
-  20. október 2018 - 6. tölublað 1. árgangur

„Upp á Ártúnshöfða er gert fyrir uppbyggingu íbúða fyrir fyrir 5.600 manns. Það er gríðarlega stórt uppbyggingarsvæði, plús Vogabyggðin, 
Skeifan og Suðurlandsbrautin þar sem verður einnig mikil aukning á íbúðum. Þannig að við erum að tala um gríðarlegt magn af uppbyggingu 
á þessum eina legg af Borgarlínu. Þegar við náum að tengja samgöngulínu meðfram þessu stóra uppbyggingarsvæði léttir það á þrýstinginn á 
flugvellinum,“ segir Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar. 

Nánar á bls. 8. 

Borgarlínan léttir þrýsting á 
að Reykjavíkurflugvöllur fari

Reykjavíkurblaðið
Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Nú einnig í Skipholti 70

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Frá undirrituninni á viljayfirlýsingar um Borgarlínu. Frá vinstri Bjarni Torfi Álfþórsson, forseti bæjarstjórnar á Seltjarnarnesi, 
Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi og fomaður stjórnar SSH, Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, Sigurður Ingi 
Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra, Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri í Hafnarfirði, Haraldur Sverrisson bæjarstjóri 
í Mosfellsbæ og Gunnar Einarsson bæjarstjóri í Garðabæ.
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FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Nánar um sölustaði á facebook

Fáanleg í 12 litum

Höfuðhandklæðin frá Sif 
eru saumuð úr 

gæðabómull. Létt og 
þægileg í notkun og 
henta jafnt síðu sem 

stuttu hári og dömum
á öllum aldri.

Ýmsar fjáröflunarleiðir í 
boði fyrir sprotafyrirtæki
Ráð gjafar stofan Poppins and 

Partners héldu ráð stefnuna 
Fáðu fjár magn þann 4. októ

ber síðast liðinn á Hilton Reykja vík 
Nor di ca. Til gangur hennar var að 
kynna mis munandi leiðir að afla fjár 
fyrir sprota fyrir tæki. Seinni hluta 
dagsins voru haldnar vinnu stofur í 
tengslum við fjár mögnun. 

Rætt var um mikil vægi þess að finna 
fjár mögnunar leið sem hentar fyrir
tækinu sem stofnað er. Úr mörgu 
er að velja, til að mynda fjár festar, 
engla fjár festar og á hættu fjár festar, 
styrkir og hóp fjár mögnun. Ein leið 

er ekki betri en önnur og huga þarf 
að ýmsu. Farið var yfir að hag kvæmt 
væri að fjár festa í ný sköpun með ís
lenskar rætur og voru dæmi tekin um 
fyrir tæki sem ganga vel al þjóð lega  
Marel, CCP og Advania. Einnig var 
mikil vægi tengsla nets frum kvöðla 
í trekað. Bent var á að þeir sem ætla 
sér að koma fyrir tæki á lag girnar 
þurfa að treysta á sjálfan sig til að 
selja hug myndina. 

Í vinnu stofunum fóru stofn endur 
Poppins and Partners, Hanna Kristín 
Skafta dóttir og Þórunn Jóns dóttir, 
yfir styrk um sókna skrif og gerð fjár

festa kynninga og starfs fólk Karolina 
Fund fór yfir hvað ein kennir verk efni 
sem ná árangri í hóp fjár mögnun. 

Fyrir lesarar voru Kol brún Hrafn
kels dóttir, stofnandi Flor ealis, Hekla 
Arnar dóttir, Founding Partner hjá 
Crowberry Capi tal, Guð mundur 
Haf steins son, vöru stjóri hjá Goog le, 
Ás dís Guð munds dóttir, sér fræðingur 
hjá At vinnu málum kvenna, Ingi 
Rafn Sigurðs son, stofnandi Karolina 
Fund og Paula Gould, sér fræðingur 
í markaðs sam skiptum. Fundar stjóri 
var Anna Margrét Guð jóns dóttir, 
fram kvæmda stjóri Evris.

Hanna Kristín Skaftadóttir og Þórunn 
Jónsdóttir eru stofnendur Poppins og 
Partners.

Óperudagar í Reykjavík
Óperudagar í Reykjavík fara fram víðs vegar um borgina frá 20. október til 4. 
nóvember. Tónlistarleikhúsið fær að flæða inn í króka og kima höfuðborgarinnar 
og ná til sem flestra íbúa. Byggt er á reynslu Óperudaga í Kópavogi 2016 sem 
tilnefndir voru til Íslensku tónlistarverðlaunanna sem Tónlistarhátíð ársins og 
vöktu mikla athygli á sínum tíma. Aðstandendur Óperudaga eru nokkrir ungir 
söngvarar sem hafa ástríðu fyrir því að efla óperu og tónlistarleikshússenuna á 
Íslandi. Mikil áhersla er lögð á að bjóða upp á ókeypis viðburði svo sem flestir 
geti fengið góðs af að njóta, óháð ráðahag. 
Dagskrá daganna má finna á www.operudagar.is/is/2018/vidburdir/

BRAGGAMÁLIÐ BROT Á 
INNKAUPAREGLUM

Borgar lög maður lagði fram álit 
um fylgni við inn kaupa reglur 
vegna fram kvæmda við þrjár 

byggingar við Naut hóls veg 100 á 
fundi inn kaupa ráðs þann 18. októ ber 
síðast liðinn. Til kynnt var um þetta á 
heima síðu Reykja víkur borgar. 

„Inn kaupa stefna Reykja víkur borgar 
frá 15. mars 2011 mælir fyrir um 
að við inn kaup Reykja víkur borgar 
sé þess gætt að á kvæðum laga og 
reglna er varða inn kaup sé fylgt í hví
vetna, sbr.1. gr. hennar, og að beitt sé 
mark vissum og skipu lögðum vinnu
brögðum við inn kaup og með þeim 
stuðlað að hag kvæmni í rekstri og 
fram kvæmdum Reykja víkur borgar, 

sbr. 4. gr. inn kaupa stefnu Reykja
víkur borgar,” stendur í á litinu. 

Í á litinu er vakin at hygli á því að ekki 
var lagt mat á rétt mæti fjár heimilda 
eða fjár hags legs um fangs endur
byggingarinnar vegna þess að eftir
lits hlut verk inn kaupa ráðs nær ekki 
til slíkra þátta. 

Niður staða borgar lög manns er 
sú að skrif stofa eigna og at vinnu
þróunar hafi ekki brotið lög með 
gjörningum sínum en þó hafi verið 
brotið gegn inn kaupa reglum Reykja
víkur borgar. Borgar lög maður greinir 
einnig frá því í á litinu að tafir við 
fram lagningu á litsins stafi af því að 

upp lýsingar frá skrif stofu eigna og 
at vinnu þróunar lágu ekki fyrir fyrr 
en 15. októ ber síðast liðinn. Kemur 
fram í á litinu að borgar lög maður hafi 
áður upp lýst inn kaupa ráð um tafir 
á af endingu upp lýsinga og gagna á 
fundum ráðsins en að ráðið hafi ekki 
bókað um þær sér stak lega á fundum 
sínum. Borgar lög maður kemst að 
þeirri niður stöðu að verk efnið hafi 
ekki verið út boðs skylt sam kvæmt þá
gildandi lögum um opin ber inn kaup 
nr. 84/2005 og sé því ekki um brot á 
þeirri lög gjöf að ræða í til viki endur
byggingar á húsa þyrpingunni við 
Naut hóls veg 100. Inn kaupa ráð telur 
að á litið nýtist vel við endur skoðun 
inn kaupa reglna sem nú stendur yfir.
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ECOSPORT

Ford EcoSport býður upp á mikla veghæð sem kemur sér vel í snjó 
og við aðrar erfiðar aðstæður. Þú situr líka hærra og 
það er mun þægilegra að ganga um bílinn.

Ford EcoSport Titanium S er sérlega vel búinn m.a. leðuráklæði á 
sætum, 17” álfelgum, Xenon aðalljósum, 8” snertiskjá, tölvustýrðri 
loftkælingu, 7 hátölurum, bakkmyndavél, SYNC3 hljómtækjum með 
raddstýringu og neyðarhringingu, ESP stöðugleikakerfi með spólvörn, 
leðurklætt fjölstillanlegt stýri, Apple CarPlay og Android Auto.

ford.is

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford EcoSport

HÁSETINN

KR.3.490.000
FORD ECOSPORT TITANIUM S 
SJÁLFSKIPTUR KOSTAR:

FORD ECOSPORT KOSTAR FRÁ: 2.750.000 KR.

Ford_EcoSport_Ongoing_5x38_20180416_END.indd   1 16/04/2018   11:17
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„Það er töff að vera nörd“

Icecon Reykja vík  Furðu sagna
há tíð var haldin í annað skiptið 
helgina 5.7. októ ber í Iðnó í 

Reykja vík. Há tíðin fagnar furðu
sagna bók menntum frá Ís landi og er 
haldin annað hvert ár. Rífl ega 100 
manns mættu, þar af um 30 er lendir 
gestir frá ýmsum löndum. Heiðurs
gestir há tíðarinnar voru banda ríski 

fantasíu rit höfundurinn Naomi No vik 
og Úlf ildur Dags dóttir, bók mennta
fræðingur og rit höfundur. 

Reykja víkur blaðið kíkti á há tíðina í 
ekta haust veðri, grenjandi rigningu 
og roki, og spjallaði við eina af skipu
leggj endum há tíðarinnar, Bryn hildi 
Heiðar og Ó mars dóttur. Er þetta 

ekki drauma veðrið fyrir svona ráð
stefnu? „Al gjör lega, það vantar bara 
teppi og kakó.“ 

-Hverjar eru þessar furðu sögur? „Þetta 
ís lenska ný yrði er regn hlífar hug tak 
yfir fantasíur, vísinda skáld skap og 
hroll vekjur. Hug myndin að orðinu 
er komin úr banda rísku af þreyingar

tíma riti frá fjórða ára tugnum „Tales of 
Wonder“, sem birti ein mitt vísinda
skáld sögur og hroll vekjur. Rit
höfundurinn Alexander Dan lagði 
til að nota þetta orð sem sam heiti og 
bendir rétti lega á að það sé lítið um til 
dæmis hrein ræktaðar hryllings sögur 
eftir ís lenska höfunda, stefnurnar 
blandast oft saman.“ Bryn hildur segir 
að þau hafi kosið að nota þetta orð til 
að geta leyft sem flestum að vera með 
sem hafa á huga á yfir náttúr legum 
bók menntum. 

Raun sæið ræður ríkjum í ís
lenskum bók menntum 
-Hvernig kom til að þessi há tíð varð 
að veru leika? „Há tíðin var stofnuð 
af á huga fólki um furðu sögur. Við 
komum saman sem að dá endur, les
endur og rit höfundar. Við höfðum 
haft á hyggjur af því hversu ó sýni legar 
og lítils metnar þessar bók menntir 
eru á Ís landi. Það virðist sem í bók
mennta heiminum séu galdrar og hið 
yfir náttúru lega ekki sér stak lega vel 
séð. Það er furðu legt þegar við lítum 
til ís lenska sagna arfsins þar sem eru 
töfrar og tröll, draugar og völvur leika 
um forn sögurnar. Það er líka skrítið 
þegar litið er til gríðar legra vin sælda 
furðu sagna á er lendum markaði. Hér 
á landi eru enn þá sára fáir rit höfundar 
sem skrifa furðu sögur og greinin er 
í raun enn þá að fóta sig. Til gangur 
Icecon há tíðarinnar er ein mitt tví
þættur, að mynda sam fé lag að dá enda 
furðu sagna sem og búa til tæki færi 
og byggja upp stuðnings og tengsla
net rit höfunda til að kynna verk sín 
fyrir ís lenskum og er lendum gestum. 
Icecon er nú þegar búin að skapa sér 
sess innan að dá enda sam fé lagsins á 
Norður löndum og dregur til sín gesti 
þaðan.“ 

Sér ís lensk vanda mál 
Öll há tíðin fer fram á ensku. Bryn
hildur talar um að það séu kostir og 
gallar að há tíðin sé ekki á ís lensku. 
„Það þýðir að við getum líka tekið á 
móti er lendum gestum. Það er ein mitt 
mikið um gesti frá Norður löndunum. 
Við kynnumst hug myndum og að dá
enda sam fé laginu frá þeirra löndum. 
Nei kvæða hliðin er sú að tæki færið 
fyrir okkur að skapa sér ís lenskt sam
fé lag minnkar. Að leyfa okkur að tala 
saman í ein rúmi um það hvað það er 
sem skapar ís lenskar furðu sögur, hvað 
er það sem veitir okkar rit höfundum 
inn blástur, hvernig við tæklum 
á kveðin vanda mál í út gáfu eða koma 
verkum okkar á fram færi. Það eru í 
raun sér ís lenskar sam ræður sem eru 
nauð syn legar til að geta skapað svona 
sam fé lag. Við erum nefni lega sam
fé lag í fæðingu. Við vonum að þær 
um ræður sem eiga sér stað hérna 
á Icecon búi til grund völl fyrir rit
höfunda sem vilja spreyta sig og skrifa 
bækurnar sem eiga eftir að búa til ís
lensku furðuna.“ Bryn hildur fagnar 
al mennri viður kenningu á nörda sam
fé laginu og segir það hjálpa mikið. 
„Ég held að nördar hafi alltaf verið 
til staðar en þetta er allt mun opnara 
í dag. Það er í lagi að kalla sig nörd, 
það er meira að segja töff að vera nörd. 

Amma og afi eru að horfa á Game of 
Thrones, það sýnir að þetta er komið 
í megin strauminn,“ segir Bryn hildur 
hlæjandi. 

Nauð syn legt að sigra jóla
bóka markaðinn 
-Hver ætli á stæðan sé fyrir því að ís-
lenskar furðu sögur standi ekki á 
stöðugri fótum í ís lensku bók mennta-
lífi? „Ég held að við þurfum okkar eigin 
Arnald Indriða son. Ís lenska glæpa
sagan var nefni lega fyrir litin grein 
lengi vel. Það var ekki fyrr en Mýrin 
eftir Arnald kom út og varð ó stjórn
lega vin sæl að það urðu hreyfingar 
hjá öðrum höfundum. Á innan við 
fimm árum voru komnir fram um tíu 
ís lenskir rit höfundar að spreyta sig á 
glæpa sögunni, selja sögurnar sínar 
út um allan heim og afla greininni 
virðingu hér á landi. Við þurfum 
þessa bók sem sigrar jóla markaðinn 
og vekur at hygli hjá al menning til að 
fleiri höfundar fylgi í kjöl farið. Það 
hafa bækur, sem ég myndi skil greina 
sem furðu sögur, notið vin sælda og 
selst vel. Frægasta dæmið er Ég man 
þig eftir Yrsu Sigurðar dóttur sem er 
hrein ræktuð ís lensk drauga saga. Yrsa 
hefur daðrað við furðuna í nokkrum 
bókum. Það sem vantar er að fleiri 
höfundar haldi þessu við. 

Getur ekki valið 
Að spurð að því hvaða bók sé nauð syn
legur lestur, skellir Bryn hildur upp og 
segist ekki geta svarað, þær séu allt of 
margar. -En fyrir fólk sem langar að 
fikra sig inn á furðu sagna vett vanginn? 
„Ég er mjög hrifin af bókum Emils 
Hjör vars Peter sen, sem er einn af 
gestum okkar í ár. Það hafa komið út 
tvær bækur eftir hann, glæpa sögur 
í heimi þar sem ís lensk skrímsli eru 
til. Hann er að vinna sig í gegnum ís
lenska þjóð sagna arfinn og bækurnar 
eru feyki vel skrifaðar og af skap lega 
skemmti legar. Fyrsta heitir Víg hólar 
og væri góð byrjun fyrir fólk að prófa. 
Ég vil líka mæla með Kopar borginni 
eftir Ragn hildi Hólm geirs dóttur. Hún 
er fram úr skarandi og var til nefnd til 
barna bóka verð launa Norður landa
ráðs en hún er ekkert síður fyrir full
orðna. Ragn hildur skrifar sig inn í 
evrópska endur reisnar menningu og 
skrímsla hefð. Að lokum vil ég hrein
lega hvetja ég fólk að fara á heima síðu 
Icecon og skoða höfundana sem komu 
fram, þeir hafa allir skrifað ó trú lega 
skemmti legar bækur.“

Naomi Novik áritar bækur
Ljósmyndari: Ragna Ólöf Guðmundsdóttir

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir / 
Mynd; Ragna Ólöf Guðmundsdóttir

Mynd; Ragna Ólöf Guðmundsdóttir

Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt ! 

TAKTU FORSKOT Á 
SÆLUNA!

 
Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum!  Svefninn 
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu 
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.  
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !  

 
Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!  
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni. 
ALLT INNIFALIÐ:   Frá 6900 í eigið herbergi. 
Morgunverður    Frá Basic Double til Comfort Suite. 
Skutla á flugvöllinn og til baka Hafðu samband í tölvupóst eða síma til  að 
Geymsla á bíl    bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300  
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Verslunin 
Belladonna

Flottar yfirhafnir
fyrir flottar konur

Fyrirtækið er vel búið og selst með tækjum, lager 
og því sem þarf til rekstursins. 
Selst á mjög góðu verði. 
Nánari upplýsingar veitir Björgvin Sigurjónsson í síma 894-2313 
og í tölvupóst: tvverk@simnet.is   

Trésmiðir 
- frábært tækifæri -

ÚTEYJARBÍÓMYNDIR: NORSKA OG AMERÍSKA ÚTGÁFAN

Utøya 22. juli er norsk bíó
mynd um hryðju verkin í 
Útey eftir Erik Poppe, 22 July 

er amerísk bíó mynd um hryðju verkin 
í Útey eftir Paul Greengrass. Keim líkir 
titlarnir valda skiljan lega enda lausum 
ruglingi á spjall þráðum inter netsins 
og til að greiða úr þessum mis skilningi 
er rétt að taka tvennt fram; þær nálgast 
at burðina á gjör ó líkan hátt og sú 
norska er frá bær, sú ameríska ekki. 

Byrjum á þeirri norsku. Hún er tekin í 
einni langri töku og gerist ein vörðungu 
á eyjunni sjálfri. Við fáum ör lítið and
rými í upp hafi, þegar ung lingarnir 
frétta af á rásinni í Osló í ó ljósum 
fréttum. Þau eru ringluð en hafa samt 
ekki miklar á hyggjur, ógnin virðist 

óra fjarri, eins og hún virðist oftast í 
hinum vest ræna hluta heimsins. Síðan 
heyrum við fyrstu byssu hvellina og 
myndinni lýkur þegar þeir hljóðna. 

Myndin fylgir allan tímann Kaju, 
ungri og ráða góðri stúlku sem verður 
við skila við systur sína rétt fyrir 
á rásina. Þetta er mynd um hrædda 
krakka, krakka sem hjálpast að en 
vita samt ekkert hvað þau eiga af sér 
að gera gagn vart þessari ó skiljan legu 
ógn. Fyrir utan eina senu sést lítið 
blóð, en ógnin er stöðug og skelfi leg 
og byssu hvellir óma sí fellt í fjarska. 

Ógnin sést aldrei al menni lega. Við 
sjáum byssu manninn tvisvar, í fjarska 
– eins og flestir sáu hann. Ef þú sást 

hann betur en það varstu líkast til 
ekki til frá sagnar. Byssu maðurinn er 
aldrei nefndur á nafn – ekki einu sinni 
í textanum sem birtist í lokin. Þetta 
tryggir að þetta verður fyrst og fremst 
mynd um fórnar lömbin, bæði þau 
sem lifðu og þau sem dóu. Krakkarnir 
vinna leik sigur öll sem eitt, bæði 
aðal leik konan Andrea Berntzen sem 
og hin sem birtast okkur og hverfa í 
ó reiðu kenndum flóttanum. 

Myndin færir mann eins ná lægt 
hinum eigin lega at burði og hægt er, 
nær en nokkur frétta tími eða blaða
greinar. Hún hjálpar manni að muna 
það sem raun veru lega gerðist. Svona 
at burðir eiga sér iðu lega langa eftir
mála þar sem alls kyns upp lýsingar 
hlaðast ofan á það sem gerðist í upp
hafi, þangað til at burðurinn sjálfur 
verður nánast hvers dags legur, klausa 
í Öldinni okkar. Myndin færir mann 
til baka – í mínu til felli aftur til augna
bliksins þegar ég kom heim úr sak
leysis legri skógar ferð og settist við 
tölvuna til að skoða fréttirnar og sökk 
niður í enda laust svart hol um leið og 
ætlun og meining Breiviks varð ljós. 
Þessa manns sem hljómaði eins og 
versta botn fall kommenta kerfa inter
netsins – en náði líka að sanna að 
hann meinti hvert orð. 

Myndin um Breivik 
Á meðan Poppe nefnir Breivik ekki 
á nafn er hann hin raun veru lega 
aðal per sóna amerísku myndarinnar. 
Senan þegar hann sprengir upp hluta 
af ráðu neytis hverfinu í Osló er með 
magnaðri senum myndarinnar. Í kjöl
farið mætir hann til Út eyjar og heldur 
þar á fram voða verkum sínum. Sú sena 
er blessunar lega allt öðru vísi heldur 
en í mynd Poppe – enda væri ó þarfi 
að sjá sömu mynd aftur. Hér fylgjum 
við Breivik eftir í morð æði sínu. Við 

fáum þó lítil lega að kynnast tveimur 
bræðrum sem verða í lykil hlut verki 
síðar í myndinni. Þessi sena er líka 
ör stutt í Greengrassmyndinni, tekur 
ekki nema korter, á meðan á rásin sjálf 
varði í 72 mínútur. Það er svo að eins 
um hálft ími liðinn af myndinni þegar 
skot á rásinni lýkur og tæpir tveir tímar 
enn þá eftir. Það má því að nánast 
líta á myndina sem fram hald fyrri 
myndarinnar, með ör stuttri upp rifjun 
í byrjun. 

Greengrass færist hins vegar of mikið 
í fang. Hann reynir að segja margar 
sögur í einu en tekst bara al menni
lega upp með eina þeirra. For sætis
ráð herrann Jens Stol ten berg segir það 
sem hann þarf að segja en verður aldrei 
að raun veru legri per sónu í myndinni 
og klemma verjanda Breivik er at
hyglis verð en nær þó ekki þeirri dýpt 
sem maður hefði óskað. Sú saga sem 
heppnast lang best er saga Viljars, ungs 
drengs sem bjargaði bróður sínum en 
endaði sjálfur al blóðugur og deyjandi 
við strönd Út eyjar. En hann lifði af, 
þótt hann hafi misst annað augað og 
sé enn með lífs hættu lega kúlu við 
heilann – sem þýðir að það eitt að 
skalla fót bolta gæti drepið hann, ef 
kúlan myndi færast til. 

Jonas Strand Gravli vinnur leik sigur 
í hlut verki Viljars, við fylgjumst með 
honum breytast úr sprækum strák í 
hálf gert skar. Á tíma bili lítur hann út 
eins og draugur, draugurinn sem hann 
nærri því varð,í brot hættum líkama 
sem hann kannast illa við. Þessari 
sögu hefði Greengrass ein fald lega átt 
að ein beita sér að, ekki af því það sé 
bannað að segja margar sögur í einu, 
heldur af því þetta er sú eina sem hann 
nær að kveikja al vöru líf í. 

Að því sögðu hefði samt mátt skrifa 

sam töl Viljars og fjöl skyldu betur, rétt 
sem og önnur sam töl. Myndin er tekin 
upp á ensku með norskum leikurum 
– fyrir utan að lækna t eymið er allt ís
lenskt, með læknaTómas fremstan í 
flokki. Það ætti alveg að geta gengið 
upp, þetta gerðist stuttu eftir kreppu 
þegar Ís lendingar flykktust til Noregs 
og ekki ó lík legt að í ein hverjum 
spítala hafi starfað heilt skurð lækna t
eymi brott fluttra Ís lendinga. Vandinn 
er hins vegar ekki sá að norsku per
sónurnar tali ensku, heldur að þeir 
tala eins og Ameríkanar. Allar til
finningar eru út skýrðar í löngu máli, 
eitt hvað sem fá málir Skandínavar 
myndu seint gera. 

Stærsti galli myndarinnar er hins vegar 
fíllinn í her berginu, Breivik sjálfur. 
Breivik myndarinnar er aldrei sann
færandi. Manni finnst hrein lega eins 
og leikarinn Anders Dani el sen Lie 
sé hrein lega hræddur við hlut verkið. 
Skiljan lega, mögu lega hræddur við að 
gera ó mennið of brjóst um kennan legt 
eða of töff. Of mennskan eða of mikla 
ó freskju. 

Í ofan á lag er hann ekki vitund líkur 
Breivik – og raunar allt öðru vísi týpa, 
út lits lega. Breivik er stereó týpískur 
Aríi, með sitt ljósa hár og lærða yfir
stéttarfas (þótt vissu lega hafi upp runi 
hans verið fá tæk legri), honum líður 
vel í jakka fötum á meðan hinn dökk
hærði Breivik myndarinnar lítur út 
fyrir að vera ný búinn að læra að binda 
bindis hnút. Þessi Breivik virðist koma 
beint úr gettóinu og í ofan á lag vantar 
ekki nema ör lítið smink til þess að 
hann gæti leikið arabískan hryðju
verka mann, frekar en arískan. Það er 
ein hver skelfi leg sögu fölsun fólgin í 
því. 

Texti: Ás geir H Ingólfs son

Það eru ekki mikil líkindi með hinum raunverulega Breivik og bíó-Breivik. „Á tímabili lítur hann út eins og draugur, draugurinn sem hann nærri því varð“

Ráðagóð stúlka sem leitar systur sinnar á meðan hún forðast byssumanninn.
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Nýkomin sending af                                    
    prenturum fyrir    

 A4 pappírstærðir      

 

C332DN C332DN C332DN ÓDÝRÓDÝRÓDÝR   LLLIIITTTAAA LED PRENTARI  

 USB - Ethernet tengi—Windows/Mac stýrikerfi 
 Prenthraði: 26 bls/mín. í lit, 30 bls/mín. í s/h 
 Tími fyrsta eintak í lit: 9 sek. 8,5 sek í s/h 

 Tvíhliðaprentun (duplex) Upplausn: 1200 x 
600 dpi og 600 x 600 dpi 

 Pappírsgeta: 64 til 176 g; 64 til 220 g um 
“bypass” bakka, tvíhliða: 64  til 176 g 

 Prentun á borða (banner) allt að 1320 mm 

C612NC612NC612N   LLLIIITTTAAA LED PRENTARI 
Tímabundið tilboðsverð!!! 

 USB - Ethernet tengi—Windows/Mac stýrikerfi 
 Prenthraði: 34 bls/mín. í lit, 36 bls/mín. í s/h 
 Tími fyrsta eintak í lit: 9 sek.  
 Einhliðaprentun - tvíhliða (duplex) valkostur 
 Upplausn: 1200 x 600 dpi og 600 x 600 dpi 

 Pappírsgeta: 64 til 220 g; 64 til 250 g um 
“bypass” bakka, tvíhliða: 64  til 220 g 

 Prentun á borða (banner) allt að 1321 mm 

Leitið ekki langt 
yfir skammt að 

gæða– 
litprentara!! 

Hann fæst hjá 
okkur 

Borgarlínan léttir þrýsting á að 
Reykjavíkurflugvöllur fari

Sigur borg Ósk Haralds dóttir, 
for maður skipu lags og sam
göngur ráðs Reykja víkur borgar 

segir að minni þrýstingur verði á að 
fjar læga Reykja víkur flug völl úr Vatns
mýri nú þegar Borgar línan sé komin 
í ferli. Með upp byggingu borgar
línu opnist fyrir mikla upp byggingu 
á öðrum svæðum en Vatns mýrinni. 
Á ætlað er að fyrsti leggur Borgar
línunnar muni liggja frá Hlemm, 
eftir Suður lands braut og upp á Ár
túns höfða. Sam hliða þessu skipu lagi 
er mikil í búða upp bygging á ætluð 
á Suður lands braut, í Voga hverfinu, 
Skeifunni og á Ár túns höfða. „Við 
erum að tala um gríðar legt magn af 
upp byggingu á þessum eina legg af 
Borgar línu. Borgar línan er líka hús

næðis verk efni. Þegar við náum að 
tengja upp á Ár túns höfða, sem er 
þetta stóra upp byggingar svæði, plús 
allt hitt, þá léttir það á þrýstinginn á 
flug vellinum. 

Árúns höfði, Voga byggð og 
Skeifan 
„Borgar lína er heildar almennings
sam gangna kerfi fyrir allt höfuð
borgar svæðið en Borgar línan er 
líka hús næðis verk efni,“ segir Sigur
borg. „Það sem verður fyrst farið í 
er leggurinn sem liggur beinast við, 
það er leiðin frá Hlemm og eftir allri 
Suður lands brautinni og upp á Ár túns
höfða. Upp á Ár túns höfða er gert fyrir 
upp byggingu í búða fyrir fyrir 5.600 
manns. Það er gríðar lega stórt upp

byggingar svæði, plús Voga byggðin, 
Skeifan og Suður lands brautin þar 
sem verður einnig mikil aukning á 
í búðum. Þannig að við erum að tala 
um gríðar legt magn af upp byggingu á 
þessum eina legg af Borgar línu. Þegar 
við náum að tengja sam göngu línu 
með fram þessu stóra upp byggingar
svæði léttir það á þrýstinginn á flug
vellinum. Helsta for senda fyrir því að 
byggja upp þar sem flug völlurinn í 
Vatns mýri er í dag er sú að við viljum 
ná þessa sjálf æra skipu lagi, að fólk 
geti nýtt sér vist væna sam göngu
máta.“ segir Sigur borg. 

Létt á Kringlu mýrar braut 
„Leggurinn sem kemur næst á eftir 
Suður lands braut er Lækjar torg, Vatns

mýrin og upp á Kárs nes í Kópa vogi. 
Þá tengist Há skólinn og Kópa vogur 
og það léttir á þrýstingnum sem er svo 
mikill á Kringlu mýrar braut.“ 

Borgar lína í fram kvæmd 
2020 
Sigurður Ingi Jóhanns son sam göngu 
og sveitar stjórnar ráð herra og Dagur 
B. Eggerts son borgar stjóri í Reykja vík 
á samt bæjar stjórum sveitar fé laganna 
á höfuð borgar svæðinu undir rituðu í 
í lok septem ber vilja yfir lýsingu um að 
hefja við ræður um fjár festingar í stofn
vegum og há gæða kerfi al mennings
sam gangna á höfuð borgar svæðinu. Í 
vilja yfir lýsingunni sem var undir rituð 
á BSÍ kemur fram að stofnaður verði 
verk efna hópur undir for ystu Hreins 
Haralds sonar, fyrr verandi vega mála
stjóra, sem mun skila til lögum 15. 
nóvember nk. Í vilja yfir lýsingunni 
kemur fram að undir ritaðir aðilar eru 
sam mála um að stefna skuli að sjálf
bæru, kol efnis hlut lausu borgar sam fé
lagi og öflugri al mennings sam göngum 
með fjöl breyttum ferða mátum í takt 
við lofts lags á ætlun stjórn valda og 
á herslur sveitar fé laganna á höfuð
borgar svæðinu. 

Hópurinn taki til lit til mark miða 
í sam göngu á ætlun 20182033, að
gerðar á ætlun í lofts lags málum 2018
2030, þ.m.t. orku skiptum, svæðis
skipu lagi höfuð borgar svæðisins 
(Höfuð borgar svæðið 2040) og á ætlun 
um loft gæði á Ís landi 20182029. 

Hópnum er ætlað að skila til lögum 
sem eyða muni flösku hálsum, til þess 
að bæta um ferðar flæði og efla um
ferðar öryggi. Þá kemur fram í yfir
lýsingunni að fram kvæmdir við há
gæða al mennings sam göngur hefjist 
2020. Þá verði skoðaðar nýjar fjár
mögnunar leiðir, m.a. með nýrri gjald
töku ríkis og gjald töku heimildum til 
handa sveitar fé lögunum. 

Niður stöður hópsins verða svo lagðar 
fyrir ríkis stjórn og bæjar stjórnir og 
borgar stjórnir til stað festingar en þær 
til lögur sem kalla á breytingu á sam
göngu á ætlun munu fara til Al þingis.

Borgarlínan mun ganga eftir samgöngu- og þróunarásum 
sem búið er að festa í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins.

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir

„Það sem 
verður fyrst 

farið í er leggurinn 
sem liggur beinast 
við, það er leiðin frá 
Hlemm og eftir allri 
Suðurlandsbrautinni 
og upp á Ártúnshöfða. 
Upp á Ártúnshöfða 
er gert fyrir 
uppbyggingu íbúða 
fyrir fyrir 5.600 
manns.
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Háaleitisbraut 58–60, 108 Reykjavík 
haaleiti@bjorg.is, sími: 553 1380

Með hlutina á hreinu heimafyrir

20% af hreinsun á sófaáklæðum 
og gluggatjöldum til 16. nóvember. 

STOFNAÐ 1953
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Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

Spennandi, opinská og grenjandi fyndin sýning 
um allt það sem að við þorum ekki að tala um

Næstu sýningar
Sunnudaginn 21 október kl 20.00 Uppselt
Fimmtudaginn 25 október kl 20.00 Uppselt

Sunnudaginn 28 október kl 20.00 Örfáir miðar

Miðapantanir á Tix.is og midasala@gaaraleikhúsið

„Áhorfendur emjuðu af hlátri“
Olga Björt Fjarðarpósturinn

„Beinlínis dásamleg leiksýning“
Silja Aðalsteinsdóttir TMM

Fjórir bjóða sig fram sem 
formann Neytendasamtakanna

Guð jón Sigur bjarts son 
-Hvers vegna býður þú þig fram? 
Margt er gott við að búa hér á landi 
en þó á rúmur þriðjungur heimila 
erfitt með að ná endum saman. 
Mikil vægasta verk efni Neyt enda sam
takanna er því að vinna að bættum 
lífs kjörum í landinu. Ég hef mikinn 
á huga, menntun og reynslu til að 
leiða starf Neyt enda sam takanna. Ég 
er við skipta fræðingur með mikla 
starfs reynslu meðal annars sem fjár
mála stjóri hjá stofnunum Reykja
víkur borgar, verk fræði stofu og af 
rekstri eigin fyrir tækis. Ég hef mikla 
reynslu af fé lags starfi meðal annars 

hjá Neyt enda sam tökunum. 

-Hvaða á herslur verða hjá þér sem 
for maður? 
Stór efla þarf Neyt enda sam tökin. 
Bæði þarf að bæta fjár hag sam
takanna og skipu lag í þágu neyt enda. 
Tekjur Neyt enda sam takanna eru ár
gjöld fé laga og þóknun fyrir til tekin 
verk efni. Mikil vægt er að fjölga fé
lögum og fjölga öðrum tekju stofnum, 
það mun skila sér í bættum hag al
mennings. Bæta þarf skipu lag starf
semi í þágu neyt enda og koma þarf 
upp „Húsi neyt endanna“, fyrir sam
tök og hópa sem vinna í al manna
þágu. Ef vel tekst til mun það efla 
starf semi við komandi fé laga í þágu 
al mennings. 

-Hver er staða neyt enda mála á Ís landi 
að þínu mati? 
Heil brigt efna hags líf ein kennist af 
virkri sam keppni í þágu al mennings. 
Hér er því miður fá keppni á ýmsum 
sviðum og tollar á mat vælum, þeim 
vöru flokki sem skiptir neyt endur 
mestu. Margir sér hags muna hópar 
hafa mörg hundruð milljónir í tekjur 
á ári, margt starfs fólk og eiga þeir 
milljarða í sjóðum á meðan að Neyt
enda sam tökin hafa að eins um 70 
m.kr. á ári í rekstur. Reyndar sinna 
fleiri fé lög hags munum neyt enda svo 
sem Hags muna sam tök heimilanna, 
Sam tök leigj enda, Neyt enda stofa, 

Um boðs maður skuldara og FÍB. Gott 
væri að hafa þau á sama stað og auka 
þar með sam vinnu þeirra á milli. 
Það þarf því aukið fjár magn í starf
semi í þágu neyt enda og sam vinnu 
sem flestra hópa sem starfa í þeirra 
þágu, helst í „Húsi neyt endanna“. Ef 
vel tekst til mun það bæta lífs kjör í 

landinu. 

Breki Karls son 
-Hvers vegna býður þú þig fram? 
Sterk breið fylking neyt enda, sem 
berjast stöðugt fyrir hag fé lags
manna og heimilanna í landinu, er 
hverju þjóð fé lagi nauð syn leg til að 
veita fyrir tækjum og stjórn völdum 

Fjórir bjóða sig fram til formanns Neyt enda sam takanna í kosningum sem fara fram á þingi Neyt enda sam takanna. 
Þingið verður haldið helgina 27.28. októ ber næst komandi í Akóges salnum að Lág múla 4. For maður og og ný 
12 manna stjórn verður kosin á þinginu. 32 hafa boðið sig fram til stjórnar. Allir skuld lausir fé lags menn hafa rétt 

til þátt töku á þinginu svo framar lega sem þeir skrái þátt töku sína í síðasta lagi laugar daginn 20. októ ber. Þinginu verður 
streymt þannig að þeir sem hafa ekki tök á að mæta á staðinn geta fylgst með á netinu og tekið þátt eftir at vikum. 

Upp runa lega buðu sex manns sig fram en tveir hafa dregið boð sitt til baka. Jakob S. Jóns son sendi til kynningu fimmtu
daginn 18. októ ber síðast liðinn þar sem hann tók fram að það hefði verið af per sónu legum á stæðum. „Nú hafa þó veður 
skyndi lega skipast þannig í lofti að ég sé þann einn kostinn í stöðunni að draga fram boð mitt til baka og er það vissu lega 
gert með eftir sjá en af ó hjá kvæmi legri nauð syn.“ Guð mundur Hörður Guð munds son dró sitt fram boð til baka þann 1. 
októ ber síðast liðinn. Á heima síðu sinni út skýrir hann á kvörðun sína: „Fjöldi fram bjóð enda skapar hættu á að at kvæði 
dreifist mikið og ný for ysta fái ekki skýrt um boð. Það kann jafn vel að fara svo að „rót tæklingarnir“ í hópi fram bjóð enda 
dreifi at kvæðunum svo á milli sín að „í halds samari“ fram bjóðandi nái kjöri með minni hluta at kvæða. Með til liti til þess 
hef ég á kveðið að segja mig frá fram boði til formanns Neyt enda sam takanna, en um leið hvetja alla á huga sama til að skrá 
sig í sam tökin og taka þátt í kosningum um fram tíð þeirra. Veljum til for ystu fólk sem er til búið til að rugga bátnum og 
beita sam tökunum af krafti fyrir neyt endur.“ 

Reykja víkur blaðið bauð fram bjóð endum að kynna á herslur sínar. 
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að hald, stuðla að heil brigðari við
skipta háttum og betra sam fé lagi. Ég 
hef mikla reynslu af neyt enda málum 
og upp byggingar starfi í al manna
þágu eftir ára tugar starf sem for
stöðu maður Stofnunar um fjár mála
læsi. Ég hef skrifað kennslu bækur 
og sjón varps þætti, auk þess að vinna 
neyt enda rann sóknir hér heima og er
lendis. 
Ég er sann færður um að Neyt enda
sam tökin geti orðið um breytinga aflið 
sem ís lenskt sam fé lag þarf og á skilið. 

-Hvaða á herslur verða hjá þér sem 
for maður? 
Það er þrí þætt, í fyrsta lagi er það 
upp bygging. Það þarf að endur
vekja traust til sam takanna með fag
legum vinnu brögðum sem byggir á 
gögnum og stór eflingu rann sókna 
á sviði neyt enda mála. Þá er á fram
haldandi stefnu mótun og fjár hags
leg endur skipu lagning sam takanna 
nauð syn leg. Í öðru lagi þarf að efla 
sam starf við inn lend og er lend neyt
enda sam tök hvað varðar sam eigin leg 
bar áttu mál, en gæta þarf að sjálf
stæði og ó hæði sam takanna sé í fyrir
rúmi. Í þriðja lagi er það fræðsla og 
miðlun. Efla þarf neyt enda vitund í 
sam fé laginu öllu með stór aukinni 
fræðslu og miðlun í sinni víðustu 
mynd. Koma þarf á reglu legri neyt
enda fræðslu í skóla kerfinu og í fjöl
miðlum. Þá þarf að gera þarf meira úr 
al þjóða degi neyt enda réttar. 

-Hver er staða neyt enda mála á Ís landi 
að þínu mati? 
Neyt enda sam tökin standa á tíma
mótum. Ekki má hvika frá því mikil
væga starfi sem sam tökin hafa unnið 
síðast liðin 65 ár, en ljóst er að margt 
má gera betur. For maður Neyt enda
sam takanna má ekki vera tengdur 
stjórn mála flokki, því þó starf semin 
sé pólitísk í eðli sínu má hún ekki 
verða flokks pólitísk; þá er hætta á 
að sam tökin verði lítið annað en 
mál efna nefnd við komandi stjórn
mála afls. Við neyt endur þurfum að 
veita stjórn völdum, fyrir tækjum 
og hags muna gæslu aðilum virkt að
hald með fag legum hætti og byggja 
á rann sóknum og gögnum. Með því 
endur vekjum við traust og fjölgum 

fé lags mönnum og verðum sú sterka 
breið fylking og um breytinga afl sem 
Neyt enda sam tökin eiga að vera. 

Unnur Rán Reynis dóttir 
-Hvers vegna býður þú þig fram? 
Ég til heyri hópi fólks sem vill byggja 
upp sam tökin og styrkja stöðu neyt
enda. Stór efla þarf hags muna bar
áttu neyt enda til varnar ofur efli 
peninga valdsins. Saman getum við 
mótað sam fé lag sem þjónar hags
munum fjöldans í stað hinna fáu. Ég 
hef reynslu af rekstri sam fé lags lega 
á byrgs fyrir tækis og störfum innan 
verka lýðs hreyfingarinnar. Þegar fólk 
leitaði til mín og bað mig um að leiða 
bar áttu fyrir upp byggingu Neyt enda
sam takanna kveikti það í mér. Ég hef 
réttu reynsluna, verk efnið er ó endan
lega mikil vægt og mig dauð langar til 
að taka þátt í upp risu neyt enda. 

-Hvaða á herslur verða hjá þér sem 
for maður? 
Ég mun leggja á herslu á upp byggingu 
sterkra og fjöl mennra Neyt enda sam
taka. Það eina sem getur hamið fyrir
tækin er sterk sam staða neyt enda. 
Þannig sækjum við á ríkis valdið 
um aukna neyt enda vernd og getum 
mætt fyrir tækjunum af hörku. Það er 
kominn tími til að neyt endur rísi upp 
og segi hvernig markaðurinn á að 
virka. Við eigum að krefjast þess að 
fá vopn sem bíta og vera ó hrædd við 
að nota þau. Sam tökin eiga að leita 
sam starfs við önnur al manna sam
tök og verka lýðs hreyfinguna, vera í 
liði með þeim sem verja hags muni 
fjöldans. Neyt enda sam tökin eiga að 
vera virkur þátt takandi í vakningu al
mennings og leiðandi í bar áttu fólks 
fyrir betra sam fé lagi. 

-Hver er staða neyt enda mála á Ís landi 
að þínu mati? 
Matur og neyslu vara er of dýr á Ís
landi, leigan er of há, vextir sömu
leiðis og réttur neyt enda of veikur. 
Fyrir tækin, bankarnir og leigu

salarnir ganga eins langt og þeir 
komast. Einungis neyt endur geta 
stöðvað okrið og yfir ganginn. Valda
ó jafn vægið leiðir af sér sjúkan 
markað. Neyt enda lög gjöfin er ágæt 
en þar skortir viður lög við brotum, 
lög um hóp mál sókn og önnur vopn 
sem bíta í bar áttunni. Veik neyt enda
vernd, fjár svelt neyt enda sam tök og 
skortur á viður lögum og öflugum 
bar áttu tækjum hefur getið af sér 
veika stöðu neyt enda og ó rétt látan 
markað, okur og sýndar sam keppni. 
Við viljum ekki markað mótaðan af 
hags munum fárra heldur sam fé lag 
sem þjónar okkur hinum. 

Ást hildur Lóa Þórs dóttir 
-Hvers vegna býður þú þig fram? 
Ég býð mig fram sem for mann Neyt
enda sam takanna því hags munir 
neyt enda hafa orðið undir á svo til 
öllum sviðum á undan förnum árum 
og það þarf að stöðva þá þróun. Sú 
þróun verður ekki stöðvuð nema með 
mark vissum vinnu brögðum þar sem 
farið er í stóru grund vallar málin. 
Sem for maður Hags muna sam taka 
heimilanna hef ég á samt mínu fólki, 
staðið í erfiðum slag við ofur efli fjár
mála kerfisins þar sem endur tekið er 
brotið með grófum hætti á réttindum 
varnar lausra lán þega. Sú reynsla á 
eftir að nýtast vel. 

-Hvaða á herslur verða hjá þér sem 
for maður? 
Ég mun berjast fyrir því að neyt
enda réttur verði að fullu virtur á Ís
landi og farið að lögum sem varða 
rétt neyt enda í öllum mála flokkum 
á samt því að neyt enda réttur sé settur 
skör hærra öðrum réttindum, eins og 
gert er víðast hvar í sið menntuðum 
löndum enda snertir hann hags
muni „allra“. Á þessu er veru legur 
mis brestur. Ég mun leggja sér staka 
á herslu á réttindi al mennings á fjár
mála markaði. Það hljóta að vera 
mikil vægustu mál efni neyt enda því 

„Formaður 
og og ný 

12 manna stjórn 
verður kosin á 
þinginu. 32 hafa 
boðið sig fram til 
stjórnar.

Þing 2018
Þing NS verður haldið í Akóges salnum, Lágmúla 
4, laugardaginn 27. október. Hlé er gert á þinginu 
meðan kosning til stjórnar og formanns stendur yfir. 
Fundi er fram haldið á sunnudeginum 28. október í 
höfuðstöðvum NS að Hverfisgötu 105. Þingið verður 
jafnframt rafrænt til að auka möguleika fólks á 
þátttöku óháð fjölskylduaðstæðum, heilsu og búsetu.  

Skráðu þig á þingið
Samkvæmt lögum samtakanna þurfa félagsmenn að 
skrá sig á þingið eigi síðar en á miðnætti þann 20. 
október. Þeir einir geta tekið þátt í þingi samtakan
na, og þar með kosningum til stjórnar og formanns, 
sem eru félagsmenn og eru skuldlausir við samtökin 
viku fyrir þingið. Skráning á þingið fer fram á ns.is. 
Einnig er hægt að hringja á skrifstofuna í síma 545 
1200 á opnunartíma.
Ath! Greiðsla félagsgjalda verður ekki möguleg á 
þinginu enda skulu þingfulltrúar vera skuldlausir 
viku fyrir þing.

Rafrænt þing
Umræðum á þinginu verður streymt á netinu. 
Einnig verður unnt að koma fram með innlegg og 
athugasemdir sem lesnar verða upp á þinginu eftir 
því sem dagskráin leyfir. Þingfulltrúar munu fá sen
dan tölvupóst með nánari upplýsingum um tilhögun 
rafræns þings þegar nær dregur.

Rafræn kosning – hvernig á að kjósa?
Félagsmenn sem hafa skráð þátttöku sína á þinginu 
eru á kjörskrá til rafrænnar kosningar formanns og 
stjórnar. Til að kjósa fara félagsmenn á heimasíðu 
NS og smella þar á tengil til að opna rafrænu kosni
nguna.  Eftir að smellt er á tengilinn eru félagsmenn 
auðkenndir með annaðhvort Íslykli eða rafrænum 
skilríkjum.

þau snerta stærstu skuld bindingarnar 
sem flest okkar gangast undir í lífinu 
og hafa bein og mikil á hrif á af omu 
okkar alla. Ég er til búin í stóra slagi! 

-Hver er staða neyt enda mála á Ís landi 
að þínu mati? 
Þegar stjórn völd geta ó hindrað 
hunsað lög bundin neyt enda rétt svo 
árum skiptir er staða neyt enda mála 
aug ljós lega ekki nógu góð. Neyt enda
sam tökin eiga að standa öflugan vörð 
um hags muni neyt enda og beita sér 

af á kveðni. Þeim á að vera fátt ó við
komandi og verja réttindi neytanda 
gagn vart að gerðum stjórn mála
manna og fyrir tækja. Verði ég kjörin 
for maður verða Neyt enda sam tökin 
bar áttu sam tök. Þau munu ekki bara 
veita opin berum stofnunum „að
hald“, þau munu taka slaginn við 
þær. Ég hef þegar tekist á við „það 
versta“ og er ó hrædd við að taka aðra 
slagi sem nauð syn legt er að taka í 
sam fé lagi sem brýtur á lög vörðum 
réttindum neyt enda á hverjum degi.
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ERU NÚTÍMA STJÓRNUNARHÆTTIR LÍFSHÆTTULEGIR?

Þann 28. septem ber síðast liðinn 
hélt Opni há skólinn, á samt 
við skipta deild HR, fyrir lestur 

um kulnun í starfi. Christian Ørsted, 
danskur stjórnunar ráð gjafi, fjallaði 
um hvernig nú tíma stjórnunar hættir 
í fyrir tækjum gætu verið að ýta undir 
kulnun í starfi. Kulnun í starfi hefur 
verið mikið í um ræðunni á Ís landi 
upp á síð kastið og virðist vera mikil 
þörf á þessari vitundar vakningu. Fyrir
lesturinn var vel sóttur og komust færri 
að en vildu. Hægt var að fylgjast með 
streymi í beinni út sendingu á heima
síðu Há skóla Reykja víkur. 

Hættu legt álag 
Christian veltir fyrir sér hvort að 
stjórnunar hættir hannaðir til að auka 
fram leiðni séu í raun hættu legir líkam
legri og and legri heilsu fólks. „Við 
missum alla sköpunar gleði, hug mynda
ríki minnkar og til finning okkar fyrir 
því sem skiptir máli dofnar. Kraftur 

okkar til að taka þátt í sam keppni 
minnkar og við hlaupum hraðar og 
hraðar án þess að skapa þann á vinning 
sem við erum að sækjast eftir.“ Hann 
segir einnig að stjórnunar hættir sem 
ein blína að eins á aukna fram leiðni 
leiða af sér meiri streitu í þjóð fé laginu 
sem heild. Christian bendir á að víða 
er pottur brotinn í dönsku við skipta lífi. 
Til að mynda í Dan mörku á síðasta ári 
voru um 1400 dauðs föll bein tengd við 
vinnu tengda streitu og kulnun, miðað 
við 183 bana slys í um ferðinni. 

Sam kennd skiptir máli 
Christian Ørsted hefur unnið við 
stjórnunar ráð gjöf í yfir 25 ár. Reynslan 
hefur sýnt honum að það er ekki 
endi lega mikil á byrgð sem stuðli að 
kulnun í starfi heldur sé það skortur á 
sam kennd og stuðningi meðal stjórn
enda og starfs fólks. Hann býður fram 
ýmsar lausnir. Ef stjórnandi tekur 
eftir að undir maður er undir miklu 

á lagi þá borgar sig ekki að segja starfs
manninum að hugsa betur um sjálfan 
sig. Það ýti undir ein angrun og streitu 
starfs mannsins. Starfs maðurinn gerir 
sér grein fyrir því að á lagið er of mikið 
og það er stjórn enda og yfir manna að 
létta á streitunni. 

And legt öryggi starfs manna 
Christian telur lykil at riðið til úr lausna 
vera and legt öryggi starfs manna. 
Það felur í sér að hægt sé að ræða til
finninga leg vanda mál tengd vinnu
staðnum án þess að starfs ferillinn sé í 
hættu. Ef starfs maður getur sagt yfir
manni að hann sé ó öruggur í verk
efni og yfir maðurinn hlustar og finnur 
lausnir, í stað þess að segja honum 
að finna út úr því, byggir maður upp 
öryggi og traust á vinnu stað. Christian 
í trekar einnig mikil vægi þess að hlusta 
á og taka mark á starfs fólki sínu, þá 
sér stak lega þeirra sem vinna á gólfinu. 
Hann telur úti lokað að hægt sé ná fram 

meiri fram leiðni án streitu tengdra 
vanda mála án þess að þessar að ferðir 
séu teknar inn í myndina. 

Að hlusta á kvartanir 
Spjall um gæði kaffi s á vinnu stað var 
tekið sem dæmi. Christian fleygði 
spurningu fram: “Af hverju er svona 
oft kvartað yfir kaffinu á vinnu stað?” 
Hann heldur því fram að það sé ein föld 
leið fyrir starfs fólk til að at huga hvernig 
við brögð yfir manna verða. Ef kvartanir 
eru strax skotnar niður þá er efl aust 
ekki hægt að ræða al var legri mál. Þar af 
leiðandi er lítið and rými fyrir starfs fólk 
til að ræða sínar á hyggjur og fá úr lausn 
mála. Yfir menn sem segja að það sé 
alltaf hægt að koma til þeirra og spjalla 
eru samt sem áður að missa af mikil
vægum skoðunum þeirra sem vinna á 
gólfinu. Stór hluti starfs manna kemur 
aldrei til yfir manna og leiðin til að ná til 
þeirra er að fara til þeirra, vinna traust 
þeirra og hlusta. 

Breyttur hvati 
Christian tekur annað dæmi úr 
seinni heims styrj öldinni. Banda ríkja
mönnum gekk ekki vel, her menn 
voru að deyja og það þurfti að grípa 
til að gerða. Í stað þess að senda fleiri 
her menn á víg völlinn þá fór einn her
foringi á á taka svæði og hlustaði á það 
sem ó breyttir her menn höfðu að segja. 
Her menn sem upp lifðu bein átök í stað 
þess að sitja á skrif stofum og skipu
leggja orustur. Það sem kom í ljós var 
ó vænt. Hvatinn til að fá her menn að 
gera sitt allra besta á víg vellinum, það 
þýddi að skjóta til að drepa, var að 
hugsa um hvernig á hrif gjörðir þeirra 
hefðu á aðra her liðs menn. Að geta farið 
heim og vita að þú gerðir það besta 
fyrir náungann. Það sem hafði verið 
talið besti hvatinn fram að þessu var að 
skipa þeim að fara skil yrðis laust eftir 
fyrir mælum. Afl eiðingarnar urðu að 
her menn skutu en miðuðu yfir höfuð 
mót herja sinna. Úr fjar lægð leit út eins 
og þeir væru að vinna vinnuna sína 
en þeir slepptu því að drepa. Það sem 
yfir menn í dag eiga að taka úr þessu 
dæmi er að ef settar eru kröfur sem 
undir mönnum reynist erfitt að upp
fylla er nauð syn legt að skilja af hverju 
þeim finnist það erfitt. Her mönnum 
fannst erfitt að drepa, lausnin var ekki 
sú að segja þeim að drepa meira. Þótt 
að þetta dæmi sé ekki dag legt brauð á 
Ís landi þá er hægt að að laga þessa að
ferð í fyrir tæki og vinnu staði. 

Sam vinnan mikil væg 
Christian sló botninn í tunnuna með 
að minna á að orðið stress er líka notað 
í verk fræði legum skilningi. Stress þýðir 
álag, spenna eða þrýstingur og þegar 
sá skilningur er lagður í orðið sést 
vel hvernig fólk getur brotnað.Hann 
minnti á að starfs maðurinn sé ekki 
vanda málið, heldur streitan. Með því 
að á því að ljúka verk efni með stuðning 
og skilning yfir manna muni kulnun í 
starfi minnka til muna var hans loka
punktur.
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Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

styrkur - ending - gæði

Eldhúsinnréttingar

baðhErbErgisinnréttingar

við gErum Þér 
hagstætt tilboð 
í innréttingar, 

raftæki, vaska og 
blöndunartækií öll hErbErgi hEimilisins

hágæða danskar innréttingar

fataskápar & rEnnihurðir

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Þvottahúsinnréttingar fataskápar & rEnnihurðir

spEglar mEð lEd lÝsingu
Eigum til mikið úrval af speglum með 
led ljósum fyrir baðherbergið.

vaskar
Eigum til margar tegundir af vöskum, 
bæði stál, hvíta og svarta. 

Eldhúsinnréttingar baðhErbErgisinnréttingar

blöndunartæki
Við erum með úrval blöndunartækja 
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

Króm

Svört/grá
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Borgarbúar vilja betri 
aðgang að útivist

Raf ræn kosning er hafin í í búa
lýð ræðis verk efninu Hverfið 
mitt um hvaða hug myndir 

koma til fram kvæmda á næsta ári. 
Kosningin verður opin til 30. októ ber. 
Hægt er að kjósa á vef síðunni http://
kosning2018.reykja vik.is/ 

Hverfið mitt er sam ráðs verk efni íbúa 
og stjórn sýslu um for gangs röðun og 
út hlutun fjár magns til smærri ný
fram kvæmda og við halds verk efna 
í hverfum Reykja víkur borgar. Þetta 
er í sjöunda skipti sem kosning um 
hug mynda söfnun fer fram. Heildar
upp hæð fram kvæmda verður 450 
milljónir króna. Til að tryggja minnstu 
hverfunum lág marks fjár hæð til um ráða 
er fjórðungi fjár heimildarinnar skipt 
jafnt milli hverfa. Það fjár magn sem 
eftir stendur skiptist á milli hverfanna 
í réttu hlut falli við í búa fjölda. Fyrstu 
112,5 milljónunum er þannig skipt 
jafnt milli borgar hlutanna tíu og koma 
því að lág marki 11,25 milljónir króna í 
hlut hvers hverfis. Því sem eftir stendur, 
eða 337,5 milljónum króna, er skipt á 
milli þeirra 122.664 íbúa sem stað settir 
eru í hverfum borgarinnar þannig að í 
hlut hvers og eins koma kr. 2.751.418. 
Þessi tala er svo marg földuð með í búa
tölu hvers hverfis og fæst þá heildar fjár
heimild hverfisins. 

Hug myndin er að virkja íbúa 
borgarinnar til lýð ræðis legrar þátt töku 
og á kvarðana töku um sitt nánasta um
hverfi. Byggt er á reynslu fyrri ára en 
jafn framt leitað í smiðju sér fræðinga 
og annarra borga um heiminn þar sem 

þátt töku fjár hags á ætlunar gerð hefur 
verið reynd. 

Verk efnin sem hægt er að kjósa um eru 
marg vís leg. Í Breið holti er til dæmis 
hægt að velja á milli hag ræðinga 
fyrir gangandi veg far endur með 
göngu þverunum og auknum hraða
hindrunum og að setja upp tennis völl 
og pútt völl. Í Grafar vogi til að mynda 
hægt að kjósa um raf ræna vöktun, 
þurrgufu bað við Grafar holts laug og al
mennings salerni við Gufu nes bæ. Í ár 
er á hersla hjá í búum allra hverfanna á 
meiri gróður, fleiri göngu og hjóla stíga 
og upp byggingu leik svæða og hunda
svæða sem og fleiri mögu leika fyrir 
í þrótta iðkun í al manna rými. 

Fram kvæmdir voru hafnar í ár á verk
efnum sem kosið var um 2017. Í búar 
lögðu á herslu á bætt að gengi, til dæmis 
með bættri lýsingu og fleiri göngu
stígum, fleiri bekki, fleiri rusla fötur og 
meiri gróður, við hald og endur bætur á 
leik völlum, til dæmis með að bæta við 
ung barnarólum. Einnig voru sett upp 
líkams ræktar tæki á opnum svæðum og 
á vaxta tré gróður sett. 

Reykja víkur borg tekur fram að þeir 
sem geta ekki kosið raf rænt af ein
hverjum á stæðum geta haft sam band 
með tölvu pósti á betri reykja vik@
i buar.is eða með pósti stíluðum á 
Betri Reykja vík, Ráð húsi Reykja víkur, 
Tjarnar götu 11, 101 Reykja vík. Einnig 
er hægt að hafa sam band við þjónustu
mið stöðvar í hverfunum eða þjónustu
ver Reykja víkur borgar í síma 4 11 11 11.

Vönduð 
Vinnubrögð
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bílamálun og réttingar

Betri 
Svefn

Meðal þess sem lagt er til er uppbygging tennisvalla: „Hvernig væri að Tennis og 
badmintonfélag Reykjavíkur fengi nú loksins tennisvelli? Eins gaman og það er hjá 
þeim í Kópavoginum þá er það mjög þreytandi að þurfa alltaf að fara langa leið til 
að stunda sína íþrótt.“
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Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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6. tölublað 1. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 

103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. 

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 

824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: 

auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri:  Atli Þór 

Fanndal, sími: 888-2103 & netfang: atli@

thorfanndal.com. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.  

Upplag: 42.000 eintök. Dreifing: Póstdreifing. 

Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

REYKJAVÍKURBLAÐIÐ 
ER DREIFT Í 42.000 
EINTÖKUM Á ÖLL 
HEIMILI Í REYKJAVÍK

Skammdegið  
- sjálfshjálparpistill

Skammdegið 
á Íslandi 
h e f u r 
aldrei farið 
vel í mig. 
L í k a m i n n 
minn ræður 
ekki við þetta 
s t a n s l a u s a 
myrkur og ég 

tala nú ekki um þegar allar lægðirnar 
skella á. Ég er búin að taka saman 
lítinn lista yfir hvernig er best að tækla 
þetta vandamál.
1. Notið jólaseríur sem aukahluti. 
Það er heljarinnar úrval í boði af 
raflöðuknúnum seríum. Það er 
lekkert að vefja þeim utan um sig og 
finna ljósið umlykja sálartetrið. Þetta 
virkar líka svo ansi vel fyrir gangandi 
vegfarendur í stað endurskinsmerkja.
2. „Flash mobs“. Fáðu saumaklúbbinn 
eða foreldrafélagið með þér í 
skipulagðan danshóp sem kemur fólki 
á óvart á almannafæri með því að taka 
eina góða rútínu. Þetta hristir upp 
endorfínin í manni og gefur orkuskot. 
Þetta hefur líka jákvæð samfélagsleg 
áhrif.
3. Komdu upp þeim vana að fá þér 
heitt kakó og smákökur í hvert skipti 
sem þér finnst myrkrið yfirþyrmandi. 
Það er erfitt að breyta venjum en það 
er talað um að það taki aðeins um það 
bil tvo mánuði áður en nýr vani festist 
í rútínunni. Ekki gefast upp þótt þú 
missir úr nokkra daga, ég hef trú á þér.
4. Ef þú ert handlagin þá getur þú fest 
ljós innan í regnhlíf og gengið um 
með þitt eigið sólskin. 

Þetta eru aðeins nokkrar hugmyndir 
til að ylja manni andlega. Þótt þetta 
sé sett fram í léttu gríni þá er ég hér 
um bil búin að sannfæra sjálfa mig um 
að prófa þetta. Ég skora á þig að vera 
með!

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Fossvogsdalnum í Kópavogi
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum 
fjölbýlishúsum í Lundi 7-13 í Kópavogi. Íbúðirnar eru 
101,9-196,8 fm. Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  

Íbúðirnar eru með góðum svölum. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

Lundur 7-13

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 34 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Hlíðarhverfi
Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis sem nú er kominn í sölu liggur á milli 
Þjóðbrautar og Skólabrautar. Þarna er um að ræða blandaða byggð 
einbýlishúsa, parhúsa, raðhúsa og lágreistra fjölbýlishúsa. Stutt er í 
alla nauðsynlega þjónustu og öruggar göngu- og hjólaleiðir í skóla og 
íþróttaaðstöðu sem er í næsta nágrenni.

Íbúðirnar í fjölbýlishúsum Hlíðarhverfis eru 4-5 herb. 112,6 - 148,7 fm
Einbýlishúsin á bilinu 230,1 - 248,5 fm og parhúsin á bilinu 170,9 - 203,9 fm

bygg.is

Naustavör 16-26
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 16-26 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 123-210 fm, 3ja til 5 herbergja. 
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum 
frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  

Íbúðirnar eru með góðum svölum. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Naustavör 16-18

Naustavör 20-26

Hönnunarverðlaun Kópavogsbæjar

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Fjölbýlishús, 
einbýli og parhús


