
2. tbl 2. árg. Mars 2008



�    

2. tbl 2. árg. Mars 2008

Frá 
útgefanda
Land og saga hefur nú gefið út 
fimm blöð er lúta að skipulagi, 
hönnun og  byggingarfram-
kvæmdum. Upphaflega stóð til 
að tölublöðin yrðu tvö en í ljós  kom að kynningarþörfin fyrir þennan 
málaflokk var mun meiri en okkur óraði 
fyrir og þann 8. apríl næst komandi mun 6. tölublaðið líta dagsins ljós.
Blöðin hafa fengið afar góðar viðtökur, jafnt á meðal almennings sem fag-
aðila, og hefur það hvatt okkur áfram. Fjölmargir hafa komið að máli við 
undirritaðan og látið í ljós ósk um að efni blaðanna verði gert aðgengilegt 
á einum stað á Netinu. Til að mæta þeim óskum var samið við vefþjón-
ustufyrirtækið DesignEuropA um hönnun og smíði á vef sem innihalda 
mun allar kynningar sem birtast í blöðunum og umfangsmikið ítarefni 
að auki.
Bæjarfélög, hönnuðir, verktakar, fjárfestar og þær stofnanir sem koma að 
skipulagsmálum geta þannig sent inn efni sem sett verður á vefinn. Með 
tímanum verður þannig til gagnabanki um skipulagsmál á víðum grunni 
sem aðgengilegur verður þjóðinni í heild á Netinu.
Mjög umfangsmikil dreifing á sinn þátt í góðu gengi blaðanna en þetta 
tölublað er gefið út í 120 þúsund eintökum og dreift til heimila og fyr-
irtækja um land allt. Jafn viðamikil dreifing er fátíð á Íslandi og á það 
sinn þitt í að sveitarfélög, stofnanir og fyrirtæki hafa sóst eftir þátttöku í 
blaðinu.
Auk blaða um skipulag, hönnun og byggingar þá er Land og saga með í 
vinnslu blað um íslenska orkugeirann. Blaðið mun koma út í maí næst-
komandi en þá verður liðið eitt ár frá því Land og saga gaf út 96 síðna blað 
í dagblaðabroti um sama efni og nefndist Íslensk orka. Líkt og skipulags-
blöðin fékk Íslensk orka afar góðar viðtökur og því höfum við ákveðið að 
setja einnig allt efni orkublaðanna tveggja á Netið.

Kærar þakkir fyrir frábærar viðtökur!

F.h. Land og sögu,

Einar Þorsteinsson

Úgefandi:
Land og Saga ehf
Nýlendugata 21
101 Reykjavík
Sími 534 0700 gsm 8220567
www.LandogSaga.is
LandogSaga@LandogSaga.is
 
 

Ritstjórn og framkvædastjóri:
Einar Þorsteinsson
Einar@LandogSaga.is 822 0567

Markaðsmál:
Erna Sigmundsdóttir
Erna@LandogSaga.is 821 2755
 

Blaðamenn:
Súsanna Svavarsdóttir
susannasvava@simnet.is 861 5242
Kristján J. Kristjánsson
 kk@de.is 662 6080

Ljósmyndir:
Ingólfur Júlíusson

Forsíða: 
Hugmynd að íbúðarbyggingu í miðbæ 

Garðabæjar. Gert er ráð fyrir gæðaíbúð-
um með miklu útsýni til borgar, sjávar og 
fjalla. THG Arkitektar. 

Umbrot:
Ingólfur Júlíusson
nn@hive.is 690 3411
 

Prentun:
Landsprent. Prentað 110.000 eintökum.

Dreifning:
Pósthúsið, Íslandspóstur.

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Vörn gegn brunaslysum frá Danfoss
Termix One tengigrind til hitunar á neysluvatni

Stillanlegt hitastig neysluvatns

Stórminnkar slysahættu af völdum heita neysluvatnsins

Jafn þrýstingur á heitu og köldu neysluvatni, lengir líftíma blöndunartækja

Léttari þrif, enginn kísill á flísum og hreinlætistækjum

Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður

Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður

Auðveld í uppsetningu

Snyrtileg hlíf fylgir

•

•

•

•

•

•

•

• www.stillumhitann.is
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THG Arkitektar var stofn-
að af Halldóri Guðmunds-
syni arkitekt í október 1994 
og er verksvið fyrirtækisins 
almenn hönnun bygginga, 
áætlanagerð, eftirlit ásamt 
verkefna- og byggingastjórn-
un mannvirkja.

Verkefni hafa verið margvís-
leg, m.a. hönnun skrifstofu- og 
verslunarhúsnæðis, hótelbygg-
inga, iðnaðarbygginga, fjölbýlis-
húsa, stofnana fyrir aldraða, 
flugstöð, íþróttamannvirkja auk 
deiliskipulaga, endurbygginga 
eldra húsnæðis og þátttöku í 
umhverfismati.

Innanhúsahönnun er einnig 
stór þáttur í verkefnum THG. 
Þar er lögð veruleg rækt við 
samspil rýmis og notkunar, auk 
þess sem ytra útlit og almenn 
líðan hefur áhrif bæði á stafs-
fólk og viðskiptavini. THG hef-
ur annast hönnun húsgagna, 
lýsingar og endurhannað útlit 
innandyra fyrir viðskiptavini. 
Þau verkefni hafa verið hluti 
heildarhönnunar byggina og því 

ekki farið í fjöldaframleiðslu, en 
það er markmið THG að fram-
leiða einföld gæðahúsgögn með 
tímalausri fegurð.

Allt frá stofnun fyrirtækisins 
hefur það verið metnaðarmál 
að uppfylla óskir viðskiptavina 
á faglegan og hagkvæman hátt. 
Á síðustu árum hefur starfs-
mönnum við verkefnastjórnun 
og eftirlit með framkvæmdum 
fjölgað innan stofunnar en stof-
an er brautryðjandi á því svið i 
meðal arkitektastofa landsins.

Innan fyrirtækisins starfa 
nú á milli fimmtíu og sextíu 
manns sem búa yfir fjölbreyti-
legri reynslu á sviði hönnunar, 
skipulagningar ásamt verkefna-
stjórnunar og eftirlits með fram-
kvæmdum. THG rekur stofu 
bæði í Reykjavík,  Reykjanesbæ 
og nú einnig í Kaupmannahöfn 
og Bandaríkjunum.

Nákvæmni í gæða- og tímaáætl-
unum

Freyr Frostason arkitekt hóf 
fyrst störf hjá THG Arkitekt-

um árið 1997 á meðan hann var 
enn í námi og var síðan fastráð-
inn árið 2000 sem segir stof-
una sífellt takast á við stærri og 
flóknari verkefni. “Styrkur okk-

ar hefur alltaf verið talinn þessi 
samþætting á hönnun og fram-
kvæmd,” segir hann. “Við erum 
með okkar framkvæmda- og 
eftirlitssvið innanhúss. Annars 

höfum við verið talsvert mikið 
að vinna í öldrunargeirarnum, 
hönnun hjúkrunarheimila, 
íbúða fyrir aldraða – sem og í 
heilsugeirarnum. Við höfum 

Sífellt aukin áhersla á skipulags- 
og þróunarverkefni
THG Arkitektar vilja taka þátt í að móta nútímaarkitektúr á Íslandi og losa 
Reykjavík úr viðjum grákassastefnunnar

Tillaga að miðbæjargarði í Kvosinni. Gert er ráð fyrir að nýta baksvæði sem veitinga, kaffihús og garði

Tillaga að endurbæta útlit og innganga við Illum verslunarhúsið í Kaupmannahöfn. Gert er ráð fyrir nýjum inngang við 
Amagertorv.
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einnig verið mikið í verslun og 
þjónustu, með Kringluna sem 
dæmi. Við höfum að sjálfsögðu 
líka hannað mikið af skrifstofu-
húsnæði og íbúðarhúsnæði. Þá 
höfum við unnið að gerð deili-
skipulaga fyrir sveitarfélög og 
ekki má gleyma að nefna end-
urhönnun og útlitsbreytingar 
eldri bygginga, bæði hérlendis 
og erlendis. Það má því segja að 
við höfum verið í öllu.”

Verkefnastjórnunarþátt-
inn segir Freyr hafa sannað 
mikilvægi sitt á síðustu árum. 
“Stofan hefur það að markmiði 
að stýra verkefnum fyrir hönd 
verkkaupa í átt að fyrirfram 
skilgreindum markmiðum. 
Markmið eru, meðal annars, 
sett fram í áætlunargerð á ýms-
um stigum verkefnis og felast 
í gerð á kostnaðar-, tíma- og 
gæðaáætlunum. 

Framkvæmdaeftirlit felst, 
meðal annars, í því að tryggja 
að verkefni séu unnin sam-
kvæmt þeim gæða-, kostnaðar 
og tímaáætlunum sem lagt er 
af stað með við undirbúning 
verka. 

Við höfum, á síðustu árum, 
unnið sífellt meira í skipulags- 
og þróunarverkefnum, auk þess 
að vera í útrás, einkum í Kaup-
mannahöfn, þar sem við höfum 
unnið að stórum verkefnum í 
hótelum, skrifstofu- og versl-
unarhúsnæði.”

Landvinningar í austri og vestri
Meðal þeirra verkefna sem 

THG Arkitektar hafa tekið að 
sér eru endurhönnun á viss-
um hluta af þeirri verslun sem 
Íslendingar þekkja hvað best 
í Kaupmannahöfn, Illums við 
Strikið, endurgert tíu þúsund 
fermetra af skrifstofuhúsnæði 
í Tietgens hus fyrir danskan 
banka en húsið sjállft er tvö 
hundruð ára gamalt. Ýmsar 
tillögur eru auk þess í farvatn-
inu en á meðan vinnur stofan 
að endurgerð hótels í miðborg 
Kaupmannahafnar. Einnig 

vinnur stofan að fimmtíu pró-
sent stækkun Kringlunnar.

“Stofan okkar í Danmörku 
er byggð upp á svipaðan hátt 
og stofan hér heima, það er að 
segja, við erum með hönnunar- 
og framkvæmdasvið þar líka,” 
segir Freyr. “Ástæðan fyrir því 
að við höfum sótt inn á þenn-
an markað er sú að í Danmörku 
eru mikil tækifæri fyrir íslenskt 
fyrirtæki eins og þetta; fyrirtæki 
sem getur veitt þjónustu af því 
hugarfari sem Íslendingum ein-

um er lagið, það er að segja, að 
gera hlutina vel og hratt og inn-
an þess tíma sem er fyrirfram 
ákveðinn.”

Ekki hafa þó THG Arkitekt-
ar látið staðar numið í land-
vinningum í austurveg, heldur 
hefur stofan opnað útibú í New 
York. Freyr segir hugmyndina 
hafa kviknað þegar einn af arki-
tektum stofunnar, Arnaldur 
Schram, fluttist þangað. “Við 
ákváðum að halda samvinnu við 
hann áfram og spinna út frá því 

þróunar- og samkeppnisdeild 
sem vinnur aðeins í konsept-
verkefnum, bæði hér heima og 
erlendis. Ástæðan er sú að það 
hefur verið hörgull á kreativum 
arkitektum í Skandinavíu og á 
Íslandi þar sem efnahagurinn 
hefur blómstrað. Íslendingar 
sem fara erlendis í nám virðast 
ílengjast þar á stærri stofum, 
en að við komumst að því að í 
Bandaríkjunum, einkum New 
York, er mikið af hugmynda-
ríku fólki sem hefur minna að 

“Ástæðan fyrir því að 
við höfum sótt inn á 
þennan markað er sú 
að í Danmörku eru 
mikil tækifæri fyrir 
íslenskt fyrirtæki eins 
og þetta; fyrirtæki 
sem getur veitt þjón-
ustu af því hugarfari 
sem Íslendingum ein-
um er lagið, það er að 
segja, að gera hlutina 
vel og hratt og innan 
þess tíma sem er fyr-
irfram ákveðinn.”

Skipulagstillaga að nýju verslunar og þjónustukjarna í Kópavogi. Íbúðabyggð og almenningsgarðar, gönguleiðir og leik-
vellir með bílastæðum í kjallara undir görðum.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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gera. Þannig varð þetta batterí 
okkar til og þar erum við með 
fjóra til fimm starfsmenn. Þar er 
eingöngu unnið að þróunar- og 
samkeppnisverkefnum og það 
getur verið kostur við fjarlægð-
ina að geta sent út verkefni sem 
fær að þroskast þar sér á parti 
áður en við fáum það til baka. 

Móta umhverfi sem gefur 
eitthvað til baka

Stofan í New York hefur nú 
þegar hannað tískuvöruverslun 
í Kaupmannahöfn og núna höf-
um við verið að vinna að þróun-
arverkefni fyrir hornið á Grens-
ásvegi og Suðurlandsbraut. Þar 
hafa menn hug á að byggja 
skrifstofuumhverfi í tengslum 
við Laugardalinn – þar sem svo-
kölluð “græn” hugmyndafræðin 
liggur að baki. Í New York höf-
um við einnig verið að vinna að 
spennandi verkefni við Engi-
hjalla í Kópavogi, þar sem verið 
er að endurskipuleggja verslun 
og þjónustu og auka íbúabyggð, 
ásamt því að styrkja garða og 
útivistarsvæði.”

Þegar Freyr er spurður hvers 
vegna stofan leggi svo mikla 
áherslu á skipulags- og þró-
unarverkefni, segir hann: “Við 
viljum taka þátt í að móta nú-

tíma arkitektúr á Íslandi og vilj-
um fjarlægja þennan svarthvíta 
arkitektúr, eða þessa grákassa 
hönnun, sem Reykjavík hefur 
verið að mótast í, til dæmis við 
Borgartún. Okkar sýn felst í að 
móta umhverfi sem gefur eitt-
hvað til baka, er einhver upplif-
un, eða ögrun, fyrir þann sem 
heimsækir það. Til dæmis með 
notkun á litum, efni, formi og 
lýsingu, auk þeirra grundvall-
aratriði að láta ekki umferð-
arrými og bílakúltúr ráði ferð-
inni, hvort sem er við hönnun 
skrifstofuhúsnæði eða versl-
unarsvæða. 

Í þeim verkefnum sem ég 
taldi hér að framan er lögð 
mikil áhersla á að öll akandi 
umferð sé strax tekin niður og 
fólk þurfi hugsanlega að ganga. 
Með því teljum við okkur vera 
að ýta undir útivist og stuðla að 
bættu ástandi á þessari heilsu 
sem fer stöðugt versnandi. 
Það er okkar markmið að þróa 
mannlegt umhverfi, öfugt við 
það sem hefur verið að gerast í 
Reykjavík. Það er mjög bíla- og 
umferðarmiðað.” 

Flækjuferli minna í smærri sveit-
arfélögum

Freyr segist álíta að arkitekt-
ar og skipulagspælarar geti haft 
talsverð áhrif en í praxís nái 
menn auðvitað alltaf bara visst 
langt. “Úrslitavaldið í skipu-
lagsmálum í Reykjavík er pólit-
íkin, en þótt til sé aðalskipulag 

og deiliskipulög, er því miður 
hvergi til langtímasýn Reykja-
víkurborgar sem haldið hef-
ur verið við. Að setja mislæg 
gatnamót hér og þar og ýta 
íbúabyggð upp til fjalla í Graf-
arholti er ekki það sem fram-
tíðarstefna á að ganga út á, en 
þetta hefur verið þverpólitísk 
stefna hér í borginni seinustu 
árin. 

Eitt af þeim verkefnum 
sem við erum að vinna að, er 
nýr miðbær í Garðabæ. Þess-
um miðbæ er ætlað að efla og 
styrkja innviði sveitarfélagsins. 
Við viljum vinna þannig verk-
efni og teljum okkur með því 
vera að gera eitthvað gott til 
framtíðar. Á margan hátt hef-
ur reynst auðveldara að vinna 
verkefni í smærri sveitarfé-
lögum, flækjuferlið er minna og 
þar ríkir meiri langtímastefna. 
Menn sjá meira til framtíðar oft 
á tíðum í minni bæjarfélögum 
en í Reykjavík.

Hvað varðar verkefnið í 
Garðabæ, þá hafa bæjaryfirvöld 
og einka-aðilar þar mjög sterka 
sýn á það að byggja upp heilan 
miðbæ. Þetta er verkefni sem 
við erum að byrja á. Það hef-
ur aldrei verið sterkur miðbær 
í Garðabæ –. Menn sjá þarna 
tækifæri og vinna að því. Við 
búum til eitt stykki miðbæ þar 
sem er verslun og þjónusta á 
jarðhæð og síðan 120-140 íbúðir 
á efri hæðum og við nærliggjandi 
svæði. Þar verður líka miðbæj-
artorgi og bílastæði undir svæð-
inu. Við erum með nokkur svona 
20-30 þúsund fermetra verkefni, 
íbúðarkjörnum með verslun og 
þjónustu, ásamt útivistarsvæð-
um samtvinnuðum inn í kons-
eptið. Þetta ýtir allt undir allt 
sem manni finnst Reykjavík og 
Reykjavíkurborg hafa klikkað á. 
Menn hafa árum saman verið að 
tönnlast á þéttingu byggðar en 
ég sé ekki að byggðin hafi neins 
staðar verið þétt að neinu viti. 
Þétting byggðar byggist ekki 
bara á turnabyggð heldur líka á 
góðri nýtingu landssvæða.”

Þróun og skipulagning
“Enn eitt verkefni sem við 

vinnum að er Kringlusvæð-

ið. Þetta er mjög spennandi 
verkefni, þar sem við erum að 
stækka Kringluna til vesturs. Í 
kringum það er verið að þróa 
svæði þar sem verður hótel og 
skrifstofuhúsnæði. Markmiðið 
þar er að auka græn svæði, efla 
útivist og svo framvegis. Ann-
að áhugavert verkefni er Laug-
ardalsverkefnið sem er ennþá 
á teikniborðinu. Um að ræða 
neðanjarðarbyggingu í dalnum 
þar sem verður sjávardýrasafn-, 
vísindassafn, upplýsingasetur 
fyrir íslenska náttúru og þetta 
er allt samtengt garðinum með 
torgi þar sem verða kaffihús og 
veitingastaðir. 

Við Suðurlandsbraut og 
Grensásveg, þar sem Orkuhúsið 
er, sjáum við fram á tækifæri til 
að byggja upp skrifstofugarða, 
eins og við köllum það. Það er 
þyrping af skrifstofubygging-
um, samtengdum með neð-
anjarðarbílastæðum og görðum 

Stofan í New York 
hefur nú þegar 
hannað tískuvöru-
verslun í Kaup-
mannahöfn og 
núna höfum við 
verið að vinna að 
þróunarverkefni 
fyrir hornið á Grens-
ásvegi og Suð-
urlandsbraut. Þar 
hafa menn hug á að 
byggja skrifstofu-
umhverfi í tengslum 
við Laugardalinn 
– þar sem svokölluð 
“græn” hugmynda-
fræðin liggur að 
baki. 

Samkeppnistillaga um höfuðstöðvar Glitnis við Kirkjusand. Hæðir byggingarinnar óreglulegar og mynda þakgarða og 
svalir.

Skipulagstillaga að nýjum miðbæ í Garðabæ. Íbúða, verslunar og þjónstubyggð umhverfis nýtt miðbæjartorg.

Freyr Frostason. Mynd Ingó
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Viking Window
         ...aldagömul hefð - ný tækni

Er komið að viðhaldi á gluggum og hurðum? 
Eða ertu að byggja?  Viking Windows hentar í hvorutveggja.

Stöðugar fjárfestingar í símenntun starfsmanna, framleiðslubúnaði og ransóknarvinnu hefur 
tryggt leiðandi stöðu Viking Windows sem framleiðandi á gluggum og hurðum í 
Eistlandi undanfarin ár. 
• 5 ára ábyrgð.
• Gasfyllt gler - betri einangrun.
• Samlímt efni - kemur í veg fyrir að timbur vindi sig.
• Umhverfisvænir.
• Sérframleiðsla - Næstum því óendanlegir möguleikar hvað útlit varðar.

Upplýsingar hjá sölumönnum í timbursölum Húsasmiðjunnar um land allt eða í
sýningarsal, Súðarvogi 3-5.
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ofan á þeim, þar sem stílað er 
inn á samnýtingu á bílastæð-
um, þjónustu, veitingastöðum 
– og yrði beintengt við Laug-
ardalinn. Við  erum með heild-
stæða mynd á þetta svæði. Þetta 
eru skipulagshugmyndir en svo 
yrði hver bygging hönnuð ein 
og sér. Hugmyndin er að þetta 
verði byggingar með karakter, 
hver á sinn hátt.

Endurbót gæða
Hvað Engihjallan varðar, þá 

er hann enn eitt þróunar- og 
skipulagsverkefni. “Þar erum 
við að efla verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á svæðinu og auka 
íbúabyggð – en þar komum við 
aftur að því að við erum að end-
urbæta umhverf fyrir bæði nýja 

og núverandi íbúa svæðisins. 
Þarna verður talsverð aukning 
á grænum svæðum, leikvöllum, 
sparkvöllum og útivistarsvæð-
um, auk þess sem við end-
urhugsum skjólmyndun. Í raun 
og veru er ekki bara verið að 
búa til verkefni inn á við í öll-
um þessum verkefnum, heldur 
byggir á þeirri sýn okkar að taka 
verði tillit til nánasta umhverfis 
og endurbæta gæði þess að búa 
við þessa nýju framkvæmd.” 

THG Arkitektar hefur hlotið 
fjölda verðlauna og viðurkenn-
inga fyrir hönnun sína í gegn-
um tíðana, meað annars tilnefn-
ingu til Byggingalistaverðlaun 
Íslands 2007 fyrir innsetningu 
í Listasafni Reykjavíkur að sýn-
ingu fyrir Gjörningaklúbbinn, 
Skipulagsverðlaun Íslands 2006 
fyrir tillögu að skipulagi fyrir 
TRH samkeppnina og alda-
mótaárið 2000 var Kringlan 
valin sem best hannaða versl-
unarmiðstöð í Evrópu.

Þetta ýtir allt und-
ir allt sem manni 
finnst Reykjavík og 
Reykjavíkurborg 
hafa klikkað á. 
Menn hafa árum 
saman verið að 
tönnlast á þéttingu 
byggðar en ég sé 
ekki að byggðin hafi 
neins staðar verið 
þétt að neinu viti.

Samkeppni TRH (Tónlistar, Ráðstefnuhús og Hótel). Útskýringarmynd flæðis gangandi vegfarenda ásamt tenginum við nánasta umhverfi. THG Arkitektar voru í 
2. Sæti í samkeppninni og fengu skipulagsverðlaunin 2006 fyrir tillögu sína.

Hugmynd að íbúðarbyggingu í miðbæ Garðabæ. Gert er ráð fyrir gæðaíbúðum 
með miklu útsýni til borgar, sjávar og fjalla

Samvinnuverkefni Gjörningaklúbbs-
ins og Thg Arkitekta. Innsetning þar 
sem Thg hannaði umgjörð listaverka 
Gjörningaklúbbsins - ILC
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Íbúfen®
– Bólgueyðandi og verkjastillandi

Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi 
lyf. Íbúfen er notað við liðagigt, slitgigt, tíðaverkjum, tannpínu og höfuðverk. Einnig eftir 
minniháttar aðgerðir, t.d. tanndrátt. Varúðarreglur: Fólk sem hefur ofnæmi fyrir íbúprófeni eða 
öðrum skyldum lyfjum (NSAID), með skerta lifrarstarfsemi eða alvarlegan hjarta- og nýrnasjúkdóm 
ætti ekki að nota lyfið. Fólk sem hefur fengið astma, nefslímubólgu eða ofsakláða eftir töku 
acetýlsalicýlsýru eða annarra bólgueyðandi lyfja ætti ekki að nota lyfið. Nota skal lyfið með varúð 
hjá fólki með tilhneigingu til magasárs eða sögu um slík sár. Lyfið er ekki ætlað barnshafandi 
konum. Aukaverkanir: Íbúfen getur valdið aukaverkunum eins og t.d. meltingaróþægindum, 
niðurgangi, ógleði, útbrotum, þreytu og höfuðverk. Skammtastærðir: Fullorðnir: Venjulegir 
skammtar eru 600-2000 mg á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Ekki mælt með stærri skammti en 2400 
mg. Börn: Venjulegir skammtar eru 20 mg/kg líkamsþunga á dag í 3-4 jöfnum skömmtum. Börnum 
<30 kg skal eigi gefa meira en 500 mg á dag. Lesið vel leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Júlí 2004.

Höfuð,
   herðar …
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Samkvæmt könnun Vísbend-
ingar er best að búa í Sand-
gerði ef menn ætla að setjast 
að á Suðurnesjum. Vísbend-
ing leggur upp með fimm 
punkta yfir hvar er best að 
búa í mati sínu og samkvæmt 
nýjustu könnun er Sandgerð-
isbær með flesta punkta af 
sveitarfélögum á Suðurnesj-
um og hefur flogið upp heild-
arlistann, er í þrettánda sæti 
yfir allt landið. Mælikvarð-
arnir fimm lúta að skuldum, 
íbúafjöldabreytingum, veltu-
fjárhlutfalli, afkomu og skatt-
heimtu. 

Bæjarstjórinn, Sigurður Val-
ur Ásbjarnarson, er að vonum 
ánægður með þessa niðurstöðu, 
ekki síst í ljósi þess að það eru 
ekki svo mörg ár síðan Sand-
gerði missti nánast allan sinn 
kvóta og fáir áttu von á að þessu 
sveitarfélagi við ystu höf tækist 
nokkurn tímann að jafna sig eft-
ir skellinn. Annað hefur komið á 
daginn. Á seinustu árum hefur 
íbúum fjölgað jafnt og þétt og 
er óhætt að segja að þarna sé að 
verða til áhugavert og fjölskrúð-
ugt samfélag. 

Lágt útsvar, lág þjónustugjöld
„Einn af þeim þáttum sem 

bæjarfélagið státar af er að vera 
með lágt útsvar,“ segir Sigurður 
Valur. „Öll þjónustugjöld eru 
lág. Bæjarfélagið niðurgreiðir 
máltíðir til leikskóla- og grunn-
skólabarna og veitt er þjónustu 
til barna með sterkum hætti. 
Meðal annars er bæjarfélaigð 
með hvatningastyrki hvað varðar 
tónlistar- og íþróttalíf, þannig að 
hvert barn fær fimmtán þúsund 
krónur á ári til að greiða niður 
sín gjöld og má það skipta þeirri 
upphæð niður á þrjá staði. Með 
þessu móti er verið að koma 
verulega til móts við m.a. ungt 
fólk og fjölskyldur í bæjarfélag-
inu sem hér búa. 

Það má líka nefna að gatna-
gerðargjöld eru með því lægsta á 
Suðurnesjum, eða um ein millj-
ón á íbúð. Þetta er ein af ástæð-
unum fyrir því að mikil ásókn 
er í lóðir hjá  bæjarfélaginu og 
er nú verið að fara af stað með 
nýtt byggingahverfi fyrir sunn-
an íþróttasvæði bæjarfélagsins. 
Bæjarfélagið vill koma veru-
lega til móts við sína íbúa enda 
eru íbúasamsetningin að brey-
tast, hingað koma nýir íbúar 
frá landsbygðinni og frá öðrum 
sveitarfélögum á Reykjanesi og 
Reykjavík. Nálægði við fengsæl 

fiskimið, Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar sem er stærsti vinnu-
staður á landi bæjarfélagsins og  
nálægðin við þjónustu á Stór-
Reykjavíkursvæðinu hefur áhrif.

Bæjarfélagið gerir mjög vel við 
eldri bæjarbúa. Byggðar voru 
átján íbúðir fyrir eldri borgara 
– með þjónustukjarna. Þar er 
boðið upp á mat fyrir eldri bæj-
arbúa, auk þess sem þar er rek-
inn dagvistun, fólk kemur þar 
saman við föndur, leik og störf. 
Fasteignaskattur er felldur niður 
við sjötugs aldur og bæjarfélagið 
stóð fyrir átaki í að láta alla eldri 
bæjarbúa hafa öryggishnapp 
– sem hefur svo sannarlega 
sannað gildi sitt. „Yfirstjórn bæj-
arfélagsins telur sig vera að gera 
vel við íbúana.“ 

Milljón fyrir einbýlishúsalóð
„Vegna mikilla breytinga í sjáv-

arútvegi og vegna þess að megn-
ið af kvótanum fór frá bænum á 
árunum 2000 til 2004, er íbúa-
samsetningin mikið að breytast. 
Við erum að fá mikið af fólki sem 

er að vinna við Flugstöð Leifs Ei-
ríkssonar og fólk sem vinnur á 
höfuðborgarsvæðinu.“

Þegar Sigurður Valur er spurð-
ur hvers vegna fólk sem vinnur á 
höfuðborgarsvæðinu sé að set-
jast að í Sandgerði, segir hann 
að lóða- og fasteignaverð ráði 
þar miklu um sem og lág þjón-
ustugjöld. „Lóðargjöld hjá okkur 
fyrir einbýlishúsalóð er um ein 
milljón. Auðvitað má fólk alveg 
borga okkur sautján milljónir 
eins og það myndi borga fyrir 
sambærilega lóð í Reykjavík – en 
þá látum við líka tvo Hummerj-

eppa standa á lóðinni þegar það 
tekur við henni. Fólk er ekki að 
borga fyrir lóðirnar, þetta eru 
leigulóðir og bæjarfélagið er 
að ná tekjum sínum til baka á 
löngum tíma.“ 

Í Sandgerði búa um 1.750 
manns og hefur íbúafjöldinn 
aukist um sjö til tíu prósent  síð-
ustu þrjú árin. „Bæjarfélagið hef-
ur verið að úthluta nýjum lóðum 
m.a. í Lækjamótum og Hóla-
hverfinu,“ segir Sigurður Valur. 
„Þetta eru nánast eingöngu ein-
býlis- og parhús. Við erum lítið 
með fjölbýlishús vegna þess að 

landrýmið  er mikið og flest af 
því fólki sem kemur til okkar er 
ungt fólk sem er að leita sér að 
meira rými en það á kost á ann-
ars staðar. Þó eru undantekn-
ingar frá þessu, til dæmis hér í 
Vörðunni sem er  ráðhús bæj-
arfélagsins. Þar á þriðju hæð eru 
Búmannaíbúðir, í Miðhúsum 
eru átjáníbúðir  og síðan eru tvö 
önnur fjölbýlishús upp á tvær 
hæðir.“

Enn öflugra íþróttalíf
Næst á dagskrá hjá Sandgerð-

isbæ segir Sigurður Valur er 
úthlutun á lóðum í nýju hverfi 

fyrir sunnan íþróttasvæðið. „Þar 
verða sextíu einbýlishús upp á 
tvær hæðir, tuttugu og fjögur 
keðjuhús á einni hæð, fjölbýli 
upp á tvær hæðir og fimmtíu 
íbúðir og einbýli á einni hæð.,  
Bæjarfélagið hefur verið síðustu 
árin með biðlista eftir lóðum, en 
ekki er búið að setja svæðið í út-
hlutun. Það er hins vegar komið 
að því; næst á dagskrá er kynn-
ing á  svæðinu.

Auk þessa er verið að skipu-
leggja íþróttasvæðið og nágreni 
þess. Þar verða m.a. níu fjór-
býlishús ætlað ungu fólk.“

Fiskiþorpið sem
varð að besta bænum
Sandgerðisbær hefur breytt um svip svo um munar. Þar dafna nú listir og fræði, fjölbreytni í atvinnu 
hefur aukist og mannlífið blómstrar

„Lóðargjöld hjá okkur 
fyrir einbýlishúsalóð 
er um ein milljón. 
Auðvitað má fólk 
alveg borga okkur 
sautján milljónir eins 
og það myndi borga 
fyrir sambærilega 
lóð í Reykjavík – en 
þá látum við líka tvo 
Hummerjeppa standa 
á lóðinni þegar það 
tekur við henni. Sigurður Valur Ásbjarnarson. Mynd Ingó
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Íþróttalífið hefur lengi ver-
ið mjög öflugt í Sandgerði 
– en staðan í dag er þannig að 
íþróttahúsið við grunnskólann 
er full nýtt. Því var tekin ákvörð-
un af bæjarstjórn um að byggja 
fjölnotahús.„Með því er verið að 
losa um tíma sem þessir hópar 
notuðu í gamla íþróttahúsinu og 
gera þannig öðrum íbúum bæj-
arins mögulegt að stunda íþrótt-
ir í því húsnæði. 

Ætlunin er að fara með alla 
knattspyrnuiðkun yfir í nýja 
húsið. Gönguhópar og golf-
menn fá líka aðstöðu í húsinu, 
þannig að þetta verður mikil 
bylting. Á sama tíma er verið 
að stækka sundlaugina upp í 25 
metra sundlaug, setja upp nýjan 
þreksal með nýjum tækjum en 
bæjarfélagið hefur staðið fyrir 
heilsueflingu – bæði með skóla-
nemendum og nú er að hefjast 
heilsuátak með starfsmönnum 
bæjarfélagsins. 

Knattspyrnufélagið Reynir 
hefur verið í fyrstu deild, en féll 
niður í aðra deild en strákarnir 
eiga örugglega eftir að komast 
upp aftur þegar þeir fá þessa 
f ínu aðstöðu. Við erum líka 
með gott körfuboltalið og mik-
ill áhugi á körfunni hér – en við 
þurfum að skapa meiri mögu-
leika á framþróun körfuboltans 
með því að færa knattspyrnuna 
úr húsinu.“ 

Sunddeild Reynis fær nú góða 
aðstöðu til sundiðkunar með 
nýrri 25 m laug.

Lykill að lífsgæðum
„Við sundlaugina og íþrótta-

miðstöðina er verið að byrja 
á stækkun á grunnskólanum 
vegna mikillar fjölgunar nem-
enda. Á fyrstu hæð hússins er 
gert ráð fyrir 1070 fermetrum 
og 956 á annarri hæð, samtals 
verða þetta 2026 fermetrar. Í 
þessum hluta verða salur, eldhús 
og stjórnunarrými fyrir kennara, 
ásamt kennslustofum.

Tónlistarskólinn er rekinn í 
sama húsnæði og grunnskól-
inn og fær hann með stækkun 
aukið rými. Mikið samstarf er 
á milli leikskólans, grunnskól-
ans og tónlistarskólans. Verið 
er að auka fjölbreytnina í tón-
listarskólanum og þar er heildar 
nemendafjöldi um hundrað og 
fimmtíu. 

Jafnframt erum við að stækka 
leikskólann um eina deild. 
Framkvæmdir eru þegar hafnar 
og verið er að teikn nýjan leik-
skóla á öðru byggingarsvæði og 
er þar gert ráð fyrir fjórum lei-
skóladeildum. Þetta er gert til að 
mæta fjölgun íbúa miðað við þá 
þróun sem við sjáum fyrir.

Það var ekki gæfulegt útlitið 
þegar Sandgerðisbær hóf átakið 
„Lykill að lífsgæðum – Sand-
gerðisbær innan seilingar“ fyrir 
nokkrum árum – þegar kvót-
inn hvarf frá bæjarfélaginu. Vel 
hefur hinsvegar tekist til og hef-
ur íbúum að jafnaði fjölgað um 
hundrað á ári frá því að átakið 
hófst. Núna búa 1750 manns og 
stefnir í að sú tala verði komin 
í 1800 um áramótin, en gert er 
ráð fyrir 3.8 prósenta fjölgun ár-

lega næstu árin. Þegar Sigurður 
Valur er spurður hvernig Sand-
gerðisbær hafi farið að þessu 
eftir hið mikla áfall sem kvóta-
missirin var, segir hann: „Þegar 
við misstum meginhlutann af 
okkar kvóta var aldrei talað um 
að ríkið þyrfti að bæta okkur það 
upp. Við fórum úr 11.000 tonn-
um niður í 400 tonn. Fyrirtæki í 
fiskiðnaði hurfu annað. Síðan óx 
kvótinn úr því að vera 400 tonn 
upp í 1800 tonn – en núna misst-
um við 30% af því eins og aðrir. 
En tapið sem bæjarfélagið varð 
fyrir er miklu meira þar sem við 
rekum þjónustuhöfn, til dæmis 
fyrir Sv. Garð – þaðan sem rekin 
er mikil útgerð og þeir missa nú 
eins og aðrir 30%. Niðurskurður 
á tekjum hafnarinnar var um-
talsverður og verður nú aftur 
mikill mun meiri en 30 prósent 
af átján hundruð tonnum gefa til 
kynna.“ 

Staðsetningin á bæjarfélag-
inu hér á Suðurnesjum, mikil 
atvinnuuppbygging á flugstöðv-
arsvæðinu, miklar framkvæmd-
ir almennt á Suðurnesjum og 
á höfuðborgarsvæðinu og þar 
með góðar tekjur bæjarfélagins 
komu í veg fyrir atvinnuleysi og 
skerðingu í þjónustu við íbúa 
Sandgerðisbæjar.  

Uppbygging atvinnusvæða
„Í framhaldi af átakinu „Sand-

gerðisbær innan Seilingar“ hef-
ur íbúum bæjarfélagsins fjölgað. 
Núna er verið að ráðast í átak í 
uppbyggingu atvinnumála innan 
bæjar.

Bæjarstjórn horfir á sjáv-
artengda starfsemi sem og flug-
tengda starfsemi. 

Deiliskipulag fyrir flugsækna 
starfsemi er að verða að veruleika 
en sú vinna er unnin af Kanon 
arkitektum og VSÓ ráðgjöf og var 
frumathugun á svæðinu gerð 9. 
október 2007. Á sama tíma erum 
við að byggja upp atvinnusvæði 
fyrir minni sjávartengd fyrirtæki 
og minni iðnað. Þetta er á þrem-
ur svæðum en þar er um að ræða 
átta lausar lóðir. Hver lóð er með 
þremur byggingarréttum, það er 
að segja, það má byggja þrjár ein-
ingar á hverri lóð. Mikil áhersla er 
lögð á útlit húsanna sem standa á 
sjávarlóðum og koma til með að 
svipa til bryggjuhverfa í t.d.Kó-
pavogi þar sem er atvinnustarf-
semi er niðri og íbúðir uppi. 

Síðan er það suðursvæðið 
– sem við köllum. Þar eru fjórtán 
lóðir lausar til umsóknar en þær 
eru fyrir smáiðnað. 

Með þessu skapast tækifæri fyr-
ir þá sem eru í rekstri – til dæmis 
í sjávarútvegi á höfuðborgarsvæð-
inu að flytja hingað, fá ódýrari 
lóðir, með lægri gatnagerðargjöld 
og lægri sköttum og þjónustu-
gjöldum en er á höfuðborg-
arsvæðinu. Það er tvímælalaust 
gott fyrir fyrirtæki og hagstætt að 
koma hingað. Fyrir þá sem eru í 
þjónustugeiranum og þurfa á lag-
erhúsnæði eða geymsluhúsnæði 
að halda, þá er þetta líka ákjós-
anlegur staður því kostnaður per 
þjónustueiningu er mun lægri en 
á höfuðborgarsvæðinu.“

Listasetur og Fræðasetur
Í Sandgerði er líka vel hlúð að 

listamönnum sem þar búa. Þar 
er rekið Listatorg er stofnað var 
að frumkvæði Sandgerðisbæjar. 
„Hugmyndin kemur frá atvinnu-
málaráði,“ segir Sigurður Valur. 
„Í bænum voru fyrir tvenn sam-
tök, Ný Vídd en þar starfa sam-
an listakonur í leir og  málun 
og Gallerí Grýti, sem var rekið 
af einstaklingum sem fram-
leiða skartgripi og fleira úr gleri 
og steinum. Listatorg er síðan 
stofnað í nóvember síðastliðn-
um og eru samtök allra þeirra 
sem unna menningu og listum. 
Sandgerðisbær leigir húsnæði á 
Vitatorgi 11 sem Listatorg hef-
ur til umráða. Listatorg sér um 
rekstur húsnæðisins, en Ný vídd 
og Gallerý Grýti hafa gengið 
til samstarfs við Listatorg. Þar 
eru núna daglega opin gallerí 
og sýningarsalur sem einnig er 
notaður fyrir ýmsar uppákomur, 
eins og minni tónleika, svo sem 
einleiks-  og kammertónleika. 
Sandgerðisbær er mjög ákjós-
anlegt bæjarfélag fyrir lista-
menn. Bærinn býður upp á ýmsa 
styrki til listsköpunar, menning-
arstarfsemi og til atvinnu- og 
umhverfiseflingar. 

Enn einn þáttur sem veldur 
sérstöðu bæjarfélagsins fyrir 
utan flugstöðina segir Sigurður 
Valur vera Fræðasetrið. „Innan 
vébanda þess eru starfandi Nátt-
úrustofa Reykjaness, Háskóla-
setur Suðurnesja, rannsókn-
arstöðin BIOICE og sýningin 
Heimskautin heilla. Á staðnum 
er gistiaðstaða fyrir vísinda-
menn og þá sem stunda rann-
sóknir á staðnum. Að jafnaði eru 
um fjörutíu manns á ári á staðn-
um tímabundið og í ár verður 
ráðist í stækkun á húsnæðinu 
með rannsóknaraðstöðu fyrir 
sjávarlíffræði og fiskeldi.“ 

ENDURSKOÐUN AÐALSKIPULAG 
SANDGERÐISBÆJAR.
Hinar umfangsmiklu breytingar sem átt hafa sér stað í Sand-
gerðisbæ á umliðnum árum og þær breytingar á landnotkun 
og uppbyggingu sem fyrirhugaðar eru kalla á endurskoðun 
Aðalskipulags Sandgerðisbæjar.
Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um land-
notkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun 
byggðar. Því er ætlað að vera sveitarstjórnarmönnum, emb-
ættismönnum og íbúum stjórntæki og gefa þeim og hags-
munaaðilum yfirsýn yfir stefnu um landnotkun til næstu 
framtíðar.
Aðalskipulaginu er ætlað að stuðla að hagkvæmri og skyn-
samlegri nýtingu lands og leggja mat á helstu áhrif skipulags 
á umhverfi og samfélag.
Sandgerðisbær hefur hafið vinnu við heildarendurskoðun 
aðalskipulags síns og ráðið Kanon arkitekta og VSÓ ráðgjöf 
til skipulagsvinnunnar.

Forsendur endurskoðunarinnar eru m.a.núgildandi að-
alskipulag með áorðnum breytingum, breyting á aðalskipulagi 
Keflavíkurflugvallar þar sem fyrrum varnarsvæði er tekið í 
borgaraleg not, ásamt aðalskipulagsendurskoðun nágranna-
sveitarfélaganna og fyrirliggjandi áherslum frá íbúaþingum og 
framtíðarsýn bæjarins.

Nú er unnið að fyrstu áfangaskýrslu þar sem fjallað er um 
meginforsendur, framtíðarsýn og stefnumið. Stefnt er að kynn-
ingu og samráði um þann áfanga nú á vormánuðum þar sem 
leitað verður álits bæjarbúa.

Verkefnislýsingu aðalskipulagvinnunar má nálgast í heild 
sinni á heimasíðu Sandgerðisbæjar: www.sandgerdisbaer.is.

 

Stjórnsýsluhúsið í Sandgerði er glæsileg bygging.
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Í Mörkinni í Reykjavík hafa 
risið þrjú glæsileg fjölbýlis-
hús sem verða í framtíðinni 
þjónustuíbúðir fyrir sextíu 
ára og eldri. Húsin standa 
við Suðurlandsbraut 58-62 
og það er Nýsir sem hefur 
reist húsin og kemur til með 
að reka þau. Á næstu vikum 
hefst síðan vinna við hús að 
Suðurlandsbraut 64, þar sem 
áætlað er að byggja 45 þjón-
ustuíbúðir ásamt þjónustu-
miðstöð.

Þegar þau Haraldur L. Har-
aldsson og Helga Elísa Þorkels-
dóttir hjá Nýsi er spurð hvers 
vegna þjónustuíbúðunum hafi 
verið valinn þessi staður, segja 
þau að það hafi verið eldri borg-
arar sem fóru af stað með verk-
efnið, „þetta var talinn einn af 
fáum stöðum á þessu svæði sem 
kom til greina til að byggja þjón-
ustuíbúðir“ segja þau Haraldur 
og Helga. „Enda verðum við vör 
við það að fólk sem á heima í 
nálægum hverfum, hefur mik-
inn áhuga á íbúðunum. Það er 
jú mjög algengt að fólk vilji vera 
áfram í því hverfi sem það hef-
ur lifað og hrærst í um áraraðir, 
jafnvel áratugi. Svo eru þessar 
þjónustuíbúðir ákaflega mið-
svæðis, samgöngur eru mjög 
góðar og greiðar í allar áttir, 
hvort sem þú ætlar út úr borg-
inni eða hreyfa þig innan henn-
ar. Margir eru orðnir þreyttir á 
endurbótum á húsum sínum 
en þarna fá þeir nýjar íbúðir 
þar sem þeir eiga aldrei eftir að 
þurfa að hafa áhyggjur af neinu 
sem viðkemur viðhaldi á húsinu 

og sameigninni. Í þessu hverfi er 
líka stór og öflugur verslunar-
kjarni, þannig að það er býsna 
margt sem gerir þessar íbúðir 
eftirsóknarverðar.“

Suðursvalir og skjólgóðir 
garðar

„Húsin og þjónustumiðstöð-
in, sem er að fara í byggingu, 
eru hugsuð sem ein heild og það 
verður innangengt frá húsunum 
yfir í þjónustumiðstöðina.  Sjálf-
ar eru íbúðirnar mjög skemmti-
legar og skilast fullbúnar, með 
gólfefnum, hluta heimilistækja, 
þ.e. ofni, viftu og helluborði 
– fallegum eikarinnréttingum 
frá HTH, eikarparketi og eik-
arhurðum. Það hefur verið lögð 
áhersla á að allt útlit íbúðanna sé 
mjög fallegt og smekklegt. Íbúð-
irnar snúa móti suðri og eru 
með útsýni yfir skjólgóða garða 
með göngustígum sem tengjast 
göngustígum borgarinnar. 

Á flestum íbúðunum eru 
stórar og góðar suðursvalir en 
nokkrar íbúðir eru með svalir 
sem snúa í austur. Þeim er hægt 
að loka,  svo hægt er að njóta 
svalanna allan ársins hring. 
Glerin í gluggum íbúðanna eru 
sérstaklega hljóðeinangrandi og 
er hljóðeinangrunin mest í húsi 
nr. 62 sem er næst Miklubraut-
inni, en einnig á efri hæðum 
hússins númer 60. Einnig er gert 
ráð fyrir loftrist með hljóðgildru 
í þeim íbúðum sem verða fyrir 
mestri hljóðmengun frá Miklu-
brautinni og er þetta gert til 
þess að fólk þurfi ekki að opna 
gluggann til að lofta um íbúðin.

Aðgengi og aðstaða góð
Haraldur og Helga segja meiri 

lofthæð en gengur og gerist í 
þessum íbúðum og sérstaklega 
mikið lagt upp úr hljóðein-
angrun, til dæmis með filterum 
og hljóðdúkum undir parketi. 
„Íbúðirnar eru sérstaklega hugs-
aðar þannig að fatlaðir geti farið 
um þær og hjólastólaaðgengi er 
sérlega gott.  Í hveri íbúð er að 
sjálfsögðu mynddyrasími.“

Hvað þvottaaðstöðu varðar, 
þá er gert ráð fyrir tengingu 
þvottavélar og þurrkara á bað-
herberginu í flestum íbúðunum 

Þjónustuíbúðir með heilsusetri
Nýsir hefur reist þjónustuíbúðir fyrir 60 ára og eldri í Mörkinni, þar sem hugað er að flestum þeim 
þáttum sem eldra fólk telur mikilvæga

Helga Elísa Þorkelsdóttir verkefnastjór hjá Nýsi og Haraldur  L. Haraldsson  framkvæmdastjóri Markarinnar. Mynd Ingó.
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– en í stærstu íbúðunum við 
Suðurlandsbraut 60 er sér-
þvottahús í íbúðinni. Einnig eru 
sameiginleg þvottahús á hverri 
hæð, þannig að sex til sjö íbúðir 
deila þeirri aðstöðu. Íbúðirnar 
eru misstórar, frá tveggja upp 
í fjögurra herbergja. „Hver og 
einn ætti því að geta fundið íbúð 
sem hentar honum. Það eru níu 
gerðir af íbúðum, frá 80 fer-
metrum, upp í 138 fermetra – 
og fljótlega bætist þjónustumið-
stöðin við, en í þeirri byggingu 
verða einnig íbúðir. „Á neðstu 
hæðinni verður þjónustumið-
stöðin sjálf,“ segir Helga. 

Þjónustumiðstöðin
„Þjónustumiðstöðin hefur 

hlotið heitið Heilsusetrið. Þang-
að kemur fólk sem sækist eftir 
góðri og heilbrigðri hreyfingu, 
skemmtun, virku félagsstarfi, 
aðhlynningu, þjálfun, góðum 
og hollum mat og ekki síst til 
að láta dekra svolítið við sig. 
Hægt er að skipta þjónustumið-
stöðinni upp í sex þætti; heilsu-
lind, líkamsrækt, félagsstarf, 
veitinga-og kaffihús, snyrti- og 
hársnyrtistofa og að lokum 
þjónusta í húsunum sjálfum. 
Í heilsulindinni verður meðal 
annars gert ráð fyrir sundlaug, 
sauna og gufu ásamt því að fólk 
getur fengið ýmsar líkamsmeð-
ferðir og nudd. Í líkamsræktinni 
verður til dæmis boðið upp á 
sjúkraþjálfun, fit-pilates, einka-
þjálfun og kennslu í tækjasal, 
yoga, boccia, , golf/púttkennsla, 
dans, vatnsleikfimi og skipu-
lagðar gönguferðir. Íbúum við 
Suðurlandsbraut 58-64 mun 
standa til boða margs konar 
þjónusta svo sem aðstoð við að 
koma þvotti í hreinsun, aðstoð 
við minniháttar viðhald í íbúð-
um, aðstoð við þrif á íbúðum, 
aðgangur að veislusölum og þeir 
sem þurfa á heimahjúkrun að 
halda, munu frá hana. Þjónust-
an er fjölbreytt og ættu því allir 
að finna eitthvað við sitt hæfi.“

 Séð um allt viðhald
Sem fyrr segir mun Nýsir 

annast rekstur húsanna. „Við 
sjáum um allt viðhald og rekstur 
sem við kemur húsunum, lóð, 
og sameignum. Fólk mun ekki 
þurfa að hafa neinar áhyggjur af 
þessu. Í hverri íbúð eru örygg-

ishnappar með sólahringsvökt-
un. Hverri íbúð fylgir eitt stæði í 
bílakjallara og innangengt er úr 
honum inn í húsin, bæði með 
lyftu og stigagangi.

„Inngangur í íbúðirnar er frá 
svölum sem þó eru að mestu 
lokaðar með gleri, en þó þann-
ig að íbúar eru alltaf með gott 
loft á svölunum og geta opn-
að glugga sem snúa að þeim. Á 
milli húsanna eru garðar fyrir 
íbúana. Á veturna munum við 
sjá um að moka alla stígana, sem 
og bílastæðin framan við  húsin, 
en þar eru gestastæði.“

Skuldbinding um endurgreiðslu
En hvað þýðir að Nýsir eigi 

íbúðirnar og reki þær? Jú, það 
þýðir að fólk kaupir sér búsetu-
rétt. „Fólk borgar fyrir íbúðina, 
býr svo í henni eins lengi og 
það vill og skilar henni aftur inn 
þegar því sjálfu hentar, eða við 
andlát viðkomandi. Íbúðarverð-
ið er þá framreiknað miðað við 
ákveðnar forsendur og upphæð-
in endurgreidd. Fólk er ekki að 
borga ákveðna upphæð á mán-
uði inn á eignarhlut eða leigu, 
heldur er aðeins ein greiðsla 
strax í upphafi. Það eina sem 
þarf að borga í hverjum mán-
uði er hússjóður,“ segir Helga 
og bætir við: „Einn kosturinn 

við þetta er sá að það er sama 
hvernig markaðurinn verður, 
þá verðum við að endurgreiða 
íbúðina ef fólk segir henni upp 
eða fellur frá. Við skuldbindum 
okkur til þess.“

Þeir sem vilja nálgast meiri 
upplýsingar um íbúðirnar og 
skoða tilbúnar sýningaríbúðir 
er bent á að hafa samband við 
Eignamiðlun í síma 588-9090.

„Þjónustumiðstöðin 
hefur hlotið heitið 
Heilsusetrið. Þang-
að kemur fólk sem 
sækist eftir góðri og 
heilbrigðri hreyf-
ingu, skemmtun, 
virku félagsstarfi, 
aðhlynningu, þjálf-
un, góðum og holl-
um mat og ekki síst 
til að láta dekra svo-
lítið við sig.
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Sveitarfélagið Árborg hefur 
vaxið æði hratt síðustu árin. 
Í desember 2002 töldust íbú-
ar 6.161, um síðustu áramóti 
voru þeir 7.597 og sigla núna 
hratt í átta þúsund. Fjölg-
unin hefur því verið fjögur 
til sex prósent á ári síðaslið-
in fimm til sex ár, enda segir 
bæjarstjóri sveitarfélagsins 
Árborgar, Ragnheiður Her-
geirsdóttir, sveitarfélagið 
um þessar mundir glíma við 
vaxtaverki.  

Sveitarfélagið Árborg er ekki 
nema tíu ára sem slíkt, eða frá því 
fjögur sveitarfélög sameinuðust, 
það er að segja, Selfoss, Sandvík-
urhreppur (sem er sveitin milli 
Selfoss og þorpann þar sem nú 
rís Tjarnabyggð), Eyrarbakki og 
Stokkseyri. Og nú er þessi byggð 

að þéttast, einkum eftir að sett-
ar voru á aðalskipulag árið 2005  
það sem kallast búgarðabyggðir, 
bæði í Tjarnabyggð og í Byggð-
arhorni, rétt utan við Selfoss.

Ragnheiður segir bæjarstjórn-
ina nú vinna að breytingum á 
þessu aðalskipulagi frá 2005, 
meðal annars vegna þess að 
fleiri íbúða- og atvinnulóðir 
vanti á Selfossi.  Nú þegar eru 
fjögur hverfi í byggingu eða að 
fara í byggingu í bænum – en 
eru öll í einkaeign. Auk þess er 
í undirbúningi bygging fjölda 
íbúða í miðbæ Selfoss. „Það eru 
mjög margar íbúðir á ýmsum 
byggingastigum hér á Selfossi,“ 
segir Ragnheiður. „Hins vegar 
teljum við að sveitarfélagið sjálft 
þurfi alltaf að eiga næsta hverfi 
skipulagt. Svo er alltaf spurn-

ing um hvenær verður farið í 
framkvæmdir við að gera hverfi 
byggingarhæft, það veltur á eft-
irspurninni.“

Fyrirtaks þjónusta við alla ald-
urshópa

„Sveitarfélagið á mjög 
skemmtilegt land undir íbúða-
byggð suðvestan við bæinn og 
síðan erum við að skipuleggja 
atvinnulóðir niður með Eyravegi 
og Eyrarbakkavegi. Þar verður 
væntanlega næsta nýja svæðið 
undir iðnaðar- og atvinnulóðir.“

Það er nokkuð ljóst að sveit-
arfélagið Árborg hefur dafnað 
nokkuð hraðar en flest önnur 
sveitarfélög á landinu. Þeg-
ar Ragnheiður er spurð hvaða 
skýringu hún hafi á því, segir 
hún: „Ég held að það  séu nokkr-
ir samverkandi þættir, til dæmis 

aukinn áhugi fólks á höfuðborg-
arsvæðinu á því að búa í minna 
samfélagi og hátt fasteignaverð 
á höfuðborgarsvæðinu. Hér 
áttu möguleika á einbýli fyrir 
sama verð og litla íbúð í fjölbýli 
á höfuðborgarsvæðinu. Hér hef-
urðu gott umhverfi fyrir börn-
in, góða þjónustu og fjölbreytt 
tómstundatilboð. Einnig erum 
við með góða þjónustu við eldri 
borgara og við verðum vör við 
að eldra fólk flytur hingað þess 
vegna. Hér  er heilbrigðisstofn-
un með gott sjúkrahús og heilsu-
gæslu, öflugur fjölbrautaskóli og 
hér getur fólk stundað fjarnám á 
háskólastigi. Það eru mjög öflug 
fyrirtæki hérna, stutt út í nátt-
úruna og fjölbreyttir búsetu-
kostir. Hér er bara allt til alls og 
það dregur fólk að.“

Hestar, hænsni eða kálgarður
„Þú getur búið á Selfossi 

þar sem er kjarni þjónustu og 
verslunar. Svo eru það þorpin 
við  sjóinn, Stokkseyri og Eyr-
arbakki, sem bæði hafa ákveðna 
sérstöðu. Á Eyrarbakka er sag-
an ríkur þáttur í þorpsmenn-
ingunni og þar hafa , til dæmis, 
mörg gömul og falleg hús verið 
gerð upp og setja svip á þorpið. 
Á Stokkseyri hefur á seinustu 
árum byggst upp einstök menn-
ingartengd ferðaþjónusta, auk 
þess sem aðstaða listamanna 
hefur verið byggð upp. Svo er 
búgarðabyggðin í Tjarnabyggð-
inni og Byggðarhorni þar sem þú 
getur búið í sveit án þess að vera 
með heila jörð. Ég held að það 
heilli marga. Þú mátt vera með 
hesta, eða kálgarð eða hænsni, 
hefur miklu meira frelsi en í 
þéttbýlinu. Og þú ert í rauninni 
ekki farin út á land. Þú ert í mik-
illi nálægð við höfuðborgina.“

Hvað skóla varðar, segir Ragn-
heiður Árborg vera með góða 
grunnskóla og leikskóla. „Við 
miðum við tveggja ára aldur á 
leikskólanum – en okkur hef-
ur tekist það vel að byggja upp 
þrátt fyrir mikla íbúafjölgun, að 
við erum að taka inn 18 mánaða  
og munum gera það þegar hægt 
er.  Síðan erum við að byggja nýj-
an grunnskóla á Stokkseyri og í 
framhaldi á Eyrarbakka, þann-
ig að við ætlum að hafa skóla í 
þorpunum.

Víða taka menn þann pól 
að skipuleggja skólauppbygg-
ingu fyrst og fremst út frá hag-
kvæmnishugsun en við erum að 
leggja áherslu á að samfélögin fái 
að njóta þess að hafa skólana hjá 
sér vegna þess að þeir eru svo 
ríkur þáttur í því hvernig sam-
félagið þróast. Það þarf að horfa 
á fleira en krónurnar hér og 
nú. Það er svo margt fleira sem 
skiptir máli. Ég trúi því að þessi 
ákvörðun verði til þess að þorp-
in styrkist enn frekar. Það hefur 
ekki fjölgað eins hratt þar og á 

Sveitarfélag með 
vaxtarverki
Óvíða hefur fjölgun íbúa verið eins hröð og í 
sveitarfélaginu Árborg – enda sveitin fögur og 
fjölbreyttir búsetumöguleikar í boði
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Selfossi – en það hefur heldur 
ekki fækkað þar eins og í svo 
mörgum þorpum landsins.“

Útivistarsvæði í fjörum og fjöllum
„Við erum með ákaflega falleg 

útivistarsvæði hér, meðfram Ölf-
usánni. Norðan megin við hana 
erum við með Hellisskóg sem 
er skógrækt og útivistarsvæði 
með göngustígum. Þar er sveit-

arfélagið í samstarfi við Skóg-
ræktarfélag Selfoss um hirðu 
og uppbyggingu svæðisins.  Svo 
eigum við á Selfossi, við hlið-
ina á íþróttavellinum, mjög 
skemmtilegt útivistarsvæði, oft 
nefnt Gesthúsasvæði, sem er 
bæði tjaldstæði og opið útivist-
arsvæði, skógrækt og göngustíg-
ar. Þar verður ekki byggt, heldur 
hlúð að því sem útivistarsvæði.

Svo er fjaran á Eyrarbakka 
og Stokkseyri mjög falleg. Fólk 
sækir mikið þangað. Við erum 
að kaupa meira af landinu milli 
Stokkseyrar og Eyrarbakka þar 
sem við hugsum okkur frekara 
útivistarsvæði í framtíðinni, 
erum meðal annars í viðræðum 
við Golfklúbbinn hér um mögu-
lega nýtingu á því.

En hvaða fólk er það sem flyt-

ur í Árborg? Ragnheiður segir að 
það sé öll breiddin, „fólk á öllum 
aldri. Það hefur orðið mikil fjölg-
un á leik- og grunnskólabörnum 
sem og  eldra fólki. Þetta dreifist 
nokkuð jafnt á alla aldurshópa. 
Það er mjög skemmtilegt að við 
skulum geta boðið upp á kosti 
fyrir alla aldurshópa, enda hefur 
störfum hér fjölgað í kjölfarið.

Sveitarfélagið var til dæmis 

að taka í notkun nýtt íþróttahús 
við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
og ný skólavistun  er að taka til 
starfa við þann skóla. Þar kem-
ur nýtt fólk inn. Við opnuðum 
nýjan leikskóla fyrir rúmu ári 
síðan og þar kom nýtt fólk til 
starfa svo dæmi séu tekin. Íbúa-
fjölgun fylgir aukin þjónusta hjá 
sveitarfélaginu og þar með fjöl-
gar starfsfólkinu okkar smám 

Þetta eru mjög 
spennandi tímar og 
það er áhugavert 
að sjá hvernig áhrif 
þessi hraða upp-
bygging kemur til 
með að hafa á sam-
félagsgerðina hér.
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saman á flestum sviðum. Störf-
um almennt hér í Árborg fjölgar 
samhliða fjölgun íbúa – fyrirtæki 
og stofnanir sem fyrir eru, eru að 
auka þjónustu sína og það eru 
líka að koma hingað ný fyrirtæki 
og stofnanir.  En hér er líka fjöldi 
fólks sem sækir vinnu annað og 
margt af því fólki myndi gjarn-
an vilja vinna hér. Ég vil sjá hér 
fleiri sérhæfð störf, til dæmis 
störf fyrir háskólamenntað fólk 
og meiri fjölbreytni í almennum 
störfum.“

Spennandi tímar
„Þótt við teljumst með stærri 

sveitarfélögum á Íslandi erum 
við ennþá ekki nema tæplega 
átta þúsund.  Það eru alls kon-
ar vaxtaverkir sem fylgja svona 
hraðri uppbyggingu, þótt í því 
felist líka fjölmörg stórkostleg 
tækifæri og áskoranir.  Svo kem-
ur ekki allt í einu, heldur leiðir 
eitt af öðru. Fyrst kemur fólkið 
og í kjölfarið fjölgar störfum og 
þau verða fjölbreyttari.  Þjón-
usta sveitarfélagsins skiptir 
miklu máli og við höfum mik-
inn metnað í þeim efnum.  Hér 
er gríðarlega mikill félagsauður 
og við þurfum að bera gæfu til 
þess að nýta hann sem allra best.  

Það gerum við jákvæðri nálgun 
á verkefnin okkar og uppbyggi-
legri umræðu um það sem fram 
undan er.  Eftir því sem við verð-
um fleiri, þess betur verðum við 
í stakk búin að bjóða upp á fjöl-
breytni í þjónustu. Við erum nú 
þegar komin með strætó til að 
tengja Stokkseyri, Eyrarbakka og 
Selfoss. Næst á dagskrá í sam-
göngumálum verður að koma 
á ferðum innanbæjar á Selfossi. 
Þetta eru mjög spennandi tímar 
og það er áhugavert að sjá hvern-
ig áhrif þessi hraða uppbygging 
kemur til með að hafa á sam-
félagsgerðina hér.

Við erum í gríðarmiklum fjár-
festingum og framkvæmdum á 
hverju ári. Allt eru þetta verkefni 
til að taka á móti fleiri íbúum og 
bæta aðstöðu þeirra sem fyrir 
eru, til dæmis með því að byggja 
leikskóla og grunnskóla, og til 
að gera sveitarfélagið eftirsókn-
arverðara með því að byggja 
upp íþróttamannvirki. Það var 
hér í alltof langan tíma ákveð-
in stöðnun varðandi þann þátt 
– og íþróttamannvirkin okkar 
voru úr sér gengin. Síðustu árin 
höfum við smám saman ver-
ið að byggja þau upp m.a. með 
nýjum upphituðum gervigras-
velli, fjórum battavöllum og nýju 
íþróttahúsi.  Framundan eru stór 
verkefni, eins og endurbygging 
og endurnýjun á Sundhöll Sel-
foss sem verður byrjað á á þessu 
ári, einnig uppbygging á íþrótta-
vallasvæðinu þar sem bæði þarf 
að byggja upp aðalleikvang fyrir 
knattspyrnu og frjálsar íþróttir. 
Verðum með landsmót UMFÍ  
árið 2012 og þá verður þetta allt 
að vera klárt. Svo þarf að koma 
hér upp fjölnota íþróttahúsi á 
næstu árum. Við erum að tala 
um fjárfestingar sveitarfélagsins 
í íþróttamannvirkjum upp á ríf-
lega einn milljarð.  Árborg ætl-

ar innan fárra ára að vera kom-
in í hóp sveitarfélaga sem eru í 
fremstu röð á þessu sviði.“

Blómlegt menningarlíf
Tónlistarlíf mjög öflugt í Ár-

borg. Þar er rekinn Tónlistarskóla 
Árnesinga sem er rekin af hér-
aðsnefnd Árnesinga. Aðalaðset-
ur skólans er á Selfossi, auk þess 
sem útibú eru víða í sýslunni. 
Tónlistarskólinn er með stærstu 
tónlistarskólum landsins og þar 
er kennt á öll almenn hljóðfæri. 
„Tónlistarlífið er mjög blómlegt 
og margir góðir tónlistarmenn 
sem hafa vaxið hér upp og gengið 
í þennan skóla,“ segir Ragnheið-
ur. „Það má alveg segja að sé ein 
af rósunum í vendinum okkar. 
Hér eru líka margir kórar starf-
andi, menningarlífið blómstrar 
almennt mjög vel hér. Leikfélag-
ið okkar á 50 ára starfsafmæli á 
þessu ári og við erum mjög stolt 
af þeirri starfsemi. Við erum 
nú að láta gera þarfagreiningu 

vegna húsnæðis fyrir menning-
arstarfsemi og eiga niðurstöður 
að liggja fyrir í lok sumars. Ég 
vildi sjá þessa starfsemi í miðbæ 
Selfoss, þar á eftir að verða fjöl-
breytt mannlíf innan fárra ára.

Við höfum verið með menn-
ingarhátíð hér frá árinu 2003 
– Vor í Árborg – þar  sem við 
leggjum áherslu á að hátíðin fari 
fram í öllum byggðakjörnunum 
og núna í vor stendur hún í tíu 
daga vegna þess að við erum að 
halda upp á tíu ára afmæli sveit-
arfélagsins. Þá er áherslan á að 
allir þeir sem taka þátt í menn-
ingarstarfi í sveitarfélagi fái 
þarna tækifæri til að kynna og 
koma fram með sína afurð. Það 
er kallað í alla til að vera þátttak-
endur. Undirbúningur er hafinn 
og mikill hugur í fólki. Hátíðin 
hefur fram til þessa verið mjög 
vel sótt og stendur að þessu 
sinni frá 8. til 18. maí. Í tilefni af-
mælisins þá verður líka gefið út 
sérstakt afmælisblað sem dreift 
verður í öll hús í sveitarfélaginu.

Við létum nýlega vinna fyr-
ir okkur stefnumörkun fyrir 
íþrótta- og tómstundastarf. Sú 
stefnumörkun var unnin í sam-
starfi við öll félög og klúbba sem 
vinna að íþrótta- og tómstunda-
starfi í sveitarfélaginu. Öflugt  
íþrótta- og tómstundastarf er 
mjög mikilvægt fyrir sveitarfé-
lagið og alla sem þar búa.  Það 
er nauðsynlegt að vinna mark-
visst að uppbygginu þess og því 
tókum við ákvörðun um að fara í 
vandlega greiningu á því hvað og 
hvernig best sé að haga málum 
mati þeirra sem starfa á þessum 
vettvangi.  Það er mat þeirra sem 
gera skýrsluna að það sé mikill 
félagsauður í þessu samfélagi. 
Það er jafnframt þeirra álit að 
brýnasta verkefnið sé að stilla 
saman þessa krafta til að byggja 
upp enn betra umhverfi. 

Eftir því sem við 
verðum fleiri, þess 
betur verðum við í 
stakk búin að bjóða 
upp á fjölbreytni í 
þjónustu. Við erum 
nú þegar komin 
með strætó til að 
tengja Stokkseyri, 
Eyrarbakka og Sel-
foss. Næst á dagskrá 
í samgöngumálum 
verður að koma á 
ferðum innanbæjar 
á Selfossi. 

Framundan eru 
stór verkefni, eins 
og endurbygging 
og endurnýjun á 
Sundhöll Selfoss 
sem verður byrjað 
á á þessu ári, einn-
ig uppbygging á 
íþróttavallasvæð-
inu þar sem bæði 
þarf að byggja upp 
aðalleikvang fyr-
ir knattspyrnu og 
frjálsar íþróttir. 
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Tjarnabyggð í sveitarfé-
laginu Árborg er tvímæla-
laust einn af nýstárlegustu 
og mest spennandi búsetu-
möguleikum sem bjóðast 
í dag. Þar hefur svokölluð 
„búgarðabyggð“ verið skipu-
lögð á tæplega 600 hektarar 
svæði. Nú þegar hefur verið 
selt á annað hundrað lóða í 
fyrsta til þriðja áfanga en á 
hverri lóð má byggja allt að 
1.500 fermetra. Jarðvegs- og 

gatnaframkvæmdum hefur 
þegar verið lokið og má segja 
að allt sé komið á svæðið; 
hitaveita, rafmagn, götur 
(bundið slitlag á tvo fyrstu 
áfangana) – og ljósleiðarar 
og hefur því Tjarnabyggðin 
bestu fjarskipti sem völ er á. 

Einn af fjölmörgum kostum 
Tjarnabyggðar er að hver og 
einn ræður sínu húsi. Það er 
enginn sem segir hvernig hús 
má vera á lóðinni, hvernig íbúð-

arhúsið á að vera í laginu, hvort 
einnig megi vera þar hunda-
kofi, hesthús, skemma fyrir 
fullorðinsdót, gróðurhús, listi-
garður, eða bara kálgarðar. Það 
er enginn vafi að búsetuform 
af þessu tagi hentar Íslending-
um vel – enda segir Jörundur 
Gauksson framkvæmdastjóri 
Búgarðabyggðar að salan á 
lóðunum fari mjög vel af stað. 
Það eru núna rétt tæp tvö ár 
frá því að framkvæmdir hófust. 

Engu að síður er búið að gera 
220 lóðir byggingarhæfar. Þar 
af eru á annað hundrað seldar, 
unnið í tuttugu og átta húsum 
- og níu fjölskyldur fluttar inn.

Þrjú hundruð fimmtíu og níu 
búgarðar

Búgarðabyggð segir Jörund-
ur fyrirbæri sem kemur frá 
sveitarfélaginu Árborg inn á 
aðalskipulag 2005 til 2025. 
„Með því tók sveitarfélagið 
ákvörðun um að bjóða upp á 
nýjan búsetukost þar sem þér 
gefst kotur á að kaupa stóra 
lóð  úti í sveit þar sem þú mátt 
byggja stórt einbýlishús, ásamt 
útihúsum en jafnframt að njóta 
allrar þjónustu frá sveitarfé-
laginu til jafns við þéttbýlis-
búana. Þannig má sem dæmi 
taka að í Tjarnabyggðinni er 
hitaveita, snjómokstur, sorp-
hirða og börnin í Tjarnabyggð 
fara í Sunnulækjarskóla á Sel-
fossi. Það sem er umfram er 
að Árborg annast skólaakstur 
á svæðinu og keyrir börnin til 
og frá skóla. Það má því segja 
að þarna sé búið að skapa nýtt 
fyrirbæri sem hefur bæði ein-
kenni þéttbýlis og sveitarinn-
ar. 

Helsti munurinn á þéttbýl-
inu og búgarðabyggð liggur í 
heimildunum til bygginga. Í 

búgarðabyggð má byggja allt 
að fimmtán hundruð fermetr-
um, sem sagt íbúðarhús og úti-
hús og þar getur fólk verið með 
húsdýrahald.“ 

Tjarnabyggðin hefur þá sér-
stöðu að vera þrjú hundruð 
fimmtíu og níu búgarðar á sex 
hundruð hekturum lands. Þar 
er því hratt að myndast nýr 
byggðakjarni í Árborg. Þá verða 
þetta fjórir þéttbýliskjarnar; 
Stokkseyri og Eyrarbakki, höf-
uðstaðurinn Selfoss og síðan 
Tjarnabyggð sem verður mörg 
hundruð manna byggð, sem 
mynda sveitarfélagið Árborg. 

Dagleg tengsl við náttúruna
„Sérstaða Tjarnabyggðar 

liggur líka í ósnortinni nátt-
úru allt í kring, segir Jörundur. 
„Þar eru víðáttumiklar bújarð-
ir, lönd á náttúruminjaskrá og 
fuglafriðlönd sveitarfélagsins.“ 

Um það bil allt land norðan 
Tjarnabyggðar – að Ölfusá – er 
í eigu fjölskyldunnar í Kaldr-
aðanesi. Sjálfur er Jörundur er 
fæddur í Kaldaðaranesi og ólst 
þar upp. Fyrir þremur árum 
keypti hann gömlu hjáleiguna 
Hreiðurborg í því skyni að hafa 
forræði á náttúruvernd á svæð-
inu. „Okkar lönd ligja að fugla-
friðlandi sveitarfélagsins,“ seg-
ir hann. „Við höfum í áratugi 

Sveitalíf í þéttbýli
Í Tjarnabyggð í Árborg byggir hver og einn eftir sínu nefi, yfir fjölskylduna, hunda, hesta, tómata og rósir

Myndin er tekin í átt að Stokkseyri og Þjórsárósar sjást austast á myndinni. Hér sjást framkvæmdir í suðurhluta fyrsta og annars áfanga en áfangarnir eru sex og skiptast í norður- og suðurhluta og er það 
stofnbrautin Tjarnabraut sem skiptir þeim.
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tryggt friðinn hér fyrir fuglana 
og teljum okkur vera líklegust 
til að lífríkið fái að haldast í 
friði. Þetta er alið upp í okkur 
alla tíð og við höfum hugsað 
okkur að skila þeirri arfleifð 
til okkar afkomenda, auk þess 
sem við getum stýrt því hvern-
ig gengið er um svæðið.“

Jörundur segir mannlífsflór-
una koma til með að verða afar 
fjölbreytta í Tjarnabyggð. „Í 
upphafi keyptu nokkrir verk-
takar nokkrar lóðir hver en 
eftir það hafa þetta verið ein-
staklingar. Flestir hafa ákveð-
ið sjálfir að byggja yfir sig og 
fjölskyldur sínar í Tjarnabyggð. 
Þetta er nánast allt fjölskyld-
fólk, nokkrar af Suðurlandi 
en langflestar af Stór-Reykja-
víkursvæðinu. Meirihlutinn 
er fólk í yngra kantinum, með 
börn, en þó er inn á milli fólk 
sem er farið að reskjast og ætl-
ar að enda hér, fólk sem vill 
hafa nóg pláss, vill geta ræktað 
sinn garð, haft heitan pott og 
látið fara virkilega vel um sig.“

 Breyting á lífsstíl
„Það sem er þó einkennandi 

fyrir hópinn er að þetta er fólk 
sem hefur áhuga á að hanna 
sitt eigið einbýlishús og um-
hverfið í kringum það og fletta 
því saman við sitt áhugasvið. 
Sumir vilja bara njóta frið-
sældar sveitarinnar og þess að 
eiga stóra jörð, á meðan aðr-
ir hafa áhuga á að byggja yfir 
áhugamálin, hvort sem það 
er skemma yfir fullorðinsleik-
föngin eða hestana.“ 

Það er töluvert um það að 
þeir sem eru að byggja þarna 
vinni á höfuðborgarsvæðinu 
og ætli sér að gera það áfram. 
Sumir eiga hunda – sem er 
tómt basl í borginni, að ekki sé 
talað um hesta. Þeir sem búa í 
borginni og eru með hesta, eru 
hreinlega aldrei heima. Eftir 

langan vinnudag, skreppa þeir 
heim til að skipta um föt til 
að fara upp í Víðidal að sinna 
hestunum. Það er algengt að 
konan sé alltaf ein heima með 
börnin. Hér koma menn heim 
úr vinnunni og rölta sér út í 
hesthúsið sem er á þeirra eigin 
lóð. Það þarf ekkert að fara út 
fyrir bæinn til að sinna hest-
unum og börnin geta tekið 
þátt í því. Þetta er breyting á 
lífsstíl. Það er sífellt algengara 
að ungu fólki með börn finnist 
eftirsóknarvert að flytja út fyr-
ir borgina, byggja sitt hús eftir 
eigin höfði og skynsemi, sam-

eina heimilishald og áhuga-
mál – og þurfa ekkert að hafa 
áhyggjur af því að keyra börnin 
og sækja. Þeim er ekið í skól-
ann og heim aftur.“

Að rækta garðinn sinn
En ekki eru allir með dýra-

hald eða börn. Þegar Jörund-
ur er spurður hvaða kostum 
Tjarnabyggðin sé búin fyrir þá 
sem ekki hafa áhuga á að rækta 
truntur, eða „geldfuglinn,“ það 
er að segja, hópinn sem á börn 
sem eru flogin úr hreiðrinu, 
minnir hann á að hver og einn 
geti gert það sem hann langar 

til á sinni lóð. Þar sé, til dæmis, 
hægt að hafa vænan, listigarð, 
matjurtargarð og gróðurhús.  
„Þarna er hitaveita og það eru 
margir með græna fingur, eink-
um fólk sem er að eldast. Þegar 
hraðinn minnkar áttar fólk sig 
á því að það hefur allt sem það 
þarf og getur snúið sér að því 
að rækta garðinn sinn. Lóð-
in er það stór að það er hægt 
að njóta þess að rækta nánast 
hvað sem er. Kosturinn við 
veðráttuna á þessum slóðum 
er að hér er alltaf blíða. Landið 
liggur lágt, þannig að þetta er 
snjólétt svæði og fremur hlýtt, 

ekki vandræði með færð. Suð-
urland er nokkuð vandamála-
laust í veðri. Það er ekkert sem 
veldur töfum í samgöngum og 
það er undantekning ef menn 
lenda í vandræðum. 

Í því samhengi má líka nefna 
að um Tjarnabyggðina liggja 
göngu og reiðstígar sem tengja 
þessa byggð við göngu- og 
reiðleiðir í sýslunni. Þú getur 
því gengið út um dyrnar heima 
hjá þér með tjald og bakpoka 
– og haldið nánast hvert á fjöll 
sem er; eða skellt þér á bak þín-
um hesti í þínum túngarði og 
sömuleiðis notið þess að ríða 
út, hvert sem hugurinn stefnir. 
Og ég myndi kannski bæta því 
við að líklega eru bestu með-
mælin þau að nú þegar hafa 
tveir sveitarstjórnarmenn í Ár-
borg keypt sér lóðir hér.“

Fyrir þá sem hafa áhuga á 
að kynna sér enn fremur kosti 
þessa áhugaverða samfélags, 
skal bent á heimasíðuna www.
tjarnarbyggd.is

Sumir vilja bara 
njóta friðsældar 
sveitarinnar og þess 
að eiga stóra jörð, 
á meðan aðrir hafa 
áhuga á að byggja 
yfir áhugamálin, 
hvort sem það er 
skemma yfir fullorð-
insleikföngin eða 
hestana.“ 

Kosturinn við veðr-
áttuna á þessum 
slóðum er að hér er 
alltaf blíða. Landið 
liggur lágt, þannig 
að þetta er snjólétt 
svæði og fremur 
hlýtt, ekki vandræði 
með færð. Suð-
urland er nokkuð 
vandamálalaust í 
veðri.

 Jörundur Gauksson framkvæmdastjóri Búgarðabyggðar. Mynd Ingó.



�0    

Suðurbyggð er fyrirtæki 
sem selur byggingalóðir 
á Selfossi – hefur reynd-
ar búið til heilt hverfi þar 
í bæ og er með samtals sex 
hundruð lóðir í sölu. Svæð-
ið er í framhaldi af núver-
andi byggð á Selfossi, en 
Suðurbyggð keypti landið, 
sem er 32 hektarar og hefur 
unnið að skipulagingu á því 
með bæjarstjórn Árborgar 
frá fyrsta degi.

Suðurbyggð verður um tvö 
þúsund manna byggð og býður 
upp á mikinn fjölbreytileika í 
lóðum og byggingum, þar sem 
byggingaskilmálar eru afar 
opnir.

Bjarni Kristinsson fram-

kvæmdastjóri Suðurbyggðar 
segir gatnagerð í fyrsta áfanga 
lokið og að nú styttist í að 
fyrstu húsin fari að rísa, þeg-
ar sé farið að sækja um leyfi 
fyrir teikningum hjá hjá fram-
kvæmdasviði Árborgar. 

Í fyrsta áfanga eru einbýlis-
hús, parhús og raðhús, segir 
Bjarni, þegar hann er spurð-
ur hvers konar byggð verði á 
svæðinu. “Við erum að upplifa 
það að fólk vill frekar búa í sér-
býli en fjölbýli. Fólk sem hefur 
samband við okkur frá Reykja-
vík er að sjá möguleika á að 
selja eignina sína þar og eign-
ast 200 fermetra einbýlishús 
fyrir sama pening og blokkarí-
búð í Reykjavík.” 

Eignarlóðir
En þeir eru fleiri kostirnir 

hjá Suðurbyggð vegna þess að 
hver lóð sem þeir selja er eign-
arlóð. “Kaupendurnir borga 
því enga lóðaleigu og því má 
segja að lóðin sé mun ódýrari 
en hjá Árborg. Lóðaleigan sem 
er inni í fasteignagjöldunum 
fellur út, þar sem þú átt lóðina 
sjálfur.”

Bjarni segir Suðurbyggð hafa 
reynt að hanna fyrsta og annan 
áfanga þannig að lóðirnar væru 
stórar og byggingarreiturinn 
rúmur. “Þú getur leikið þér 
nokkuð hvað arkitektúr varðar, 
jafnvel verið með útskot hér og 
þar án þess að vera kominn að 
einhverjum mörkum – og get-

Einbýlishúsalóðir með möguleika
Suðurbyggð selur stórar og ódýrar lóðir sem veita meiri sveigjanleika og frelsi í 
hönnun einbýlishúsa en gerist og gengur

Innifalið í lóðaverðinu eru gatnagerðagjöld og því sumar lóðirnar ódýrari en 
hjá sjálfu sveitafélaginu auk þess sem ekki þarf að greiða lóðaleigu af eigna-
lóðum né fara í gegnum stífar  útlutunarreglur.  Suðurbyggð í samvinnu við 
Glitni býður uppá lóðalán þar sem hægt er að fresta greiðslu lóðar á meðan 
verið er að koma húsinu upp til að liðka fyrir framkvæmdum.

Bjarni Kristinsson  
framkvæmdastjóri  
Suðurbyggðar.  
Mynd ingó



      21  

„Við erum að upp-
lifa það að fólk vill 
frekar búa í sérbýli 
en fjölbýli. Fólk sem 
hefur samband við 
okkur frá Reykjavík 
er að sjá möguleika 
á að selja eignina 
sína þar og eignast 
200 fermetra ein-
býlishús fyrir sama 
pening og blokkar-
íbúð í Reykjavík.” 

 Séð yfir fyrsta áfangann, Sunnulækjarskóli í baksýn.

Hraunhella 1.  200 m2 einbýli sem verið er að hanna og er á tilboðsverði um 22 milljónir fokhelt
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ur byggt þér býsna stórt hús.
Það er mjög stutt í nýjasta skól-
ann, Sunnulækjarskóla, einnig 
er leikskólinn Hulduheimar í 
næsta nágrenni og það er stutt 
í flesta þjónustu.

Engu að síður er næsti áfangi 
hjá okkur hugsaður sem versl-
un og þjónusta. Það er kominn 
tími til að auka slíkt í þessum 
útjaðri Selfoss og það segir sig 
sjálft að þegar risin er tvö þús-
und manna byggð, sjáum við 
klárlega fyrir okkur þörf fyr-
ir miðju sem getur þjónustað 
það. Hingað til hefur öll versl-

unar- og bankaþjónusta verið í 
miðbæ Selfoss en við hugsum 
okkur að breyta því..”

Einbýlishús á 22 milljónir
Suðurbyggð hefur gert gatna-

gerðarsamning við Árborg og 
öll sú þjónusta sem veitt er í 
sveitarfélaginu verður veitt í 
Suðurbyggð. 1. áfangi hverf-
isins er inni á aðalskipulagi Ár-
borgar og er nú þegar tilbúinn 
til afhendingar, 2. áfangi er í 
skipulagsferli.

Þegar Bjarni er spurður 
hverjir séu helst að kaupa lóð-

irnar í fyrsta áfanga, segir hann 
að fjölskylufólk sé að kaupa 
einbýlishúsalóðirnar en verk-
takar raðhúsa- og parhúsa-
lóðirnar. “Hvað fjölskyldurnar 
varðar, þá er þetta ungt fólk 
og nú þegar hafa nokkrar fjöl-
skyldur úr Reykjavík fest kaup 
á þeim. Þetta er ungt fólk með 
börn, en við verðum áþreif-
anlega vör við það að ungt 
fólk sé farið að horfa út fyrir 
höfuðborgarsvæðið. Það er 
mjög eðlilegt, þegar þú skoðar 
kostnaðarmuninn. Við höfum 
hannað þetta hverfi frá A til Ö 

og bjóðum fólki líka að byggja 
fyrir það fokheld hús. Sem 
dæmi, þá erum við núna með 
tvö hundruð fermetra einbýlis 
hús og erum að selja það fok-
helt á 22 milljónir.” 

Fleiri kostir
Eins og allir vita stendur fyrir 

dyrum að breikka Suðurlands-
veginn og þá er farið að skipta 
sáralitlu máli hvort þú keyrir í 
vinnuna frá vesturbæ Reykja-
víkur, úr Mosfellsbæ eða Ár-
borg, einkum þegar litið er á 
það að mörg stórfyrirtæki með 

fjölda manns í vinnu eru stað-
sett í útjaðri Reykjavíkur, nærri 
Suðurlandsveginum.

“En kostirnir eru fleiri,” seg-
ir Bjarni. “Þetta svæði er mjög 
flatlent og það er stutt niður á 
fast. Það er mjög jákvætt fyr-
ir þá sem eru að byggja þarna. 
Tengingin inn í hverfið er mjög 
góð, vegna þess að gata sem 
heitir Suðurhólar gengur í 
gegnum allt hverfið frá austri 
til vesturs og aðkoman verður 
á allan hátt mjög aðgengileg. 

Nánari upplýsingar er að 
finna á www.sudurbyggd.is.

Hraunhella 2.  200m2 Einbýli sem búið er að hanna fyrir viðskiptavin og er á tilboðsverði 22 milljónir fokhelt.

Verktakar hafa sýnt 
þessu verkefni mikinn 
áhuga þar sem ekki er 
um stífar úthlutunar 
reglur að ræða.  Hér 
gildir bara að hafa 
samband við okkur og 
ná samkomulagi um 
kaup og kjör.  Sérstak-
lega hafa verktakar 
sýnt götunni, Gráhellu 
áhuga, sem er væn-
legur kostur fyrir þá.  
Þar er um að ræða 14 
íbúða lengjur á tveim-
ur hæðum og miklir 
möguleikar enda 
mikil vöntun á litlum 
einstaklingsíbúðum á 
svæðinu.

Gráhella 14 íbúðir á tveim hæðum 
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Í aðeins tveggja og hálfs 
kílómetra fjarlægð suð-vest-
ur frá Selfossi, í landi jarð-
arinnar Byggðarhorns, hefur 
verið skipulögð íbúðabyggð 
fyrir þá sem vilja njóta frels-
is en jafnframt nærveru við 
þéttbýli. Lóðirnar eru marg-
falt stærri en gengur og ger-
ist og á þeim er leyfilegt að 
reisa bæði stór íbúðarhús og 
byggingar til húsdýrahalds. 
Byggðin hefur verið nefnd 
búgarðabyggð og óhætt að 
segja að um sé að ræða sann-
kallaðan sælureit fyrir þá 
sem kjósa hvíld frá rauðum 
ljósum og langvarandi leit að 
bifreiðastæðum!

Byggðarhorn er einstaklega 
vel í sveit sett fyrir þá sem hafa 
ánægju af útivist. Þaðan er stutt 
til Þingvalla, á Hengilsvæðið, 
að heillandi suðurströndinni 
með sínu fjölbreytilega fuglalífi 
og ótæmandi möguleikum til 
skemmtunar fyrir alla fjölskyld-
una.

Sveitasetur og heimili í þéttbýli
Við skipulag Byggðarhorns-

byggðarinnar var lögð áhersla á 
að samþætta kosti sveitaseturs 
og heimilis í þéttbýli. Sem dæmi 
um kostina má nefna að stutt 
verður fyrir börn og unglinga 
að sækja skóla á Selfossi. Þar 
geta ungmennin einnig stundað 
tónlistarnám, íþróttir og ann-

að félagslíf og skólafélagarnir 
sem búa á Selfossi verða í seil-
ingarfjarlægð. Vegalengdin til 
Selfoss, 2,5 km, er heldur ekki 
meiri en svo að þangað er jafn 
auðvelt að skreppa í búð eins og 
í verslun í Reykjavík, vanhagi 
fólk um eitthvað smálegt. Sama 
gildir einnig um heilsugæsluna 
sem er að sjálfsögðu fyrir hendi 
á Selfossi. Búgarðabyggðin sem 
slík á sér því tæpast hliðstæðu 
þar sem þetta er lokuð byggð í 
göngufæri frá öflugri þjónustu í 
þéttbýli enda mun Sveitarfélagið 
Árborg þjónusta Byggðarhorn 
á sama hátt og aðra skipulagða 
byggð í dreifbýli.

 
Fjölbreittir byggingarreitir og 
gróið land

Engin lóð er eins í Byggð-
arhorni. Landið hefur verið 
hæðarmælt og byggingarreit-
ir yfirleitt settir niður á hæstu 
staði í landinu, sem er þó að 
jafnaði fremur slétt. Bygginga-
reitirnir eru það rúmir að fólk 
getur fært hús sín þó nokkuð til 
eftir því sem aðstæður og lands-
lag leyfir.

Landið á þessum slóðum er 
vel gróið og að stærstum hluta 
graslendi. Í framræsluskurðum, 
sem þarna eru, má sjá að víðast 
er skammt niður á klappir svo 
auðvelt verður að komast nið-
ur á fast þegar byggingarfram-
kvæmdir hefjast og þar með 
verður kostnaðurinn minni en 

ella.
 

Lágt lóðaverð
Verð á lóðum í búgarða-

byggðinni er mun lægra en ætla 
mætti og fermetraverðið er 
aðeins brot af því sem algengt 
er á höfuðborgarsvæðinu. Öll-
um lóðum verður skilað með 
heitu og köldu vatni, rafmagni 
og háhraðafjarskiptatengingu í 
jarðstreng. Bundið slitlag verð-
ur á vegum og meðfram vegum 
verður lágstemmd veglýsing 
en ekki háir ljósastaurar eins 
og gerist í þéttbýli og lýsa þá 
upp allt umhverfi sitt. Lýsingin 
mun því auka enn frekar sveita-
stemminguna sem þarna mun 
ríkja en verður þó að sjálfsögðu 
næg til umferðarlýsingar. Einn-
ig verður sett upp lýsing við 
göngustíga.

 
Atvinnurekstur

Í aðalskipulagi Árborgar er 
leyfileg starfsemi á svæðinu 
skilgreind sem „allur venju-
legur landbúnaður”. Í því felst 
meðal annars að heimilt er að 
starfrækja í búgarðabyggð-
inni bændagistingu, dýrahald, 
ræktun, tamningar og reið-
skóla. Leigja má út gróðurreiti 
fyrir matjurta- eða skólagarða 
og stunda fræðslustarfsemi og 
námskeiðahald um ræktun, 
náttúru, gróður, meðferð og 
ummönnun húsdýra. Einnig er 
heimilt að setja á fót starfsemi 

sem talist getur eðlileg þjónusta 
við íbúa viðkomandi hverfis svo 
sem verslun, hreinlegan iðnað, 
margs konar þjónustustarf-
semi, leiksvæði og annað sem 
ekki mun valda íbúum óþæg-
indum sökum  lyktar, hávaða, 
óþrifnaðar, sjónmengunar eða 

óeðlilegra mikillar umferðar. Þá 
er búgðarabyggðin kjörin til að 
stunda listtengda atvinnustarf-
semi eins og myndlist, ritstörf 
og tónlist.

Nánari upplýsingar um bú-
garðabyggðina er að finna á 
slóðinni www.byggdarhorn.is

Búgarðabyggðin Byggðarhorn:

Sælureitur við Selfoss
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Arnarneshæðin er stærsta 
einstaka byggingaverkefni 
sem ráðist hefur verið í á 
Íslandi – íbúðir í fjölbýlis-
húsum og raðhúsum.  Árið 
2006 tók Hanza-hópurinn 
við verkefninu sem þá var ný-
hafið, alls 335 einingum, rað-
húsum og íbúðum í fjölbýli 
en starfsvettvangur fyrirtæk-
isins tengist þróun, skipulagi, 
hönnun og rekstri byggingar- 
og fasteignaverkefna, bæði 
í nýbyggingum, endurgerð 
og umsýslu fasteigna, þróun 
lóða, landa og hvers konar 
byggðasvæða. 

Hjónasvítur með fataherbergi
Núna er lokið fyrstu tveimur 

áföngunum og á annað hundr-
að eignir seldar og verið að hefja 
sölu á síðasta áfanganum og 
reiknað með að framkvæmdum 
við hann ljúki í byrjun árs 2010 
– en fyrstu íbúðir verða tilbúnar 
til afhendingar núna í apríl. 
Íbúðirnar eru í þessum áfang-
anum eru austast í lægðinni, 
næst Bæjabrautinni.  

„Það sem þessi þriðji áfangi 
hefur fram yfir hina áfangana,“ 
segir Sigrún Þorgrímsdóttir 
framkvæmdastjóri Hanza-hóp-
sins, „er að þarna er verið að 
koma til móts við þarfir sem 
hefur ekki verið sinnt svo mik-
ið hingað til og við viljum meina 
að sé ný hugsun í íbúðagerð. Það 
sem einkennir þessi fjölbýlishús 
er fyrst og fremst hvað er allt 
mjög rúmgott. Þarna eru íbúðir 
frá hundrað fermetrum og upp 
í 160 fermetra, en yfirleitt bara 
með einu eða tveimur svefnher-
bergjum. Húsin eru öll tveggja 
hæða með bílageymslu undir 
en samt lyftuhús og allar íbúð-
ir með sérinngangi frá svölum. 
Nýbreytnin felst í i því að flest-
ar íbúðirnar eru með hjónasvítu 
og þá er þar sérbaðherbergi 
fyrir hjónin og rúmgott fata-
herbergi. Stærri íbúðir eru allar 
með tveimur baðherbergjum og 
barnaherbergin af þeirri stærð 
sem áður þekktust sem hjóna-
herbergisstærð, þannig að þau 
eru mjög rúmgóð.“

Rúmgott á milli húsa
„Annað nýnæmi í þessum hús-

um er áhersla á stórar geymslur. 
Margar geymslurnar eru með 
tvöföldum hurðum þannig að 
inn í þær má koma litlum bíl, 
eða fellihýsi. Þær nýtast því eins 
og bílskúr eða frístundaaðstaða, 
en jafnframt fylgir öllum íbúð-
um stæði í bílageymslu.“ 

Þegar Sigrún er spurð hver sé 
kveikjan að þessum breytingum, 
segir hún: „Við höfum hlustað á 
markaðinn; hlustað á hvað fólk 
saknar í hefðbundnum íbúðum 
og hvað það dreymir um. Margir 
kvarta yfir því að þeir geti ekki 
flutt úr stóru húsunum vegna 
þess að þeir eigi svo mikið dót 
sem þeir komi ekki fyrir og svo 
er það allt fullorðinsdótið eins 

Við höfum hlustað á markaðinn
Hanza-hópurinn með nýja hugsun í íbúðagerð

Það sem einkennir 
þetta hverfi er sú 
lágreista byggð sem 
þarna er. Hæstu hús-
in eru þriggja hæða 
og mjög rúmgott á 
milli þeirra, þann-
ig að flestar íbúðir 
njóta nokkurs út-
sýnis þótt þær séu á 
jarðhæð. 

 Mynd Ingó.
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og mótorhjól og vélsleðar. Það er 
einn og einn sem kvartar yfir því 
að þeir komi ekki rennibekknum 
fyrir – en þeir eru fáir. 

Það sem einkennir þetta hverfi 
er sú lágreista byggð sem þarna 
er. Hæstu húsin eru þriggja hæða 
og mjög rúmgott á 
milli þeirra, þannig 
að flestar íbúðir njóta 
nokkurs útsýnis þótt 
þær séu á jarðhæð. 
Húsin eru öll einangr-
uð utan frá og klædd 
varanlegri álklæðn-
ingu. Við höfum líka 
lagt áherslu á að vera 
með ál-glugga og ál-
svalahurðir þannig 
að viðhald verði sem 
allra minnst.“ 

Greiðfærni til allra átta
Sigrún segir land-

fræðilega staðsetn-
ingu hverfisins enn 
eina rósina í hnappa-
gat Arnarneshæð-
arinnar. „Þetta er 
aflokað hverfi – eng-
inn gegnumakstur en 
liggur samt mjög vel við öllum 
umferðaræðum, eins og Hafn-
arfjarðarveginum og Reykja-
nesbrautinni og það er örstutt 
til allra átta. Í dag, þegar tími 
manna í umferðinni er farinn 
að aukast til muna, er verðmæti 
góðrar legu íbúðasvæðisins orð-
ið harla mikið. Eitt af því sem 
við heyrum frá fólki sem er flutt 
í hverfið, hvað þaðan er fljótlegt 
að komast í vinnu, í Kringluna 
og í Smáralindina. Greiðfærnin 
er það sem kemur fólki mest á 
óvart.“

Draumasveitarfélagið
Í hverfinu sjálfu er engin bein 

þjónusta, fyrir utan að gert er ráð 
fyrir leikskóla, sparkaðstöðu og 
leiksvæði fyrir börnin – en syðst 
í hverfinu eru bæði barnaskólinn, 
framhaldsskólinn, íþróttahverfið 
og sundlaugin. Þangað er stutt að 
fara og án þess að þurfa að fara 
yfir umferðargötu. „Garðabær er 
mjög vaxandi bæjarfélag,“ segir 
Sigrún, „og fékk hæstu einkunn 
annað árið í röð fyrir að vera 
draumasveitarfélgið. Það er stutt 
í alla útivist; golfvöllinn, göngu-
svæði og Garðabær hefur verið 
duglegur við að gefa út kort með 

gönguleiðum. Síðan var verið að 
skipulegga nýtt íþróttahús á nýju 
svæði þarna syðst í hverfinu. 

Þarna er ekki mikill þéttleiki 
byggðar – þannig að það loftar 
dálítið um. Íbúarnir hafa meira 
persónulegt rými en gengur og 

gerist – því þegar upp er staðið 
þá vill fólk ekkert vera með alla 
ofan í sér. Það er ríkt í okkur Ís-
lendingum að vilja sjá til sjávar 
og sjá til fjalla. Aðaláhugamál 
okkar hefur nú gjarnan verið 
veðrið og við viljum geta séð 
hvort það er brim á hafinu eða 
snjór í fjöllum. 

Með þarfir nútímafjölskyldunnar 
í huga

Í þessu hverfi erum við líka 
að bjóða upp á nokkrar gerðir 
af raðhúsum. Þau eru á tveimur 
til þremur hæðum. Í stærri hús-
unum er sums staðar möguleiki 
á að vera með séríbúð á jarðhæð. 
Húsin eru hönnuð með þarf-
ir nútímafjölskyldunnar í huga 
og þá er hugað að rúmgóðum 
svefnherbergjum, fleiri baðher-
bergjum, fataherbergjum, ásamt 
því að hafa rúmgóð sameiginleg 
rými. Það eru alls staðar inn-
byggðir bílskúrar og einnig lögð 
áhersla á aðstöðu tilútiveru, bæði 
með verönd og mjög stórum 
svölum. Þessi hús verða afhent 
ýmist tilbúin til innréttinga eða 
tilbúin með öllum innréttingum 
og gólfefnum, það er að segja til-
búin til innflutnings. Þau eru frá 

215 upp í 300 fermetrar.“ 
Rétt eins og fjölbýlishúsin eru 

raðhúsin álklædd að utan en 
svo skreytt með ýmist harðvið-
arklæðningu eða flísum til að 
brjóta upp ytra formið. Í þeim, 
eins og fjölbýlunum, er allt gert 

til að tryggja sem minnst 
viðhald á næstu árum. Í 
þeim eru þrjú til fimm 
svefnherbergi, allt eftir 
stærð húsanna. Raðhúsin 
í þriðja áfanga  eru þegar 
komin í sölu en fjölbýlis-
húsin koma í sölu með 
vorinu. 

Komið til móts við kúnnann
„Hanza-hópurinn hef-

ur lagt áherslu á að brjóta 
sig út úr þessu fari sem 
tíðkast hefur og felst í því 
að allir eru að byggja eins, 
hvort heldur Reykjanes-
bær, Hafnarfirði, Kópa-
vogi eða Mosfellsbæ,“ seg-
ir Sigrún. „ Þetta er dálítið 
einsleitur markaður í dag 
– sama formúlan, sama í 
hvaða nýbyggingahverfi 
þú ert. Við komum úr fast-

eignasölum og erum vön að vera 
í samskiptum við kúnnana. Við 
teljum okkur þekkja þeirra óskir 
ágætlega og langar til að koma 
meira til móts við þær og leggj-
um metnað okkar í vel hannaðar, 
vel byggðar íbúðir á góðum stað.

Þarna er ekki mikill þéttleiki byggðar 
– þannig að það loftar dálítið um. Íbúarnir 
hafa meira persónulegt rými en gengur og 
gerist – því þegar upp er staðið þá vill fólk 
ekkert vera með alla ofan í sér. Það er ríkt í 
okkur Íslendingum að vilja sjá til sjávar og 
sjá til fjalla. 

Sigrún Þorgrímsdóttir framkvæmdastjóri Hanza-hópsins.
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S.H. Einingahús er fjöl-
skyldufyrirtæki sem hefur 
einkasöluumboð á Íslandi  
fyrir hinn virta sænska ein-
ingahúsaframleiðandann 
Värsasvillan. Undirbúning-
ur  innflutnings þessara húsa 
hefur nú staðið í um tvö ár og 
komu fyrstu húsin til lands-
ins í nóvember 2006. Þau 
voru reist í Reykjanesbæ, en 
síðan hafa risið fjögur hús og 
á þessu ári mun þeim fjölga 
um sjö. Rekstrarstjóri S.H. 
Einingahúsa er Halldór Jón 
Jóhannesson og segir hann 
reksturinn þríþættan. „  Við 
rekum jarðverktakafyrirtæki 
samhliða þessum innflutn-
ingi á húsunum. Við sjáum 
því um jarðvinnu í kringum 
húsin og höfum sérhæft okk-
ur í öllu sem tengist húsbygg-
ingum.  Þegar fólk kaupir hús 
hjá okkur, sjáum við því um 
pakkann frá A til Ö, vinnum 
jarðvegsvinnuna, tökum 
á móti húsinu, fjarlægjum 
pakkningarnar utan af þeim, 
setjum þau upp og getum 
gengið frá húsinu þannig að 
þú ert kominn með grasið í 
garðinn.“

Húsin koma með öllu, gólf-
efnum og heimilistækjum, öllu 
nema flísum. Þær velur fólk sjálf 
í katalóg hjá S.H. Einingahúsum. 
„Kostirnir við að kaupa svona 

hús eru margir,“ segir Halldór. 
„Fyrst og fremst er bygging-
artími stuttur. Eftir að þú legg-
ur inn pöntun hjá okkur,  er af-
greiðslufresturinn fjórir til sex 
mánuðir eins og staðan er í dag. 
Við reynum almennt að hafa 
afhendingartíma um fjóra mán-
uði. Eftir að húsið er komið á 
byggingarstað erum við í þrjá til 
fimm daga að gera það fokhelt. 
Þegar við reisum útveggina er 
heildarútlit hússins komið, ein-
ingarnar koma einangraðar  og 
klæddar að utan og innan, með 
hurðum, sem og glerjum í glugg-
um. Í þessum húsum er miklu 
meiri einangrun en gengur og 
gerist hér á landi og það er þre-
falt gler í öllum gluggum. Þetta 
eru með vandaðri timburhúsum 
sem þú getur fengið.

Halldór segir úrvalið af hurð-
um og gluggum afar fjölbreytt, 
sem og í heimilistækjum en hús-
in afhendast með þeim. „Stutt-
ur byggingartími þýðir minni 
fjármagnskostnaður,“ segir hann 
og bætir við:  „Eins erum við að 
bjóða þetta þannig að þegar þú 
kaupir hús af okkur, þá borgarðu 
um tíu prósent inn á þegar þú 
færð allar teikningar afhentar, 
en svo borgarðu okkur ekkert 
aftur fyrr en húsið er fokhelt. 
Þar fyrir utan er þessi leið mun 
ódýrari en þegar þú byggir frá 
grunni. Fermetraverð er í kring-

um 130 þúsund á fullbúnu húsi, 
fyrir utan lóð og sökkul. „

Húsin eru misstór og í raun 
og valmöguleikarnir endalausir 
að sögn Halldórs. „Ef þú finnur 
einhverja tekingu sem þér hug-
nast, geturðu breytt henni eins 
og þú vilt – jafnvel komið með 
þínar eigin skyssu. Þetta er ekki 
þannig að þú getir bara fengið 
þau hús sem eru á lista fyrirtæk-
isins, þótt þá sé afhendingartím-
inn vissulega styttri. Þetta er 55 
ára gamalt fyrirtæki og hefur 
mikla og langa reynslu af því að 
búa til ný hús. Fyrirtækið hefur 
alla tíð verið í eigu Borgenhard 
fjölskyldunnar . Framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins í dag er 
þriðji ættliðurinn sem tekur við 
stjórn. Annar ættliðurinn situr 
þó enn sem stjórnarformað-
ur, þannig að þetta er mjög vel 
rekið fyrirtæki. Gæðaeftirlitið 
innan fyrirtækisins hjá þeim er 
mjög strangt og allt timbur og 
efni sem þeir kaupa er sérvalið 
af þeim sjálfum. Þetta er því allt 
fyrsta flokkst timbur sem notað 
er í húsin.“

Halldór segir S.H. Einingahús 
alltaf taka tvo til þrjá Svía heim 
með sér til að reisa húsin.  „Þeir 
koma á vegum verksmiðjunn-
ar og gerþekkja því þessi hús. 
Við reistum sumarhús núna í 
haust, á staðnum voru aðeins 
tveir Svíar, ásamt kranabílstjóra 
og tveimur mönnum frá okkur. 
Við byrjuðum hálfníu að morgni 
mánudags að híf og klukkan 
kortér fyrir sex á þriðjudegi vor-
um við búin að afhenda húsið 
eins og þau vildu taka við því. Þá 
var búið að setja þakið á húsið en 
átti eftir að setja þaksteininn á.“ 

Fyrir þá sem áhuga hafa á 
þessum fallegu húsum er heima-
síða S.H. Einingahúsa www.var-

sasvillan.is

Minni kostnaður, styttri 
byggingartími
S.H. Einingahús bjóða upp á fjölbreytt úrval af sænskum einingahúsum.

Þar fyrir utan er 
þessi leið mun ódýr-
ari en þegar þú 
byggir frá grunni. 
Fermetraverð er í 
kringum 130 þúsund 
á fullbúnu húsi, fyrir 
utan lóð og sökkul. „

Halldór Jón Jóhannesson rekstrarstjóri og Kolbrún Sigtryggsdóttir. Mynd Ingó

Fífudalur 12, Reykjanesbæ.Hluti af tækjumfyrirtækisins að störfum,

Hamradalur 8



Fífudalur 12, Reykjanesbæ.

Fellirúllur
-Nýjung á Íslandi

Sumarhúsaeigendur ættu að skoða kosti fellirúlla þegar loka á bústaðnum vel og 

vandlega fyrir veturinn eða þegar enginn er í honum. Þær auka öryggið, sérstaklega 

gegn innbrotum því erfitt er að komast inn fyrir fellirúllur úr sterku áli. 

Hér á landi eru gluggar á húsum almennt hafðir stórir til þess að fá sem mest af 

dagsbirtunni inn. Fellirúllur koma í veg fyrir það að sólin hiti húsið of mikið og einnig 

að hún uppliti húsmuni. Að sama skapi gefa fellirúllurnar gott skjól í vetrarveðrum 

þegar vindur, regn og snjór lemur á gluggunum.

Fellirúllur má setja upp innan dyra eða utan. Hægt er að setja upp fellirúllur á eldri 

húsum eða gera ráð fyrir þeim á meðan húsið er í hönnun. 

Hægt er að fá fellirúllur í öllum stærðum og margvíslegum litum til þess að tóna við 

litaval hússins. Fellirúllurnar verða þannig prýði á hverju húsi fyrir utan þægindin 

sem fylgja. 

NOTAGILDI FELLIRÚLLANNA

1. Orkusparnaður: Hiti helst betur inni í húsum og hitastigið verður stöðugra. 

Þess vegna er hér um ákveðna einangrun að ræða.

2. Verndun innanstokksmuna: Fellirúllur vernda húsmuni fyrir 

upplitun af völdum sólarljóssins.

3. Hljóðvörn: Fellirúllur einangra húsið fyrir hávaða í umhverfinu og sérstaklega 

gegn umferðarnið.

4. Fok- og vindvörn: Fellirúllur útiloka að rúður brotni í ofsaveðrum vegna 

vindstyrks eða foks á lausamunum.

5. Gler og gluggar: Fellirúllur vernda glerið og auka endingu þess og einnig 

gluggaumbúnaðar.

6. Vörn gegn innbrotum: Erfitt er fyrir innbrotsþjófa að komast inn um 

glugga þar sem fellirúllur eru fyrir. 

7. Vörn gegn náttúruhamförum: Fellirúllur verja gegn minni háttar snjóflóðum

 og aurskriðum því þær verja rúður sem auðveldlega brotna við slíkar aðstæður. 

8. Verndun einkalífsins: Fellirúllurnar virka sem þykk gluggatjöld og fyrir 

bragðið sér enginn inn í húsið. 

Nánari upplýsingar hjá Víðitré, Kauptúni 1, Fellabæ. 

Sími: 824-2210 / 866-6239 / 824-2219 • Netfang: sbloendal@visir.is

Fellirúllur eru nýjung á markaði hérlendis en margir hafa beðið eftir þessum val-

kosti. Á meginlandi Evrópu hafa rúmlega 90% heimila fellirúllur og sama er að 

segja um Bandaríkin. Í mörgum löndum koma fellirúllur oft í stað gluggatjalda 

því þær þjóna hlutverki þeirra til að byrgja gluggana fyrir utanaðkomandi. 

Nánari upplýsingar hjá Víðitré, Kauptúni 1, Fellabæ.
Sími: 824-2210 / 866-6239 / Netfang: sbloendal@visir.is

Nánari upplýsingar hjá Víðitré , Hléskóar 2 Egilsstaðir
Sími: 866 6239 - Netfang: viditre@simnet.is



30    

Verktakafyrirtækið Svein-
björn Sigurðsson hf. er eitt 
elsta sinnar tegundar á Ís-
landi.  Byggingameistarinn 
Sveinbjörn Sigurðsson hóf 
rekstur í eigin nafni árið 
1942. Í fyrstu sérhæfði hann 
sig að mestu í smíði hefð-
bundinna íbúðarhúsa, en í 
Reykjavík eftirstríðsáranna 
var oft erfitt um aðföng og 
aðstæður frumstæðar miðað 
við það sem þekkist í bygg-
ingariðnaðinum í dag.

Árið 1966 urðu ákveðin þátta-
skil í rekstrinum þegar Svein-
björn hóf byggingu Dvalarheim-
ilis aldraðra við Hrafnistu. Þetta 
var stórt og mikið verk og leysa 
þurfti mörg byggingartæknileg 
vandamál.  Á sama tíma byggði 
hann Austurbrún 6 sem var þá 
eitt af stærstu fjölbýlishúsum á 
landinu.   Í kjölfarið urðu verk-
in stærri og umfangsmeiri og 
um 1970 hófst farsælt samstarf 
Sveinbjörns við Reykjavíkurborg. 
Á verkefnalista Sveinbjörns 
næstu þrjá áratugina voru með-
al annars á þriðja tug leikskóla 
í Reykjavík, ýmsar grunnskóla-
byggingar, Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti,  Breiðholtssundlaug, 
íbúðablokkir í Álftamýri og 
Hvassaleiti, Tónabíó, Blindra-
heimilið– og að sjálfsögðu, 
Borgarleikhúsið.

Synir taka við
Upphaflega hóf Sveinbjörn 

Sigurðsson rekstur í eigin nafni, 
þá ungur maður og húsnæðisþörf 
í Reykjavík mikil eftir stríðsárin.  
Fyrirtækinu var breytt í einka-
hlutafélag árið 1990 og þá tóku 
þrír synir Sveinbjörns við rekstr-
inum en sjálfur dró hann sig í hlé 
sökum aldurs.  Þegar synirnir 
tóku við fyrirtækinu árið 1990 
fluttist reksturinn af heimili 
Sveinbjörns og eiginkonu hans 
Helgu.  Á heimili þeirra hjóna 

hafði öll umsýsla rekstursins far-
ið fram til þessa.  Eldhúsið var oft 
á tíðum fundarherbergi þar sem 
verkfundir voru haldnir, tilboðin 
voru reiknuð á borðsstofuborð-
inu, og þegar Sveinbjörn vildi 
gera vel við starfsmenn voru 
veislur haldnar á heimilinu. 

 Fyrirtækið hefur verið í eigu 
sömu fjölskyldu í 65 ár og er það 
elsta byggingafyrirtækið á land-
inu með farsælan feril að baki.  
Meðal verkefna fyrirtækisins frá 
árinu 1990 eru m.a. Fjölskyldu-
garðurinn í Laugardalnum, stór 
umferðarmannvirki í Reykjavík, 
verslunarhús, íbúðarhús, grunn-
skólar, leikskólar, íþróttahús 
og sundlaugar svo eitthvað sé 
nefnt. 

Stjórn fyrirtækisins í dag 
mynda synirnir þrír, Sigurður, 
Árni og Sveinbjörn Sveinbjörns-
synir. Framkvæmdastjórar eru 
Sveinbjörn Sigurðsson og Ár-

mann Óskar Sigurðsson og fjár-
málastjóri er Bjarni Þór Einars-
son en skrifstofustjóri er Guð-
rún Jakobsdóttir.  Hjá fyrirtæk-
inu starfar einnig góður hópur 
tæknimanna og reynslumikilla 
verkstjóra.

Í dag er fyrirtækið að velta 
tveimur og hálfum milljarði á ári 
með u.þ.b. 80 manns á launaskrá 
og mikið af föstum undirverk-
tökum sem hafa unnið fyrir fyr-
irtækið um árabil. 

Útboð aðallífæðin
Bjarni, Sveinbjörn og Ármann 

segja að aðallífæð fyrirtækisins 
í öll þessi ár hafi verið útboðs-
verkefni fyrir Reykjavíkurborg, 
sem og Ríkið og önnur sveitarfé-
lög. Í seinni tíð hafi þó bæst við 
aðrir verkkaupar þar sem Svein-
björn Sigurðsson hf. hafi tekið 
að sér að reisa allar tegundur 
mannvirkja, allt frá einbýlishús-
um upp í umferðarmannvirki. 

“Við höfum byggt 25 af 81 
leikskólum Reykjavíkurborgar, 
auk Vogaskóla sem við höfum 
reist tvisvar sinnum. Við erum 
búnir að fjarlægja bygginguna 
sem Sveinbjörn reisti árið 1975 
og byggja nýtt hús sem hlaut 
Sjónlistaverðlaunin árið 2007.   
Sveinbjörn Sigurðsson hf. reisti 
einnig Víkurskóla í Grafarvogi 
sem var heljarmikið verkefni.”

Á árunum 1994-2004 reisti 

Sveinbjörn Sigurðsson hf. þó 
nokkuð af brúarmannvirkjum 
í Reykjavík, auk þess að halda 
áfram sinni hefðbundnu stefnu 
í  byggingu leikskóla og grunn-
skóla.  Upp úr því réðist fyr-
irtækið í einkaframkvæmdir og 
aukning varð á byggingu íbúða-
húsnæði.  Þessar einkafram-
kvæmdir hafa þó alltaf verið til 
hliðar við þau útboðsverk sem 
enn eru aðallífæð fyrirtækisins. 

Fjölbreytt verkefni
Fyrirtækið hefur ekki ein-

göngu tekið að sér hefðbundin 
verkefni í byggingariðnaðinum 
heldur er verkefnalistinn mjög 
fjölbreyttur.  Sveinbjörn Sig-
urðsson hf. hefur t.d. unnið tölu-
vert fyrir Ísal og Norðurál sem 
hafa verið stórir viðskiptavinir.  
Þar hefur fyrirtækið tekið þátt 
í þeirri uppbyggingu sem hefur 
átt sér stað hjá álverunum. 

Enn eru ótalin öll þau um-
ferðarmannvirki sem fyrirtækið 
hefur reist fyrir Vegagerðina, 
einkum brýr á Stór-Reykjavík-
ursvæðinu. Fyrsta brúin var við 
Reynisvatn, næst kom tvöföldun 
yfir Elliðaárnar,  þá tvöföldun 
yfir Reykjanesbraut, brúin milli 
Réttarholtsvegar og Markarinn-
ar, þá brúin milli Grafarholts og 
Víkurvegar og síðan mislægu 
gatnamótin yfir Stekkjarbakka. 
Auk þessa hefur Sveinbjörn Sig-
urðsson hf. byggt ótal undirgöng 
og tekið þátt í virkjanafram-
kvæmdun sem undirverktaki. 
Það er ljóst að vinnusemin sem 
einkenndi stofnanda fyrirtæk-
isins er ennþá aðalsmerki fyr-
irtækisins.

Heildarlausnir á stálgrindarhús-
um

“Seinustu árin höfum við farið 
út í að bjóða fyrirtækjum upp á 
heildarlausnir í  húsnæðisbygg-
ingum, þar sem við bjóðum upp 

Höfum lifað góða daga og slæma
Verktakafyrirtækið Sveinbjörn Sigurðsson hf. er elsta byggingafyrirtæki landsins.  
Fyrirtækið hefur verið í eigu sömu fjölskyldu frá upphafi.

 Fyrirtækið hefur verið 
í eigu sömu fjölskyldu 
í 65 ár og er það elsta 
byggingafyrirtækið á 
landinu með farsælan 
feril að baki.  

Framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Frá vinstri: Bjarni Þór Einarsson fjármálastjóri, Sveinbjörn Sigurðsson jr.  fram-
kvæmdastjóri og Ármann Óskar Sigurðsson framkvæmdastjóri. Í baksýn málverk af storfnanda fyrirtækisins Sveinbirni 
Sigurðssyni byggingameistara.

Akraneshöllin, yfirbyggt knattspyrnuhús á Akranesi tekið í notkun árið 2006.
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á alla flóruna, allt frá hönnun til 
notkunar,” segja þeir Sveinbjörn, 
Ármann og Bjarni. “Þetta eru 
yfirleitt stálgrindarhús sem við 
flytjum inn sjálfir og sjáum um 
að reisa og fullklára. Við höfum 
núorðið góð viðskiptasambönd 
við erlenda byrgja sem þjónusta 
okkur vel.” 

“Við höfum bæði flutt inn 
svona hús fyrir verkkaupa og 
einnig fyrir okkur sjálfa sem 
við höfum svo komið í útleigu 
og svo selt.  Sem dæmi um stál-
grindarhús sem við höfum flutt 
inn fyrir verkkaupa má nefna 
Klettagarða 25 þar sem R. Sig-

mundsson er til húsa, sem og 
Ellingsen á Grandagarði.  Stál-
grindarhús sem við höfum flutt 
inn og fullklárað í eigin reikning 
eru m.a. verslunarmiðstöðvarn-
ar Sunnumörk Hveragerði og 
Þjóðbraut Akranesi.”  

 Góð verkefnastaða
En ekki láta þeir deigan síga, 

þótt ferillinn sé glæsilegur.  Um 
þessar mundir er fyrirtækið að 
byggja Knattspyrnuakademíu 
Íslands við Vallakór í Kópavogi, 
en þar verða íþróttahús, sund-
laug og heilsurækt.  Þetta verk-

efni erum við að byggja fyrir 
einkaaðila.  

Annað áhugavert verkefni er 
kirkja fyrir Grafarholtssókn. 
“Hún er unnin í svokölluðu 
alútboði,” segja þeir Sveinbjörn, 
Ármann og Bjarni.  “Við mynd-
uðum teymi með arkitektastofu 
og verkfræðistofu ásamt öðrum 
hönnuðum og létum teikna og 
hanna fyrir okkur kirkju sem 
tók svo þátt í samkeppni sem við 
bárum sigur úr býtum.  Þessa 
dagana gengur kirkjubyggingin 
vel og er í uppsteypu í þessum 
töluðu orðum.”

“Ástæðan fyrir lang-
lífi fyrirtækisins er 
kannski sú að það 
hefur aldrei verið 
þessi mikla þörf fyrir 
að verða allra ríkast-
ur og allra stærstur,”

Urðarhverf 12 í Kópavogi. Um 6000 m2 skrifstofu- og verslunarhúsnæði sem er í byggingu.

Víkurskóli í Grafarvogi tekinn í notkun árið 2001
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”Við erum einnig að byggja 
stúkubyggingu og vallarhús fyrir 
íþróttafélagið Gróttu á Seltjarn-
arnesi, erum að byrja á viðbygg-
ingu við Fjölbrautarskólann í 
Breiðholti og höldum því áfram 
að vinna við þá byggingu sem 
Sveinbjörn eldri byggði alfarið.”

“Við erum að byggja fyrsta sér-
hannaða flugeldageymsluhúsið á 
Íslandi fyrir Landsbjörgu.  Þar er 
um að ræða innflutt stálgrind-
arhús sem við flytjum inn sjálfir 
og reisum og skilum fullkláruðu 
fyrir Landsbjörgu.”  

“Að Grandagarði 8 erum við 
að byggja eina hæð ofan á gömlu 
bæjarútgerðina þar sem nú er 
sjóminjasafnið til húsa.” 

Af einkaframkvæmdum er 
það að frétta að fyrirtækið er 
að byggja verslunar-, þjónustu 
og íbúðahúsnæði að Þjóðbraut 
1 á Akranesi.  Þar er verslun og 
þjónusta á jarðhæð og 38 íbúðir 
á efri hæðum. “Við höfum náð 
samningi við Búmenn um kaup 
á íbúðunum og Landsbankann 
og Módel um kaup á verslunar- 
og þjónustuhúsnæði,” segja þeir 
félagarnir.  “Einnig er nú unnið 
að jarðvinnu að 6.500 fm. versl-
unar- og skrifstofuhúsnæði við 
Urðarhvarf 12 í Kópavogi.  Auk 
þess á Sveinbjörn Sigurðsson hf. 
lóðir undir 48 íbúðir í miðbæ 
Hveragerðis.” 

Gott orðspor
“Í dag snýst allt um að hagnast 

sem mest á sem stystum tíma en 

það var ekki hugsunin hjá Svein-
birni á árum áður. Arðinn af 
rekstrinum lagði hann ekki allan 
til heimilisins heldur lét hann 
einnig gott af sér leiða. Hann var 
ávallt rausnarlegur við starfs-
menn sína og hefur fyrirtækinu 
haldist vel á starfsmönnum. Hér 
starfa menn sem hafa unnið hjá 
fyrirtækinu í þrjátíu til fjörutíu 
ár.  Sveinbjörn gaf einnig oft fé 
til góðgerðarmála”, segir Svein-
björn.

 “Ástæðan fyrir langlífi fyr-
irtækisins er kannski sú að það 
hefur aldrei verið þessi mikla 
þörf fyrir að verða allra rík-
astur og allra stærstur,” segir 
Bjarni. “Það hefur alltaf skipt 
meginmáli að láta verkin tala, 
halda úti góðu fyrirtæki og hafa 
gott orðspor. Þannig var það hjá 
Sveinbirni gamla og þannig er 
það enn í dag. Það hafa margir 
komið inn á markaðinn á þess-
um tíma og horfið eftir stuttan 

stans án þess að bera mikið úr 
býtum. Aðrir hafa komið inn, 
orðið mjög stórir á örskömmum 
tíma og síðan horfið eða lifað 
áfram í bransanum.”

“Sveinbjörn vann mjög mikið,” 
segja þeir Sveinbjörn, Ármann 
og Bjarni. “Aðaláhugamálið hans 
var vinna sem gerði það að verk-
um að hann uppskar það sem 
hann sáði. Hann var í þessu alla 
tíð og  þótt synirnir tækju við 
fyrirtækinu árið 1990, hélt hann 

Skútuvogi 6 • Sími 568 6755

PORCELANOSA fl ísar fyrir vandláta

“Sveinbjörn vann 
mjög mikið,” segja 
þeir Sveinbjörn, Ár-
mann og Bjarni. “Að-
aláhugamálið hans 
var vinna sem gerði 
það að verkum að 
hann uppskar það 
sem hann sáði.

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 
Ellingssen við Fiskislóð, tekið í 
notkun árið 2006
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áfram að vera viðriðinn starf-
semina. Númer eitt, tvö og þrjú 
hjá honum var að skila af sér 
góðu verki. Mannvirkið skyldi 
standa gegnumheilt og gott og 
vera skilað á réttum tíma. Það 
var hans aðalsmerki. Hvort það 
skilaði honum einni, þremur eða 
tíu milljónum var algert auka-
atriði, kom bara í ljós seinna. 
Þetta var hans ástríða og hann 
ól síðan syni sína upp í þessum 
anda.”

Gagnkvæmt traust
 “Fyrirtækið hefur alltaf stað-

ið í skilum gagnvart öllum, alls 
staðar,” segir Sveinbjörn. “Það 
er ástæðan fyrir því trausti sem 
fyrirtækið hefur notið hjá opin-
berum aðilum. Við höfum lifað 
góða daga og slæma – höfum 
oft ekki hagnast eins og margir 
á góðæristímum en heldur ekki 
tapað miklu á slæmum tímum. 
Hjartalínuritið hefur verið stöð-
ugt og fyrirtækið hefur aldrei 
skipt um nafn eða kennitölu, 
eina breytingin var þegar nafn-
númer voru lögð niður og kenni-
tölur teknar upp.”

Þótt við höfum notið trausts, 
til dæmis hjá Reykjavíkurborg, 
má ekki gleyma því að þetta 
eru allt útboðsverkefni og á 
milli fyrirtækisins og Reykjavík-
urborgar hefur í gegnum ára-
tugina byggst upp gagnkvæmt 
traust. Ef t.d. borgarsjóður varð 
tómur hér fyrr á árum, þá lagði 
Sveinbjörn gamli ekki árar í bát, 
heldur hélt áfram að byggja það 

hús sem hann hafði tekið að sér. 
Hann lánaði bara borgarsjóði 
fyrir byggingunni.  Sagan segir 
að eitt sinn hafi komið frá Svein-
birni  reikningur til borgarinn-
ar upp á eitt stykki leikskóla, 
sem hann hafði þá byggt fyrir 
Reykjavíkurborg í eigin reikn-
ing. Borgaryfirvöld treystu því 
að hann myndi halda áfram, þótt 
sjóðurinn væri tómur og hann 
treysti því að hann fengi greitt 
– og hann tók aldrei lán.”

Fyrir þá sem vilja kynna sér 
þetta áhugaverða fyrirtæki og 
sögu þess frekar, skal bent á 
heimasíðuna www.verktaki.is

Umferðarmannvirk 
og mislæg gatnamót 
Reykjanesbrautar og 

Stekkjabakka

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði R. Sigmundssonar að Klettagörðum 2�, tekið 
í notkun árið 200�

Leikskólinn Skógarborg við Efstaland í Fossvogi, tekinn í notkun árið 2006
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Stórhús er almenn fasteigna-
sala sem að auki sérhæfir sig 
í atvinnuhúsnæði. Á liðnum 
árum hefur fyrirtækið þó 
verið að sérhæfa sig í eign-
um erlendis, í Danmörku, 
Þýskalandi, Bretlandi og 
Bandaríkjunum og er óhætt 
að segja að það gangi von-
um framar. Það eru þeir Ísak 
Jóhannsson og Agnar Agn-
arsson sem veita fyrirtæk-
inu forstöðu og aðspurður 
um hvers konar húsnæði er 
verið að selja í Danmörku, 
segir Ísak það vera svokall-
aðar hótelíbúðir,  “Á síðasta 
ári seldum við um það bil 
hundrað og fimmtíu íbúð-
ir í Kaupmannahöfn, bæði  
við Sommerstedgade og í 
Gamla Myntsláttuhúsinu á 
Amager.Það síðarnefnda er í 
eigu íslenskra fjárfesta og er 
núna verið að vinna í að gera 
það upp og innrétta. Það er 
áætlað að íbúðirnar verði til 
sölu í nóvember, en í hús-
inu verða áttatíu íbúðir, frá 
45 fermetrum, upp í 80 fer-
metrar að stærð.”

Í miðju Kaupmannahafnar
“Þetta eru tveggja herbergja 

íbúðir og stúdíóíbúðir með og 
skilast fullbúnar með öllu sem 
til þarf, allt frá teskeiðum, upp 
í sjónvarp og rúm og síðan eru 
tveggja herbergja íbúðir. Við 
verðum með þessar íbúðir í 
sölu – en það er ekkert mark-
mið okkar að selja þær bara 
Íslendingum. Hins vegar hafa 
Íslendingar keypt allar íbúð-
irnar sem við erum með á Nör-
rebro, í Fred 11, húsi sem við 
höfum staðið fyrir endurnýjun 
og sölu á. Þar eru alls 57 íbúðir 
og fljótlega verður opnuð þar 
matvöruverslun á jarðhæðinni. 
Síðan erum við með önnur 

smærri verkefni sem við höfum 
selt íslenskum verktökum og 
þeir eru að hefja framkvæmdir 
fyrir okkur á nokkrum stöðum 
í Kaupmannahöfn.

Þú getur eignast þína eigin 
íbúð í Kaupmannahöfn. Það-
an geturðu stýrt fyirtækinu 
þínu, stundað nám, verið í fríi 
eða sinnt öðrum erindum. 
Staðsetningin er frábær, mitt í 
norðvestuhluta Kaupmanna-
hafnar, en það er eitt af lífleg-
ustu hverfum borgarinnar. Þeg-
ar þú ert ekki að nota íbúðina er 
auðvelt að leigja hana á vegum 
hótelsins.

Allar íbúðirnar eru smekk-
lega innréttaðar með stofu og 
borðstofu, fullbúnu eldhúsi og 
baðherbergi. Það verður boð-

Stórhús í tveimur heimsálfum

“Húsin eru rekin eins 
og hótel. Þegar þú 
ert ekki sjálf að nota 
íbúðina, er hún í út-
leigu, þannig að þú 
hefur af henni tekjur.

Parhús 202 fm í Willage Walk Orlando.
Gamla myntsláttarhúsið í Kaupmannahöfn, þar er verið að endurbyggja húsið 
fyrir 80 hótelíbúðir.

Pottsdamer Strasse Berglín eru 80 hótelíbúðir
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Swopper vinnustóllinn

ið upp á fjölbreytta þjónustu, 
til dæmis þrif, fatahreinsun og 
margt fleira.”

Spennandi í Berlín
Ástæðuna fyrir því hvað vel 

gengur að selja íbúðirnar segir 
Ísak vera þá að hér sé um afar 
hagstæða fjárfestingu að ræða. 
“Húsin eru rekin eins og hótel. 
Þegar þú ert ekki sjálf að nota 
íbúðina, er hún í útleigu, þannig 
að þú hefur af henni tekjur. Við 
höfum verið í svipuðum fram-
kvæmdum í Berlín, við Potsda-
mer Strasse 85 og byrjum eftir 
páska að selja íbúðirnar þar. 
Þær eru í nýlegu hóteli, þar sem 
er veitingastaður og móttaka 
á jarðhæðinni. Staðsetningin 
er mjög góð, hótelið er rétt hjá 
Potsdamer Platz. Það eru fimm-
tíu metrar út á lestarstöð, tvær 
stoppistövar og þá ertu kominn 
niður í miðborg. 

Íbúðirnar í Pottsdamer 
Strasse eru frá þrjátíu og fimm, 
upp í áttatíu fermetrar, auk þess 
sem ein íbúðin er penthouse 
íbúð, rúmir hundrað fermetrar. 

Þar, eins og á hótelunum í 
Kaupmannahöfn, verður hót-
elhaldari sem mun reka fyr-
irtækið og borga fólkinu fasta 
tölu á dag í leigu. Við útvegum 
fólki fær 80% fjármögnun og 
síðan mun leigan dekka lánin 
og samt verða afgangur. Þeir 
sem eiga íbúðirnar eiga líka 

Lóðir í suður Englandi

Pattsdamer Strasse Berglín.

80 hótelíbúðir í Berglín verða seldar eftir Páska hjá Stórhús



3�    

bílakjallarann sem er leigður út. 
Þar koma einnig inn leigutekjur. 
Enn má nefna að á jarðhæðinni 
eru banki og veitingahús í hús-
næði sem íbúðaeigendur eiga 
og þar koma líka leigutekjur í 
hússjóðinn.  Það er Agnar Agn-
arsson sér um sölu á þeim þess-
um íbúðum í Berlín.”

Það þarf varla að taka það 
fram hvað íbúð í Berlín er góð-
ur kostur. Þar er ríkulegt menn-
ingarlíf, fyrirtaks veitingahús, 
skemmtilegt mannlíf, hægt að 
ganga og hjóla um alla borg-
ina, samgöngur um alla Evrópu 
greiðar – og einkar ódýrt að 
ferðast þaðan til fyrrum aust-
antjaldslandanna.

Lóðir í Englandi
Í Englandi hefur Stórhús ekki 

verið að selja húsnæði, heldur 
land – eða lóðir í Highworth í 
Swindon. “Við höfum við ver-
ið að selja óskipulagðar lóðir 
á þessu svæði sem er áttatíu 
mílur suðvestur af London og 
höfum þegar selt áttatíu og 
tvær lóðir. Hér er um að ræða 
smærri fjárfestar, allt Íslend-
inga, sem eru að kaupa lóðina 
á 23 þúsund pund. Eftir þrjú 
til fjögur ár þegar búið er að 
skipuleggja svæið, geta þeri selt 
hverja lóð á 80 til 100 þúsund 
pund, þannig að þetta er nokk-
uð góð fjárfesting.  Við erum 
einnig að selja  tuttugu og átta 
óskipulagðar lóðir í Kent, sem 
eru nánast allar seldar, eða tutt-
ugu og tvær. 

Nýjasta viðbótin í landnámi 
Íslendinga erlendis hjá Stórhús-
um, er svo Flórída. “Við erum 
að selja alls staðar í Flórída, en 
þó aðallega í Orlando, einkum á 
svæði sem heitir Lake Nona. 

Lúxus í Flórída
Á því svæði eru þrjú hverfi 

sem við erum að selja. Það 
fyrsta er Village Walk at Lake 
Nona, þar eru húsin kosta frá 
250 þúsund upp í 450 þúsund 
dollara. Svo erum við með Lake 
Nona sjálft, þar er húsverð er 
frá 1.3 milljón dollara upp í 8 
milljónir dollara. Þriðja hverf-
ið er svo Eagle Creek, þar sem 
húsin eru frá 300 þúsundum, 
upp í 2 milljónir dollara. Þetta 
er alveg einstakt svæði fyrir 
golfara og fjölskyldufólk og á 
eftir að verða afar skemmtilegt 
svæði í nánustu framtíð. Eig-
endur landsins á þessu svæði 
eru sér mjög meðvitaðir um að 
það verði að vera eitthvað fleira 
upp á að bjóða en sól og sund-
laug. Þeir eru núna að láta reisa 
eitt stykki miðbæ á svæðinu. Þá 
erum við að tala um miðbæ eins 
og við þekkjum frá Evrópum 
með göngugötum. kaffihúsum, 
veitingahúsum og verslunum, 
auk íbúða. Það er Helga Ólafs-
dóttir sem stýrir þessari nýju 
deild með fasteignum á Flór-
ída – en sjálf býr hún í Eagle 
Creek.”

Það er ljóst að umsvif stór-
húsa eru að verða æði yfirgrips-
mikil – enda hefur fyrirtækið 
sprengt utan af sér húsnæðið í 
kjallaranum á Þóroddsstöðum 
og flytur í Kópavoginn í apríl, 
þar sem fyrirtækið hefur fest 
kaup á húsnæði JB bygging-
arfélags í Bæjarlind a4.

Einbýlishús í Willage Walk Orlando

Við Sommerstegaate í Kaupmannahöfn er verið að breyta skrifstofubyggingu í �� hótelíbúðir.
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MEST er leiðandi þjónustu-
fyrirtæki fyrir fagaðila á ís-
lenskum byggingamarkaði. 
Nafnið endurspeglar styrk 
þess og djarfa framtíðarsýn. 
Fyrirtækið MEST á sér 60 ára 
langa rekstrarögu, sem hófst 
þann 19. janúar árið 1947, 
þegar Steypustöðin hf. var 
stofnuð í því skyni að ryða 
braut nýrri tækni við stein-
steypu á Íslandi.   

Heildarlausnir fyrir húsbyggj-
endur og fagaðila á bygginga-
markaði.

Stefna MEST er að vera leið-
andi þjónustufyrirtæki fyrir fag-
aðila á byggingamarkaði. En auk 
almennra byggingavara selur 
MEST  steypu-, járn-, pípulagn-
inga- og múrvörur, glugga, stál-
grindarhús, þakjárn og álklæðn-
ingar, iðnaðar- og bílskúrshurðir, 
innveggi og kerfisloft, hellur og 
garðeiningar auk ýmissa vinnu-
véla, byggingakrana og tækja til 
bygginga- og lóðaframkvæmda.

“MEST býður í rauninni upp 
á nánast allt frá grunni að fok-
heldu og frágangi utanhúss, 
auk þess að vera með ýmsar 
sérlausnir fyrir arkitekta og 
verkfræðinga þegar kemur að 
hönnun og frágangi mannvirkja. 
Við erum með steypuna, járnið, 
lagnaefnið, gluggana og allt sem 
vantar til að reisa húsið, loka því 
og ganga frá því að utan með 
hellum og öðrum garðlausnum. 
Einnig bjóðum við upp á ýms-
ar lausnir hvað varðar þak- og 
veggeiningar og þakjárn á hús” 
segir Elvar Bjarki markaðsstjóri 
MEST.

Hvað steypuna varðar, þá 
bjóðum við upp á granítsteypu 
auk hefðbundinni steypu.  En 
granítsteypa er ný hágæða-
steypa, en við framleiðslu henn-
ar eru aðeins notuð CE-merkt 
efni.  Kostir hennar eru þeir að 
hún hefur meira veðrunarþol og 
stenst því íslenkt veðurfar betur; 
frost snjór og rigning hafa hverf-
andi áhrif á hana.   Við erum líka 
með alls konar múrlausnir sem 
henta arkitektum, verkfræðing-
um og byggingaverktökum. Það 
er mikið um að slíkir aðilar leiti 
til okkar eftir lausnum á því sem 
þeir eru að glíma við. 

“Markmið okkar er að vera 
leiðandi fyrirtæki fyrir fagaðila á 
byggingamarkaðinum og bjóða 
upp á framúrskarandi ráðgjöf og 
þjónustu þegar kemur að fram-
kvæmdum”, segir Elvar Bjarki.

Tæknisala MEST býr yfir 
sérfróðum mönnum með gríð-
arlega þekkingu.  En Tæknisala 

MEST veitir ráðgjöf og þjónustu 
á gluggum, hurðum, loftaþiljum, 
kerfisloftum, kerfisveggjum og 
stálgrindarhúsum meðal ann-
ars.

Í gluggum býður MEST upp á 
tréglugga, álglugga, plastglugga 
og áltréglugga í glæsilegri heild 
frá tveimur virtum gluggafyr-
irtækjum, Eiler Thomsen Alu-
facader og Pro-tec. 

Raynor bílskúrshurðir eru með 
bestu fáanlegu bílskúrshurðum 
á markaðinum í dag og hafa ver-
ið seldar á Íslandi í meira en 10 
ár með góðum árangri og veitt 
íslenskum heimilum aukið þæg-
indi og öryggi. Í iðnaðarhurðum 
býður MEST upp á Richards-
Wilcox iðnaðarhurðir sem hafa 
verið seldar á Íslandi í meira en 
7 ár með góðum árangri. 

Hannaðu það sem þú 
hugsar. 

MEST býður upp á kerfisveggi 
frá Maars sem eru einstakir í 
sinni röð. En metnaður Maars er 
fólginn í að láta drauma þína um 
hið fullkomna vinnurými ræt-
ast. Gæðin koma þó ekki fram í 
hækkuðu vöruverði. Í raun gildir 
einmitt hið gagnstæða því við 
förum alltaf vel og vandlega yfir 
málin með okkar viðskiptavinum 
til að finna hagkvæmustu lausn-
ina. Lykillinn að hámarksárangri 
í starfi er ánægjulegt vinnuum-
hverfi þar sem aðstæður eru eins 
og best verður á kosið, vinnan 
hjá sérfræðingum Maars og 
hönnuðum snýst fyrst og fremst 
um þetta.

Rétt hönnun á lofti skiptir 
miklu máli.  MEST býður upp 
á kerfisloft frá DAMPA og AMF 
sem nýtast best í rými þar sem 
lögð er áhersla á fallega hönnun 
og heilbrigt andrúmsloft inn-
anhúss og þar sem hljóðdeyfing 
og réttur hljómburður gegnir 
lykilhlutverki.

Heildarhugmynd og áreið-
anlegar lausnir í stálgrind-
arhúsum.  MEST býður upp 

á stálgrindarhús frá einum 
stærsta framleiðanda á stál-
grindarhúsum í Evrópu, As-
tron Building Systems.  MEST 
býður einnig upp á stálgrind-
arhús frá TRIMO í Slóveníu en 
TRIMO er þekktur og virtur 
framleiðandi á stálgrindahúsum 
og yleiningum í Evrópu.  Dæmi 
um slík hús eru hús MEST  við 
Norðlingabraut. FedEx hús-
ið í Hafnarfirða, ennfremur er 
Granítsmiðjan að byggja hús 
frá okkur, auk þróunar- og fast-
eignafyrirtæki Njála svo dæmi 
séu tekin.
 

Handföng eftir Arne Jacobsen
MEST mun hefja sölu og þjón-

ustu á vörum frá fyrirtækinu d 
line í Danmörku. En d line hef-
ur verið starfrækt síðan 1971 og 
hefur unnið til margra verðlauna 
og viðurkenninga fyrir fram-
úrskarandi hönnun og má þar 
nefna handföng eftir hönnuði 
eins og Arne Jacobsen, Henning 
Larsens og Jean Nouvel.  

„Við bindum miklar vonir 
við samstarf okkar við d line, 
d line hefur á boðstólnum afar 
skemmtilegt og einstaklega vel 
hannaða vörulínu sem hlotið 
hefur mikið lof hjá arkitekt-
um víða um heim,” segir Elvar 
Bjarki.

Enn fremur býður innrétting-
ardeild MEST gæðavörur eins 
og Duropal-harðplast, GRASS 
(skúffubrautir, skápalamir og 
fylgihluti fyrir innréttingar), At-
hmer (felliþröskulda og klemmu-
vörn fyrir hurðir), Planet (felli-
þröskulda), Elfa (vírgrindur, 
hilluuppistöður og hillubera ) og 
margar fleiri lausnir fyrir inn-
réttingar og innréttingasmíði en 
þó ekki fullbúnar innréttingar. 

MEST - allt til framkvæmda

Heildarlausnir 
fyrir einstaklinga, 
verktaka og arkitekta

“Markmið okkar er að 
vera leiðandi fyrirtæki 
fyrir fagaðila á bygg-
ingamarkaðinum og 
bjóða upp á fram-
úrskarandi ráðgjöf og 
þjónustu þegar kemur 
að framkvæmdum”,

Elvar Bjarki Helgason markaðsstjóri MEST

Maars kerfisveggir fullkomnar vinnurýmið.

Selásskóli prýðir glæsilegum gluggum frá ProTec

Sýnir steypubíl og dælu frá MEST afhenda steypu.
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Eins og það er indælt að 
hafa heitan pott í garðinum, 
þá getur verið býsna erfitt 
að sitja í honum í þeim um-
hleypingum sem einkennt 
hafa veturinn. Og á sólríkum 
sumardögum andar oft köldu 
að norðan á suðvesturhorn-
inu og ekki auðvelt að búa sér 
til skjól. 

En hjá Jóni Bergssyni ehf hafa 
menn séð við þessum annmörk-
um og hafið innflutning á bæði 
garðkúlum og garðskálum á 
brautum. Kúlur þessar og skál-
ar eru með einingum (hurðum) 
sem renna hver undir aðra – og 
er því hægt að stilla opið eftir 
veðri og vindum. 

Jón Bergsson ehf var stofnað 
fyrir 1930 og er eitt af elstu fyr-
irtækjum landsins til að starfa 
samfellt til dagsins í dag. Nú er 
það rekið af feðgunum Jóni Arn-
arsyni og Erni Jónssyni, stígvél 
og vinnuskór hafa fyllt fyrirtæk-
inu frá miðri síðustu öld en fyrir 
átta árum hófu þeir innflutning 
á heitum pottum og hafa bætt 
í þá flóru sólskálum og nudd-
stólum.  Meðal nuddpotta sem 
þeir selja er snjallasti potturinn 
á markaðnum, “Softub,” sem er 

aðeins þrjátíu kíló, framleidur úr 
einangrunarefni, rafkyntur með 
engum hörðum brúnum, hægt 
að stinga í samband hvar sem 
er, fylltur með garðslöngu, hitar 
upp kalt vatn, auðvelt að frost-
tæma og varinn gegn óstöðugu 
rafmagni svo fátt eitt sé nefnt. 
En það eru garðskálarnir sem  
hvað forvitnilegastir eru að 
þessu sinni.

Morgunsól og kvöldsól
“Við erum að tala um tvær 

tegundir af skálum,” segir Jón 
Arnarson. “Annars vegar, Orient 
garðkúlurnar, hins vegar,  Ver-
anda garðskálana. Garðkúlurnar 
eru samsettar úr tveimur hlutum 
og rúmlega 1/3 hluti kúlunnar 
opnast þegar hurðinni er rennt 
aftur fyrir hinn helming kúlunn-
ar. Báðir hlutar eru á braut og því 
er hægt að snúa henni í heilan 
hring. Það er hægt að láta opið 
snúa á móti morgunsól í upphafi 
dags en snúa svo síðdegis á móti 
kvöldsólinni. Svo er líka hægt 
að nota kúluna til að búa sér til 
skjól í kringum pottinn.”

Garðskálana og kúlurnar seg-
ir Jón framleidda í Tékklandi af 
fyrirtækinu IPC. “Þetta fyrirtæki 

Í logni allan ársins hring
Jón Bergsson ehf býður upp á garðkúlur- og skála um heita potta og á verandir, til að 
verjast vindi og veðrum. Einkar hentugt fyrir Íslendinga, segir framkvæmdastjórinn, 
Jón Arnarson

Veranda garðskáli og Softub nuddpottur

Orient garðkúla og  Softub nuddpottur
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hefur verið í fararbroddi síðustu 
árin í framleiðslu sundlaugas-
kála, garðkúla og skála yfir ver-
andir. Þeir hafa verið fyrstir með 
nýjungar eins og garðkúlurnar á 
braut, sundlaugaskála með kúlu-
laga enda, lágar flatar gólfbrautir 
og álpróf íla með viðaráferð svo 
eitthvað sé neft. Framleiðsla IPC 
er nú þegar boðin í þrjátíu lönd-
um Evrópu, ásamt Asíu og Am-
eríku. Það eru nútímaleg hönn-
un og tölvustýrð framleiðsla sem 
gerir IPC að leiðandi framleið-
anda á sínu sviði.”

Einingarnar renna hver inn í aðra
Jón segir hvern skála og hverja 

kúlu framleidda eftir pöntunum 
og í hvaða stærð sem er. Kúlurn-
ar geta staðið einar og sér úti á 
lóðinni, en garðskálarnir eru hins 
vegar festir við þakkant húsa og 
verönd. Í þeim eru allt að sex 
færanlegar einingar sem mynda 
bogalaga þak og veggi skálans. 
Hver eining rennur undir aðra 
og því hægt að “fjarlægja” skál-
ann ofan af veröndinni þegar 
veður er gott en draga hann svo 
yfir svæðið þegar þörf er á skjóli. 
Það eykur nýtingu svæðisins að 
hægt er að renna einingunum í 
hvora áttina sem er, hvort sem 
liggja á í sólbaði, fá sér huggu-
legan morgun- eða kvöldverð 
– eða bara að grilla.

Skálirnir og kúlurnar eru 
framleidd úr álpróf ílum og eru 
allar skrúfur, hjól og aðrir íhlut-
ir úr ryðfríum efnum sem eykur 
endingu húsanna. “Hins vegar 
felur hönnun próf ílanna allar 
festingar og hjól og þess vegna 
er útlit skálans afar stílhreint,” 
segir Jón. “Rúðurnar eru Polyc-
arbonate plötur, ýmist tvöfaldar, 
tíu millimetrar, eða einfaldar, 
fjórir millimetrar. Þeir eru mjög 
einfaldir í uppsetningu enda IPC 
mjög framarlega í tæknilausnum 
– alveg í sérflokki.”

Garðhúsgögnin úti allt árið
Jón segist kúlurnar og skálana 

stöðugt njóta meiri vinsælda. 

“Hlutverk garðsins er alltaf að 
aukast hjá okkur. Þetta er pláss 
sem við viljum geta nýtt, til 
dæmis notið samverustunda 
með fjölskyldu og vinum. Falleg 
verönd með garðhúsgögnum og 
heitum potti er orðin hluti af 
lífstíl okkar. Með opnanlegum 
garðskála nýtist þessi reitur allt 
árið um kring, óháð veðri. Þar 
safnast ekki fyrir snjór og önn-
ur óhreinindi og þeir hlutir sem 
tilheyra veröndinni halda útliti 
sínu til langs tíma án þess að 
þeim sé komið fyrir í geymslu 
yfir veturinn.” 

Skálana er hægt að setja upp 
hvar sem er, hvort heldur í sum-
arbústaðnum eða við heimahús-
ið – ekkert er því til fyrirstöðu 
að rækta sér lítinn rósagarð inni 
í þeim, eða vænan blómaskála. 
Það er því um að gera að drífa sig 
á Kletthálsinn og panta sér skála 
– og þá endilega prófa nuddstól-
inn “Human Touch” í leiðinni.

Einkanuddari á heimilið
“Þessir stólar koma frá Banda-

ríkjunum,” segir Jón, “og við 
höfum selt mjög mikið af þeim. 
Þeir eru með afar kröftugu 
og miklu nuddi og taka virki-
lega vel á manni. Þeir nálgast 
mannlegt handbragð sjúkra-
þjálfara og nuddara, hvort sem 
er til slökunar eða lækninga. 
Stólnum er ætlað að líkja eft-
ir lækningatækni sem notuð er 
við bak- og hryggjameðferð sér-
fræðinga. Stólarnir eru hannaðir 
til að fylgja eftir náttúrulegu lagi 
hryggjarins og mýkja stífa og 
stirða vöðva líkamans. Stólarnir 
líkja eftir fjórum ólíkum nudd-
aðferðum sem geta farið vítt og 
breitt um bakið.”

Ekki ónýtt að eiga sinn eigin 
nuddara sem er til staðar allan 
sólarhringinn.

Frekari upplýsingar eru á 
heimasíðu Jóns Bergssonar: 
www.JonBergsson.is

Skálana er hægt að 
setja upp hvar sem 
er, hvort heldur í 
sumarbústaðnum 
eða við heimahúsið 
– ekkert er því til fyr-
irstöðu að rækta sér 
lítinn rósagarð inni 
í þeim, eða vænan 
blómaskála. 

Olympic hálfkúla og  
Marquis nuddpottur

humanTouch nuddstólarnir fást í � gerðum og mörgum litum

Jón 
Arnarsson
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Þeir eru líklega nokkuð marg-
ir sem hafa þurft að leggja út 
í ærinn tilkostnað síðustu ár, 
vegna rakaskemmda, eins og 
tíðin hefur verið. Ein af þeim 
nýjungum sem verið er að 
bjóða upp á er svokallað EPS-
kerfi (Electro Pulse System), 
rakaeyðingakerfi sem komið er 
fyrir í húsum. Það er fyrirtæk-
ið DryTecno sem er einkaum-
boðsaðili fyrir EPS-kerfin, eig-
andi er Garðar  Sigurgeirsson, 
sem er búsettur í Noregi en 
samstarfsaðili hans á Íslandi 
er Köfunarþjónusta Íslands 
ehf en það er Ómar Hafliðason 
sem á og rekur það fyrirtæki. 
Hann setur rakaeyðingakerfin 
upp og þjónustar viðskiptavini 
á Íslandi. En hvað er EPS kerfi 
og hvernig virkar það?

“EPS kerfi er einfalt kerfi sem 
sett er inn í steypu, múrhúð, 
forskalningu eða hlaðna veggi 
sem veldur því að vatnið/rakinn 
í veggnum dregst út úr veggn-
um fyrir tilstuðlan rafhleðslu,” 
segir Ómar. “Þetta á við þar sem 
rakavandamál er vegna grunn-
vatns, utan við sökkla eða í kjöll-
urum, grunnvatn sem leitar inn 
í gegnum steininn eða veggina. 
Þetta kerfi kemur í staðinn fyrir 
að grafa frá húsum og setja niður 
drenlagnir. Það er fljótlegt í upp-
setningu, hálfur til einn dagur við 
venjulegt 100 fm hús og margfalt 
ódýrara en að leggja frárensl-
islagnir. Maður sleppur við að 
brjóta upp malbik og taka upp 
hellur, sólpalla, trõppur, tré og 
aðrar plöntur og sleppur almennt 
við allt það jarðrask sem fylgir því 
að veita vatni í burtu, því kerfinu 
er komið fyrir inni.”

Þar sem grunnvatn safnast upp
EPS-kerfið er mikið notað á 

norðurlöndunum en er algerlega 
óþekkt hér á landi. “Venjulega er 
þetta sett upp þegar vandamál 
koma upp, ekki nógu vel gengið 
frá fyrir utan húsið, drenið stíflað 
eða kannski ekkert dren til staðar,” 
segir Ómar. “Ástæðan getur verið 
sú að þetta var ekki gert almenni-
lega í gamladaga, eða einhverjar 
breytingar í umhverfinu gera það 
að verkum að grunnvatn er farið 
að safnast upp.” 

Þegar Ómar er spurður hvernig 
fólk viti að tímabært sé að setja 
upp rakaeyðingakerfi af þessu 
tagi, segir hann: “Ef fólk verður 
vart við að málning eða pússning 
eru að detta af, er nokkuð örugt 
að um rakaskemmd er að ræða. 
Einnig getur saltútferð innan á 
veggjum, lykt eða sveppamyndun 
oft komið upp um rakaskemmdir. 
Ef rakaskemmdin kemur upp inni 
í geymslum þá skemmast hlutir af 
raka sem eru geymdir þar, mygla 
mjög fljótt. Hitastigið dettur 
niður, það kólnar alltaf út af rak-
anum. Fólk verður mest vart við 
þetta í kjöllurum, í veggjum og í 
kverkinni þar sem gólf og veggur 
mætast.”

Ofnæmisviðbrögð við raka
“Sveppamyndun af völdum 

raka hefur verið mikið rannsökuð 
og það hefur komið í ljós að hún 
veldur ofnæmisviðbrögðum hjá 
viðkvæmu fólki. Rannsóknir sýna 
að sveppur er mun hættulegri 
en talið hefur verið. Auk þess að 
valda ýmsum  ofnæmissjúkdóm-
um, koma einkennin oft fyrst 
fram í slímhúð, kláði í augum, 
vandamálum því tengdum með 
linsur, stífluðu nefi, sviða í húð, 
höfuðverkjum, slappleika, þreytu, 
einbeitingarleysi og yfirleitt lé-
legri heilsu.  

Þegar þú ert með rakavandamál 

Rakaskemmdir lagfærðar 
fljótt og auðveldlega
EPS-kerfið hefur verið notað með góðum árangri á Norðurlondum síðastliðin tuttugu 
ár – og býðst nú í fyrsta sinn á Íslandi

Ómar Hafliðason. Mynd Ingó
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í kjallara rýrir það verðgildi húss-
ins eða þá að þú stendur frammi 
fyrir miklum viðgerðarkostnaði.” 

Ómar segir mjög einfalt að 
koma rakakerfinu fyrir í hvaða 
húsum sem er. “Það eru boruð 
göt í vegginn með 70 cm milli-
bili, 10-20 sentimetra fyrir ofan 
gólf og inn i þau eru sett rafskaut, 
milli þessarra skauta liggur vír 
sem tengist móðurstöð sem gefur 
rafpúlsa í skautin. Þetta rafmagn 
er algerlega hættulaust mönn-
um og dýrum og það sem gerist 
er að rafskautin hrinda vatninu i 
veggnum út og þurrkar hann um 
leið.” En hvers vegna myndast 
þessi raki?

“Útveggir og burdarveggir soga 
vatn upp úr grunninum. Oft er 
þetta líka vegna steypuskemmta, 
samskeyti eru léleg, eða steypan 
bara orðin svo gömul að hún er 
orðin opin og gljúp. Einnig vilja 
þakrennuniðurföll stíflast neð-
anjarðar án þess að fólk geri sér 
grein fyrir því. ”

Heilbrigðara húsnæði
“Þetta  kerfi eyðir rafmagni á 

við 5 watta peru, svo kostnaður-
inn er hverfandi. Húsnæðið verð-
ur heilbrigðara, hlýrra og verð-
mætara. Það er komin tuttugu ára 
reynsla af kerfinu á Norðurlönd-
um, uppsetning á því  tekur uþb 
einn vinnudag og fer öll fram inn-
anhúss. Um leið og kerfið hefur 
verið tengt, byrjar þurrkuninn og 
árangurinn er hægt að mæla inn-
an örfárra daga. Andrúmsloftið 
verður strax betra og það verður 
léttara að anda, rakaflekkir og 
fúkkalykt hverfa með öllu.” 

Ómar segir EPS kerfið alls eng-
ar neikvæðar verkanir hafa á um-
hverfið. “Það eru ekki notuð nein 
kemísk efni, svo nota má kerfið 
allsstaðar þar sem rakaskemmd-
ir hafa orðið. Það hefur ekkert að 
segja hversu mikið vatn er fyrir 
utan veggina.”

Ef  upp koma fleiri spurning-
ar um þetta kerfi þá er síminn 
hjá Köfunarþjónustu Íslands 899 
9909 og einnig er hægt að senda 
tölvupóst á omar@kafari.is
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Ferlimál fatlaðra snúast um 
ótal smáatriði sem ófötl-
uðum sést auðveldlega yfir. 
Guðmundur Magnússon og  
Harpa Ingólfsdóttir hjá Að-
gengi bjóða upp á ráðgjöf fyrir 
hönnuði og úttektir fyrir ein-
staklinga og fyrirtæki um hvað 
megi betur fara

Aðgengi ehf. býður fyrirtækj-
um, einstaklingum og opinberum 
aðilum að gera nákvæma úttekt á 
aðgengi fatlaðra að öllu húsnæði 
þeirra. Aðgengi var stofnað  árið 
2005 og var fyrst í stað með eitt 
og eitt verkefni á stangli og var 
rekið upp úr skrifborðsskúffu og 
á eldhúsborði. Verkefnin urðu 
svo fleiri og stærri og í janúar síð-
astliðnum flutti Aðgengi í nýupp-
gerða skrifstofuaðstöðu í gömlu 
Heilsuverndarstöðinni við Bar-
ónsstíg. 

Eigendur aðgengis eru þau Guð-
mundur Magnússon og Harpa 
Ingólfsdóttir. Guðmundur hefur 
verið hjólastólanotandi frá því 
1976 og lengi unnið að úrbótum 
í ferlimálum fatlaðra, meðal ann-
ars unnið að úttektum með tilliti 
til fatlaðra sem aukastarf í hátt í 
áratug. Jónína er byggingafræð-
ingur og löggiltur mannvirkja-
hönnuður. Þegar þau eru spurð 
hvað þau eigi við með nákvæmar 
úttektir, segja þau Guðmundur 
og Harpa að þar sé, meðal annars, 
átt við aðkomu að húsnæði; bíla-
stæði og leiðinni þaðan að útidyr-
um, tröppur, handrið, dyrabreidd 
og þröskuldar, anddyrum og um-
ferðarleiðum innanhúss, stigum, 
lyftum, göngum, skrifstofum og 
öðrum herbergjum. Einnig skoði 
þau vinnuaðstöðu, til dæmis hæð 
undir borð og svo framvegis. 

Ekki sjálfgefin vitneskja
Úttektin er gerð með hliðsjón 

af grunnreglum Sameinuðu þjóð-
anna um jafna þátttöku fatlaðra í 
samfélaginu., en samkvæmt þeim 
verður aðgengi að mannvirkjum 
sem ætluð eru til almennings-
nota að vera fullnægjandi fyrir 
alla. Þau Guðmundur og Harpa 
segja að þótt þetta gefi auga leið, 
þá sé kunnátta og vitneskja um 
þessi málefni ekki sjálfgefin. Þess 
vegna sé mikilvægt að til sé fyr-
irtæki sem getur leiðbeint við 
byggingu nýrra mannvirkja, tekið 
út og greint eldra húsnæði með 
tilliti til allra. Aðgengi bjóði upp á 
þessa þjónustu og til þess telji þau 
sig hafa góðar forsendur.

„ Harpa hefur réttindi til að 
hanna og leggja teikningar inn til 
byggingafulltrúa – en best segir 
hún að fyrirtækið komi inn sem 
ráðgefandi aðili strax í upphafi, 
vinni með hönnuðum áður en 
byrjað sé að byggja. 

Hurðamál
„Við sjáum verkefnið allt öðru 

vísi en þeir sem hafa unnið að 
hönnun og þótt til séu lög og 
reglugerðir um aðgengismál, þarf 
alltaf að vera að skerpa á hlut-
unum. Þess vegna er það stefna 
okkar að halda kynningar fyrir 
hönnuði og aðra um aðgengismál. 
Og þótt til séu lög og reglugerðir 
um aðgengismál er alls ekki allt 
tekið inn í þær reglugerðir. Núna 
liggur fyrir Alþingi frumvarp 
að nýjum lögum um mannvirki 
og við bíðum eftir að þau verði 
samþykkt. Af þeim verður mikil 
réttarbót.“

 Guðmundur og Harpa segja 
ekkert frekar hugað að ferlimál-
um fatlaðra í nýjum húsum en 
gömlum, þótt ástandið sé að-
eins betra í þeim nýju. „Þegar 
við skoðum teikningar sjáum við 
fljótt hvernig aðgengismálum er 
háttað t.d. stærð rýma breidd og 
opnun hurða o.þ.h.. Við sjáum 
sem betur fer ekki lengur 65 og 
70 cm breiðar hurðir á teikn-
ingum – en það þarf hugarfars-
breytingu til að litið sé á það sem 
sjálfsagðan hlut að hurðir séu 90 
cm breiðar, með því gætu flestar 
íbúðir orðið lífstíðaríbúðir.  Svo 
sjáum við líka teikningar þar sem 
hurðir eru 90 cm breiðar en opn-
ast inn í rýmið, en þá er plássið 
sem ætlað var fyrir hjólastól oft 
farið.“

Mikilvægi ferlihönnunar í upphafi
Gott dæmi um mikilvægi ferli-

hönnunar, segir Harpa.er t.d. eitt 
tilfelli þar sem einungis þurfti að 
færa vegg í rými til um tíu sentí-
metra – á grunnteikningu áður 
en hafist var handa við bygging-
arframkvæmdir– til að ferlimál-
in væru í lagi. Þetta var töluvert 
hentugra en aðgerðirnar sem 
hefði þurft að ráðast í ef enginn 
hefði hugað að þessu fyrr en eftir 
á. Þá hefði þurft að brjóta niður 
veggi og vera með töluvert rask.

Guðmundur og Harpa segja 
slagorðið „Aðgengi fyrir alla“ 
ekki bara snúast um aðgengi fyrir 
fatlaða. „Þetta á við um alla sem 
eiga erindi í bygginguna, ekki síst 
starfsfólk – og ræstitæknar eru 
starfsfólk. Það er mjög algengt 
að ræstigeymslur séu pínulitlar, 
jafnvel undir stigum og nánast 
undantekningarlaust að hurðin 
opnast inn. Eins lítið og einfalt 
atriði og að láta hurðina opnast 
út, getur gert gæfumuninn. Þá er 
jafnvel hægt að renna ræstivagn-
inum inn í geymsluna. Þegar við 
höfum bent á þetta, eiga menn 
það til að segja að slíkt loki fyrir 
flóttaleiðir og það séu rökin fyrir 
því að hurðirnar opnist inn. En 
ræstitæknar mæta oft þegar allir 
aðrir eru farnir úr byggingunni, 

auk þess sem geymslur og ræsti-
kompur eru oft staðsettar þannig 
að það er ekki mikil hætta á að 
þær séu flóttaleiðir hvort sem er.“ 

Svo er mikilvægt að hafa í huga 
að það eru ekki allir fatlaðir í 
hjólastól og fötlun er ekki alltaf 
sýnileg, má þar t.d telja sjón- og 
heyrnarskerta.

Engin viðurlög
„Annað vandamál er að það 

eru engin viðurlög þótt hönn-
uðir og byggingaraðilar fari ekki 
að lögum, því er ekkert hægt að 
gera sé vilji til breytinga ekki til 
staðar. Það eru viðurlög við því 
að fara ekki að lögum um bruna-
varnir og við viljum að aðgeng-
ismál verði jafn rétthá og þær.“

Hvað breytingar á eldri hús-
um varðar, segja Guðmundur 
og Harpa oftast hægt að finna 
lausnir. „Það er kannski ekki 
hægt að uppfylla öll skilyrði, 
en það er yfirleitt hægt að finna 
ásættanlegar lausnir.  Iðnó og 
Geysishúsið eru gott dæmi um 
vel heppnaðar endurbætur á 
ferlimálum.

Læstar dyr
Eitt sem Guðmundur og Harpa 

nefna eru snyrtingar á stöðum 
ætluðum almenningi  og jafnvel 

í skólabyggingum. „Ef þær eru 
merktar fötluðum, er eins og allir 
haldi að aðrir megi ekki nota þær 
og mjög oft hafa þær verið gerða 
að geymslum eða ræstikompum 
og hafðar læstar. Þetta er bara 
salerni og ófatlaðir geta alveg 
notað það.“

Það þarf ekki að fara langt til 
að sjá að pottur er ekki aðeins 
brotin víða – heldur má eig-

inlega orða það þannig að flestir 
pottar séu mölbrotnir um borg 
og bý varðandi ferlimál fatlaðra. 
Þau Guðmundur og Harpa hafa 
því svo sannarlega verk að vinna 
– enda segjast þau vilja vinna 
með arkitektum, verkfræðing-
um, iðjuþjálfum, áhugafélögum 
og öðrum sem vilja láta fram-
kvæma kannanir á þörfum fatl-
aðra varðandi aðgengi.

Aðgengi 
fyrir alla

Eigendur Aðgengis, Harpa Ingólfsdóttir og Guðmundur Magnússon. Myndir Ingó

Hér sést að hægt er að leysa aðgengismál svo vel sé í eldra húsi, mynd af Höfða 
í Reykjavík.
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Um konu er heitið á sýningu 
sem Sigurður Örlygsson 
opnaði í Listasafni ASÍ síð-
astliðinn laugardag. Sýning-
in er þrískipt og fjallar hún 
um ýmsa atburði í lífi konu: 
Í Ásmundarsal eru sjö stór 
olíumálverk sem sýna ýmsa 
kafla úr þroskaskeiði konu. 
Í arinstofu eru akrýlmyndir 
úr myndaflokki sem Sigurður 
kallar Konuskrifborðið. Einn-
ig er þar ein höggmynd sem 
tengist þeim myndaflokki. Í 
gryfjunni eru tvær ljósmynd-
ir, Móðurást og Stúlkurnar 
í turninum. Einnig er þar 
höggmyndin Timburturninn 
sem tengist ljósmyndunum.

Sýninguna segir Sigurður bara 
fjalla almennt um konuna, líf-
fræðilegar staðreyndir í hennar 
lífi frá móðurkviði til dauða og 
það er ýmislegt þar á milli.

Á sýningunni eru alls tuttugu 
og eitt verk, aðallega málverk 
ein einnig tveir skúlptúrar og 
tvær ljósmyndir – mjög stór-
ar. Þegar Sigurður er spurður 
hvort þetta séu myndir af konu, 
segir hann: „Nei, þetta er nú að-
allega bossinn á konunni. Ég er 
svo feiminn við að sjá framhlið 
á konu, en svo er ég líka með 
táknmyndir um konur, allt haá-
f ígúratív verk.

Vísanir í aðra listamenn 
Það eru ýmsar nýjungar þeim 

verkums em Sigurður sýnir að 
þessu sinni í Listasafni ASÍ. 
Meðal þess sem má greina í 
verkum hans eru vísanir í aðra 
listamenn. „Ég hef aldrei síter-
að í aðra listamenn en geri það 
núna,“ segir Sigurður og bætir 
við: „Ég hef alltaf forðast að vera 
með vísanir í aðra listamenn 
– en hef alltaf verið að glápa á 

listaverkabækur. Allt í einu fann 
ég þörf fyrir að heiðra listamenn 
sem ég held mikið upp á, tveir 
þeirra eru íslenskir, tveir erlend-
ir.“ Og íslensku listamennirnir 
tveir sem Sigurður síterar í í 
verkum sínum að þessu sinni, 
eru  Rögnvaldur Ólafsson og 
Nína Sæmundsdóttir.

Önnur nýjung eru skúlpt-
úrverk, en þau hefur Sigurður 
ekki unnið áður. „Annað verk-

ið heitir Timburturninn og er í 
raun og veru eftirlíking af Rögn-
valdi Ólafssyni og þar sem ég 
verð stundum timbraður hefur 
þessi turn margvíslega skír-
skotun, getur verið yfirsýn, eða 
phallusform og hvað eina sem 
er. Ég vinn þennan skúlptúr í 
tré og pappír. Þar sem ég er eng-
inn skúlptúristi, smíða hann. Ég 
hef mjög gaman af því að smíða 
hluti og einhvern veginn eru all-
ar mínar myndir smíðaðar upp. 
Skúlptúrana byggi ég báða eins 
og smiður. Þar eru margvíslegar 
skírskotanir. Hinn er byggður á 
Móður Jörð, norskum eininga-
húsum og snyrtiborði konu. 

Heimatilbúinn symbolismi
Ljósmyndir hefur Sigurður 

ekki sýnt áður, þótt hann hafi 
alltaf haft mikinn áhuga á ljós-
myndun. „Þetta er ljósmyndir af 
skúlptúr Nínu Sæm. Fyrir aftan 
hann er turninn sem er með kó-
kauglýsingum á. Ég kalla þetta 
Móðurást og Stúlkurnar í Turn-
inum. Þetta er ákveðin vísun í 
Síbelíus og meira að segja Jón-
as Hallgrímsson. Þetta er svona 
heimatilbúinn symbolismi hjá 
mér. 

Sýning Sigurðar stendur til 30. 
mars. Safnið er opið alla daga 
nema mánudaga frá kl. 13 til 17 
og er aðgangur ókeypis.

Heimur konunnar
Sigurður Örlygsson sýnir í Listasfni ASÍ

„Ég hef alltaf forðast 
að vera með vísanir í 
aðra listamenn – en 
hef alltaf verið að 
glápa á listaverka-
bækur. Allt í einu 
fann ég þörf fyrir að 
heiðra listamenn 
sem ég held mikið 
upp á, tveir þeirra 
eru íslenskir, tveir 
 erlendir.“

Sigurður Örlygsson . Myndir Ingó



LENGDU SUMARIÐ …
Glerborg PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar 
sólstofur, glugga, hurðir og svalalokanir úr 
PVC-u sem er hagkvæmur valkostur. 
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• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA-    OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI




