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Járnabakkar
Járnabakkar
Járnabindingavörur
Járnabakkar
Járnabindingavörur

Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar Erum
helstu með
gerðiráaflager
járnabökkum

allar helstu
gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm

• Bindivír
1 mmááUundirslegnar
hankir og plötur,
rúllur einnig
1.4 mm
Erum
með
lager
• Plastlistar
harðir
• Fjarlægðarstjörnur
steinar 20-50 mm
• U listar á ull eða og
plasteinangrun
allar helstu
gerðir
af járnabökkum
• Járnstólalengjur,
sterkir plötur,
og góðireinnig
stólar frá
50 mm
• Plastlistar
á undirslegnar
harðir
• Mótarör
10–50 mm
• U listar
á ull og
eðakónar
plasteinangrun

• Öryggishlífar
kambstál,
• Bindivír•1Járnstólalengjur,
mm
U hankir áog
rúllur
mm
sterkir
og1.4
góðir
stólar frá 50 mm
listar ogog
sveppir
• Fjarlægðarstjörnur
steinar
20-50
mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Plastlistar
á undirslegnar
plötur, einnig harðir
• Öryggishlífar
á kambstál,
og plasteinangrun
sveppir
• U listar á listar
ull eða
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Stríðshrjáð
brandarabók

Vír og lykkjur ehf

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Í

slensk-palestínski
rithöfundurinn
Mazen
Maarouf kom upphaflega hingað til lands sem
gestarithöfundur á vegum Reykjavíkurborgar og
flóttamannasamtakanna ICORN (International Cities
of Refuge Network). Hann er nú orðinn íslenskur
ríkisborgari og nýlega kom smásagnasafnið Brandarar

handa byssumönnum út bæði á íslensku og ensku, en
safnið fékk lofsamlegan dóm nýlega í The Guardian
og hafði áður hlotið sam-arabísk smásagnaverðlaun.
Reykjavíkurblaðið rýnir í safnið.

Sjá umfjöllun á síðum 12 - 14

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur
þannig þæginda og öryggis
Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is
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HITI Í KRINGUM PÁLMA
Pálmar listaverk þýsku listakonunnar Karin Sander munu
prýða almenningstorg í Vogabyggg. MYND: Reykjavík

„Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu“
„Ein af bestu sýningum 2018“

Morgunblaðið

Sýningar komnar í febrúar
Fimmtudagur 31. janúar Uppselt
Föstudagur 1. febrúar Örfáir
Örfáirmiðar
miðar
Fimmtudagur 7. febrúar
Föstudagur 8. febrúar

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

VolvopentarafstöðvarogskrúfuvélaráÍslandi
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Hitaveitu &
gasskápar

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!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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AUGLÝSINGASÍMINN ER 578 1190 & NETFANGIÐ ER AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

L

ista
verkið Pálmar sem prýða
mun Voga
byggð mun kosta
um 140 milljónir og hefur það
vakið litla gleði. Lista
konan Karin
Sanders bar sigur úr bítum sam
keppni um lista
verk í Voga
byggð
en í hverfinu er gert ráð fyrir að um
1300 íbúðir rísi. Um 1% af kostnaði
við uppbyggingu hverfisins er útdeilt
til listaverka. „Tekjur borgarinnar af
upp
byggingunni greiða kostnað við
innviði þar með talið valin útilista
verk sem eru aðeins brot af heildar
kostnaðinum eða um 1%“, segir í til
kynningu frá Reykja
víkur
borg. Alls
er á
ætlað að Reykja
víkur
borg fái
tæpa sex milljarða í byggingarréttarog gatna
gerðar
gjöld vegna upp
byggingarinnar og verða þær tekjur
notaðar til að fjármagna alla innviði
hverfisins eins og götur, lagnir, torg,
lýsingu, gróður, skóla, leikskóla – og
lista
verk sem lóðar
hafar greiða að
jöfnum hluta á móti Reykjavíkurborg
samkvæmt samningum. Listasafn
Reykjavíkur var falið að halda alþjóð
lega samkeppni um listaverk í Voga
byggð og eru Pálmar meðal þeirra
verka sem valin voru.

2019 ár listar í
almenningsr ýmum

Árið 2019 er ár listar í almennings
rýmum hjá Lista
safni Reykja
víkur
sem mun vekja sérstaka athygli á slíkri
list á árinu. Ólöf K. Sigurðar
dóttir,
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur,
kveðst fagna allri umræðu um list í
almenningsrýmum. „Verkið sem varð
fyrir valinu er mjög djarft og skemmti
legt enda er listakonan þekkt fyrir slík
verk. Það er fráleitt að verið sé að borga
140 milljónir króna fyrir trén sem slík.
Þau munu ekki kosta nema brot af
upphæðinni, heldur er verið að greiða
fyrir höfundarverkið og gróðurhúsin
sem eru hluti af verkinu“, er haft eftir
Ólöfu í til
kynningu Reykja
víkur
borgar. Vinningstillögurnar verða til
sýnis á Kjarvalsstöðum til 7. Febrúar
næstkomandi. „Í kostnaðaráætlun
fyrir verkið Pálma
trén er gert ráð
fyrir að tvö pálma
tré kosti um 1,5
milljón en hvort gróður
hús um 43
milljónir króna. Dómnefndin lagði til
að Reykjavíkurborg festi kaup á tillögu
danska listamannahópsins A Kassen
sem kallast Enda
lausi ljósa
staurinn
en hann verður 30 metra hár. Gert er
ráð fyrir að hann kosti 12,5 milljónir
króna uppsettur“.

Endurskoða glerhjúpuðu
pálmatrén

Kristín Soffía Jóns
dóttir, borgar
full
trúi Sam
fylkingar, var gestur
Morgunút
varps Rásar 2 síðast
liðinn
fimmtudag til að svara fyrir Pálma.
Kristin Soffía sagðist hissa á um
ræðunni og vísaði í þverpólitíska sátt
fyrri borgarstjórnar um að verja 150

milljónum í úti
lista
verk í hverfinu.
Tók hún fram að engir garð
yrkju
fræðingar hefðu verið í dómnefndinni
sem valdi verkið og yrði það að öllum
líkindum endurskoðað. Það væri ekki
í fyrsta sinn sem slíkt væri gert.

Uppbygging Vogabyggðar

Vogabyggð er umtalsverð upp
bygging en stórt hverfi mun rísa þar
sem nú er iðnaðarhverfi hverfi sem
mun skapa borginni miklar framtíðar
tekjur. Jafnframt eru skilmálar um að
20% íbúða verði leiguíbúðir, stúdenta
eða búseturéttaríbúðir og 5% íbúða
verði félagslegar leiguíbúðir. Upp
bygging á sér langan aðdraganda og
hefur verið nokkuð umdeild.

Félag Ólafs Ólafssonar byggir
330 íbúðir

Festir ehf., félag í eigu Ólafs Ólafs
sonar kaupsýslumanns, undirritaði í
mars 2017 samning við Reykjavíkur
borg um uppbyggingu rúmlega 330
íbúða á Gelgjutanga. Festir varð til við
uppskiptingu á fasteignafélag Ólafs,
Festingu ehf., en það félag heldur utan
um um
tals
vert magn fast
eigna sem
fjárfestirinn á hér á landi. Grein var
frá málinu í Kvennablaðinu á sínum
tíma. „Í samningnum er Vogabyggð
1 skipt upp í fimm lóðir samkvæmt
deiliskipulagstillögu sem er í vinnslu.
Samningarnir þrír kveða á um upp
byggingu á svæði 1 á Gelgjutanga en
á því svæði verða byggð fimm fjöl
býlishús. Reykjavíkurborg mun fá
tvær lóðir til ráðstöfunar en Festir ehf.
þrjár lóðir til uppbyggingar. Reykja
víkur
borg fram
selur aðra lóðina til
Festis ehf. fyrir tæpar 326 milljón
krónur. Verðið er grundvallað á mati
tveggja löggiltra fasteignasala. Þá er
samið um að Festir ehf. taki þátt í
list
skreytingum í Voga
byggð. Loks
kveður samningurinn um nauð
synlegan flutning á skólpdælustöð á
Gelgjutanga“.

Lundaf létta með
Búnaðarbanka

Árið 2016 var fjallað um þátt Ólafs
í kjölfar birtingar Rannsóknarskýrslu
Al
þingis vegna þátt
töku Hauck &
Aufhäuser Privat
banki
ers KGaA í
einkavæðingu Búnaðarbanka Íslands
hf. árið 2003. Niður
staða þeirrar
skýrslu er í stuttu máli sú að þýski
bankinn keypti raunar aldrei bankann
heldur hafi aðeins leppað í blekkinga
leik. „Gögn rannsóknarnefndarinnar
sem rakin hafa verið í skýrslunni
sýna fram á að hagnaði af viðskiptum
Welling & Partners á grundvelli bak
samninganna var ætlað að skiptast,
og skiptist í reynd, í grófum dráttum
í tvennt. Rúmur helmingur rann til
Marine Choice Limited, og þar með
Ólafs Ólafssonar sem raunverulegs
eiganda þess félags. Tæpur helmingur

rann til annarra aðila. Í gögnum
rann
sóknar
nefndar liggja ekki fyrir
óyggjandi upplýsingar um hverjir þeir
voru. Þar sem fyrir liggur að öllum
eignum Welling & Partners var skipt á
milli Marine Choice Limited og Dek
hill Advisors Ltd. má telja ljóst að þeir
aðilar sem njóta áttu þessa hagnaðar
á móti Ólafi Ólafs
syni hafi fengið
skerf sinn í gegnum Dekhill Advis
ors Ltd. með einhverjum hætti. Ef mat
er lagt á það hverjir þeir aðilar kynnu
helst að hafa verið telur rannsóknar
nefndin einkum mega horfa til eftir
farandi at
riða“, segir í niður
stöðum
nefndarinnar. Þá kemur fram í nýút
kominni bók Þórðar Snæs Júlíssonar,
ritstjóra Kjarnans, Kaupthinking að
íslensk skattyfirvöld telji aflandsfé
lagið Dekhill Advisors sem hagnaðist
á fléttunni vera í eigu Lýðs og Ágústs
Guð
munds
sonar, oftast kenndir við
Bakkavör.

Slapp án vandræða
í gegnum hrunið

Fjallað var um Festingu ehf. for
vera Festi í DV árið 2012. „Fyrir
skiptinguna á Festingu ehf. átti félagið
meðal annars fasteignirnar sem hýsa
starfsemi Samskipa á Íslandi í Kjalar
vogi, skrifstofuhúsnæði kennt við Olís
á Suðurlandsbraut 18 og höfuðstöðvar
bifreiðaumboðsins Öskju á Krók
hálsi. Askja sér meðal annars um inn
flutning og sölu á Mercedes Benz bif
reiðum. Festing skilaði hagnaði upp
á rúmlega milljarð króna árið 2010
og eru eignir félagsins verðmetnar á
meira en 16 milljarða króna“. Þá sagði
Heimir Sigurðsson, stjórnarformaður
Festis, að félagið hefði „farið í gegnum
þetta hrun án þess að lenda í neinum
vandræðum“.
Í árs
byrjun 2015 starfs
hópi hjá
borginni falið að vinna að upp
byggingu hverfisins og hefur hann
fengið umboð borgarráðs til að semja
við lóðar
hafa á grund
velli fyrir
liggjandi deiliskipulagstillagna. Gert
er ráð fyrir auknu byggingar
magni
á svæðinu. Í
búðar
hús
næði verður á
flestum lóðum og heildarbyggingar
magn um 155.000 m2 fyrir þær 1.100
íbúðir sem áætlað er að byggja. At
vinnu
hús
næði verður á um 56.000
m2 . „Þessi upp
bygging og breytt
nýting mun auka verðmæti lóðanna
verulega. Vegna mikils kostnaðar við
upp
byggingu inn
viða hverfisins er
áformað að semja við lóðarhafa um
fyrirkomulag uppbyggingar og þátt
töku þeirra. Í sam
þykkt borgar
ráðs
á
skilur Reykja
víkur
borg sér rétt til
að hefja ekki framkvæmdir við upp
byggingu hverfisins fyrr en lóðarhafar
sem ráða yfir 70% af nýju byggingar
magni á viðkomandi svæði hafa skuld
bundið sig til þátttöku og að ráðast í
uppbyggingu á sínum lóðum“.
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Við smíðum þínar innréttingar

ARGH 0914

Í yfir 20 ár hefur Fagus sérhæft sig í smíði glæsilegra
og fjölbreyttra innréttinga og innihurða.
Innréttingar frá Fagus eru allt í senn fallegar, hlaðnar þægindum og
frábær vinnuaðstaða. Njóttu þess að vera í umhverfi sem er sérsniðið
fyrir þig. Við smíðum þínar innréttingar.

Unubakka 20 | 815 Þorlákshöfn
Sími: 483 3900 | Fax 483 3901
fagus@fagus.is | www.fagus.is
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UNDIRBOÐ OG BROTASTARFSEMI
Á INNLENDUM VINNUMARKAÐI
Á

smundur Einar Daðason, fé
lags- og barnamálaráðherra,
tók á fimmtudag við skýrslu
samstarfshóps um undirboð og brota
starfsemi á innlendum vinnumarkaði
sem starfað hefur undir forystu Jóns
Sigurðssonar fyrrverandi ráðherra.
Í skýrslunni leggur sam
starfs
hópurinn áherslu á að stöðva tafar
laust brotastarfsemi á vinnumarkaði
hvort sem um er að ræða félagsleg
undir
boð eða annars konar brot í
ljósi sameiginlegra hagsmuna launa
fólks, atvinnulífsins og samfélagsins
alls. Markmiðið með tillögunum er að
regluverk á vinnumarkaði verði skil
virkt og að þær aðgerðir sem ráðist
verður í skili tilætluðum árangri.

Helstu tillögur samstarfs
hópsins eru eftirfarandi:

- Brýnasta verkefnið er að taka á
kennitöluflakki á skilvirkan hátt.
Lagðar verði til grundvallar sameigin
legar tillögur Samtaka atvinnulífsins
og Alþýðusambands Íslands, svo og
tillögur Ríkisskattstjóra. Í tillögunum
er m.a. kveðið á um heimild til að
setja forsvarsmenn fyrirtækja í tíma
bundið bann við þátttöku í stjórnun
félaga með takmarkaða ábyrgð við
tilteknar aðstæður (atvinnurekstrar
bann), og auk þess er skerpt á fjöl
mörgum öðrum atriðum.
- Komið verði upp föstum samráðs
hópi stjórnvalda og aðila vinnu
markaðarins sem beri ábyrgð á sam
eiginlegri stefnumótun um aðgerðir
gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði.
Þau stjórnvöld sem fara með vald
heimildir á vinnumarkaði (Lögreglan,
Ríkisskattstjóri, Vinnueftirlitið,
Vinnumálastofnun) geri með sér
formlegt samkomulag um skipulegt
samstarf gegn brotastarfsemi á vinnu
markaði. Formbundin verði reglulegt
samráð og samstarf þessa samstarfs
vettvangs við aðila vinnumarkaðarins

FASTEIGNAGJÖLD 2019
Samstarfshópur um undirboð og brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði

um stöðumat, greiningu og sameigin
legt vinnustaðaeftirlit.
- Útfært verði hvernig megi fyrir
byggja alvarleg og/eða ítrekuð brot
gegn starfsmönnum með því að
útvíkka refsiábyrgð lögaðila og fyrir
svarsmanna.
- Stjórnvöldum verði veittar laga
heimildir til að taka á brotastarfsemi,
m.a. með þvingunarúrræðum og
stjórnvaldsviðurlögum.
Sett verði skylda til keðjuábyrgðar í
lög um opinber innkaup.
- Komið verði í veg fyrir brota
starfsemi á vinnumarkaði undir
formerkjum starfsnáms eða sjálf
boðaliðastarfsemi og markaður skýr
rammi um hvað skuli heimilað undir
þeim formerkjum.
- Kortlagðar verði með skipulegum
hætti þær lagaheimildir sem stjórn
völd og aðilar vinnumarkaðarins hafa
til að skiptast á gögnum og upp
lýsingum og gefin út handbók fyrir
starfsmenn sameiginlegan vettvang.
Veittar verði viðbótarlagaheimildir
eins og tilefni kunna að verða til.

- Tryggð verði viðeigandi aðstoð og
vernd fyrir fórnarlömb vinnumanns
sals og nauðungarvinnu. Aðgerðar
áætlun gegn mannssali liggi fyrir og
að henni sé framfylgt. Endurskoðuð
verði skilgreining á mannssali, sett
í lög bann við nauðungarvinnu og
refsiákvæði til að tryggja skilvirka
framkvæmd.
- Bætt verði verulega upplýsingagjöf
til erlendra starfsmanna, t.a.m. með
stofnun ráðgjafarstofu og aukinni
upplýsingagjöf á vefnum. Einnig verði
skipulögð upplýsingagjöf til atvinnu
rekenda um starfskjör.
Í hópnum sátu full
trúar frá at
vinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
dómsmálaráðuneyti, embætti ríkis
lögreglustjóra, félagsmálaráðuneyti,
fjármála- og efnahagsráðuneyti,
forsætisráðuneyti,
Ríkisskattstjóra,
Vinnueftirliti ríkisins, Vinnumála
stofnun, Alþýðusambandi Íslands,
Bandalagi háskólamanna, BSRB, Sam
bandi íslenskra sveitarfélaga og Sam
tökum atvinnulífsins.

VILTU LÆRA SILFURSMÍÐI,
TÁLGUN EÐA TRÉRENNSLI?

Fjölmörg
stuttnámskeið
í handverki.
Skráning og upplýsingar á
www.handverkshusid.is

Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi - Sími: 555-1212 - handverkshusid.is
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Álagningar- og breytingarseðlar
fasteignagjalda í Reykjavík 2019 verða
birtir á vefsíðunni island.is og á Raf
rænni Reykja
vik á næstu dögum.
Þetta kemur fram í til
kynningu frá
Reykjavíkurborg. „Álagningar- og
breytingar
seðlar eru ekki sendir í
pósti í samræmi við breytingu sem
gerð var á lögum nr. 4/1995 sem tók
gildi 1. janúar 2019, en þá er sveitar
stjórn heimilt að senda til
kynningu
um álagningu fasteignaskatts rafrænt.
Fasteignagjöldin verða innheimt í
gegnum netbanka þar sem jafnframt
er hægt að prenta út greiðslu-seðil.
Greiðslu
seðlar verða ekki sendir út
en hægt er að óska eftir heimsendum
greiðslu
seðlum á mínum síðum
á www.reykja
vik.is eða í gegnum
þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma
411 1111.“
Fast
eigna
gjöld ársins 2019, yfir
25.000 kr., greiðast með níu jöfnum
greiðslum á gjalddögum 2. febrúar, 2.
mars, 2. apríl, 4. maí, 1. júní, 2. júlí, 3.
ágúst, 1. september og 2. október.
Gjalddagi fasteignagjalda undir
25.000 kr. er í dag 2. febrúar.
Tekjulágir elli- og örorkulífeyris
þegar, sem fengu afslátt af fasteigna
skatti og fráveitugjaldi sem greitt er til
Orkuveitu Reykjavíkur á síðastliðnu
ári, fá einnig að ó
breyttu af
slátt af
fasteignaskatti og fráveitugjaldi fyrir
árið 2019 að teknu tilliti til tekjuvið
miða. Fjármálaskrifstofa framkvæmir
breytingar á fast
eigna
skatti og frá
veitugjaldi eftir yfirferð skattframtala
elli- og örorkulífeyrisþega. Það þarf
því ekki að sækja sérstaklega um af

slátt þessara gjalda. Við álagningu fast
eignagjalda í janúar verður afsláttur
elli- og örorkulífeyrisþega til bráða
birgða miðaður við tekjur ársins 2017.
Þegar á
lagning vegna tekna ársins
2018 liggur fyrir í júní 2019, verður
afslátturinn endanlega ákvarðaður og
verða þá allar breytingar til
kynntar
bréflega.
Skil
yrði af
sláttar eru að við
komandi sé elli- eða ör
orku
líf
eyris
þegi, sé þinglýstur eigandi fasteignar,
eigi þar lögheimili og geti átt rétt á
vaxtabótum vegna hennar skv. B-lið
68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt
og eignaskatt.
Einungis er veittur afsláttur vegna
íbúðarhúsnæðis til eigin nota.
Borgarráð hefur ákveðið að tekju
mörk elli-og örorkulífeyrisþega
vegna afsláttar fasteignaskatts og
fráveitugjalds á árinu 2019 verði
eftirfarandi:
100% afsláttur: Einstaklingur með
tekjur allt að 4.090.000 kr.
A100 - Samskattaðir einstaklingar
með tekjur allt að 5.710.000 kr.
80% afsláttur - Einstaklingur
með tekjur á bilinu 4.090.000 til
4.690.000 kr.
A80 - Samskattaðir einstaklingar
með tekjur á bilinu 5.710.000 til
6.340.000 kr.
50% afsláttur - Einstaklingur
með tekjur á bilinu 4.690.000 til
5.450.000 kr.
A50 - Samskattaðir einstaklingar
með tekjur á bilinu 6.340.000 til
7.580.000 kr.
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BORGARSTJÓRI HEFUR
NEITAÐ DV UM VIÐTAL Í
RÚMAN MÁNUÐ VEGNA
BRAGGAMÁLSINS

D

agur B. Eggerts
son borgar
stjóri hefur neitað DV um
viðtal vegna Braggamálsins
vikum saman þrátt fyrir ítrekaðar til
raunir miðilsins til viðtals. Þetta kemur
fram í frétt á DV. Blaðið hefur frá upp
hafi fjallað um ýmsar hliðar Bragga
málsins. Í fréttaflutning blaðsins hefur
ítrekað verið bent á ummæli borgar
stjóra í viðtali við DV sjónvarp sem
tekið var strax í kjölfar birtingar skýrslu
Innri endur
skoðunar borgarinnar
vegna framúrkeyrslu við uppbyggingu
Naut
hóls
vegar 100 en verk
efnið er
betur þekkt sem Bragginn. Dagur sagði
þá við DV að „að tölvu
póstar hans
hefðu verið yfirfarnir vegna málsins, en
innri endurskoðun staðfesti hins vegar
við Eyjuna að það hefði ekki verið gert,
enda kemur skýrt fram í skýrslunni að
aðeins tölvupóstar Hrólfs og verkefnis
stjóra hans deildar, hefðu verið til rann
sóknar“, eins og segir í frétt DV. Nú
síðast benti blaðið á ósannindin síðast
liðinn fimmtudag í kjölfar umræðu um
málið í borgarráði. „Því liggur fyrir að
Dagur sagði DV ósatt,“ segir í fréttinni.

Sjálfstæðisf lokkurinn
krefst svara

Borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðis
flokksins lagði fram fyrir
spurn til
borgar
stjóra vegna mis
ræmisins á
fimmtudag. Í viðtali við DV þann 20.
desember 2018 var borgarstjóri spurður
að því hvort farið hefði verið yfir tölvu
pósta borgarstjóra og hann sagði svo
vera en haft var eftir honum orðrétt:
„Það hefur verið farið yfir þá. Og það
sem hefur áður hefur komið fram í
þessu er að ég fékk ekki upplýsingar
og borgarráð fékk ekki upplýsingar og
skýrslan staðfestir þá niðurstöðu“. Þrátt
fyrir þessi orð borgarstjóra kemur fram
í skýrslunni að innri endur
skoðandi
hafi ein
göngu skoðað fyrir
liggjandi
gögn í tölvu
póstum tveggja starfs
manna sem komu að framkvæmdinni
en orðrétt segir í skýrslunni: „Skoðuð
voru fyrir
liggjandi gögn í tölvu
póst
hólfum tveggja starfsmanna sem komu
að framkvæmdunum (Sjá bls. 2)“. Með
hliðsjón af framanrituðu er óskað eftir
upp
lýsingum um hvers vegna svör
borgarstjóra í DV eru á skjön við upp
lýsingar frá innri endurskoðun. Óskað
er eftir skriflegu svari frá borgarstjóra
sjálfum“.

Hefði mátt koma í veg fyrir
Braggamálið

Í skýrslu Innri endur
skoðunar
vegna málsins kemur fram að árið 2015
hafi skrif
stofan gert ítar
lega út
tektir
á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar

sem hafði umsjón með Braggamálinu.
„Settar voru fram ábendingar um at
riði sem betur mættu fara. Enn hafa
ekki verið gerðar fullnægjandi úrbætur
vegna á
bendinganna. Innri endur
skoðun telur að ef úrbætur hefðu verið
gerðar og verklag lagfært í samræmi
við ábendingarnar hefði verkefnið að
Nauthólsvegi 100 ekki farið í þann far
veg sem það gerði“, segir meðal annars
í skýrslunni. „Skipulag skrifstofu eigna
og at
vinnu
þróunar hefur frá upp
hafi verið býsna laust í reipum, skrif
stofunni var ætlað að vinna hratt að því
að afla borginni tekjutækifæra og það
hefur komið niður á skipulagi og innra
eftirliti. Jafnvel hefur það orðið til þess
að skrifstofa eigna og atvinnuþróunar
hefur ekki farið að settum leikreglum,
til dæmis hvað varðar innkaup. Fyrrum
skrifstofustjóri hafði þann stjórnunar
stíl að út
hluta verk
efnum til starfs
manna sem síðan lögðu metnað í að
leysa þau sjálf
stætt og hann hvorki
hafði eftir
lit með fram
vindu verk
efnanna né kallaði eftir upplýsingum
um stöðu þeirra. Samkvæmt skipuriti
er borgarritari næsti yfirmaður skrif
stofu eigna og atvinnuþróunar en þó
hafa mál skrifstofunnar ekki verið á
hans borði heldur farið beint til borgar
stjóra og því hefur ekki verið unnið
samkvæmt réttri umboðskeðju“.

Reglur brotnar og
engir samningar

Innri endurskoðun segir í skýrslu
sinni að reglur hafi verið brotnar í upp
byggingu Braggans. Þá kemur fram
að húsin hafi ekki verið friðuð eins og
haldið hefur verið fram. „ Í
upp
byggingunni var haldið fast í
eldra útlit að sumu leyti, en að öðru
leyti ekki, að því er virðist eftir hug
myndum arkitekta. Ekki var sótt um
leyfi til að rífa náðhúsið þrátt fyrir að
fag
aðilar teldu það hag
kvæmara og
mun það hafa verið hugmynd arkitekta
að halda upp á það.“

Deilt um eyðingu pósta

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðis
flokksins í Reykjavík, er meðal þeirra
sem bent hefur á að tölvupóstum vegna
málsins hafi verið eytt. Upphaflega var
því mót
mælt af hálfu meiri
hlutans
meðal annars af hálfu Dóru Björt Guð
jónsdóttur, oddvita Pírata í Reykjavík,
sem sakaði Eyþór og minnihlutann um
að tala þvert á staðreyndir í málinu. Í
skýrslu Innri endurskoðunar kemur þó
fram að tölvupóstum hafi verið eytt úr
pósthólfi fyrrverandi skrifstofustjóra
en Innri endurskoðun sá sig tilneydda
til að staðfesta það enn frekar.

Tímalína framkvæmda við Nauthólsveg
03.2010

Framkvæmda og eignasvið sækir
um leyfi til byggingarfulltrúa um að
rífa braggann, náðhúsið, geymsluna og
skálann að Nauthólsvegi 100.
07.06.2010
Menningar- og ferðamálaráð
hafnar hugmyndum um niðurrif
bygginganna í Nauthólsvík þar sem
þörf er á stefnumótun og umræðu
um stríðsminjar frá heimsstyrjöldinni
síðari.
01.09.2012
Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar
tekur til starfa.
11.02.2013
Menningar- og ferðamálaráð fellst
á að notkun bygginga og bragga við
Nauthólsvík verði breytt þannig að
ákvæði í deiliskipulagi um að þar verði
stríðsminjasafn falli niður.
08.05.2013
Borgarráð samþykkir breytingu
á deiliskipulagi Nauthólsvíkur þar
sem fallið er frá stríðsminjasafni og
byggingunum við Nauthólsveg 100
veitt hverfisvernd.
17.10.2013
Borgarráð samþykkir ósk SEA
um að auglýsa eftir samstarfsaðilum
um endurgerð hluta húsnæðis við
Nauthólsveg 100.
10.2013
Skýrsla Minjasafns Reykjavíkurborgar nr. 161 er gefin út og húsin við
Nauthólsveg 100 flokkuð í gulan flokk
25.06.2014
Frumkostnaðaráætlun SEA, upp á
122,6 m.kr.
04.05.2015
Frumhugmyndin að endurgerð
Nauthólsvegar 100 er sú að í
skemmunni sé byggt frumkvöðla- og
nýsköpunarsetur, í bragganum og
náðhúsinu verði félagsaðstaða fyrir
nemendur og einföld kaffisala og
þjónusta, einkum yfir sumartíma
þegar mikið líf er í Nauthólsvíkinni.
04.06.2015
Niðurstöður úttektar Innri
endurskoðunar á stjórnsýslu- og
rekstrarúttekt á SEA (eignasjóði)
kynnt í borgarráði.
30.06.2015
Frumkostnaðaráætlun USK 230250 m.kr.
07.07.2015
Efla verkfræðistofa beðin um
ástandsskoðun og kostnaðaráætlun
á endurbyggingu hluta fasteigna við
Nauthólsveg 100. Niðurstaða Eflu er

sú að áætlaður heildarkostnaður verði
146-158 m.kr.
16.07.2015.
Borgarráð heimilar að hluti af
fasteign borgarinnar við Nauthólsveg
100 sé gerður upp og leigður HR.
25.09.2015
Borgarstjóri og rektor HR undirrita
leigusamning um Nauthólsveg 100.
01.12.2015
Borgarstjórn samþykkir frumvarp
að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar
2016 og úthlutar þar með 82 m.kr. til
Nauthólsvegar 100.
12.2015
Arkibúllan kemur að verkefninu
og hafist er handa við hönnun og
teikningar.
17.02.2015
Fyrsti formlegi
verkefnisstjórnarfundur framkvæmda
við Nauthólsveg 100.
12.07.2016
Sótt er um leyfi til
byggingarfulltrúa að endurbyggja
bragga og innrétta í honum
veitingastað í flokki II, teg. a, náðhús
og innrétta þar fyrirlestrarsal,
endurbæta skemmu og innrétta þar
frumkvöðlasetur.
15.07.2016
Sótt er um leyfi til
byggingarfulltrúa að taka niður bragga
og til að hreinsa gamlar brunarústir á
lóð nr. 100 við Nauthólsveg.
25.07.2016
Minjastofnun gefur umsögn um
aðaluppdrætti endurbyggingar að
Nauthólsvegi 100.
25.07.2016
Safnstjóri Borgarsögusafns
gefur umsögn um aðaluppdrætti
endurbyggingar að Nauthóls- vegi 100.
16.08.2016
Fyrsti formlegi verkfundur á
byggingarstað.
06.09.2016
Skrifstofustjóri SEA og
skrifstofustjóri framkvæmda- og
viðhalds ákveða að endurgerð
bygginganna við Nauthólsveg 100
verði áfram í umsjón SEA.
19.09.2016
Byggingarleyfi fyrir niðurrifi á
bragga og hreinsun náðhúss gefið út.
17.11.16
Takmarkað byggingarleyfi gefið út
v. jarðvinnu, undirstöður, botnplötu og
langir í grunni.
06.12.16
Borgarstjórn samþykkir frumvarp

að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar
2017 og úthlutar þar með 70 m.kr. til
Nauthólsvegar 100.
01.02.2017
Byggingarfulltrúi staðfestir niðurrif
á bragganum, millibyggingu og
náðhúsi.
18.08.2017
Á fundi innkauparáðs er lagt fram
svar SEA við fyrirspurn ráðsins á
framkvæmdum við Nauthólsveg 100.
Á fundinum óskar ráðið eftir áliti
borgarlögmanns á svarinu.
19.09.2017
28. liður fundargerðar borgarráðs
frá 7. september, viðauki við
fjárhagsáætlun lagður fram í
borgarstjórn og samþykktur.
19.09.2017
Síðasti formlegi verkefnastjórnunarfundur framkvæmdanna
við Nauthólsveg 100.
01.04.2018
Skrifstofustjóri skrifstofu eigna og
atvinnuþróunar lætur af störfum.
18.06.2018
Veitingastaðurinn Bragginn Bar
& Bistró opnar í bragganum að
Nauthólsvegi 100.
01.07.2018
Reykjavíkurborg innheimtir leigu
frá Háskólanum í Reykjavík frá og
með júlí 2018.
31.07.2018
Síðasti formlegi verkfundur
Nauthólsvegar 100 á byggingarstað.
16.08.2018
Borgarráð samþykkir 150 m.kr.
úthlutun til Nauthólsvegar 100.
10.2018
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar
stöðvar framkvæmdir við Nauthólsveg
100.
02.10.2018
Borgarstjórn samþykkir að
óháður aðili rannsaki endurgerð við
Nauthólsveg 100.
11.10.2018
Borgarráð samþykkir að fela Innri
endurskoðun Reykjavíkurborgar að
ráðast í heildarúttekt á endurgerð
braggans.
18.10.2018
Álit borgarlögmanns á svari SEA
sem innkauparáð óskaði eftir 18. ágúst
2017 lagt fram.
20.12.2018
Innri endurskoðun birtir svarta
skýrslu um endurgerð bragga og
samliggjandi húsa
Heimild: Innri endurskoðun

Hundrað ára reynsla í sölu tæknibúnaðar

Alhliða stimpilklukku- og
tímaskráningarkerfi
Lausn við starfsmannaumsjón, aukinn tímasparnaður

Samhæft klukku– og
bjölluhringingarkerfi
Sami tími á öllum vegg–
klukkum vinnustaðarins

Otto B. Arnar ehf. Skipholti 17 - 105 Reykjavík. Sími 588-4699 netf. oba@oba.is www.oba.is
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TENGDU 2 SÍMA VIÐ
HEYRNARHLÍFINA
Heyrnarhlíf með Bluetooth® MultiPoint.
Samskiptamöguleiki við 2 síma, FM útvarpi og
umhverfishljóðnema. Þú getur hlustað á tónlist
og tekið við símtölum í mjög hávaðasömu
umhverfi þar sem míkrafónnin í heyrnarhlífin
útilokar allan umhverfishávaða.
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AÐ Á HVERAVÖLLUM
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@ N4Grafík

VERIÐ NOTAÐUR TIL AÐ RÆKTA
TÓMATA SÍÐAN ÁRIÐ 1933?

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA
instagram.com/eimur_iceland
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Snæbjörn Sigurðarson framkvæmdastjóri EIMUR

,,EIMUR stendur fyrir nýsköpun
og sjálfbæra fjölnýtingu“
T

öluverður áhugi er meðal til
tekins markhóps ferðamanna
um að upplifa sjálfæra nýtingu
náttúruauðlinda og samspil manns og
náttúru á jarðhitasvæðum. Meðal þess
sem Norðausturland hefur upp á að
bjóða í þeim efnum er fjölbreytt nýting
jarðhita, m.a. til rafmagnsframleiðslu,
en einnig í grænmetisræktun, fiskeldi
og heilsueflingu. Einnig má nefna líf
dísil og metanframleiðslu þar sem úr
gangi er breytt í orku. EIMUR vinnur
nú að því að virkja þennan áhuga í
samvinnu við orkufyrirtæki og ferða
þjónustuaðila á svæðinu til að bjóða
upp á skipulagðar ferðir þar sem þessir
þættir eru í fyrirrúmi.
EIMUR er samstarfsverkefni sem
snýr að bættri nýtingu orkuauðlinda
og aukinni nýsköpun í orkumálum
á Norðurlandi eystra. Að verkefninu
standa Landsvirkjun, Norðurorka,
Orkuveita Húsavíkur og Eyþing,
samband sveitarfélaga í Eyjafirði og
Þingeyjarsýslum. Auk þess eru Ís
lenski jarðvarmaklasinn og Íslenski
ferðaklasinn aðilar að verkefninu,
ásamt atvinnuþróunarfélögunum á
svæðinu. Eitt meginverkefna Eims er
að kortleggja náttúruauðlindir NA
lands með sérstaka áherslu á sjálfæra
nýtingu þeirra til eflingar byggðar og
mannlífs. Starfsmenn eru Snæbjörn
Sigurðarson framkvæmdastjóri og
Sunna Guðmundsdóttir sérfræðingur
í sjálfærum kerfum. Einnig hefur
félagið aðgang að hópi sérfræðinga
og fagaðila við þróun og framkvæmd
verkefna. Mikið samstarf hefur einnig
verið við Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Háskólann á Akureyri, ferðaþjónustu
aðila og fleiri.

Eimsmarkmiðin;

 Kortleggja og markaðssetja orku
auðlindir á starfssvæðinu með áherslu
á fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra.
 Stuðla að aukinni verðmætasköpun
með sterkum stuðningi við nýsköpun.
 Stuðla að bættri nýtingu auðlinda.
 Stuðla að aukinni þekkingu á
samspili samfélags, umhverfis og
efnahags.
 Fjölga möguleikum svæðisins til
að takast á við áskoranir samtímans
og gera svæðið leiðandi á heimsvísu
þegar kemur að samspili orku, um
hverfis og samfélags með sjálfærni
og verðmætasköpun að leiðarljósi.
 Kortleggja og markaðsetja orkuauð
lindir á starfssvæðinu með áherslu
fjölþætta nýtingu hliðarstrauma
þeirra og mögulegrar hliðarstrauma í
annarra starfsemi.
Það er mikill jarðhiti á Norður
landi eystra og munum við eftir því
sem líður á verkefnið bæta við meiri
„EIMUR vinnur að mörgum
fjölbreyttum verkefnum sem
eiga það sameiginlegt að
tengjast jarðhita, fjölnýtingu
eða sjálfærni með
einhverjum hætti. Má þar
nefna matvælaframleiðslu,
ferðaþjónustu,
eldsneytisframsleiðslu,
rannsóknir, kynningarmál,
alþjóðleg samvinnuverkefni og
heilsueflingu.“

og meiri upplýsingum hér á síðunni,
en þangað til bendum við áhuga
sömum um orku á Norðurlandi eystra
á Kortasjá Orkustofnunar þar sem
meðal annars má finna allar borholur
á landinu.

Innviðagreining á Norðurlandi
eystra
EIMUR er þátttakandi í áherslu
verkefni sóknaráætlunar sem nefnist:
,,Innviðagreining á Norðurlandi
eystra.“ Auk Eims standa að því At
vinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, At
vinnuþróunarfélag Þingeyinga og Ís
landsstofa. Innviðagreiningin byggir
á fyrri greiningum sem unnar voru
á félagssvæðum atvinnuþróunarfé
laganna. Áherslur Eims í verkefninu
snúa að því að greiningin taki með
yfirgripsmiklum hætti til jarðahita
auðlinda svæðisins, innviða sem þeim
tengjast og dragi fram helstu mögu
leika til sjálfærrar og skynsamlegar
nýtingar, sérstaklega þegar kemur að
vannýttum hliðarstraumum.
Innviðagreiningunni er ætlað að
bæta úr brýnni þörf á að safna saman
upplýsingum um svæðið og miðla
þeim með skilvirkari hætti en áður
hefur verið gert. Með þessu verk
efni verður innviðagreiningu fyrir
landssvæðið komið á veflægt form
og verða þá upplýsingarnar aðgengi
legri, gefa möguleika á gagnvirkni og
jafnframt verður hægt að uppfæra
gögnin með einföldum hætti. Einnig
opnast sá möguleiki að önnur land
svæði geti nýtt sér þessa vinnu til að
framkvæmda sambærilega innviða
greiningu á sínum svæðum.
Snæbjörn Sigurðarson fram
kvæmdastjóri segir að félagið hafi
margþættan tilgang, m.a. að halda
utan um þróunverkefni, standa að
hugmyndasamkeppnum, styðja við

nýsköpun og vekja íbúa til vitundar
um mikilvægi jarðhitans.
,,Félagið er m.a. samstarfsvett
vangur orkufyrirtækja, sveitarfélaga,
háskóla, frumkvöðla, rannsóknar
aðila og annarra sem standa að mis
munandi þróunarverkefnum.“
Hver eru þessi þróunarverkefni og
hverjir nýta sér helst þær niðurstöður
sem þaðan koma? ,,Frumkvöðlar hafa
verið duglegir að sækja í þetta og nýta
sér upplýsingarnar. Mörg þeirra hafa
komið til okkar í gegnum hugmynda
samkeppnir, þar sem frumkvöðlar
geta mótað sínar hugmyndir áfram
með stuðningi okkar og fleiri sam
starfsaðila. Hugmyndasamkeppni um
nýtingu heita vatnsins úr Vaðlaheiðar
göngum skilaði mörgum góðum
hugmyndum sem sumar hverjar eru
enn í þróun. Sama má segja um sam
keppnina: „Gerum okkur mat úr jarð
hitanum“ sem Eimur hélt síðasta vor.
Þar komu fram margar áhugaverðar
hugmyndir sem hafa burði til þess að
verða að veruleika.“
Er mikið um orkuauðlindir á
norðausturhorni landsins sem ekki
er þekktar að neinu marki? ,,Þær eru
sennilega flestar orðnar þekktar í
dag en það hefur skort ákveðna yfir
sýn. Það sem vantaði einnig voru
frekari upplýsingar um möguleika til
nýtingar, t.d. við fiskeldi, raforkufram
leiðslu og um hentugrar staðsetningar
á slíkri starfsemi. Við höfum tekið þátt
í að kortleggja hvernig best er að nýta
þær orkulindir sem eru hér; að safna
saman upplýsingum svo þær séu að
gengilegar sem flestum, miðla þeim og
koma á framfæri eins og hægt er.“

Nýta steinefni úr borholum

Gæti komið til ykkar aðkomu með
ykkar þekkingu ef farið yrði að virkja

önnur háhitasvæði en þau sem þegar
hafa verið virkjuð, t.d. nýlega á Þeista
reykjum? ,,EIMUR kemur ekki beint
að virkjanaframkvæmdum heldur
skoðar möguleika til fjölnýtingar
strauma sem þar verða til. Þekkt eru
verkefni þar sem steinefni sem koma
upp úr borholum hafa verið nýtt
með árangursríkum hætti. Á Hellis
heiði hefur náðst góður árangur í að
nýta kísil sem þar fellur til við fram
leiðslu fæðubótaefna. Í því samhengi
má nefna að efnasamsetning jarðhita
vatns hér á svæðinu gæti t.d. boðið
upp á slíka nýtingu.“

,,Græni Túrinn“

,,EIMUR er í samstarfi við ferða
þjónustuaðila um að þróa ferðir sem
tengjast jarðhita með einum eða
öðrum hætti, t.d. ferðapakka sem
byggja á sjáfærri orkunýtingu. Áhugi
erlendra ferðamanna fer stöðugt
vaxandi á þeim þætti ferðaþjónustu
hérlendis. Vinnuheiti verkefnisins
er ,,Græni Túrinn“ Í október kom til
landsins rýnihópur sem prufukeyrði
túrinn til að safna gögnum og reynslu
til frekari þróun verkefnisins. Það
heppnaðist vel og er unnið að því að
koma túrnum enn betur á framfæri á
alþjóðavísu.
Töluverður áhugi er meðal tiltekins
markhóps ferðamanna um að upp
lifa sjálfæra nýtingu náttúruauðlinda
og samspil manns og náttúru á jarð
hitasvæðum. Meðal þess sem Norð
austurland hefur upp á að bjóða í þeim
efnum er fjölbreytt orkuframleiðsla
með jarðhita og vatnsafli til rafmagns
framleiðslu sem og lífdísil og metan
framleiðslu þar sem úragangi er breytt
í eldsneyti. Nýting jarðhita til ræktunar
á grænmeti á sér einnig langa sögu á
svæðinu og er sífellt verið að leita nýrra
leiða til að nýta jarðhitann enn frekar
til matvælaframleiðslu. Þetta sam

spil manns og náttúru finnst mörgum
áhugavert og vilja kynna sér það nánar.
Til að mæta þeim áhuga, og ekki síður
til að auka fjölbreytni í nýtingu jarð
hitans, hófst þróun "Græna Túrsins"
í samvinnu við aðila í ferða og orku
geiranum. Nokkrar útgáfur af túrnum
hafa verið skilgreindar og voru þær
prufukeyrðar í október með rýnihóp
sem endurspeglar markhópinn sem
horft er til. Ein útgáfa túrsins fól í sér
að skoða jarðfræði Mývatnssveitar,
kynna sér Kröfluvirkjun, Laxárvirkjun,
gróðurhúsin að Hveravöllum, kíkja á
villta gullfiska, gæða sér á jarðhitamat
vælum á Sölku á Húsavík og fara svo í
Sjóböðin þar.
Önnur útgáfa snýst um Akureyri og
nágrenni þar sem farið var yfir starf
semi Norðurorku, kíkt heimsókn í
Orkey til að skoða lífdíselframleiðslu,
farið í Moltu, Glerárvirkjun skoðuð
sem og metanvinnsla í Glerárdal, farið
á Kaffi Kú og kíkt við í Laugalandi.
Bundnar eru vonir við að fljótlega
verði þessir túrar, og fleiri sambæri
legir, orðnir að föstum lið í ferða
þjónustuflóru svæðisins.“

Innri greining

,,Þessa dagana erum við fyrst og
fremst að vinna að innviðagreiningu,
sem snýst um korlagningu auðlinda
og innviða á NAlandi, sem byggir á
grunni sem atvinnuþróunarfélögin
unnu á sínum tíma. Þar kemur m.a.
fram hvaða tækifæri bjóðast hér og
farið í að kynna þau út á við, bæði
fyrir innlendum og erlendum aðilum.
Möguleikarnir til sjálfærrar nýtingar
eru miklir og einnig með hverjum er
hentugt að starfa á hverjum tíma. Helsta
viðfangsefnið sem EIMUR stendur
frammi fyrir er að velja hvaða verk
efni á að keyra áfram hverju sinni því
möguleikarnir eru nánast óþrjótandi,“
segir Snæbjörn Sigurðarson.

10

Reykjavíkurblaðið

2. febrúar 2019

LAUGAVEGUR AÐ VARANLEGRI GÖNGUGÖTU

F
Skíðasvæðið Skarðsdal

Forsala vetrarkorta
frá 15. nóv. - 3. des.

Velkomin á Sigló í vetrarfríið
Ko
rt
ti í fj
jól lvalin allið
agj
öf

Fullorðinskort
kr.daga
20.000
Opið
alla
Framhalds / háskólanemakort kr. 12.000

Skíðakennsla
og Brettakennsla
Barnakort (11-17
ára) kr. 8.000

frítt fyrir 10 ára og yngri
Skíðasvæðið
Sigló
Öllum vetrarkortumSkarðsdal
fylgir Norðurlandskort
Einfalt að kaupa,
www.skardsdalur.is
allar upplýsingar: www.skardsdalur.is

Skíðasvæðið Skarðsdal

Við erum á Facebook:
Skarðsdalur Sigló

yrirhugaðar
breytingar
á Lauga
vegi í varan
lega
göngu
götu voru kynntar á
dögunum í Ráðhúsi Reykjavíkur og
var Páll Jakob Lín
dal meðal fyrir
lesara. Fyrirlestur Páls, Göngugötur
í Kvosinni – algjört dauðafæri!, fór
fram föstu
daginn 1. febrúar í ráð
húsinu og fjallaði hann um mikilvægi
umhverfissálfræði í hönnun sem
og skipu
lagi byggða og um
hverfis.
Reykjavíkurblaðið setti sig í samband
við Pál Jakob til að fræðast betur um
rannsóknarvinnu hans og fyrirlestur.

Vægi sálf ræðilegra þátta
mikilvægt

„Þegar við erum að skipu
leggja
byggð, hvort [sem] það er Laugavegur
eða hvað við erum að gera, þá þurfum
við að auka vægi sálfræðilegra þátta
til að skapa styrkari forsendur“ segir
Páll og telur þá mikil
væga til að
stuðla að upplýstri ákvarðanatöku.
„Við verðum að hanna umhverfið svo
það mæti líkamlegum, andlegum og
félagslegum þörfum fólks. Við sem
manneskjur erum lítið annað en til
finningaverur en það sem við gerum
og á
kveðum [er] meira og minna
rekið af tilfinningum. Mikilvægt er
að taka þessa sálfræðilegu þætti inn
í umræðuna með kerfisbundnum og
vísindalegum hætti“.
„Umhverfissálfræði er ekki tekin
nægi
lega al
var
lega, ekki bara á Ís
landi heldur út um allan heim“ er haft
eftir Páli sem segir að hingað til hafa
þessar þættir haft litla sem enga vigt í
umræðunni. „[Ég] tek oft dæmi um
það þegar verið er að byggja brú, þá
ferlið er byggt á vísindum, þekkingu
og reynslu sem aflað er með kerfis
bundnum hætti“, Páll vitnar þannig
í verk
ferla verk
fræðinga og nefnir
burðarþolsmælingu sem hluta af því
ferli. „Það sama þyrfti að gera við sál

fræðina“.

Fjölbreyttur hópur sér
fræðinga að borðinu

„Þessi þekking er ekkert sérstak
lega aðgengileg, ekki mikið til af ein
hverju aðgengilegu efni fyrir aðilana
sem eru að hanna“ segir Páll, enda
erfitt að rök
styðja sál
ræn á
hrif án
sér
fræði
þekkingar, og bætir hann
við „Maður þarf að kafa ofan í þetta,
hönnuðir hafa kannski ekki for
sendurnar til þess. Þess vegna þarf
að fá sérfræðinga á þessu sviði að
borðinu, þeir geta aðstoðað og veitt
ráðgjöf “.
„Nú getum við farið í að rannsaka
umhverfið og koma gagnasöfnun af
stað þegar við erum að fara umbylta
Laugaveginum. Það er ótrúlega gott
tækifæri, eða eins og það sem ég kalla
titil á fyrirlestrinum, dauðafæri, til
að setja af stað rannsókn. Við viljum
fylgjast með hvað gerist, hvernig er
best skapað mannvænt og uppbyggi
legt um
hverfi, hvernig getum við
hannað Laugarveginn svo hann virki
allt árið?
Við þurfum að hanna með til
liti til veðurs, við þurfum að horfa
til félagslegra samskipta, við þurfum
að skapa rými sem hvetja fólk til að
staldra lengur við o.s.frv.“ segir Páll
og bendir á mikilvægi þess að kort
leggja hvað eigi að gera, hvaða niður
stöður við viljum fá og af hverju.

Kaupmanna höfn mjög
framarlega í þessu

Jan Gehl, danskur arki
tekt, tók
þátt í upp
byggingu á Strikinu og
lagði á
herslu á mann
legu þætti
hönnunarinnar. „Hann hefur verið
að gera ákveðnar tegundir af rann
sóknum, svokallaðar áhorfskannanir
á vettvangi þar sem hann kortleggur
virkni og hegðun fólks á tilteknum
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Páll Jakob Líndal, doktor í
umhverfissálfræði

leiðingu verk
efnisins þegar hafna.
„Við höfum verið að vinna með
Djúpavogshrepp og erum að vinna
að nýju deiluskipulagi fyrir miðbæ
Djúpavogs með þessari tækni. Þegar
maður er kominn með grunninn að
umhverfi í sýndarveruleikanum er
ekkert mál að færa til byggingar eða
gróður, ert einu músarklikki frá því“.
Mikilvægt er að hafa sérfræðinga
til að lesa úr gögnum frá sýndar
veruleikanum og segir Páll það vand
meðfarið verkefni. „Það þarf að gæta
á
kveðins hlut
leysis, það er mjög
mikil
vægt. Leggjum mikla á
herslu
á að því sé haldið til haga, enda há
vísindaleg gögn sem er verið að vinna
með“. Hann segir það þó markmiðið
að gera greininguna að ein
hverju
leiti sjálfvirka og þróa jafnvel gervi
greind sem gæti lesið úr gögnunum.
„Við erum alltaf að horfa í svoleiðis
þætti, að gera þetta aðgengilegt sem
flestum“.

svæðum“. Þessar rannsóknir hafa leitt
til veigamikils gagnasafns og hefur
Páll eftir Borgarstjóra Kaupmanna
hafnar að „hefðu þessi gögn ekki
verið fyrir hendi, þá hefðu stjórn
málamenn ekki haft kjarkinn til þess
að gera Köben að einni yndislegustu
borg í heimi. Af því að þeir höfðu
þessar forsendur og höfðu þessi gögn
sem lágu í þessum áhorfskönnunum
þá gátu þeir tekið upp
lýstar
ákvarðanir og rökstutt þær“. Bendir
Páll á að erfitt sé að þrasa yfir þykkt
og stefnu burðarbita þegar haldbær
gögn burðarþolsfræðings liggur fyrir.
„Þeir eru búnir að reikna dæmið út
og rökstyðja. Sálfræðin getur alveg
verið á sömu blað
síðu hvað þetta
varðar“.

Gætum skilg reint betur
stefnurnar

„Menn tala um að vilja betri
borgarbrag og bætt lífsgæði. En hvað
er það? Hvað þýðir það? Hvað þýðir
samfélagslegur ábati? Oft er talað um
Reykjavík sem skemmtileg borg, hvað
þýðir það?“ segir Páll og bendir á að
mikilvægt sé að kortleggja hvað við
viljum og gefa greinagóða skýringu.
„Er skemmtilegur góður mælikvarði
á gæði borgar? Hvað með að stefna á
heilbrigða og uppbyggilega borg? Við
verðum að spyrja okkur hvers vegna,
hver gildi okkar og tilgangurinn er

með framkvæmdunum. Þegar það er
komið eru komnar góðar forsendur
fyrir uppbyggingu“.
„Með því að breyta götum í mið
bænum í göngugötur allt árið, hlýtur
að þurfa horfa til þess að skapa gott
og eftirsóknarvert umhverfi allt
árið“ segir Páll og vísar í veðurfarið
á Íslandi. Hann tekur sem dæmi há
hýsi á borð við Höfðatorg, þar sem
oft myndast sterkir vind
strengir.
„[Þegar] við erum að byggja þannig,
að það ýtir undir vont veðurfar, þá
erum við ekki að skapa göngugötur
fyrir allt árið. Það gengur ekki upp
og við hefðum þurft að staldra við“.
Bendir hann á að þarna hefði verið
gott að fá veðurfræðinga við borðið.
„Það eru allsskonar atriði sem þarf að
huga að, stjórnvöld þurfa haldbærar
forsendur og rök gegn því að svona
framkvæmdir nái fram að ganga“.

Sýndar veruleiki nýttur sem
gagnaöf lun

Páll hefur unnið að rannsóknum
á samspili umhverfis og fólks í sam
starfi við verkefnið Sjálfbærar borgir
fram
tíðarinnar (Cities That Sustain
Us). „[Samspilið] er hægt að rann
saka með ljósmyndum, myndbands
upptökum eða vettvangsferðum. Við
erum þó að nota tölvugerðan sýndar
veruleika“ útskýrir Páll og segir inn

Skipulagsferlið taki nýja
stefnu

Páll segir á
vinninginn á inn
leiðingu umhverfissálfræðinnar í
hönnunarferlið þríþættan: „Með því
að taka inn sálfræðilegar forsendur
þá eykur það líkur að hámarka gæði
umhverfis. Að sama skapi dregur þú
úr líkum að hönnunarmistök eigi sér
stað, þá er búið að hugsa þetta betur“
segir hann og bætir við að sálfræðin
geti leitt til betra samtals milli íbúa,
hagsmunaaðila sem og stjórnvalda
eða verktaka. Gott samskiptaflæði
„leiðir til upplýstari ákvarðanatöku“.

Sjálfstætt
starfandi apótek
sem býður
persónulega
þjónustu og
hagstæð verð á
lyfjum og öðrum
heilsutengdum
vörum.

Opnunartímar:
Virka daga
09.00-19.00
Laugardaga
10.00-16.00
Sunnudaga
12.00-16.00

©Íslandsapótek

Þetta er dauðafæri að koma með
virkilega flott innlegg í þróun og gerð
göngugatna í gegnum borgina“. Páll
telur þetta geta gjörbylt öllum sam
skiptum milli íbúa, annarra hags
munaaðila, ráðgjafa og stjórnvalda.
„Ég er alveg sannfærður að hægt sé
að fá mikið betri niður
stöðu. Við
höfum verið að fikra okkur áfram í
nýrri nálgun líkt og með Djúpavog,
enda höfum við náð góðri og al
mennri samstöðu um viðkvæmasta
svæði þorpsins. Stjórnvöldin þar eru
tilbúin í þetta og vilja fara aðrar leiðir.
Þau sjá að þær leiðir sem er verið að
nota eru ekki að virka. Við erum að
vinna í að vekja áhuga fleiri aðila á
þessari nálgun og sjáum göngugötur
í Reykja
vík sem upp
lagt tæki
færi..
„Við viljum nýta tækifærið til þess að
kortleggja og vinna með [gögnin] á
þessum vettvangi“.

STÍLBÓK

Stílbók 2017
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Borgarbúar jákvæðir
gagnvart göngugötum

Samkvæmt árlegri könnun Reykjavíkurborgar hefur stuðningur við
göngugötur í miðbænum farið vaxandi á milli ára. Helstu niðurstöður
könnunarinnar sýna aukinn vilja borgarbúa fyrir því að fá göngugötur
allt árið, þó eru þær niðurstöður breytilegar eftir búsetu og fjarlægð
svarenda frá miðbænum. Til samanburðar voru 76% svarenda sem
búsettir eru í 101 Rvk mjög jákvæðir gagnvart göngugötum yfir
sumartímann meðan einungis 9% þeirra svarenda sem búsettir eru
á Kjalarnesi. Jákvæðnin var almennt hæðst í nærliggjandi hverfum
miðbæjarins.
Einnig var spurt um ánægju borgarbúa á lengd tímabils göngugatna
og voru þær niðurstöður einnig svæðisbundnar. Var almennt minni
ánægja í ytri hverfum borgarinnar en töldu 76% svarenda á Kjalarnesi
tímabilið of langt á móti 20% svarenda í 101 Rvk. Þó skal tekið fram
að jákvæðni gagnvart tímabilinu og mögulegri breytingu Laugavegs
í varanlega göngugötu hefur farið vaxandi í öllum hverfum á
Höfuðborgarsvæðinu.

Elli- og örorkulífeyrisþegar njóta sérkjara hjá Íslands Apóteki
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Stríðshrjáð
brandarabók
Texti: Ásgeir H Ingólfsson
Ljósmyndir Kjartan Valgarðsson

2. febrúar 2019

Brandarar handa byssumönnum
Mazen Maarouf
Mál og menning
147 bls.

V

ið erum stödd í ó
ræðu
múslima
landi. Hér geysar
stríð sem við vitum lítið um,
náttúrulögmálin virka ekki alveg eins
og við erum vön og sögumaðurinn
okkar er ungur strákur – og þegar á
líður, ungur karlmaður.
Þessi lýsing á við flestar sögurnar
í smá
sagna
safni Mazen Maarouf,
Brandarar handa byssu
mönnum,
en þó ekki allar – sú síðasta gerist
á Spáni, og við verðum ekki alltaf
vör við stríð – þótt það útiloki samt
ekkert að það geysi í næstu götu.
Þetta er heimur þar sem stríðið er
einfaldlega hluti af hversdeginum,
stundum bankar það upp á, stundum
geysar það í næstu götu, stundum í
næsta bæ og þá er óþarfi að hafa of
miklar áhyggjur af því eða minnast á
það.

Höfundurinn er fæddur í Líbanon,
sonur palestínskra for
eldra, og býr
núna á Íslandi – sem skýrir mögu
lega af hverju staðsetning sagnanna
er jafn óræð og raun ber vitni. Þessi
óræða upplifun litast líka af því að
framan af er þetta upplifun barns, og
eftir það upp
lifun full
orðinna ein
staklinga sem taka lítinn beinan þátt
í stríðinu.

Feðgar í stríði

Titilsagan er fyrst og mun lengri en
hinar. Hún slær líka tóninn að mörgu
leyti. Hún fjallar um fjölskyldu, en
þó fyrst og fremst um stormasamt
samband feðga. Byssumennirnir eru
ógn
valdar hverfisins og strákurinn
hefur áhyggjur af því að hvorki hann
né pabbi hans séu nógu harðir, það er
jú félagslega skiptimyntin sem skiptir
máli í stríði, sem og á skólalóðinni.
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Mazen Maarouf er íslenskur ríkisborgari, fæddur í
Líbanon en sonur palestínskra hjóna.

Þrjár útgáfur, þrjú tungumál

Brandarar handa byssumönnum kom fyrst út á arabísku og vann fyrstu Al-Multaqa
verðlaunin, sem eru verðlaun fyrir smásögur og ná yfir allan Arabaheiminn. Bókin
var svo þýdd af Jonathan Wright yfir á ensku og Uggi Jónsson þýðir bókina listilega
úr ensku yfir á íslensku.

Þetta er ofbeldisfullur heimur en eitt
helsta einkenni sagnanna er hversu
órökrétt ofbeldið er og á hversu órök
réttan hátt börn, sem alast upp við
slíkt ofbeldi, hugsa um það.
Strax á fyrstu síðu er stríðið af
greitt sem hvers
dags
legt: „Annað
veifið heyrðum við skothvelli en við
vöndumst þeim, alveg eins og maður
venst því að heyra bíla flauta úti á
götu.“

Þegar faðir aðal
per
sónunnar er
svo barinn af byssu
mönnunum þá
eru viðbrögðin ekki reiði og enginn
hugsar um að kæra. Nei, eftir þær
bar
smíðar snýst allt um að finna
leiðir, oft passlega órökréttar, til þess
að láta föðurinn líta út fyrir að vera
harðari en hann er. En líka finna
leiðir til þess að láta sögumanninn
sjálfan virka harðari, enda virðist
hann lifa í smækkuðu ofbeldissamfé
lagi á skólalóðinni.

En ofbeldið skil
yrðir samt alla
þeirra til
veru. Og aðal
per
sónan er
næm fyrir mynd
hverfingum, þegar
faðir hans gefur honum papriku
plöntu til að annast um þá fær hann
fyrst áhuga á henni þegar hann fer
að hugsa um hana sem fjölskylduna
sína, þar sem hver fjöl
skyldu
með
limur á sér sína eigin papriku. Sem
getur endað með skelfingu ef ein
þeirra visnar eða deyr.

Loks þróast samband föðurins og
byssumannanna á þann hátt að byssu
mennirnir krefja hann um brandara í
hvert skipti sem þeir hitta hann. Sem
verður til þess að þeir feðgar sitja
flest kvöld að semja brandara, semja
vikuskammt af bröndurum, til þess
að koma í veg fyrir að faðirinn verði
barinn. Brandara sem pabbinn virðist
sáttur við en aðalpersónan lýsir svo:
Framhald á síðu 14
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Reki ehf. er stoltur umboðsaðili
fyrir Donaldson á Íslandi.
Eigum hverskyns síur á lager.
Reki ehf

Höfðabakka 9

110 Reykjavík

Sími: 562 2950

Fax: 562 3760

E-mail: bjorn@reki.is

Vefsíða: www.reki.is

Einstaklega góðar og
ljúffengar pönnukökur

Framhald af síðu 13.

„Ég verð að viður
kenna að
brandararnir voru ekki góðir. Að
minnsta kosti komu þeir mér ekki til
að hlæja. Enda þótt ég aðstoðaði við
að búa þá til fattaði ég fæsta þeirra.“
Og það verður freistandi að
ímynda sér að brandararnir séu hinar
sögurnar þrettán. Sögur sem eru ekki
beint fyndnar en þó oft kómískar
upp að vissu marki, og fjalla ein
mitt oft um tvo feðga. Kannski verða
brandarar svona í stríði? Öfugsnúnir
og blóðugir, eitt
hvað sem við sem
þekkjum bara friðinn myndum ein
faldlega kalla smásögur?
Ein af sögunum sem fylgja, sem
kallast einfaldlega „Brandarinn,“
kallast á við þetta:
„Ég svipast um. Það er ekkert
sem ég get notað í brandarann minn
nema foreldrar mínir. Þau eru ekki
for
eldrar mínir í al
vöru. Þau eru
fósturforeldrar mínir, og sonur þeirra
er farinn að betla á götunum. Hann er
kannski ekki sonur þeirra í alvöru –
hann gæti líka verið ættleiddur.“

14 brandarar, 1001 nótt

Viltu auglýsa í Reykjarvíkurblaðinu?
Auglýsingasíminn er 578 1190 & netfangið er auglysingar@fotspor.is

Þegar á líður fjarlægast sögurnar
svo raunveruleikann hægt og bítandi.
Barna
legur mis
skilningur og rang
hugmyndir fullorðinna raungerast
oftar og oftar í sögunum, sem snúast
jafnt um ó
mögu
lega drauma og
ómögulegan raunveruleika. Við
kynnumst nauta
bana sem að
eins
getur barist við kýr í slátur
húsi,
handa
lausan föður sem áður hafði
af at
vinnu að spila á hundrað ára
gamlan handknúinn grammófón,

gamlan mann sem er eins og úr ofur
hetjusögum og breytir bílum í kex
kökur, mann sem getur ekki brosað
og verður í kjölfarið ófélagslyndur
kroppinbakur, maður sem lifir, bók
staflega, í draumum annarra og par
sem verður hel
tekið af blóð
köggli
sem kannski er andvana fóstur, en
þó lík
lega ekki. Fólkið í þessum
sögum skilgreinir sig iðulega út frá
sínum stærstu veikleikum eða sínum
stærsta missi, höndunum sem það
hefur ekki, barninu sem það á ekki,
nautunum sem það getur ekki barist
við, brosunum sem ekki er hægt að
brosa.
Það er ein
hver ó
ræður harmur
sem litar alla brandarana. Stundum
tekur harmurinn völdin, stundum
tekur í
myndunar
aflið völdin. Þegar
á líður verða sögurnar stundum ör
lítið endur
tekninga
samar og hið
yfirnáttúrulega missir stundum
jarð
sam
bandið. En höfundurinn er
fljótur að ná tengja það aftur – og það
er einhver einkennileg taug frá því
ó
líkinda
legasta og að á
standi aðal
per
sónanna, eins og hvernig sagan
um gamla manninn sem breytir
bílum í kexkökur virðist í raun að
eins sögð til að friða aldraða móður
og dreifa huga hennar, fá hana til að
gleyma einhverju miklu verra.
Þetta er nefni
lega heimur þar
sem skáldaðar sögur eru okkar eina
lífs
björg og veru
leikinn er teygður
og togaður til að lifa af. Máski er
þetta stutta út
gáfan af Þúsund-ogeinni nótt fyrir okkar tíma, þar sem
brandarar eru lífsbjörgin, eina leiðin
til að lifa af þetta stríð.
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Framhald af síðu 11

OPIÐ UM
HELGINA
BLÁFJÖLL & SKÁLAFELL

Opið
Virka daga: kl. 14–21
Helgar: kl. 10–17

Upplýsingasími: 530 3000
skidasvaedi.is
/skidasvaedin #bláfjöll
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Hvatningaverðlaun
velferðarráðs

Smurþjónusta

B

orgar
búar eru hvattir til að
senda inn til
nefningar til
hvatningaverðlauna velferðar
ráðs Reykjavíkurborgar. Verðlaunin
verða veitt í lok þekkingardags vel
ferðarsviðs, ÞEKKVEL, sem haldinn
verður 12. febrúar næst komandi.
Opið er fyrir tilnefningar frá og með
þriðjudagsins 5. febrúar næstkomandi.
„Markmið hvatningarverðlaunanna
er að örva og vekja athygli á því mann
bætandi og gróskumikla starfi sem fer
fram í velferðarþjónustu borgarinnar.
Verðlaunin eiga að vera viðurkenning
til verðlaunahafa og staðfesting þess
að viðkomandi sé fyrirmynd annarra
á því sviði sem um ræðir,“ segir í til
kynningu frá Reykjavíkurborg.

Á hverju ári stendur velferðarráð
Reykjavíkurborgar fyrir sérstökum
hvatningarverðlaunum sem eru veitt
einstaklingi, starfsstöðvum og verk
efnum fyrir eftir
tektar
verða alúð,
þróun og nýbreytni. Auk þess eru ein
staklingar heiðraðir fyrir farsælt starf.
Hvatningarverðlaunin árið 2019 verða
veitt við há
tíð
lega at
höfn á Hilton
Reykja
vík Nor
di
ca kl. 16:00 þriðju
daginn 12. febrúar, í lok Þekkingar
dags velferðarsviðs.
Tilnefna má einstakling, starfstöð,
hóp/verkefni sem vakið hefur athygli
fyrir eftirtektarverða alúð, þróun og/
eða nýbreytni í velferðarþjónustu.

Opnunartímar
Virka daga
Laugardaga

07:45 til 18:00
12:00 til 16:00

Engar tímapantanir!

Motormax er þjónustufyrirtæki í glæsilegu
húsnæði að Vatnagörðum 12.
Við leggjum áherslu á varahluti í alla bíla
smurþjónustu og bílaþrif. Renndu við
engar tímapantanir í smurþjónustu.
Tímabókanir fyrir bílaþrif eða
varahlutapantanir í síma 545 4040
og á: motormax@motormax.is

Við notum eingöngu
hágæðaolíur frá Motul

Hægt að senda inn tilnefningar
með því að fylla út form á www.sur
veymonkey.com/r/hvatningarverdlaun

motormax@motormax.is
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