okkar. 

Hér eru 14 lítil atriði sem geta 
gert okkur hamingjusamari
 1. Ekki fara að sofa í vondu skapi 

eða í fýlu út í makann. Þetta gerir 
lítið annað en að skemma góðan 
svefn – og þegar við erum illa sofin 
líður okkur ekki vel og við erum 
illa upplögð. 

 2. Sýndu skynsemi og farðu að sofa 
þegar þú ert þreytt/ur. Ekki reyna 
að hanga uppi þegar þú þarft á 
hvíldinni að halda. Þú gerir engum 
gott með því. 

 3. Alltaf þegar þér líður illa eða þegar 
eitthvað angrar þig skaltu ræða 
það við einhvern sem þú treystir. 
Alls ekki byrgja það inni því það 
hjálpar engan veginn. Manni líður 
svo miklu betur þegar maður léttir 
á sér – og fær jafnvel aðra sýn á 
málið. 

 4. Leyfðu þér að gráta! Ekki bæla 
tilfinningarnar inni því það gerir 
illt verra. Svo er bara svo gott fyrir 
líkama og sál að gráta annað slagið 
og alls ekkert til að skammast sín 
fyrir. 

 5. Taktu þér tíma á hverjum degi 
til að hugsa eitthvað jákvætt um 
sjálfa/n þig. Það þarf ekki að vera 
stórt eða merkilegt – bara það að 
þú eigir góðan hárdag er nóg. Svo 
eru dagarnir auðvitað misjafnir og 

stundum getum við hugsað stórt 
og aðra daga smærra. En hafðu 
það að reglu að segja eitthvað já
kvætt um sjálfa/n þig daglega. Það 
er nefnilega öllum hollt að hrósa 
sjálfum sér. 

 6. Ekki taka vinnuna með þér heim. 
Heimilið er þinn griðastaður og 
þar áttu að geta slakað á í friði og 
ró. 

 7. Taktu þér tíma í það að elda að 
minnsta kosti eina góða máltíð í 
hverri viku. Matur sem búið er að 
nostra við bragðast alltaf betur og 
fyrir marga fylgir viss ánægja því 
að sýsla í eldhúsinu. 

 8. Ekki festast í viðjum vanans. 
Brjóttu upp hversdagsleikann 
með því að gera eitthvað öðru
vísi á hverjum degi. Ekki láta alla 
daga vera eins og festast í sömu 
rútínunni. Þetta þarf ekki að vera 
flókið, bara það að prófa nýjan 
kaffidrykk, versla í matinn á 
nýjum stað eða fá sér létta göngu 
í hádeginu er nóg. 

 9. Leyfðu þér að hlakka til einhvers. 
Hvort sem það er sumarfríið 
á næsta leyti, matarboðið hjá 
góðum vinum eða heita freyði
baðið um helgina. Það er alltaf 
gott að hafa eitthvað til að hlakka 
til. 

 10. Gefðu þér tíma á morgnana til að 
fá þér kaffibolla og/eða morgun
mat. Ekki láta það fyrsta sem þú 
gerir vera það að kíkja á tölvu
póstinn eða á Facebook. Að eiga 
notalega stund áður en farið er út 
í daginn getur skipt sköpum. 

 11. Ekki borða og vinna á sama tíma. 
Gefðu þér tíma til að njóta matar
ins. 

 12. Farðu á kaffihús með vinkonu/vini 
þínum. Gott spjall yfir kaffibolla á 
notalegum stað getur gert heilan 
helling fyrir andlegu hliðina. 

 13. Farðu í hressandi göngutúr úti í 
náttúrunni og veittu umhverfinu 
athygli. Sjáðu gróðurinn, fuglana, 
himininn og allt það yndislega 
sem útiveran hefur upp á að bjóða. 

 14. Ekki gleyma að leika þér. Það 
er ekki að ástæðulausu að oft er 
sagt að lífið sé leikur – og það er 
skemmtilegra að vera með í þeim 
leik.

Bara það að leika við börnin eða 
barnabörnin, hoppa í rúminu, fíflast, 
spila, dansa og sprella eða eitthvað 
allt annað getur létt lundina svo um 
munar. Það er nefnilega svo mikilvægt 
að gleyma ekki barninu í sér. 

KOKTEILL.IS

Jóna Ósk  
Pétursdóttir
jona@kokteill.is
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.

EYRAVEGI 16 - 680 ÞÓRSHÖFN
SÍMI 899 7130 - 460 8109

FAX 460 8160 - fmth@hth.is

Alhliða þjónusta

Kominn til þess að vera

Alhliða þjónusta

Löndun - Ís - Slæging
- Gæðafrágangur

Sala og framboð
á öllum fisktegundum

Kominn til þess að vera

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.

Fiskmarkaður
Þórshafnar ehf.
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ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

14   21. maí 2016

MENNING

Þjóða-
plágan 
Íslam
Út er komin bókin Þjóðaplágan 

Íslam eftir Hege Storhaug í 
íslenskri þýðingu Magnúsar Þórs 
Hafsteinssonar. Bókin kom út í 
Noregi í lok síðasta árs og varð 
strax metsölubók. Storhaug telur 
að siðmenning og lýðræði í Evrópu 
muni eiga undir högg að sækja vegna 
íslamskra bókstafstrúarafla, sem 
séu í stöðugu stríði gegn konum, 
gyðingum, samkynhneigðum, frjáls
lyndum múslimum og öllum sem 
hafna undirgefni við kennisetningar 
íslamstrúar. 

Skákkennsla í Árbæ
Á morgun, sunnudag, býður 

Skákakademía Reykjavíkur 
upp á fræðslu og leiðsögn um heim 
skákslistarinnar fyrir alla aldurshópa 
milli kl. 13 og 15 í Borgarbókasafninu 
Árbæ. Fræðslan er hugsuð jafnt fyrir 
þá sem vilja læra mannganginn og 
hina sem hyggjast skerpa á kunnáttu 
sinni í skákinni. Umsjón hefur Stefán 

Bergsson. Allir velkomnir og enginn 
aðgangseyrir.

Sýning um þorskastríðin
Sýningin ÞORSKASTRÍÐIN, FOR 

COD’S SAKE í Sjóminjasafninu, 
Grandagarði, fjallar um pólitískar 
deilur Íslendinga og Breta um fisk
veiðiréttindi á Íslandsmiðum á árunum 
1958–1976. Á sýningunni er varpað 

ljósi á ýmsa þætti þessarar sögu, suma 
lítt þekkta. Sýningin er afrakstur vinnu 
meistaranema í hagnýtri menningar
miðlun við Háskóla Íslands í samstarfi 
við Borgarsögusafn Reykjavíkur. Safnið 
er opið kl. 10–17. 

Ashkenazy á Listahátíð
Vladimir Ashkenazy stýrir 

Sinfóníuhljómsveit Íslands á 
Listahátíð í Reykjavík á mið

vikudaginn kemur, 25. maí. Franski 
verðlaunapíanistinn, JeanEfflam 
Bavouzet, kemur einnig fram á tón
leikunum en hann þykir einn fremsti 
túlkandi franskrar píanótónlistar í 
heiminum nú um stundir. Hann kemur 
reglulega fram með helstu hljóm
sveitum heims og þeir Ashkenazy eiga 
saman langt samstarf á tónleikapall
inum. Bavouzet leikur píanókonsert í 
Gdúr eftir Maurice Ravel á hljómleik
unum. Á efnisskránni er einnig sjötta 

sinfónía Ludwigs van Beethoven og 
Rómeó og Júlía eftir Peter Tchaikovsky. 

Vladimir Ashkenazy var aðal
hvatamaður að stofnun Listahátíðar 
í Reykjavík árið 1970 og er heiðurs
forseti hátíðarinnar. Hann er einnig 
heiðursstjórnandi Sinfóníuhljóm
sveitar Íslands og hefur stjórnað hljóm
sveitinni árlega í meira en áratug, en 
37 ár eru síðan hann stjórnaði hljóm
sveitinni síðast á Listahátíð. Í millitíð
inni hefur hann stjórnað öllum helstu 
hljómsveitum heimsbyggðarinnar og 
skráð nafn sitt í tónlistarsöguna sem 
hljómsveitarstjóri og píanóvirtúós. 

Hljómleikarnir hefjast klukkan 19:30 
í Hörpu. Miðasala á harpa.is.

Góðar bækur í fríið
Nú þegar sumarfríin nálgast 

er um að gera að næla sér í 
spenanndi lesningu. Út er 

kominn sáfræðitryllirinn Hælið, eftir 
sænska glæpasagnahöfundinn Johan 
Theorin, en bókin hefur verið í efstu 
sætum met

sölulista Eymundsson undanfarið. 
Einnig er óhætt að mæla með Aðeins 
einni nótt eftir sænska metsöluhöf
undinn Simonu Ahrnstedt. „Mjög 
vel skrifuð, blæbrigðarík og flott 
saga, krydduð krassandi eró

tík og ástar
þrá,“ skrifaði 
gagnrýnandi 
L i t e r a t u r
magazinet. 
A n n a r 
g a g n r ý n 
andi skrif
aði: „Mæli 
frekar með 
þessari en 
50 gráum 
skuggum.“ 
Ugla gefur 
bækurnar 
út.

Varðskipsmenn á Ægi beittu fyrst togvíra-
klippum árið 1972.

Vladimir Ashkenazy.
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Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér.

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

15   21. maí 2016
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HELGARTILBOÐ
SLÁTTUVÉL, bensínvél með 
drifi, 2,3kW, sláttubreidd 51cm

89.995kr.
53322822 - Alm. verð: 99.995kr.

SVIFSLÁTTUVÉL, rafmagns-
vél 1150W, sláttubreidd 33cm

24.995kr.
53323051

ÞESSI SVÍFUR!
SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél 
1400W, sláttubreidd 37cm

39.995kr.
74891137

HÖRKUTÓL!
SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél 
1000W, sláttubreidd 30cm

14.995kr.
74830020

GOTT VERÐ!
SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél 
1700W, sláttubreidd 42cm

39.995kr.
54904076

ÞÝSK GÆÐI!

SLÁTTUORF,  
fjórgengisvél, 0,7kW

22.995kr.
53323120 - Alm. verð: 29.995kr.

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUORF,  
fjórgengisvél, 1,0kW

29.995kr.
74830077

GOTT VERÐ!

SLÁTTUORF,  
rafmagnsvél, 300W

4.495kr.
74830011 - Alm. verð: 5.995kr.

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUORF,  
rafmagnsvél, 400W

6.995kr.
74830013 - Alm. verð: 8.995kr.

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUORF,  
rafmagnsvél, 650W

21.995kr.
54909811

GOTT VERÐ!

SLÁTTUVÉL, bensínvél, 4x4, 
2,4kW, sláttubreidd 56cm

119.995kr.
53322842

4X4

VIÐ GEFUM EINA  
SVONA Á FACEBOOK!

SLÁTTUVÉL, bensínvél 
1,6kW, sláttubreidd 46cm

49.995kr.
53322805 - Alm.verð: 59.995kr

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUVÉL, bensínvél 
2,3kW, sláttubreidd 46cm

26.995kr.
53323130 - Alm.verð: 34.995kr

HELGARTILBOÐ
SLÁTTUVÉL, bensínvél með 
drifi, 2,6kW, sláttubreidd 51cm

49.995kr.
53323140 

GOTT VERÐ!

SLÁTTUORF,  
tvígengisvél, 0,8kW

59.995kr.
53322834

BETRI!
SLÁTTUORF,  
tvígengisvél, 1,5kW

79.995kr.
53322831

BEST!
SLÁTTUORF,  
tvígengisvél, 0,6kW

22.995kr.
53322848

GÓÐ!

Lágt 
verð  
alla  
daga

síðan 1962
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SLÁTTUVÉL, rafmagnsvél  
1200W, sláttubreidd 32cm

19.995kr.
54904073

GOTT VERÐ!

SLÁ Í GEGN!
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
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STILLINGAR

Hátúni 2A

Vorverkin, akstur 
og mengun

Vorið er komið og farið að örla 
á sumri. Gróðurinn að taka við 

sér. Þessu fylgja vorverkin. Raka saman 
laufi, leifum af flugeldum og klippa 
runna og tré. Allt endar síðan í hrúgum 
af úrgangi sem þarf að koma til Sorpu.

Hér á árum áður, fyrir daga Dags og 
Gnarr, gátu borgarbúar safnað þessu 
saman í hrúgu í horni 
botnlangans, sem hjá 
mér tilheyrir fjórum 
húsum með görðum. 
Á tiltekinni dag
setningu kom síðan 
flutningabíll á vegum 
Reykjavíkurborgar og tók hauginn í 
einni ferð, ásamt næstu botnlöngum 
þar til bíllinn var fullur. Síðan var farið 
með þetta allt beint á safnstöð Sorpu í 
Gufunesi, sem er í tveggja km fjarlægð 
frá heimili mínu.

Nú er öldin önnur. Reykjavíkurborg 
er hætt þessari þjónustu og hver og einn 
garðeigandi þarf að sjá um þetta. Það 
þýðir að allir verða sér úti um kerru, bíl 
með dráttarkúlu eða sendiferðabíl, til að 
koma garðaúrganginum til Sorpu. Þar 
myndast langar raðir íbúa í sömu er
indagjörðum. Sumir troða þessu í plast
poka í fjölskyldubílinn, með tilheyrandi 
óþrifnaði og jafnvel skemmdum.  

Þegar loksins er komist að greina
haugnum þurfa allir að tæma og henda 
plastinu í ruslagám. Þegar haugurinn 
þekur hálfa söfnunarstöðina þarf Sorpa 
að mæta með vinnuvélar og moka 
haugnum á bíla og aka með þetta upp 
í Gufunes til endurvinnslu.

Í mínu tilfelli er aksturinn tífaldur. 
Fyrst þarf að sækja bíl með kúlu, ásamt 
kerru, síðan fara tvær ferðir á endur
vinnslustöð og loks skila dótinu. Sam
tals er þetta 41 km akstur í staðinn fyrir 
3,5 km ef Reykjavíkurborg sæi um þetta 
eins og áður.

Í minni götu eru 65 hús, öll með 
görðum. Ef um helmingur er með eigin 
kerru og aðrir þurfi að fara mína leið, 
má gera ráð fyrir um 1.600 km akstri 
með garðaúrgang úr þessari einu götu 
í Grafarvogi.  

Hver skyldi talan vera fyrir Reykja
vík í heild? Hvert skyldi CO2 fótsporið 
vera af öllum þessum akstri? Akstri sem 
mætti öruggleg minnka verulega með 
betra skipulagi og samvinnu.

Baksíðan
Ólafur Kr. Guðmundsson
alþjóðlegur dómari í akstursíþróttum


