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Frá útgefanda 

Kæru lesendur!

Hér kemur níunda tölu-
blað Lands og sögu á 
sviði byggingaiðnaðar, 
fasteigna og arkitektúrs. 
Miklar breytingar eru 
að verða og hafa orðið á 
húsnæðismarkaðnum 
að undanförnu. Dýpsta 
kreppa sem Íslending-
ar hafa gengið í gegnum 
síðan á 4. áratugnum 
reið yfir landið síðari 
hluta árs 2008. Á undan 
höfðu farið mörg ár 
þenslu og verðhækkana 
á fasteignamarkaði, sem 
stjórnvöld hvöttu til og 
ýttu undir af fremur lít-
illi fyrirhyggju. 
Því miður eru horfur ekki 
ennþá mjög bjartar á sviði 
fasteignamarkaðarins, 
en uppbyggingin er haf-
in. Vonandi tekst okkur 
að leggja traustari grunn 
að húsnæðismarkaðnum 
en áður var. Tími hinnar 
óheftu frjálshyggju er lið-
inn, við ætlum ekki leng-
ur að hafa það sem meg-
inmarkmið samfélagsins 
að græða á daginn og grilla 
á kvöldin. Markaðurinn, 
sem átti að leysa öll vanda-
mál ef aðeins fólk léti hann 
í friði og skemmdi ekki fyr-
ir með mótmælaaðgerðum, 
þáttöku í starfi verkalýðs-
félaga eða væri að þvælast 
fyrir honum á annan hátt, 
er ekki lengur lausnarorð-
ið. 
Ýmsar lausnir eru smám 

saman að byggjast upp, 
æ meir er talað um að 
markvisst verði að vinna 
að félagslegum lausnum á 
sviði húsnæðismála og ekki 
lengur talið réttlátt að fólk 
sé leiksoppar markaðarins 
á því sviði. Einkaðilar eru 
líka að finna nýjar leiðir 
og í þessu tölublaði er að 
finna margvíslega umfjöll-
un um það hvernig unnið 
er sviði fasteignaviðskipta 
á nýjum sviðum, út frá nýj-
um hugsunarhætti og með 
nýjum formerkjum. Ekki 
er verra að hafa það með 
í farteskinu sem nýtilegt 
er úr eldri reynslu, það 
má ýmislegt vinsa úr rúst-
unum. 

Einar Þorsteinn 
Þorsteinsson

Útgefandi:
Land og Saga 
Interland ehf
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Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hita-
kerfi og séð notendum um allan heim
fyrir búnaði og lausnum, sem gerir líf
þeirra þægilegra.

Við erum eini framleiðandinn á mark-
aðinum sem sérhæfðir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og
tengigrindum fyrir hitakerfi.

Við leggjum metnað okkar í að finna
réttu lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar
hverjar sem stærðirnar, þarfirnar eða
kröfurnar kunna að vera.

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til

hitakerfa svo sem:

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringar

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðvar

Varmaskipta soðna og boltaða

Úrval tengigrinda á lager

Sérsmíðaðar tengigrindur og stöðvar

fyrir allt að 25 MW afl

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hafðu samband við pípulagningamaninn
þinn og fáðu hann til að yfirfara hitakerfið

hjá þér fyrir veturinn

Nú er tíminn, með hækkandi orkuverði og lækkandi
sól, að láta yfirfara hitakerfið. Með rétt uppsettum og rétt

stilltum Danfoss stjórnbúnaði á hitakerfinu fást þægindi
í hámarki og hitareikningur í lágmarki

Hvert er ástandið á
hitakerfinu þínu ?

Ertu að henda
orkunni

út um gluggann ?
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Eignarhaldsfélagið Grund 
- Mörkin býður fólki yfir 
sextugu að tryggja sér bú-
seturétt í glæsilegum íbúð-
um við Suðurlandsbraut 
58 til 62. Um er að ræða 
78 íbúðir, 26 í hverri ein-
ingu fyrir sig, sem eru frá 
80 upp í 140 fm að stærð og 
er sá háttur hafður á að fólk 
tryggir sér íbúðarétt með 
30% íbúðaréttargjaldi sem 
gerir mánaðarleigu lægri 
en ella. 

Viðbrögðin hafa verið ein-
staklega góð segir Gísli Páll 
Pálsson, framkvæmdastjóri 
Eignarhaldsfélagsins Grund-
ar - Markarinnar, en þegar er 
búið að ganga frá samningum 
um þriðjung allra íbúðanna 
og töluvert um fyrirspurnir og 
samkvæmt könnun sem gerð 
var sýndi um 700 manns áhuga 
á að búa í þessum íbúðum. 
Fyrstu samningarnir voru gerð-
ir fyrir 7 mánuðum en gert var 
ráð fyrir að allar íbúðirnar yrðu 
gengnar út á um 2 árum. Salan 
er því á áætlun. Allnokkrir eru 
með íbúðir á sölu og koma strax 
og sú sala gengur eftir.

,,Þetta eru vandaðar íbúðir, 
parkett á gólfum, flísar á bað-
herbergjum og svalir við all-
ar íbúðir. Íbúðarréttargjaldið 
er um 8 milljónir króna fyrir 
minnstu íbúðirnar og um 115 
þúsund króna mánaðarleiga og 
upp í 14 milljónir króna fyrir 
þær stærstu og þar er mánaðar-
leigan 215 þúsund kónur. Hús-
sjóður er 12 þúsund og fimm 
hundruð krónur fyrir íbúðir 
minni en 100 fermetrar sem 
nær til þrifa á sameign, hita 
og rafmagn og hita á íbúðinni 
og fasteignagjalda en leigjand-
inn borgar rafmagnsnotkun í 
íbúðinni.  Fyrir íbúðir stærri en 
100 fermetrar er hússjóðurinn 
13 þúsund krónur á mánuði. Í 
kjallara eru bílastæði sem hægt 
er að leigja og kosta 5 þúsund 
krónur á mánuði, það er frjálst 
val enda kannski ekki allir með 
bíl. Íbúðarréttargjaldið fæst 

endurgreitt þegar flutt verður 
úr íbúðinni eða viðkomandi 
fellur frá og fylgir byggingavísi-

tölu en er afskrifað um 2% á ári. 
Við getum ekki sagt upp leigu 
nema til komi alvarleg vanskil 
eða viðkomandi sé að trufla eða 
ónáða nágrannana alvarlega en 
íbúinn getur að sjálfsögðu sagt 
henni upp.”

Öll þjónusta í nágrenninu
Hafi nýr íbúi fengið t.d. heim-

ilisþjónustu eða heimahjúkrun 
á fyrri íbúðastað getur hann 
að sjálfsögðu látið hana fylgja, 
hann missir ekki þann rétt.

,,Við munum láta reynsluna 
ráða hver okkar þjónusta kann 
að verða, við munum sérsníða 
hana eftir þörfinni. Á hjúkrunar-
heimilinu Mörk sem er í næsta 
húsi eru hjúkrunarfræðingar 
á sólarhringsvakt og nokkrir 
íbúar eru að koma í hjúkrunar-
heimilið og kaupa þar hádeg-
ismat og taka þátt í félagsstarfi 
og leikfimistímum og það getur 
einnig keypt sjúkraþjálfun, far-
ið í hárgreiðslu, fótsnyrtingu og 
fleira. Ef eftirspurn verður eft-
ir einhverri þjónustu sem ekki 
er í dag munum við reyna að 
veita hana. En þessi þjónusta 
er ekki niðurgreidd eins og hjá 
Reykjavíkurborg. Íbúðirnar eru 
auk þess mjög miðsvæðis, stutt 
í alla þjónustu og verslanir, 
Skeifuna, Kringluna og Laug-
ardalinn og fjölmargir matsölu-
staðir í næsta nágrenni,” segir 
Gísli Páll Pálsson.

Gréta Finnbogadóttir bjó áður á 
Háaleitisbraut og flutti inn í vor og 
segist afar ánægð með íbúðina og 
staðsetninguna.

Íbúum fjölgar í þjónustuíbúðum 
Markar við Suðurlandsbraut

Séð af efstu hæðinni á Suðurlandsbraut 62. Þrátt fyrir nálægð við Miklubrautina heyrðist umferðin nánast ekkert ef 
gluggum og hurðum var lokað, hljóðeinangrun er afar góð.

Gísli Páll Pálsson, framkvæmdastjóri 
fyrir utan eitt húsanna.

Hrærivélarnar 
fást í mörgum litum!

Verð frá kr. 79.990

Lítið við og skoðið úrvalið

Öllum                                            hrærivélum fylgir vandað gjafasett að 
verðmæti 15.000 kr. ásamt hveitibraut og matreiðslubók á íslensku.

JÓLATILBOÐ

kaffivélar
– mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil

NÓVEMBER
TILBOÐ
Verð frá 69.990
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SB Glugga-og hurðasmiðja 
var stofnuð árið 1974 af 
Sigurði O. Bjarnasyni en 
fyritækið er nú í eigu sonar 
hans Jónasar Sigurðssonar. 
Gluggar og hurðir frá fyr-
irtækinu eru í mjög mörg-
um húsum á Íslandi enda 
hefur það í gegnum tíð-
ina unnið fyrir flest stærri 
byggingarfyrirtæki lands-
ins „Ég er þó stoltastur af 
gæðunum. Við erum auk 
þess með sanngjarnt verð og 
stuttan afhendingartíma. 
Við vinnum ekki bara fyrir 
byggingarfyrirtæki heldur 
líka einstaklinga og hús-
félög“ segir Jónas. 

Jónas segir að fyrirtækið noti 

mikið til íslenskt hugvit í hönn-
un próf íla eða þversniða. Í dag 
hefur fyrirtækið  nýjustu og 
fullkomnustu tæki sem völ er á. 
„Þar af leiðandi verða afköst og 
gæði framleiðslunnar mun meiri 
en áður,“ segir Jónas.

Fyrirtækið framleiðir útihurð-
ir, svalahurðir, bílskúrshurðir, 
glugga, opnanlega glugga, þak-
glugga, gólfborð, sólskála, gam-
aldags massíf gólfborð, útipanel, 
bjálkaklæðningar og aðra sér-
smíði.

Nú er tími framkvæmda 
og viðhalds

Jónas vill hvetja fólk til að nýta 
tímann núna, eða út árið 2011, 
til viðhalds og endurnýjunar 
á gluggum og hurðum vegna 

skattaafsláttarins sem í boði er 
og endurgreiðslu á virðisauk-
anum vegna vinnunnar. „Þetta 
er ekkert mál, á höfuðborg-
arsvæðinu komum við á staðinn 
ef fólk þarf að skipta um glugga, 
útihurðir, svalahurðir eða bíl-
skúrshurðir. Við gerum tilboð, 
mælum og smíðum. Við getum 
líka séð um að útvega aðila til 
ísetninga,“ segir Jónas. Allt sem 
þarf er eitt símtal og við sjáum 
um málið.
Með málin á hreinu í 
35 ár

„Við höfum kappkostað að 

velja aðeins gæðaefni til fram-
leiðslunnar. Efnið sem við not-
um er að mestu leyti fura, ore-
gon pine og maghony. Það sem 
kemur frá okkur á að endast vel 
og lengi við íslenskar aðstæður,“ 
segir Jónas. 

Öll framleiðsla fyrirtækisins er 
undir ströngu eftirliti og var fyr-
irtækið eitt af stofnendum IGH 
samtaka um íslenskt glugga- og 
hurðaeftirlit, en eitt helsta mark-
mið þess  er að verjast hugs-
anlegum byggingarslysum. 

„Það má eiginlega segja að við 
höfum haft málin á hreinu í 35 
ár,“ segir Jónas.

SB Glugga- og hurðasmiðja:

Stoltir af gæðunum
„Það sem 
kemur frá 
okkur á að 
endast vel 

og lengi við 
íslenskar 

aðstæður.“
Jónas Sigurðsson

Syrusson húsgögn
íslensk hönnun og framleiðsla

Guss púðasófi... 
ótrúlega þægilegur með áföstum púðum

Syrusson Hönnunarhús

Eitt landsins mesta úrval íslenskra húsgagna

Stabbi MJ34Wing borð

Guss stóll FannarDisella borð
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Snemma á þessu ári var hér 
á landi stofnað Vistbyggð-
arráð sem er samráðsvett-
vangur fyrirtækja, sveitar-
félaga og stofnana í mann-
virkjageiranum sem eiga 
það sameiginlegt að stefna 
að aukinni  útbreiðslu á 
vistvænum byggingaðferð-
um og skipulagi. Megintil-
gangur Vistbyggðarráðs er 
því að vera leiðandi vett-
vangur á sviði sjálfbærr-
ar þróunar við skipulag, 
hönnun, byggingu, rekstur 
og viðhald mannvirkja á Ís-
landi. 

Sigríður Björk Jónsdóttir, 

framkvæmdastýra Vistbyggð-
arráðs, segir að stofnun ráðs-
ins hafi verið tímabær, enda 

sé markaðurinn í raun kominn 
skrefinu lengra í vottun vist-
vænna bygginga. „Við höfum 
séð að þróunin á alþjóðavett-
vangi hefur verið að stefna í 
þessa átt og er stofnun Vist-
byggðarráðs í samræmi við þá 
þróun. Eins og staðan er nú 
hafa ýmis fyrirtæki tekið að 
sér formlega umhverfisvottun 
bygginga og hafa t.d. þær fjór-
ar byggingar sem eru nú þegar  
hafa fengið eða eru í formlegu 
vottunarferli, sótt um vottun 
til rekstraraðila erlendra vott-
unarkerfa eins og BREEAM, 
þótt eftirlit og umsjón með 
vinnunni fari að mestu fram 
fram á vegum innlendra eft-

irlitsaðila. Eitt af stærstu verk-
efnunum sem framundan eru 
hjá Vistbyggðarráði er einmitt 
að taka afstöðu til þeirra fjöl-
mörgu vottunarkerfa sem eru í 
gangi í heiminum í dag,“ segir 
Sigríður.

Vistbyggðarráð hefur það á 
verkefnaskránni að ræða hvort 
skilgreina ætti sérstakt íslenskt 
matskerfi og hvert hlutverk 
VBR væri í því sambandi. „Við 
erum núna að skoða hvaða 
lausnir kæmu best út - hvort 
VBR yrði þá formlegur vott-
unaraðili og hefði þarafleiðandi 
umsjón með vottunarkerfun, 
menntun vottunaraðila og 
fleira slíkt, eða þá hvort okk-

Vistbyggðarráð

Vistvænn byggingariðnaður

ar hlutverk væri einfaldlega 
að mæla með einhverju einu 
kerfi umfram önnur. Við met-
um það sem svo að það sé ekki 
æskilegt að hafa of mörg kerfi í 
gangi í einu, en þá er hætt við 
að samanburður geti orðið erf-
iður. Við gerum okkur þó ekki 
vonir um að við getum alfarið 
komið í veg fyrir fjölbreytni á 
markaðnum, enda er markmið 
okkar að vinna að auknum um-
hverfisáherslum og vistvænni 
byggð og eru vottunarkerfi 
bara leið að því markmiði.“ 

Sigríður segir að mikilvægt 
sé fyrir litla þjóð á borð við 
Ísland að sameinast um fram-
farir á sviði vistvænna áherslna 
í byggingariðnaðinum öllum. 
Því sé nauðsynlegt að nýta 
þá þekkingu sem til er víða 
um heim og einnig að aðlaga 
aðferðir og tækni frá öðrum 
löndum að þeim aðstæðum 
sem við búum við hér á landi. 
„Það hefur þegar verið stofn-
aður vinnuhópur sem mun 
taka fyrir þessi vottunarkerfi 
með íslenskar aðstæður í huga. 
Við höfum séð að það gilda 
ekki endilega sömu forsendur 
fyrir slíkar vottanir hér á landi 
og annars staðar. Algengur 
matsþáttur á meginlandi Evr-
ópu er til dæmis samgöngur og 
sérstaklega nálægð við almenn-
ingssamgöngur, en við sjáum 
að til dæmis að Snæfellsstofa 
sem staðsett er í Vatnajökul-
sþjóðgarði stendur ekki vel í 
þeim þætti, en Snæfellsstofa er 
fyrsta íslenska byggingin sem 
frá upphafi var hönnuð út frá 

BREEAM vottunarkerfinu. Því 
höfum við verið að horfa til 
samstarfs við Norðurlöndin, 
en á þar hafa vistbyggðarráð 
verið að taka á sig formlega 
mynd og hafa flest norrænu 
vistbyggðarráðin verið stofnuð 
á síðastliðinum tveimur árum. 
Vistbyggðarráð á Íslandi hefur 
verið í sambandi við norrænu 
ráðin þar sem einkum er verið 
að horfa til samvinnu varðandi 
rannsóknir og þróun ýmissa 
vottunarkerfa fyrir byggingar 
og skipulag. Þetta er iðnaður 
sem breytist hratt og þurfum 
við sífellt að vera á tánum til 
að fylgja þessari hröðu þróun,“ 
segir Sigríður.

Vistvæn vottun bygginga 
tekur á miklum fjölda atriða 
við smíði og viðhald bygginga, 
m.a. byggingarefnis, samgagna, 
orkunotkunar o.fl., en Sigríður 
segir að reynslan hafi sýnt að 
það þýði alls ekki endilega auk-
inn kostnað við bygginguna. 
„Stofnkostnaður getur vissu-
lega verið meiri í einhverjum 
tilfellum, en hann þarf þó alls 
ekki að vera það. Það hefur 
hins vegar sýnt sig að rekstr-
arkostnaður umhverfisvott-
aðra bygginga er lægri þegar 
til langs tíma er litið og höfum 
við séð frá fasteignafélögum á 
Norðurlöndum að leiguverð í 
slíkum byggingum er í mörg-
um tilfellum hærra sem setja 
má í samband við bæði aukin 
gæði húsnæðis og almennar 
áherslur á umhverfismál. Það 
er því talsverð hagræðing sem 
fylgir þessu og er það mik-

ill hvati fyrir hið opinbera að 
fara út í umhverfisvottaðar 
byggingar. Framkvæmdasýsla 
ríkisins hefur einmitt verið 
framarlega í þessu ferli og haft 
forgöngu með að koma þessu 
á legg. Fasteignafélög eru að 
sama skapi að átta sig á því 
að það er jákvætt skref að fara 
þessa leið, því þá eru þau búin 
að skapa sér ákveðna sérstöðu 
á markaði, en umræðan um 
umhverfismál hefur auðvitað 
aukist gífurlega á síðustu árum 
og eftirspurn eftir umhverf-
isvænum vörum og þjónustu 
að aukast að sama skapi,“ segir 
Sigríður.

Kjarni starfsemi Vistbyggð-
arráðs fer fram í nokkrum 
vinnuhópum sem hver og einn 
fjalla um ákveðið afmarkað 
málefni. Einum hópnum er 
til að mynda ætlað að fjalla 
sérstaklega um og meta áhrif 
nýrrar byggingarreglugerð-
ar  á sjálfbæra þróun og hafa 
hliðsjón af nýju frumvarpi um 
mannvirkjalög við endurskoð-
unina. „Við munum í því sam-
hengi  leita svara við spurn-

ingum eins og þeirri hvernig 
byggingarreglugerðin getur 
tekið á umhverfismálum með 
það að markmiði að styðja m.a. 
við vistvæna samgöngumáta og 
skapa aðstæður til flokkunar 
sorps, en byggingarreglugerð-
inni er ætlað að standast sam-
anburð við það sem best gerist 
hvað varðar sjálfbæra þróun 
þar sem opin stjórnsýsla, 
gegnsæi og lýðræðisumbætur 
eru höfð að leiðarljósi.“

Eitt af markmiðum Vist-
byggðarráðs er að stuðla að 
fræðslu almennings og hags-
munaaðila á Íslandi um vist-
vænt skipulag og mannvirki. 
„Fram að þessu hefur umræðan 
um vistvæna vottun bygginga 
einskorðast fremur við aðila 
sem starfa í byggingargeir-
anum, en áhuginn hefur verið 
að aukast og höfum við verið 
að mæta þeim áhuga með fyr-
irlestrum, opnum fundum og 
námskeiðahaldi. Þetta eru auð-
vitað hagsmunir okkar allra og 
því afar áhugavert verkefni að 
takast á við.“

 Þjóðgarðsmiðstöð Hellissandi.  Hönnuð af ARKÍS arkitektum.

Hús Náttúrufræðistofnunnar Íslands í Urriðaholt er umlukið glerhjúp sem eykur gæði náttúrulegrar loftræsingar auk þess að vera eitt helsta sérkenni bygging-
arinnar.  Byggingin er hönnuð af ARKÍS arkitektum og er í BREEAM vottunarferli.

Snæfellsstofa, gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs að Skriðuklaustri er langt komin í BREEAM vottunarferli.  ARKÍS eru arkitektar byggingarinnar.Sigríður Björk Jónsdóttir.
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Rakavandamál þekkja 
flestir húseigendur á Ís-
landi og hvort sem það á við 
eldri hús eða nýbyggingar 
þá virðist rakinn gjarnan 
finna sér leið inn með til-
fallandi tjóni. Með því að 
sprauta sérstökum þétti-
efnum inn í sprungur og 
gluggaramma býður fyr-
irtækið Básfell upp á skot-
helda og varanlega lausn 
til að taka á þessum alltof 
algengu lekavandamálum.

Básfell hefur verið starfandi 
síðan árið 1984 og má því ljóst 
vera að umtalsverð reynsla er 
innan fyrirtækisins. Þorgrímur 
Ísaksen, forstjóri Básfells, segir 
að fyrirtækið leggi mikla áherslu 
á að veita vandaða þjónustu á 
sanngjörnu verði. Fyrirtækið 
tekur að sér að laga flesta leka 
sem myndast í mannvirkjagerð 
og leggur Þorgrímur áherlsu á 
að það sem fyrirtækið taki að 
sér verði þétt.

Gluggaramminn lekur
Lekavandamál geta verið af 

ýmsum toga og er líklega einna 
algengast að þeirra verði vart 
í kring um gluggaop í húsum, 
en Básfell hefur mikla reynslu 
í þéttingum á gluggarömm-
um til að stöðva vatnsleka og 
rakamyndun. Við það beitir fyr-
irtækið sérstakri „bólusetning-
ar“ tækni sem Þorgrímur segir 
að hafi aldrei brugðist, en síðan 
tæknin var innleidd hjá Básfelli 
árið 1995 segir Þorgrímur að 
hann hafi aldrei fengið kvörtun. 
Bólusetningin fer þannig fram 
að boruð eru göt í tréramm-
ann og sérstöku efni dælt inn 
í skilin, en efnið 15-25 faldast 
að rúmmáli og þéttir þannig 
gluggann. Tappar eru svo settir 
í götin. Við þéttingar á glugga-
römmum notar Básfel vörur frá 
þýska framleiðandanum We-
bac, sem eru framleiddar eftir 
evrópskum reglugerðum.

Válegt veður framundan
Þorgrímur segir verulega 

algengt að frágangi við glugga-
ísetningar sé ábótavant á Ís-
landi og ekki síst í nýbygging-

um. „Við höfum talsvert verið 
að þétta gluggaísetningar í 
nýbyggingum sem hefur verið 
gengið frá svo illa að þeir halda 
ekki vindi, en það þarf auðvit-
að ekki nema gat á stærð við 
nálarauga til að það byrji að 
leka. Svo er ekki óalgengt að 
gluggaefni komi erlendis frá 
og sé sett jafnvel blautt í og 
þegar tekur að þorna að sumri 
til hopar það og dregur sig úr 
girðinu. Svo þegar rignir aftur 
þenst efnið út og þá er ekkert 
víst að það hitti aftur í girðið. 
Þannig höfum við lent í því að 
fólk hefur hringt í okkur með 

gluggann liggjandi á gólfinu 
fyrir framan sig,“ segir Þor-
grímur. 

Þegar rakavandamál koma 
upp við glugga fylgir því að 
málning og spasl nær ekki 
festu, losnar frá og er því sí-
fellt til ama, en hvimleiðasta 
fylgifisk rakavandamála segir 
Þorgrímur tvímælalaust vera 
myglusveppinn. Í þjóðfélags-
umræðunni hefur sífellt borið 
meira á áhrifum myglusveppa 
á heilsu fólks og geta vísast 
flestir sammælst um að í eng-
um tilfellum séu áhrifin góð. 
„Með því að koma í veg fyrir 
rakamyndun og leka komum 
við í raun í veg fyrir myglu-
sveppavandamálið. Um leið 
og rakinn hefur verið lagaður 
þornar efnið upp og myglu-
sveppir geta ekki þrifist án 
rakans,“ segir Þorgrímur.

Varanalegar sprunguvið-
gerðir

Einnig er algent að leka verði 
vart þegar steypusprungur 
myndast og við steypuskil og 

á Básfell einnig ráð við því. Þá 
eru boruð 45° göt inn í steyp-
una og settir sérstakir nipplar 
inn í og svo er dælt inn með 
sérstakri dælu efnum sem þenj-
ast út inn í sprunguni og þétta 
hana algerlega. Fyrirtækið hefur 
beitt þessari aðferð síðan 1990 
og segir Þorgrímur að eins og 
í gluggaþéttingum hafi hann 
aldrei fengið athugasemd. „Þeg-
ar sagað er inn í sprungur er alls 
ekkert víst að viðgerðin sér var-
anleg og raunar er ekki óalgengt 
að lekinn komi upp aftur nokkr-
um árum eftir að slíkar viðgerðir 
hafa átt sér stað. Hjá okkur borg-
ar þú bara einu sinni fyrir hverja 
sprungu,“ segir Þorgrímur.

Efnin sem Básfell notar segir 
Þorgrímur að hafi gefið ein-
staklega góða raun við íslenskar 
aðstæður og nefnir í því sam-
hengi að í Suðurlandsskjálft-
anum hafi þessi efni gefið góða 
raun í þeim húsum sem það var 
notað m.a. Sjúkrahúsi Suður-
lands. „Byggingarverkfræðingar 
hafa raun verið að fyrirskrifa 
þetta efni síðastliðin 20 ár, með-
al annars til þéttingar á flestum 
virkjunum landsins, sem er ekki 
undarlegt sé litið til þess árang-
urs sem náðst hefur,“ segir Þor-
grímur.

Básfell tekur að sér að gera 
kostnaðaráætlanir fyrir ein-
staklinga og húsfélög að kostn-
aðarlausu. 

Nánari uppýsingar á www.
basfell.is

Básfell
Komið endanlega í veg fyrir lekavandamál
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Mikið er nú rætt um breyt-
ingar á húsnæðismálum. 
Holskeflur í efnahagsmál-
um hafa komið illa við fólk 
og hin opinbera séreigna-
stefna hefur fengið á sig 
mikla brotsjói.

Margir vilja nú orðið frekar 
leigja en taka á sig áhættusöm 
og fokdýr húsnæðislán. Ýmis 
ljón eru á þeim vegi. Erfitt hef-
ur verið að fá tryggt og öruggt 
íbúðahúsnæði til leigu, þjón-
usta við leigusala og leigutaka 
íbúðarhúsnæðis hefur verið af 
skornum skammti og almennt 
er lítil áhersla lögð á að auðvelda 
fólki að nýta sér þann valkost 
sem leiga á húsnæði er. Í ná-
grannalöndunum er hins vegar 
völ á margvíslegum valkostum 
og öruggum möguleikum til 
að leigja húsnæði, oft á vegum 
ríkis, sveitarfélaga, samvinnu-
samtaka eða almannasamtaka 
af öðru tagi, og einnig bjóða 
einkaaðilar upp á margvíslega 
þjónustu á þessu sviði.
Nýr valkostur

Fyrirtækið Leiguhús er nýr 
valkostur á þessu sviði hér á 
landi. Hjá Leiguhúsum er nú 
boðið upp á margvíslega þjón-
ustu við þá sem eiga íbúðar-
húsnæði og vilja leigja það út, 
og við þá sem vilja búa í leig-
húsnæði. 

Gunnar Jón Yngvason hefur 
15 ára reynslu af leigu atvinnu-
húsnæðis. Almennt er ekki 
amast við því að fyrirtæki leigi 
sér húsnæði til starfsemi sinn-
ar og því er markaður á þessu 
sviði nokkuð þróaður og leigu-
miðlun á atvinnhúsnæði er 
stöðluð. Ýmsar leigumiðlanir 
hafa séð um að miðla atvinnu-
húsnæði til leigu og það hefur 
gengið alveg ágætlega. Hins 
vegar hafa engar leigumiðlanir 
verið starfandi við að leigja 
út og miðla íbúðahúsnæði á 
leigumarkaði. Það er til marks 
um hvað leigumarkaðurinn er 
vanþróaður hér á landi, því 
slíkar leigumiðlanir á íbúða-
húsnæði eru algengar í öllum 
nágrannalöndum. 

Að leigja út húsnæðið 
sitt

Margir kannast við hversu 
vandasamt það er að leigja út 
húsnæði. Ýmsir hafa staðið 
frammi fyrir þeim valkosti að 
selja eða leigja, t.d. þegar far-
ið er til námsdvalar eða vinnu 
erlendis. Fólk hefur heyrt ýms-
ar sögur, áhættusamt geti ver-
ið að leigja út húsnæði. Ekkert 
sé hægt að treysta á í því efni, 
sögur af skemmdum á hús-
næði, ógreiddri leigu og öðru í 
þeim dúr ganga um samfélagið 
og valda því að fólk er ekki 
tilbúið að taka áhættuna af því 
að leigja og vill fremur selja. En 
nú er hart í ári og erfitt er að 
selja eignir. 

Ókeypis skráning og 
auglýsingar

Leiguhús bjóða upp á marg-
víslega þjónustu við þá sem 
ætla að leigja íbúðir og þá sem 
vilja taka íbúðir á leigu. Þeir 
sem vilja algerlega sjá um að 
leigja húsnæði sitt sjálfir geta 

gert það á vef Leighúsa. Það 
er ókeypis þjónusta, fólk get-
ur skráð íbúðir og auglýst þær 
til leigu sér að kostnaðarlausu 
og einnig fengið öll skjöl og 
upplýsingar sem til þarf á vef 
Leiguhúsa, svo sem húsa-
leigusamning, upplýsingar um 
húsaleigubætur, lög sem tengj-
ast leigu á íbúðarhúsnæði og 
annað sem til þarf. Fyrirtækið 
kemur þá ekkert nálægt leigu-
samningum að öðru leyti. 
Íbúðareigandi sér um að aug-
lýsa íbúð sína sjálfur, sýna hana 
og ganga frá leigusamningi. 

Þjónusta fyrir leigu-
sala íbúðahúsnæðis 
við gerð samnings

Leiguhús bjóða síðan upp á 
leiguþjónustu á mörgum stig-
um, eftir því hvað fólk þarf á að 
halda. Leiguhús bjóðast meðal 
annars til að til að halda utan 
um gerð leigusamnings. Það 
tryggir bæði leigjendum og 
þeim sem selja íbúðir á leigu 
öryggi og tryggingu fyrir því 
að rétt sé frá leigunni gengið. 

Ráðgjöf á sviði leigu-
miðlunar

Leiguhús bjóða líka upp á 
hvers konar ráðgjöf um það 
hvernig best sé að leigja út 
íbúðahúsnæði. Hvernig á fólk 
að fara að við að koma eign 
sinni á framfæri, hvar á að 
auglýsa, hvernig á að kynna 
húsnæðið og hvað þarf að hafa 
í huga þegar leigusamningur 
er gerður. Hvað á að gera þegar 
berast af því fréttir að rör hafi 
sprungið og eyðilagt bókasafn 
leigjenda eða að leigjendurnir 
hafi málað alla íbúðina svarta 
og farið síðan úr landi án þess 
að hafa samband við kóng né 
prest. Hver sé réttur leigusala 
og hver sé réttur þeirra sem 
taka íbúðina á leigu og hvern-
ig á að leysa úr þeim vanda-
málum sem fylgja því að selja 
íbúðir á leigu.

Full þjónusta
Síðan bjóða Leiguhús upp á 

alhliða þjónustu, allt frá kynn-

ingu á íbúðinni, sýningu henn-
ar og gerðar leigusamnings. 
Lýkur þá afskiptum fyrirtæk-
isins á því að leigusamningur 
er afhentur leigusala eða banka 
til innheimtu. Ennfremur 
stendur viðskiptavinum Leigu-
húsa til boða svokölluð Full-
þjónusta+. Þá sjá Leiguhús um 
allt sem tengist leigunni, allt 
frá auglýsingum, kynningu og 
samningsgerð til þess að sinna 
útleigunni sjálfri eftir samn-
ingsgerð, útleigu íbúðarinnar, 
innheimtu leigu og samskipti 
við leigutaka á leigutíma. 

Ef klósettið stíflast
Þetta getur verið þægilegt 

fyrir einstaklinga sem leigja 
íbúð sína út og eru fjarverandi, 
t.d. erlendis, eða leigufélög, 
bæði stór og smá. Ef klósettið 
stíflast hringir leigjandinn í 
Leiguhús og það hefur milli-
göngu um að útvega stíflu-
hreinsun, eins ef nauðsynlegt 
er að framkvæma viðhald af 
ýmsu tagi á íbúðinni. Sum fyr-
irtæki sem stunda útleigu vilja 
ekki að kvartanir um leiguna 
fari í gegn um skiptiborðið hjá 
þeim og vilja frekar að sérhæfð 
fyrirtæki eins og Leiguhús 
sinni alfarið að hugsa um 
leigumálin, jafnvel að mæta á 
húsfélagsfundi fyrir hönd eig-
anda. 

Vel  þekkt þjónusta 
- erlendis

Fyrirtæki af þessu tagi eru 
vel þekkt á Norðurlöndunum 
og í Evrópu, þau sjá um allt 
sem lýtur að leigunni og sinna 
öllum þáttum útleigu. Allt ferl-
ið er í höndum löggiltra leigu-
miðlara með áratuga reynslu á 
þessu sviði. Hér á landi hefur 
slík reynsla fyrst og fremst ver-
ið á sviði útleigu atvinnuhús-
næðis eins og áður segir, en nú 
er komið að því að farið verði 
að byggja upp leigumiðlanir 
á sviði húsaleigu íbúðarhús-
næðis. Leiguhús eru því frum-
herji á sínu sviði og spennandi 
að að sjá hvernig til tekst.

Sjá www.leiguhus.is

Leiguhús

Nýtt fyrirbæri á húsnæðismarkaði

Innlegg fyrir tásurnarLeggings fyrir börnin

Skór á skvísuna Garn, margir litir 100gr.

Garn, fyrir börnin 50gr.

Strigaskór í skólann
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þess sem hver og einn annast 
eigin tauþvott með aðstoð starfs-
fólks ef á þarf að halda, svo fátt 
eitt sé nefnt.

Bestu kostir nýttir 
Hjá Hrafnistu í Kópavogi 

starfa nú um 80 manns. Hrönn 
Ljótsdóttir, forstöðumaður 
heimilisins, segir grunnhugsun 
hugmyndafræði Lev og bo fólgna 
í því að nýta bestu kostina sem 
sjálfstæð búseta býður uppá og 
sameina þá því öryggi sem hjúkr-
unarheimili hafa uppá að bjóða. 
„Við byggjum á því að virkja og 
viðhalda þátttöku íbúanna og að-
standenda þeirra í daglegu lífi á 
heimilinu og við, starfsfólkið hér, 
vinnum ekki „með íbúana“ held-
ur með íbúunum að því að skapa 
eins hlýlegt og virkt samfélag 
og kostur er. Starfsmannamiðað 
vinnufyrirkomulag, þar sem allt 
starf er í fyrirfram ákveðnum 
farvegi, á ekki við hér. Hér fer 
fólk t.d. á fætur þegar því hentar, 
ekki þegar okkur hentar,“ segir 
Hrönn.

Gengur mjög vel
Nú eru rúmlega hálft ár síð-

an Hrafnista í Kópavogi opnaði 
og segir Bjarney Sigurðardótt-
ir deildarstjóri að starfsemin 
gangi afar vel. „Við upplifum 
afar þægilegan og heimilisleg-
an anda hér. Lífið gengur sinn 
vangagang með þeirri fjöl-
breytni sem heimilisfólkið sjálft 
kýs hverju sinni, hvort sem það 
er iðjuþjálfun, dans eða annað,“ 
segir Bjarney, og Hrönn bætir 
við að mikil eftirvænting ríki 
meðal heimilisfólks og starfs-
fólks um nýju innisundlaug-
ina, sem verðurvonandi opnuð 
sem fyrst á næsta ári. Hún verði 
mikil lyftistöng fyrir heimilið.

Það má með sanni segja að 
fyrr á þessu ári hafi orðið 
kaflaskil í húsnæðis- og 
umönnunarmálum aldr-
aðra á höfuðborgarsvæð-
inu þegar nýtt hjúkrunar-
heimili Hrafnistu tók 
til starfa við Boðaþing í 
Kópavogi. Ástæðan er sú 
að nærri áratugur var þá 
liðinn síðan nýtt hjúkr-
unarheimili tók til starfa 
á höfuðborgarsvæðinu, 
sem var Sóltún í Reykja-
vík. Hrafnista í Kópavogi 
er rekin eftir nýrri hug-
myndafræði í öldrunar-
þjónustu sem ekki hefur 
verið reynd áður á svo fjöl-
mennu heimili hér á landi. 

Ríkissjóður og Kópavogsbær 
byggðu hjúkrunarheimilið og 
fólu reksturinn Sjómannadags-
ráði, eiganda Hrafnistuheim-
ilanna. Um fyrri áfanga af 

tveimur er að ræða með rýmum 
fyrir 44 einstaklinga, en alls er 
gert ráð fyrir að 88 manns búi 

á heimilinu þegar það verður 
fullklárað á næstu árum. 

Lev og bo 
Húsnæði Hrafnistu í Kópa-

vogi er hannað og teiknað með 
hliðsjón af dönsku hugmynda-
fræðinni Lev og bo sem leggur 
áherslu á litlar heimilislegar ein-
ingar með átta til ellefu íbúum á 
einingu. Markmiðið er m.a. að 
búa íbúunum eins heimilislegt 
umhverfi og frekast er kostur 
og virða sjálfsákvörðunarrétt 

þeirra með sama hætti og væru 
þeir enn á sínu fyrra heimili. 
Þannig er markvisst leitast við 
að viðhalda frumkvæði heim-
ilismanna með því t.d. að við-
halda eða virkja þátttöku þeirra 
í hinu daglega lífi á heimilinu í 
samræmi við getu hvers og eins. 
Rúmgóð herbergi íbúanna eru 
þannig búin þeirra eigin hús-
gögnum og gluggatjöldum auk 

Hrafnista Kópavogi
Sérhannað hjúkrunarheimili á 
grunni farsællar hugmyndafræði

„Við byggjum 
á því að virkja 

og viðhalda 
þátttöku 

íbúanna og 
aðstandenda 

þeirra í  
daglegu lífi á 

heimilinu“

 Í dagstofunni koma íbúarnir saman 
og fá sér hressingu.

Hrönn Ljótsdóttir, forstöðukona 
Hrafnistu í Kópavogi, með Guðrúnu 
Sveinsdóttur, íbúa á heimilinu.

Við hlið Hrafnistu í Kópa-
vogi stendur glæsilegt 
fimm hæða fjölbýlishús 
með 48 þjónustu- og ör-
yggisíbúðum fyrir aldr-
aða, sextíu ára eða eldri. 
Um er að ræða fyrri áfanga 
af tveimur í byggingafram-
kvæmdum Naustavarar við 
Boðaþing 22-24, sem alls 
verða 95 þegar þeim lýk-
ur á næstu árum. Útleiga 
á íbúðunum er nýhafin, en 
innangengt er milli fjöl-
býlishússins og þjónustu-
miðstöðvar Kópavogsbæj-
ar, sem er samtengd hjúkr-
unarheimili Hrafnistu í 
götunni.

Úr íbúðum hússins er víða 
stórkostlegt útsýni, m.a. til 
Bláfjalla og Hengilssvæð-
isins auk Skarðsheiðar, Esj-
unnar og Elliðavatns. Íbúð-
irnar eru af sex mismunandi 
gerðum og stærðum, tveggja 
og þriggja herbergja. Þær eru 
vandaðar af allri gerð, dyra-
op breið og rennihurðir inn 
á bað og svefnherbergi. Inn-
feld halogenlýsing er í loft-
um. Auk hefðbundinna raf-
magnstækja í eldhúsi fylgir 
uppþvottavél og ísskápur 
sérhverri íbúð. Á gólfum er 
eikarparket og öryggisdúkur 
á baðherbergjum. Þar eru 
jafnframt tengi fyrir þvotta-
vél og barkalausan þurrkara. 
Stórum flísalögðum svölum er 

lokað með póstalausu hertu 
gleri á rennibrautum þannig 
að hægt er að opna þær nán-
ast að fullu. Á jarðhæð eru 
sérgeymslur og sameiginlegt 
þvottahús með mynt-þvotta-
vélum og þurrkurum. 

Öryggiskerfi 
Í íbúðunum er neyð-

arhnappur og fasttengt 
sjúkratalkerfi, sem er bein-
tengt við hjúkrunarvakt 
Hrafnistu. Í húsinu öllu, 
anddyri, sameign og íbúðum, 
eru fullkomin öryggiskerfi. 
Í sameign er bruna- og 
slökkvikerfi ásamt mynda-
eftirlitskerfi og í anddyrum 
er aðgangangsstýrikerfi og 
mynddyrasími. 

Leiguíbúðir fyrir 60 ára 
eða eldri

Íbúðirnar eru þjónustu- og 
öryggisíbúðir og byggðar með 
þarfir eldri borgara í huga, 
60 ára eða eldri. Þannig geta 
íbúar búið sem lengst í sömu 
íbúð með því að nýta sér þá 

aðstöðu sem þar er til staðar 
auk þess að hafa aðgang að 
fjölbreyttri þjónustu í þjón-
ustumiðstöðinni við Boða-
þing. Þar eru meðal annars 
fjölnotasalur með eldhúsi, 
hárgreiðslu- og fótaaðgerða-
stofa, sjúkraþjálfun, fönd-
ursalur og á næsta ári verð-
ur opnuð sundlaug á sama 
stað. Stefnt er að því að frá 
Hrafnistu verði unnt að veita 
heimahjúkrun og heimilis-
þjónustu fyrir íbúa fjölbýlis-
hússins við Boðaþing 22-24. 

Afþreying
Á lóðinni er m.a. glæsileg-

ur púttvöllur og væntanleg 
eru leiktæki fyrir barna-
börnin. Boðaþing liggur á 
mörkum bæjar og sveitar. 
Göngustígar við húsið eru 
tengdir göngu- og reiðstígum 
sem liggja um hverfið og að 
útivistarperlunum við Ell-
iðavatn og Heiðmörk. 

Nánari upplýsingar 
Naustavör er dótturfyr-

irtæki Sjómannadagsráðs, 
eiganda Hrafnistuheim-
ilanna og er hægt að skoða 
íbúðirar á vefsíðunni hrafn-
ista.is. Upplýsingar um 
leigu eru veittar á skrif-
stofu Sjómannadagsráðs í 
síma 5859301 og 5859302 og 
einnig í síma 585 9500. Jafn-
framt má senda fyrirspurnir 
á netfangið asgeir.ingvason@
hrafnista.is. 

Þjónustu- og öryggisíbúðir fyrir 
aldraða á mörkum bæjar og sveitar

Nýlega komu íbúar, aðstandendur og starfsfólk Hrafnistu í Kópavogi saman 
til haustfagnaðar á heimilinu. Þar skemmtu m.a. Óperuídýfurnar Davíð og 
Stefán við góðar undirtektir. Hér er Davíð í rómantýskum stellingum.

Fallegt útsýni til Esjunnar.

Þjónustu- og öryggisíbúðirnar við 
Boðaþing í Kópavogi eru bjartar og 
fallegar.
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Þann 13. október  síðast-
liðinn var haldið upp á 10 
ára afmæli Kvasis á Hót-
el Örk í Hveragerði.  Þar 
tóku til máls margir vel-
unnarar fullorðinsfræðslu 
á Íslandi.   

Framsögumenn á ráðstefn-
unni  komu úr öllum áttum, 
Stefanía Kristinsdóttir, for-
maður stjórnar Kvasis,  setti 
fundinn og Katrín Jakobsdóttir, 
mennta- og menningarmála-
ráðherra ávarpaðið ráðstefnu-
gesti, Skúli Thoroddsen fyrrum 
framkvæmdastjóri Miðstöðvar 
Símenntunar á Suðurnesjum 
og einn af stofnendum Kvasis, 
fjallaði um hlutverk símennt-
unarmiðstöðvanna, Ólafur 
Páll Jónsson heimspekingur 
fjallaði um menntun og lífs-
fyllingu, Stefán B.  Sigurðsson, 
rektor Háskólans á Akureyri, 
fjallaði um samstarf háskóla og 
símenntunarmiðstöðva, Krist-
ín Njálsdóttir, forstöðumað-
ur Landsmenntar, fjallaði um 
Markviss stuðning símennt-
unarmiðstöðva við símenntun 
í atvinnulífinu og Ingibjörg 
Elsa Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Fræðslumið-
stöðvar atvinnulífsins, fjallaði 
um þróun fullorðinsfræðslu. 

Margir framsögumenn vitn-

uðu í yfirskrift ráðstefnunnar:  
Úr hverju er Kvasir?  Í stuttu 
máli þá var Kvasir vitrast-
ur manna og gerður úr hráka 
ása og vana sem vott um frið-
arstefnu þeirra á milli. Það er 
líkt með Kvasi og símenntunar-
miðstöðunum að þær hafa leit-
ast við að dreifa sér um allt land 
með það að markmiðið að leysa 
úr hvers manns þörf fyrir þekk-
ingu og menntun, bæði með því 

að skapa umhverfi fyrir mennt-
un frá öðrum stofnunum sem 
og að þróa menntunarúrræði. 

Hvort sem samtök fræðslu- 
og símenntunarmiðstöðvanna 
munu hljóta sömu örlög í yf-
irstandandi þrenginum og Kvas-
ir sem drepinn var af tveimur 
dvergum, Fjalari og Galari, 
verður ósagt látið.  Fullorð-
insfræðslan hefur nú skipt um 
nafn og heitir framhaldsfræðsla 
með nýjum lögum sem tóku 
gildi 1. október síðastliðinn. Þá 
hafa verið stofnuð samtök fyr-
ir aðila í fullorðinsfræðslu sem 
bera nafnið Leikn og eru víð-
tækari en Kvasir sem í upphafi 
náðu eingöngu til miðstöðva á 
landsbyggðinni.  Menntamála-
ráðuneytið hefur þegar skil-
greint Leikn sem hagsmuna-
samtök fullorðinsfræðslunnar 
en allir aðilar í Kvasi eru einnig 
aðilar í Leikn.  Í kjölfar afmæl-
isins var haustfundur Kvasis 
sem að þessu sinni var helg-
aður stefnumótun. Ein af þeim 
spurningum sem lágu fyrir í 
þeirri stefnumótun var hver 
væri framtíð Kvasis í ljósi fyrr-
greindra breytinga. Í umræðu 
kom fram að það væri mik-
ilvægt að viðhalda þeirri þróun 
og þekkingaruppbyggingu sem 

hefur orðið innan samtakanna.
Greinarhöfundur las um dag-

inn grein um prisma hugmynda-
fræðina þar sem fram kom að 
mikilvægt væri að tengja saman 
strauma skapandi hugsunar og 
rökhugsunar til að móta nýj-
ar leiðir í þekkingarsköpun og 
miðlun. Í ræðu sinni minntist 
Katrín Jakobsdóttir  á að dráp 
Fjalars og Galars á Kvasi hafi 
e.t.v.  ekki verið tilgangslaust og 
ætti sér samsvörunu í nútíman-
um þar sem áherslan er að fær-
ast frá þekkingu yfir í sköpun. 
Fjalar og Galar brugguðu ein-
mitt skáldskaparmjöð úr Kvasi.  

 Hvort sem Kvasir er allur 
eða ei er mikilvægt að rödd sí-
menntunarmiðstöðvanna um 
land allt sé sterk.  Það er ljóst 
að ýmislegt má brugga úr þeirri 
þekkingu sem samtökin hafa 
þróað síðasta áratuginn, jafn-
vel síbreytilegt og skapandi 
menntakerfi fyrir alla. Mennta-
kerfi þar sem ólíkir geirar vinna 
saman að því að skapa um-
hverfi til náms, því menntun er 
eitthvað sem gerist í huga þess 
er hana stundar og kerfið þarf 
þeim að þjóna en ekki sjálfu 
sér. 

Stefanía G. Kristinsdóttir, 
formaður Kvasir 

Úr hverju er Kvasir og hvað verður um hann ?

Kvasir, samtök fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðva 10 ára

Menntakerfi þar sem 
ólíkir geirar vinna 

saman að því að skapa 
umhverfi til náms, því 
menntun er eitthvað 

sem gerist í huga þess er 
hana stundar og kerfið 
þarf þeim að þjóna en 

ekki sjálfu sér.
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Brúnás innréttingar hafa áunnið sér gott orð fyrir glæsilega íslenska hönnun og gæða handverk sem byggir á þekkingu og 
áralangri reynslu. Í sýningarsal okkar í Ármúla 17a í Reykjavík, býðst þér fagleg þjónusta og ráðgjöf innanhúsarkitekta við val 
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„Fígaró er fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu og 
vinnslu á náttúrusteinum. 

Við hófum starfsemi árið 
2006 og síðan þá hafa um-
svifin aukist jafnt og þétt 

enda leggjum við áherslu á 
gæðin,“ segir Hörður Her-
mannsson sem á og rekur 

verslunina Fígaró í Garða-
bæ ásamt eiginkonu sinni 
Margréti Sigurðardóttur.  

Fyrirtækið býður uppá nátt-
úrustein á gólfin, á borðin, á 
veggina og víðar. „Við bjóðum 
uppá hinar ýmsu steintegund-
ir eins og t.d. granít, marmara, 
sandstein, kalkstein og quartz 
stein.  Einnig höfum við ver-
ið að bjóða uppá gólfefni úr 
íslensku blágrýti og grágrýti.  
Það nýjasta er að við erum að 
leggja línurnar í framleiðslu á 
handhöggnum legsteinum og 
öðrum listmunum úr steinum 
úr íslenskri náttúru, eftir ósk-
um viðskiptavinarins,“ segir 
Hörður. 

Fúgulaus gólf
„Við erum stoltust af hand-

bragðinu hérna hjá okkur. Við 
erum með steinsmið frá Asíu 

Listaverk náttúrunnar í hús

Fegurð og glæsileiki

sem færði okkur gnógt þekk-
ingar á vinnslu og meðhöndl-
un á náttúrustein og má þar 
til dæmis nefna frágang á nið-
urlögn á gólfefni.  En þar notum 
við restinfyllir í stað hefðbund-
innar múrfúgu, síðan er gólf-
ið planað með þar til gerðum 
vélum og pólerað að því gljá-
stigi sem viðskiptavinurinn kýs.  
Er þá gólfið í einni heild og þú 
finnur ekki fyrir fúgunni.  Þeg-
ar þessari aðferð er beitt verða 
þrif miklu aðveldari þar sem 
óhreinindi festast ekki í fúgunni 
auk þess sem framtíðarviðhald 
verður auðveldara,“ segir Hörð-
ur. 

Steinvarnir og hreinsiefni 
Með nútímaefnum er mögu-

legt að viðhalda fegurð steinsins 
miklu lengur og koma í veg fyrir 
ýmiskonar blettamyndanir. Fíg-
aró býður upp á úrval steinvarna 
og hreinsiefni frá Þýska fram-
leiðandanum Akemi. „Ástæðan 
fyrir því að við veljum Akemi er 
sú að þessi vara stendur fremst 
meðal jafninga í heiminum,“ 
segir Hörður.  Auk almennra 
hreinsiefna og varna er boðið 
uppá sértæk efni til þrifa á ryði, 

olíublettum, vaxi, veggjakroti 
ofl.  Einnig er Akemi með 
frábært hreinsiefni til að þrífa 
steina utnandyra svo sem til að 
þrífa gróður af legsteinum.  Til 
gamans má geta þess að nýverið 
var sett upp á heimasíðu Fígaró, 
figaro.is, fyrirspurnardálkur þar 
sem neytendur geta sent fyr-
irspurnir til „Steinalæknisins“.  
Það er samstarfsverkefni Fígaró 
og Akemi þar sem viðskiptavin-
ir geta spurt og fengið svör við 
vandamálum tengdum stein.  

Möguleikarnir óteljandi.
Hörður segir að nú sé ver-

ið að stækka steinsmiðjuna. 
Fyrirtækið er að færa sig út í 
vinnslu á borðplötum til að 
auka þjónustuna við viðskipta-
vininn. Í steinsmiðjunni er búið 
til allt milli himins og jarðar, þar 
eru sérsmíðaðar handlaugar, 
smíðuð ljós, handriðalistar svo 
eitthvað sé nefnt. „Það er í raun 
ekkert sem okkur er óviðkom-
andi þegar að sérsmíði kemur 
og við tökum sérstaklega vel 
á móti hönnuðum sem vilja 
framleiða eitthvað tengt nátt-
úrusteini. Möguleikarnir eru 
óteljandi. Hjá okkur eru ekki 
til vandamál bara lausnir“ segir 
Hörður. 

„Það er í raun ekkert sem okkur 
er óviðkomandi þegar að sérsmíði 

kemur og við tökum sérstaklega 
vel á móti hönnuðum sem 

vilja framleiða eitthvað tengt 
náttúrusteini. Möguleikarnir eru 

óteljandi. “
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Skipulag á skjölum og upp-
lýsingum er mikilvægur  
þáttur hjá öllum fyrirtækj-
um og stofnunum, vilji þau 
gera starf sitt sem skilvirk-
ast. Slíkt skipulag krefst oft 
á tíðum mikillar möppu-
vinnu og skjalageymslu 
sem og handhægs og öruggs 
hugbúnaðar. Þetta veit 
Brynja Guðmundsóttir vel 
en hún lét gamlan draum 
rætast í lok ársins 2007 og 
stofnaði fyrirtækið Gagna-
vörsluna sem hefur það að 
markmiði að bjóða ýmsum 
aðilum upp á heildarlausn 
á skjala- og upplýsingastýr-
ingu.

Upplýsingar og gögn á sem skil-
virkastan hátt

Gagnavarslan er staðsett á 
gamla varnarsvæðinu, í Ásbrú 
í Reykjanesbæ og nýtur þar af 
leiðandi þess frjóa andrúmslofts 
sem uppbygging á svæðinu hefur 
upp á að bjóða að mati Brynju, 
sem segir áhuga á að taka þátt í 
slíku umhverfi hafa ráðið stað-
setningu fyrirtækisins. 

„Styrkleiki okkar felst í að 
bjóða upp á allt sem viðkemur 
geymslu og vörslu skjala og upp-
lýsinga viðkomandi aðila, hvort 
sem um er að ræða rafræn eða 
efnisleg gögn. Markmið okkar er 
að aðstoða viðskiptavini við að 
auka skilvirkni innan fyrirtæk-
isins sem og að ná hagræðingu 
í rekstri með aukinni yfirsýn,” 
segir Brynja. Til þess býður 
Gagnavarslan upp á ýmiss kon-
ar ráðgjöf, er með ráðgjafateymi 
sem starfar með viðkomandi 
fyrirtæki við að betrumbæta 
skjala-og upplýsingastýringu 
þess. Auk þess er veitt ráðgjöf 
við gæðamál og stefnumótun 
og verkefnisstjórar sendir í fyr-
irtæki ef þörf er á.

Öryggi við vörslu og meðferð 
allra upplýsinga er í fyrirrúmi 
hjá Gagnavörslunni. „Það fyrsta 
sem ég gerði eftir stofnun fyr-
irtækisins var að ráða örygg-
isstjóra, slíkt er mikilvægi ör-
yggis hjá okkur,” segir Brynja en 
þegar hún stofnaði fyrirtækið í 
nóvember 2007 kom hún fyrst 

um sinn ein að fyrirtækinu. 
Nú starfa hins vegar tæplega 
40 manns hjá Gagnavörslunni, 
fjölbreyttur hópur með víðtæka 
menntun að sögn Brynju. 

Varsla efnislegra skjala og 
menningarminja

Gagnavarslan rekur stórt 
húsnæði á gamla varnarsvæð-
inu til geymslu skjala en einnig 
til geymslu ýmissa menningar-
minja. Um er að ræða sérhæft 
húsnæði sem hefur yfir að geyma 
fullkomið öryggis-og brunakerfi. 
„Ef fyrirtæki óskar eftir þjónustu 
okkar þá sjáum við um að pakka 
skjölunum og setja þau síðan í 
geymslu eftir ströngu ferli, sem 
inniheldur til dæmis strikamerk-
ingu á öllum gögnum.  Ef aðila 
í viðskiptum við okkur vantar 
skjöl, þá getur hann nálgast þau 
eftir þremur leiðum; hann getur 
í fyrsta lagi fengið þau send eftir 
að við höfum skannað þau inn 
og dulkóðað, í öðru lagi er ávallt 
sendibíll á okkar vegum á ferð-
inni sem getur keyrt með gögnin 
til viðkomandi og að lokum er 
ávallt hægt að koma hingað til 
okkar og ná í þau,” segir Brynja. 
„Við bjóðum einnig upp á vörslu 
alls kyns menningarminja og 
listaverka en til þess erum við 
um þessar mundir að byggja upp 
sérvörslu fyrir söfn og höfum 

bæði safnafræðing og sagnfræð-
ing í vinnu við það verkefni.” 

Fyrirtæki geta einnig sótt alla 
þá þjónustu sem viðkemur skjöl-
unum sjálfum til Gagnavörsl-
unnar, til að mynda prentþjón-
ustu og skönnun en til slíkra 
verkefna keypti Gagnavarslan 
prentfyrirtækið Aðstoð. Einnig 
er hægt að fá öll skjöl og gögn 
flokkuð og skráð eða eytt ef þess 
er þörf.

Notendavæn veflausn til 
skjalavörslu

Gagnavarslan býður einnig 
upp á sitt eigið upplýsingastýr-
ingakerfi sem gengur undir 
nafninu Core². „Core² byggir á 
opnum og frjálsum hugbúnaði 
sem gerir það að verkum að við 
erum með mjög gott og hag-
stætt verð en samt sem áður er 
um afar öflugan búnað að ræða,“ 
segir Brynja. Opinn og frjáls 
hugbúnaður þýðir að öll skjöl 
eru á stöðluðu formi en ekki ein-
hverju ákveðnu formi sem bara 
er hægt að nota í einum séreign-
arhugbúnaði, þ.e. skjölin eru 
ekki læst inn í séreignarútbúnaði 
sem er þá aldrei hægt að skipta 
út fyrir annars konar hugbúnað. 
Core² byggir á nýrri hugsun í 
hugbúnaði sem útleggst á ensku 
sem „software as service“ þar 
sem fyrirtæki leigja aðgang að 
þjónustu á vefnum.

Core ² er hannað með þarfir 
notandans í fyrirrúmi. Þannig 
er aðgengi að kerfinu auðvelt og 
leit að skjölum og gögnum öflug, 
fljótleg og handhæg. Uppsetning 
hugbúnaðarinns er einnig skýr 
fyrir notandann og möguleikar á 
að líta gögnin frá mörgum sjón-
arhornum samtímis.„Aðalatriðið 
er að notandinn geti bara sest við 
tölvuna og farið að vinna, þannig 
að forritið er mjög notendavænt 

en samt er fyllsta öryggis gætt,“ 
segir Brynja. Til þess að tryggja 
öryggi hugbúnaðarins er lögð 
áhersla á öfluga aðgangsstýringu 
og er allt aðgengi dulkóðað. „Ör-
yggi er eðlilega afar mikilvægt 
hjá okkur, við leggjum metnað 
okkar í gæði og öryggi í þjónustu 
okkar, enda erum við meðvituð 
um mikilvægi öryggis fyrir skjól-
stæðinga okkar,” en Gagnavarsl-
an er meðal annars að vinna fyrir 
skilanefndir bankanna.

Sameinaði áhugamál sín í eitt 
fyrirtæki

Brynja hafði lengi gengið með 
þann draum í kollinum að stofna 
fyrirtæki eins og Gagnavörsl-
una. „Ég er viðskiptafræðingur 
að mennt með sérhæfingu á 
endurskoðunarsviði þannig að 
ég er svokallað möppudýr. Ég 
hafði fundið fyrir því hjá ýms-
um fyrirtækjum sem ég hafði 
starfað hjá að skjalamálin hefðu 
mátt vera betri og mig langaði 
ávallt að geta bætt úr því. Þess 
að auki hef ég mikinn áhuga á 
alls kyns antíkmunum og fer því 
mikið á söfn og sýningar.  Ég hef 
oft haft tal af forstöðumönnum 
safna sem hafa sagt mér frá bágu 
ástandi á geymsluplássi fyrir 
söfn, þannig að munir hafa jafn-
vel legið undir skemmdum.“

„Við stofnun Gagnavörslunnar 
náði ég þannig að sameina þessi 
tvö áhugamál mín en auk þess 
hef ég ávallt unnið mikið innan 
tölvugeirans. Síðan frá stofnun 
Gagnavörslunnar hef ég verið 
afar heppin og fengið gott fólk 
í lið með mér sem hefur staðið 
að hraðri stækkun fyrirtækisins, 
svo hraðri að við höfum varla 
undan!”

Nánari upplýsingar um 
Gagnavörsluna má finna á vef-
slóðinni gagnavarslan.is.

- Gagnavarslan

Heildarlausn á skjala- og upplýsingastýringu

Brynja Guðmundsóttir hjá 
Gagnavörslunni Myndir Ingó

Öryggi við vörslu og meðferð allra upplýsinga 
er í fyrirrúmi hjá Gagnavörslunni.

Húsnæði Gagnavörslunnar á Ásbrú er mjög  sérhæft og hefur  yfir að ráða fullkomnu öryggis- og brunakerfi.

www.sindri .is /     sími 5 75 0000

HÖRKUTÓL

DC743KB

RafmagnsboRvéL 

Nett 2ja gíra 12 V borvél
Innbyggt LED ljós
Hersla 35 Nm
2x2,6 Ah rafhlöður
13 mm patróna
1 klst. hleðslutæki
Þyngd: 2 kg

DCF610S2

ÖfLUg 
10.8v sKRúfvéL 

Nett og létt með stillanlegri herslu 
Þrjú LED ljós 
Hersla: 8 Nm 
Rafhlöður: 2 x 1,3Ah Li-Ion 
Bitahaldari:  6,35 HEX 
Hleðslutæki: 40 mín. 
Þyngd: 960 g
Taska 

DC019

vinnULjÓs  

Pera: 38 W
Gengur fyrir 230 V 
eða 12/18 V rafhlöðum

D27900

RyK-/vaTnssUga 

Afl: 1.200 W
Loftflæði: 4.020 l/mín.
Stærð tanks: 27 l
Tengill fyrir vélar: < 1.500 W
Þyngd: 7,5 kg

RafHLÖðUR 

12 V    2,6 Ah NiMh        15.500
14,4 V 2,6 Ah NiMh        19.600
18 V    2,6 Ah NiMh        21.900

DW743

veLTisÖg 

Mótor: 2.000 W
Blaðstærð: 250 mm
Skurðarlengd: 140x68 mm
Ristidýpt: 0–70 mm
Gráður (h/v): 45/45°
Halli: 45°
Þyngd: 37 kg

DWTRADEKIT1

HÖRKU þRenna 

3 vélar saman í pakka:
- SDS + borvél með meitlun
- 125 mm slípirokkur
- sverðsög
Taska á hjólum, borar, skífur 
og blöð fylgja.

89.900 m/vsk

124.900 m/vsk

26.900 m/vsk

59.900 m/vsk

39.900 m/vsk 39.900 m/vsk

Lækkað verð
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Það eru umbrotatímar í 
hnattsamfélaginu okkar í 
dag. Að sumu leyti eru það 
áhrif frá mistökum fortíð-
arinnar, en að öðru leyti er 
það vegna þess, að það er 
kominn tími á vissa hluti. 
Hvort heldur sem er, þá er 
slíkt tímaskeið gott til þess 
að íhuga hvert stefnir? Án 
raunverulegs markmiðs 
er ekkert hægt að vinna 
lengur. Best er auðvitað að 
takast óhikað á við fram-
tíðina, ef maður hefur gott 
yfirlit yfir fortíðina. En 
það nægir ekki til, ef eng-
um nýjum hugmyndum 
er bætt í deigið. Og sam-
félagslega gagnlegar hug-
myndir koma aðeins frá 
þeim, sem skilja samheng-
ið milli fortíðar og fram-
tíðar, eða öllu heldur þetta 
eilífa, sígilda nú.

Nýlega fór ég í langa ferð 
um ýmis lönd til að ræða við 
þá samferðamenn mína, sem 
hafa haft áhuga á sjálfbærni 
í borgarskipulagi og húsbygg-
ingum. Allir voru þeir hættir 
í sinni viðleitni við að koma 
þar einhverju áþreifanlegu 
til leiðar. Og þegar ég spurði 
um ástæðuna, þá var bara eitt 
svar: “Orkan þarf að verða tíu 
sinni dýrari til þess að fólk 
skilji almennt nauðsyn þess 
að hugsa dæmið sjálfbært!”

En eru þá t.d. sjálfbær hús 
sem fólk byggir yfir sig ekki 
alltof dýr? Venjulega á fólk 
fullt í fangi með að byggja 
hefðbundin hús fyrir sig. Með 
hagkvæmum lánum má þó 
létta þennan bagga. Rétt, en 
byrjunin verður samt sem 
áður dýr, ef hún er fram-
kvæmd hér. Og hver segir svo 
að eftir svona stuttan umþótt-
unartíma, séu bestu verkfær-
in til sjálfbærni komin fram? -
Við skulum samt ekki gleyma 
því, að þetta er ekki bara hag-
ur einstaklinga, “ríkisvaldið” 
hagnast líka á þessu. Því þá 
er orkan sem fyrir hendi not-
uð á hagkvæmastan hátt.

En eitt af því, sem ég efast 

stórlega um, er almennur 
skilingur á “sjálfbærni”. Fyrst 
þegar þetta orð var ofarlega 
á baugi hér, fyrir “peninga-

þensluna miklu”, þá nægði 
grænn litur til þess að ein-
hver vara væri titluð sjálfbær 
eða vistvæn. Fólk sá auðvitað 

í gegnum þetta, en niðurstað-
an varð sú, að hugtakið fékk 
á sig bjagaða mynd. Sumir 
vildu meina og meina jafnvel 
enn, að íslensk hús séu sér-
staklega vistvæn af því að þau 
eru hituð upp með jarðvarma. 
En þá er eftir að taka það 
með í reikninginn, að reyni 
fólkið sjálft að spara notk-
unina á heita vatninu, þá eru 
óðar komnir hagsmunaaðilar 
orkusölunnar á vettvang til 
að skipta um heitavatnsmæla 
í þeim íbúðum og jafnvel að 
saka íbúana um svik! -Sjálf-
bærni fer ekki eingöngu eftir 
tegund orkunnar, eða hvernig 
hún er fengin, heldur fer hún 
eftir því hversu litla orku þarf 
að nota, en samt búa við öll 
þægindi.

Orkusölufyrirtæki efla ekki 
sjálfbærni og álíta það heldur 
ekki verkefni sitt. En sá sem 
selur orku til heimilisnota, 
ætti að minnsta kosti að 
skilja, hvers vegna sjálfbærni 
er þjóðhagslega arðbær.  

Hveravatn í leiðslunum 
innanhúss tekur á engan hátt 
með í reikninginn, allt við-
hald á sömu húsum og kostn-
að við það. Minna viðhald, 
þýðir meiri sjálfbærni. Það er 
alþekkt, að flest íslensk hús 
þarf að mála og lagfæra stein-
steypuna reglulega á fárra 
ára fresti. En ástæðan fyrir 
því að yfirleitt þarf að mála 
ytra byrði íslenskra húsa 
svona oft, er einfaldlega það, 
að þau eru vitlaust byggð! 
Þau eru byggð samkvæmt ís-
lensku byggingarlagi og hefð, 
en eru samt vitlaust byggð. 
Það er að segja: Hús sem eru 
einangruð að innanverðu eru 
vitlaust byggð að þessu leiti. 
Þau sem eru einangruð að 
utanverðu eru hins vegar rétt 
byggð hvað hitatap og viðhald 
varðar. Skýringin á þessu er 
einföld eðlisfræði: Ef útvegg-
ur er ávallt með sama hitastig 
og ávallt þurr, er bæði viðhald 
hússins mun minna og einnig 
meiri sparnaður við upphitun. 
Því fullyrðum við, að hús með 
einangraða útveggi að utan sé 
sjálfbærra en önnur hús.       

Nú, aðrir skilja vistvæni 
eða sjálfbærni þannig, að best 
væri að nota íslenska ull til 
að einangra hús með. Þetta 
er nokkuð skringilegt sjón-
armið enda vel dýrt. Svo mikil 
ull er varla til í landinu eftir 
að fjárbúum hefur fækkað á 
landinu öllu! Þessi skilning-
ur á vistvæni eða sjálfbærni 
er töluvert rómantískur og 
eykur ekki skilning á sjálf-
bærni. Hátæknivæðingu má 
að sjálfsögðu nota til að auka 
sjálfbærni, en allt sem eykur 
mengun í byggingarferlinum 
vinnur hins vegar á móti 
sjálfbærni. –Og vitaskuld 
skiptir það máli, hvers konar 
einangrun er notuð, því ekki 
er endilega hagkvæmt að nota 
sömu einangrun innan á út-
veggi eins og utan á þá. 

Þegar allt kemur til alls, þá 
eru það vissar eðlisfræðilegar 
reglur sem gera útslagið um 
það, hvort þær venjur og hefðir 
sem myndast hafa í kringum 
borgarskipulag og húsagerð, 
séu notæfar og skynsamlegar 
eða ekki. “Nothæft” er hins 
vegar oft tilfinningalega tal-
ið vera það, sem maður hef-
ur alist upp með, alveg óháð 
kostnaði við það sama. Aðal-
munurinn hér á tilfinningum 
og raunsæi er nú einmitt sá, 
að það þarf einnig að taka 
mismunandi kostnað með. 
Allar breytingar eru auðvitað 
ekki vinsælar því ávaninn er 
sterkur, svo að vægt sé tekið 
til orða.

En eins og við vitum eru 
nú umbrotatímar og full þörf 
á að stokka spilin upp á nýtt. 
Sé nú farið að einangra hús 
almennt að utanverðu hér á 
landi, þá er það hið besta mál, 
en sé svo ekki, eins og ég upp-
lifði sjálfur á árunum 1973 til 
2000, væri full ástæða til þess 
að beina þróuninni í þá átt.

Þessar staðreyndir um gildi 
eðlisfræðinnar má svo auðvit-
að færa út yfir alla heims-
byggðina. Og endaþótt oft á 
tíðum séu settar strangari 
reglur um byggingar víða um 
lönd samanborið við Ísland, 
þá er enn töluvert langt í 
land með að sjálfbærni sé 
hvarvetna talin nauðsynlegt 
innlegg í byggingariðnaði. 
Vandamálið á skilgreiningu 
milli landa, hvað sé sjálbært 
og hvað ekki, er hins vegar 

töluvert stórt, þar sem mis-
munandi veðurfar og lofts-
lag hefur áhrif á þetta. Þess 
vegna eru margir að vinna 
forrit, sem getur borið saman 
t.d. með einkunnagjöf, hvað af 
ýmsum þáttum gefi endalega 
sömu niðurstöðu eða gildi. Og 
þá er enn eftir að taka með i 
reikninginn mismunandi for-
mun og stærð bygginga, sem 
einmitt skiptir meginmáli.     

Sé litið til þess risastóra 
sviðs, sem byggingarmál í 
heimsbyggðinni eru, þá blasir 
við framkvæmda-skortur ein-
mitt á sviði sjálfbærni. Auð-
vitað má segja að þetta sé svo 
nýtt svið, að enn hafi menn 
ekki áttað sig á þessu. Enda 
þótt að mitt eigið sjónarmið sé 
fremur, að þetta áhugaleysi sé 
einkum tilkomið af ávana og 
hugmyndaskorti, sem eru ein-
mitt verstu fylgifiskar mann-
kynsins í heild. En hver svo 
sem orsökin er, þá er hér enn 
tækifæri til að skara framúr, 
afla sér sérþekkingar á þessu 
sviði og beita sér síðan fyrir 
því með ráðgjöf til dæmis, að 
þessi reynsla nýtist sem víð-
ast. Hagnaðurinn af þessu er 
ótvíræður. Lítil þjóð getur náð 
töluvert lengra á þessu sviði, 
en mörg stórþjóðin. Bæði 
hvað það snertir, að koma eig-
in málum í framúrskarandi 
horf og að selja þá vitneskju 
og reynslu síðan til annarra 
þjóða. 

Eins og nú er ástatt í efna-
hagsmálum þjóðarinnar, þá 
virðist það nokkuð ljóst, að 
auknar tekjur hennar eru 
einna helst bundar við erlend 
verkefni. Ekki ósvipað því að 
selja fiskafurðir á erlendum 
vettvangi eins og lengi hefur 
verið gert. Hins vegar þarf 
að víkka út það svið sölu ís-
lenskra framleiðsluvara með 
nýjum hugmyndum. -Svo 
heppilega vill til að ímynd 
landsins erlendis er “hrein-
leiki”. Hreinleiki af öllum 
stærðum og gráðum, já það 
má segja, að menn trúi því 
jafnvel, að íslenskir sorphaug-
ar séu þeir hreinustu í heimi 
og eldgosin sömuleiðis! 

Þessi gilda og óafturkall-
anlega ímynd Íslands er í 
rauninni ómetanlegur sjóður, 
sem ekki eyðist upp á meðan 
einhver trúir því að svona sé 
í pottinn búið. En svona okk-

ar á milli sagt, mun það vera 
nær sannleikanum, að lands-
menn eru hreinlega ekki nógu 
margir né sérstakir sóðar til 
þess að menga landið allt.
Hvað sem því líður, er hrein-
leika-ímyndin, sem tekist hef-
ur að efla, afar mikils virði.  

Af ýmsum ástæðum tók 
undirritaður sér visst frí frá 
sjálbærni byggingarmála 
undanfarin ár og vonaðist 
eftir hagkvæmari tímum og 
auknum skilning á þessu 
sviði. Tímabil fjármunaþenslu 
var ekki heppilegt til að 
benda á sparnaðarleiðir eins 
og þessa. Áður en græðgin tók 
landsmenn í gíslingu kringum 
árið 2000, vann ég að verk-
efni styrktu af Húsnæðismál-
stjórn, sem fólst í byggingu 
íbúðarhúss, sem var um leið 
sýningarhús fyrir skóla lands-
ins þannig, að nemendurnir 
gætu skoðað sjálfbært hús 
í notkun og hvað sjálfbærni 
þýðir. En það er án nokkurs 
vafa fljótvirkasta leiðin til að 
mennta upprennandi kynslóð, 
sem auk þess vill læra um alla 
skapað hluti, að sýna þeim 
snemma hvernig byggingar 
framtíðarinnar þurfa að vera 
með raunverulegu húsi. Það 
má segja að fjármunaþenslu-
tímabilið hafi stoppað þetta 

verkefni af, en nú eftir að 
hryðjan er yfirstaðin að mestu, 
gæti allt eins verið ástæða til 
að endurlífga þetta verkefni. 

Borgarskipulag
Sé litið til þróunar borg-

arskipulags undanfarinna 
ára er ekki sjáanleg nein 
afgerandi þróun þar. Menn 
halda áfram af gömlum vana 
að bæta nýjum hvefum við 
borgirnar og tengja með góð-
um vegum. Risaborgir eins 
og Shanghai hafa nú um 
tuttugu milljón íbúa og fara 
stækkandi. Og enginn spyr 
sig í fullri alvöru, hvort svona 
risaborgir séu hagkvæmar, 
bæði fyrir íbúana og stjórn-
kerfið, né heldur, hvort þetta 
séu sjálfbærar borgir. Samt 
sem áður eru Kínverjar nú 
með nýjar sjálfbærar borgir á 
teikniborðinu í samvinnu við 
vestræna sérfræðinga. Enn er 
ekki vitað, hvernig slíkum ár-
angri á að ná þar í landi, en 
sennilega aðlaga þeir sig að 
“vestrænum staðli”. En sagt 
er að Kínverjar hyggist nú 
flytja um 300 milljónir manns 
frá sveitunum inní borgirnar.   

Lítil ríki án olíugróða eins 
og Dubai hefur tekið það 
til bragðs að fylla upp land 
við stöndina, raða þar niður 

Íslenska Vinin – The Icelandic Oasis
Einar Þorsteinn hönnuður

Fyrsta hugmynd 2005 af borg undir þaki

1,5 Ha vin undir þaki

Einar Þorsteinn Ásgeirsson
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byggingarlóðum og selja stór 
einbýlishús. Þeir vita sem 
er, að töluverður markaður 
er fyrir hendi ef fólki, hnatt-
borgurum nútímans, er tryggt 
visst öryggi. Hins vegar eru 
önnur sjónarmið virt að vett-
ugi með þessari framkvæmd, 
því að flestum ber saman um 
það, að með hlýnandi veð-
urfari muni strandlengjan 
færst ofar vegna hærri sjáv-
arfalla á hnettinum öllum. 
Lóðir við sjávarströnd fara þá 
á kaf. 

Það merkilega við þess-
ar byggingarframkvæmdir í 
Dubai er það, að þetta mun 
vera í fyrst sinn á hnettinum, 
að stór íbúðarhverfi eru reist, 
sem viðkomandi land hefur í 
raun litla sem enga þörf fyr-
ir. En eins og áður er sagt, er 
heldur ekki reiknað með inn-
lendum kaupendum, heldur 
erlendum. Þetta er einn fylgi-
fiskur hnattvæðingarinnar. 
Mér skylst að öll einbýlishús-
in séu uppseld!

Þrátt fyrir fáar nýjungar á 
sviði borgarskipulags, er þó á 
allra síðustu misserum smám 
saman að koma í ljós einhvers 
konar undiralda í skilningi 
manna á því, hvernig má 
sameina sjálfbærnissjónarmið 
og borgarskipulag. Til dæm-
is var nýlega kynnt risastór 
fljótandi bygging á mörgum 
hæðum, þar sem m.a. skyldi 
rækta grænmeti með nýrri 
tækni. Og staðsetning þess-
arar fljótandi byggingar var 
Hudson River við Manhatt-
an. Þannig var talið að selja 
mætti grænmetið ferskt til 
New York búa án mikils 
flutnings-kostnaðar. Fleiri 
skipuleggjendur eru að huga 
að “hnattrænum” lausnum á 
sviði borgarskipulags. Með 
því að fylgjast með stefnum og 
stefnuleysi í borgarskipulagi 
undanfarin áratug, hef ég eins 
og þessir aðilar einnig skoðað 
nýja möguleika í borgarskipu-
lagi fyrir allan hnöttinn. Og 
hef kynnt nýja hugmynd, sem 
nú er nefnd: Icelandic Oasis.   

Árið 1975 þegar visjónerinn, 
Buckminster Fuller, kom í 
sína fyrstu Íslandsheimsókn 
var það fyrsta sem hann sagði 
mér, að Íslendingar þyrftu 
ekki að fara neitt, því að allar 
leiðir lægju til þeirra. Hann 
hafði skoðað hnöttinn okkar 

vandlega, og gert af honum 
nýtt og nákvæmt heimskort, 
einkum til að átta sig á því, 
hvernig væri best að reka 
þetta risastóra “fyrirtæki”. 
Þá hafði hann m.a. fundið 
út, að Ísland liggur í miðjum 
“air-ocean world” eða loft-hafs 
heiminum. Sem þýðir, að eft-
ir að flugvélar eru notaðar 
sem aðal-samgöngutækið, 
þá er jafnlöng leið og stytsta 
leið fyrir alla til Íslands frá 
byggðum löndum hnattar-
ins. Mér datt strax í hug, að 
þá væri eðlilegast að Sam-
einuðu Þjóðirnar hefðu sitt 
aðalaðsetur á Íslandi, enda 
væri þá svipuð fjarlægð fyrir 
alla þjóðfulltrúana til þings 
hnattarins. En ástæðan fyrir 
því að aðalstöðvar Sameinuðu 
Þjóðanna er núna í New York, 
voru einmitt áður góðar sam-
göngur þangað með skipum á 
fyrri tímum! Ég hef lagt það 
til alla tíð síðan, að Samein-
uðu Þjóðirnar ættu best heima 
á Íslandi og ýmsir hafa tekið 

undir það í gegnum tíðina. 
Sumarið 1980 fórum við 

Trausti Valsson arkitekt síð-
an í leiðangur uppá hálendi 
Íslands til þess að leggja 
hornstein að nýrri “H-borg”, 
sem þar myndi smám saman 
myndast eftir að hálendisveg-
irnir, sem Trausti lagði til fyrir 
margt löngu síðan, væru full-
gerðir. Við lögðum svo þennan 
hornstein í vörðu á “Hring-
öldu” nokkurri, ekki langt 
frá Nýjadal. Ég var vissulega 
sammála Trausta vini mínum 
og er enn, um hugmyndaleysi 
og vannýtingu á landsvæðum 
eyjunnar Íslands. Ekki síst 
eftir að nútímatækni bíður 
uppá alveg nýja möguleika. 
Núverandi nýting landsins 
er nánast spegilmynd að nítj-
ándu öldinni og þeirri hugsun, 
sem þá var í gildi. Landsmenn 
eru ekki fleiri en svo, að þeir 
komast fyrir við strönd eyj-
unnar, en hálendið í miðjunni 
er einkum notað til sauðfjár-
beitar og svo á síðustu árum 

fyrir innlenda og erlenda 
ferðamenn. Hér er landsvæði 
sem lítið er unnt að gera við, 
töldu menn, og ákváðu síð-
an að friða eins mikið af því 
og unnt var vegna áætlaðra 
virkjunarframkvæmda. Það 
lá beint við og hljómaði auk 
þess ansi vel í ræðuhöldum 
tillidaganna!

Allar þessar virkjunar-
framkvæmdir utan byggða 
á hálendinu og þarviðtengd 
álvinnsla er hins vegar hug-
mynd sem er komin til ára 
sinna. Skammt hugsað dæmi, 
því að sama fólk sér framtíð 
Íslendinga þannig að allir 
vinni í álverksmiðjum á end-
anum! Það er alvarlega van-
hugsað að verksmiðjuvinna sé 
endilega hlutskipti landans. 
Og verksmiðjur falla ekki vel 
að íslenskri náttúrufegurð. En 
í þessari ferð okkar Trausta 
um hálendið fæddist sú hugs-
un, að sannarlega væri ástæða 
til að friða mikið af sérkenni-
legu landslagi á hálendinu, þá 
væri samt enn mikil víðátta 
eftir þar á milli, sem væri of 
verðmætt til þess að ánafna 
sauðkindinni. Og það væri 
fjarri öllum raunveruleika að 
svona lítil þjóð eins og Íslend-
ingar eru, ættu að hafa þá sér-
stöðu meðal Evrópuþjóða að 
eiga og viðhalda stærsta sam-
fellda eyðilandi innan Evrópu! 
Landsvæð sem senn nýttist 
eingöngu sem bakgrunnur 
“ævintýraferða” innlendra og 
erlendra ferðalanga.

Verði það ofaná, að Ísland 
gangi í Evrópusambandið, þá 
munu menn þurfa að sætta 
sig við margar reglugerðir 
sem nú er ekki þörf á. Eitt af 
því verður örugglega nýting 
á því íslenska landi þar sem 
engin búseta er fyrir hendi. 
Þegar hefur heyrst sú skoð-
un frá Bruessel, að friða skuli 
íslenska malarvegi vegna 
þess að fáar Evrópuþjóðir eiga 
slíka vegi lengur!    

Eftir nokkurra ára umþótt-
un urðu mér æ ljósari þeir gall-
ar sem borgarskipulag víða 
um hnöttinn býr við vegna 
vanans. Ég ákvað þá að taka 
upp að nýju þessa hugmynd 
okkar Trausta og endurmeta 
hana að nokkru. Nýja hug-
myndin fólst í því að leggja 
drög að prótótýpu eða “sýn-
ishorni borgar” fyrir hnöttinn 

allan og næstu framtíð hans. 
Staðsetningin var eins og fyrr 
á hálendi Ísland, en nú mikið 
nær flug-vellinum á Akureyri, 
enda gert ráð fyrir að eigendur 
eða fjárfestar við þessa fram-
kvæmd væri að mestu leiti er-
lendir aðilar. Það sem mælti 
með þessari staðsetningu og 
landsvæði, er fyrst og fremst 
það, að nægilegt heitt vant 
er til upphitunar frá ónotuðu 
háhitasvæðum. Enda var gert 
ráð fyrir því, að borgin sjálf 
væri yfirbyggð. Þar kom til 
greina margs konar þak yfir 
byggingunum í “borginni”, 
en sennilega væri þak svipað 
tjaldi einna heppilegast, en 
fleira kæmi til greina.

Þessari hugmynd fylgdi það 
að þá nýttist orkan sem eftir er 
hér á staðnum, en ekki þyrfti 
að flytja hana nokkur þúsund 
kílómetra með 10 til 20% tapi. 
Tækniþróunin hefur fært okk-
ur ýmisleg uppí hendurnar, 
sem mælir með yfirbyggingu 
heilla borga. Mjög sterk og 
hagkvæm glær fólía er nú fá-
anleg og hún er yfirleitt notuð 
í uppblásna “kodda” til þess að 
veður geti ekki sligað hana og 
jagað sundur. Þeir sem hafa 
komið til Eden í Cornwall 
hafa séð þetta. Kosturinn við 
þak yfir borgir, er auðvitað sá, 
að yfirborð margra húsa, sem 
standa saman, er lang oftast 
mikið strærra en heilt þak 
yfir þeim. Og eigi sjónarmið 
sjálfbærni að ráða hér, þá er 
það betri kostur, að hanna 
stærri hlut en minni, því að 
stærri hlutur tapar hitaork-
unni mun hægar frá sér en 
minni hlutur. Það sem spar-
ast við borgarhlífina er að ein-
angrunar-kostnaður húsanna 
getur orðið mun minni og auk 
þess er þarmeð unnið á móti 
vindkælingu, sem er stór þátt-
ur í orkuneyslu.          

Hér er að sjálfsögðu um 
stórverkefni að ræða, en hér 
fer margt saman sem gagn-
legt yrði. Ég geri ráð fyrir því, 
að hér verði um að ræða fyrstu 
raunverulegu vistvænu “borg” 
hnattarins. Þar er innifalið 
að mjög margar nýjar lausnir 
fyrir slíkt byggingarlag kæmu 
fram. Einnig að umfjöllun um 
verkefnið myndi vekja heims-
athygli og síst veikja ímynd 
landsins útávið. Endaþótt að 
efnahagskreppa sé í hugum 

margra sá tími sem stöðva 
þarf allar stórframkvæmdir, 
þá er samt svo í nútíman-
um að vonlaust er að draga 
sig inní einhverja skel. Mun 
betra er að sækja fram á sviði 
þar sem allar þjóðir heims 
verða fyrr eða síðar að taka 
til hendinni. Á hitt er svo að 
líta, að lítið land á norður-
slóðum, sem vill mennta upp-
rennandi kynslóð sem best, 
er engan veginn í stakk búið 
til að mennta sitt unga fólk 
fyrir önnur lönd. Því auðvitað 
munu ungir Íslendingar vinna 
hjá öðrum þjóðum, ef ekkert 
stórverkefni, þ.e. atvinna, er 
fyrir þá á heimaslóðum. Hvert 
sem verkefnið er, þá verður að 
hugsa þennan leik frammí 
tímann.

En það segir sig sjálft, að 
þetta verkefni sjálfbærrar 
borgar á norðurhveli jarð-
ar verður að fjármagna með 
erlendu fjármagni að mestu. 
Tekjurnar sem koma á móti 
er svo sala á íbúðum og 
vinnustöðum í þessari borg á 
erlendum vettvangi. Það er 
ekki nokkur vafi, að nóg fólk 
er til á hnettinum sem vilja 
eiga nokkrar íbúðir og ferðast 
á milli. Þó að það kosti að 
töluverður lúxus muni þurfa 
vera í þessari borg, enda það 
fólk vant því að hafa slíkt um-
hverfi, sem eru helstu vænt-
anlegu eigendur íbúðanna.            

Þá er að geta þess, að búið 
er að “finna upp” flugbílinn! 
Það er verkfræðingurinn 
Yoeli í Ísrael sem hefur leyst 
þetta. Bandaríski flugherinn 
er svo að þróa þetta faratæki 

áfram fyrir sínar þarfir um 
þessar mundi. En við, eða öllu 
heldur afkomendur okkar, fá 
svo þetta einkafarartæki uppí 
hendurnar þar á eftir. Svipað 
gerist með Boeing þoturnar 
áður en þær gátu nýst fyrir 
farþegarflug! Þessi tækniþró-
un mun gerbreyta því hvernig 
og hvar borgir verða byggðar 
og skynsamlegt að hugsa vel 
útí það strax. Alveg eins og 
Buckminster Fuller nefndi 
um árið. 

Margir hafa haft á orði við 
mig, að þeirra land væri mun 
hentugra til þess að reisa 
svona sýnishorn af “borg fram-
tíðarinnar”. En því svara ég á 
þann hátt, að það geti vel ver-
ið rétt, en vegna þeirrar stað-
reyndar að enn er mikið eftir 
af heitu vatni undir yfirborð-
inu á Íslandi og svo af öðrum 
persónulegum ástæðum, vilji 
ég leggja til að hugmyndin 
verði fremur hluti af íslenk-
um veruleika. Eitt af því, sem 
ætti heima í þessari fyrstu 
sjálfbæru “borg” hnattarins, 
er stofnun til rannsókna á 
nýjum orkulindum. Orka er 
eitt af því sem Ísland hefur 
getað virkjað fyrir sig í gegn-
um tíðina. Og enn er nokkur 
orka eftir á landinu. En það er 
hjákátlegt ef “orkuþjóð” fylg-
ist ekki vel með þeirri þróun 
sem á sér nú stað erlendis 
og reynir að leggja eitthvað 
til málanna. Öfugt við olíu, 
kjarnorku og önnur efni sem 
hægt er breyta í rafmagn er 
helsta orkutækni framtíð-
arinnar bundin við nýja þekk-
ingu á eðlisfræði og að mestu 

óháð jarðvegstegundum sem 
finnast hér á hnettinum. 

Hér er enn langt í land með 
að nokkur lausn sé fundin, en 
mjög margar stofnanir víða 
um lönd vinna nú hörðum 
höndum að því að finna eðl-
isfræðilega lykilinn að nýrri 
orku. Um leið er þessi leit 
stjórnmálalega erfið vegna 
þess, að mörg lönd treysta 
blint á olíuna og eru hags-
munalega háð þeim hópi sem 
selur þess konar orku í dag. 

Fyrir tveim árum hélt ég 
sýningu á fyrstu hugmynd-
um mínum á Icelandic Oasis 
í gallerí Program hér í Berlín. 
Í gegnum læristól prófessors 
Wolfram Pop við Tæknihá-
skólann hér, unnu yfir tutt-
ugu nemendur í arkitektúr að 
þessari sýningu en auk þess 
Simon Irgens og Julie Fjelds-
ted. Ég hafði áður fengið þá 
arktitekta, Gui Trotti í Bo-
ston og Bjarke Ingels í Kaup-
mannahöfn, til að vera með í 
þessu stóra verkefni. Auk þess 
styrktu sendiráð Danmerkur, 
Íslands og Noregs þetta Berl-
ínska verkefni.

Verkefnið var þannig unn-
ið, að ég lét nemana hafa 
yfirlit yfir eðli verkefnissins, 
en þau höfðu svo alveg fjáls-
ar hendur við að forma “borg-
ina” undir þakinu. Það komu 
ýmsar gagnlegar hugmyndir 
fram sem vel má notast við. 
En til þess að venjulegur sýn-
ingargestur áttaði sig á þessu 
nýja borgarformi í svona 
miklum minni mælikvarða, 
var ákveðið að allt yfirborð 
innan borgarinnar væri með 
fimmfalt symmetrískum 
raster. Það er að segja ekki 
með ferköntuðu steinflísa-yf-
irborði eins og hvarvetna er. 
Þetta var gert með tveimur 
tvívíðum formum, sem sam-
an mynd eins konar hringi 
ofanfrá séð. En hafa þá nátt-
úru að ganga alltaf upp, sama 
hvernig byrjað er að leggja þau 
niður. Þessi sýning tókst vel 
og fékk góða umfjöllun í fjöl-
miðlum Berlínarborgar. Þó að 
seint sé, er hún einnig kynnt 
hér núna. En næsta Maí 2011 
mun ég hafa yfirlitssýningu í 
Hafnarborg í Hafnarfirði yfir 
það flesta sem ég hef unnið 
við í gegnum tíðina. Icelandic 
Oasis mun einnig kynnt þar, 
þó í smærri mynd verði.

uppsetning í sýningarsal

 Allt sléttlendi er ræktað

Hluti af borg undir þaki
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Fyrirhugað heilsuþorp á 
Flúðum hefur vakið tals-
verða athygli síðan það var 
fyrst kynnt, enda er um afar 
metnaðarfullt verkefni að 
ræða. Þar stendur til að rísi 
allt að 200 hundruð íbúðir í 
allt að 50 byggingum, ásamt 
fullkominni aðalbyggingu 
sem hýsa mun fjölbreytta 
þjónustu á borð við lækna-
aðstöðu, veitingahús, lík-
amsrækt, nudd, leirböð, 
hótel og margt fleira. 

Við skipulag Heilsuþorpsins 
er sjálfbærni höfð í fyrirrúmi og 
því til sönnunar hefur banda-
ríska stofnunin The Sustainable 
Sites Initiative™ (SITES™), valið 
Heilsuþorpið sem eitt af þrem-
ur tilraunaverkefnum utan 
Bandaríkjanna til að sannreyna 
nýtt vottunarkerfi fyrir um-
hverfishönnun þar sem einkunn 
er gefin fyrir samþættingu um-
hverfis og mannvirkja, „græna“ 
landslagshönnun, framkvæmd 
og viðhald. Það að SITES hafi 
valið Heilsuþorpið þykir nokkur 
upphefð þar sem um er að ræða 
samstarf við ýmsa hæfustu aðila 
í Bandaríkjunum á þessu sviði.

Engar hrossalækningar
Gestur Ólafsson hjá Skipu-

lags-, arkitekta- og verkfræði-
stofunni, segir að Heilsuþorpið 
sé í raun svar við fjölgun heilsu-
farstengdra kvilla sem virðist 
sífellt fara fjölgandi í nútíma-
samfélagi. „Það eru í raun orðn-
ir ansi margir kvillar sem herja 
á nútímasamfélag og fólk fær 
ákaflega takmarkaða fræðslu um 
hvað er gott fyrir heilsuna, að 
minnsta kosti raunhæfa fræðslu. 
Í því samhengi eru jafnvel miklar 
ranghugmyndir í gangi varðandi 
heilsubætur og nægir að nefna 
ýmsar skyndilausnir sem margar 
hafa gagnstæð áhrif. Við ætlum 
hins vegar ekki að bjóða upp á 
neinar hrossalækningar, heldur 
ætlum við að hvetja og hjálpa 
fólki við að lifa heilbrigðu lífi. Til 
þess að geta haft gaman af lífinu 
þennan stutta tíma sem við erum 

hér á jörðinni skiptir meginmáli 
að vera í góðu ásigkomulagi - 
bæði líkamlega og andlega. Það 
er auðvitað ekki hægt með því 
eingöngu að auka vöðvamassa 
eða missa nokkur kíló – þetta 
snýst um að geta verið ánægður 
með sjálfan sig og sitt líf og það 
munum við aðstoða fólk við í 
heilsuþorpinu,“ segir Gestur.

Í þorpinu munu starfa sér-
fræðingar frá flestum sviðum 
sem tengjast heilsu á einn eða 

annan hátt. „Við erum svo hepp-
in að hér á landi höfum við mjög 
hæft og vel menntað fólk í heilsu-
geiranum og ætlum við okkur að 
nýta þessa gjöfulu auðlind. Hér 
verða læknar, hjúkrunarfræð-
ingar, næringarfræðingar og all-
ir mögulegir sérfræðingar sem 
munu sjá til þess að þjónustan 
verður í hæsta gæðaflokki.“ 
Ekkert utanaðkomandi 
áreiti

Áður en ráðist var í verkefn-
ið var gerð viðamikil greining á 
ákjósanlegri staðsetningu fyrir 
slíkan rekstur og segir Gestur að 
Flúðir hafi strax staðið upp úr, 
en horft var sérstaklega til um 
klukkutíma akstursfjarlægðar 
frá höfuðborgarsvæðinu. „Hér 
höfum við hreint loft, þögn, 
norðurljós á veturna og óspillta 
náttúrufegurð. Það hefur nefni-
lega sýnt sig að til að gera svona 
róttækar lífsstílsbreytingar er 
nauðsynlegt fyrir fólk að rífa 
sig úr sínu venjulega umhverfi 
þannig að það sé laust við hin 

daglegu áreiti og að öðrum stöð-
um á Íslandi ólöstuðum þá eru 
Flúðir fullkominn staður fyrir 
slíkt,“ segir Gestur. Þá eru Flúð-
ir í næsta nágrenni við margar 
af helstu náttúruperlum Íslands 
og Heilsuþorpið því ákjósanlegt 
afdrep fyrir tækifærisferðamenn 
og náttúruunnendur almennt.

Gríðarlegir möguleikar 
í heilsutengdri ferða-
þjónustu

Gestur segir að verkefnið hafi 
fengið mikinn meðbyr frá því 
það var fyrst kynnt árið 2003, 
en grófu deiliskipulagi hefur nú 
verið lokið og á þá aðeins eftir 
að ljúka fjármögnun svo fram-
kvæmdir geti hafist.  Stofnað 
hefur verið fyrirtæki um upp-
byggingu og rekstur Heilsu-
þorpsins og er Hrunamanna-
hreppur einn hluthafa þess. 
Gestur segir að mikill áhugi sé 
fyrir verkefninu á Flúðum, enda 
er áætlað að Heilsuþorpið eitt og 
sér muni skapa eitthvað á ann-

Heilsuþorpið á Flúðum

Sjálfbært heilsusamfélag

Þegar kemur að innan-
húshönnun hafa allir sinn 
háttinn á og endurspeglar 
hönnunin gjarnan smekk 
og stíl íbúanna - hönnun á 
aðkomu húsa er hins vegar 
ekki síður mikilvæg, enda 
öllum sýnileg sem leið eiga 
hjá. Verktakafyrirtækið 
Stéttafélagið ehf. sérhæfir 

sig í alhliða lóðafrágangi 
og hefur áralanga reynslu í 
að aðstoða húseigendur að 
færa aðkomu húsa þeirra í 
það form sem þeir óska.

Allur gangur er á ástandi lóða 
og aðkomu húsa - allt frá ber-
um moldarflögum að grónum 
görðum sem þurfa allsherjar yf-
irhalningu - og er Stéttafélagið 
í stakk búið til að takast á við 
flest þau verkefni sem koma inn 
á borð þeirra, að sögn Elvars. 
„Við mætum einfaldlega á stað-
inn, mælum verkið út og gerum 
verðtilboð að kostnaðarlausu. 
Við sjáum svo um að hreinsa 
burt gamla planið, jarðvegs-
skipta, hlaða veggi og annað 
sem þarf að gera þegar unnið 
er að nýju plani. Og ef ekki er 
til teikning af verkinu erum við 
boðnir og búnir til að koma með 
hugmyndir, útfæra hugmyndir 
viðskiptavina okkar eða blanda 
þeim saman svo út fáist besta 
mögulega útkoman. Við tökum 
að okkur að breyta heimaplan-
inu þínu í þá aðkomu heimilis-
ins sem þig hefur alltaf dreymt 

um.,“ segir Elvar. Á meðal verk-
efna sem Stéttafélagið hefur ver-
ið að fást við má nefna almennan 
lóðafrágang, hellulagnir, vegg-
hleðslur, þökulagningu, lagna-
vinnu. jarðvegsvinnu, flutning á 
jarðvegi og fjarlæging trjáa svo 
eitthvað sé nefnt.

Innan fyrirtækisins er ára-
tuga reynsla af hellulögnum og 
lóðafrágangi, en fyrirtækið var 
stofnað árið 2000 og hefur síð-
an þá unnið fjöldann allan af 
verkum, stórum sem smáum, 
við góðan orðstír. Yfirbygg-
ing fyrirtækisins er afar lítil og 
segir eigandi Stéttafélagsins, 
Elvar Hermannson, að þann-
ig nái fyrirtækið að halda verði 
í lágmarki. „Til að geta ávallt 
haldið verðskrá okkar með þeim 
allra lægstu sem finnast á mark-
aðnum þá höfum við ekki fjár-
fest í stórtækum vinnuvélum og 
vörubílum. Þess í stað höfum 
við gert hagstæða samninga við 
vélaleigu- og vörubílafyrirtæki 
um leigu á vinnuvélum og kaup 
á vörubílaakstri,“ segir Elvar.

Stéttafélagið starfar einnig 

gjarnan sem undirverktaki hjá 
stærri fyrirtækjum.  „Við höf-
um starfað sem undirverktakar 
við góðan orðstír hjá mörgum 
af virtari verktakafyrirtækjum 
landsins, stórum sem smáum, 
og erum þekktir fyrir vönd-
uð vinnubrögð og gott verk-
skipulag. Þá tökum við að okkur 
þann hluta verks sem snýr að 
hellulögnum. Þá sjá yfirverktak-
arnir um vélavinnu og kaup og 
flutning á efni og við sjáum um 
hellulögnina. Þetta hefur skil-
að talsverðri hagræðingu fyrir 
marga verktaka sem við höfum 
starfað fyrir þar sem við bjóðum 
lág einingaverð og vinnum með 
hraðann, gæðin og fagmennsk-
una í fyrirrúmi,“ segir Elvar.

Stéttafélagið ehf.
Drauma aðkoma heimilisins að veruleika

að hundrað störf og að minnsta 
kosti annað eins í afleidd störf. 
„Þessu verkefni hefur verið mætt 
af mikilli jákvæðni, enda eru 
stórkostlegir möguleikar ónýttir 
á sviði heilsutengdrar ferðaþjón-
ustu á Íslandi. Þetta verkefni fell-
ur til dæmis beint inn í markmið 
Ferðamálastofu um að Ísland 
festist í sessi sem heilsueyja 
- „Island of health“.  Við viljum 
þó ljúka við fjármögnun áður 
en ráðist verður í framkvæmdir, 
en það er mikill áhugi á að drífa 
þetta af stað um leið og eitthvað 
fer að rofa til í peningamálum 
þjóðarinnar.“

Fyrirséð er að Heilsuþorpið 
muni þá draga inn heilmikinn 
gjaldeyri, þar sem stefnt er að 
því að verkefnið verði markaðs-
sett bæði austan hafs og vestan. 
„Við höfum til dæmis séð það 
færast í vöxt að fyrirtæki kaupi 
slíkar íbúðir og sendi starfsmenn 
sína reglulega í allsherjar lækn-
isskoðun og afslöppun. Þetta er 
þjónusta sem ekki hefur borið 
mikið á hér á landi, en það ligg-

ur í augum uppi að það er allra 
ágóði að fyrirtæki sjái til þess 
að starfsmenn sínir séu við fulla 
heilsu,“ segir Gestur. Þá geta 
einstaklingar einnig fest kaup 
á íbúð í Heilsuþorpinu og segir 
Gestur það til dæmis henta fólki 
sem kýs að hafa tvöfalda búsetu, 
enda verði íbúðirnar löglegar 
íbúðir, ólíkt t.d. flestum sum-
arbústöðum. Þegar eigendurnir 

eru hins vegar ekki á staðnum 
getur Heilsuþorpið haft milli-
göngu um að leigja íbúðina út á 
meðan.
Sjálfbært samfélag

Gert er ráð fyrir að þorpið 
verði byggt á sjö hektara svæði 
og er byggðin skipulögð með það 
fyrir augum að hið nýja samfélag 
verði eins sjálfbært og mögulegt 
er. Því segir Gestur að mikl-

um áfanga hafi verið náð þegar 
Heilsuþorpið var valið sem eitt 
150 tilraunaverkefna Sustainable 
Sites til að  meta gildi nýs vott-
unarkerfis sem sérstaklega hefur  
verið hannað til þess að meta 
sjálfbært landslag, með eða án 
bygginga.  Gestur segir að með 
þessu nýja kerfi sé lögð áhersla 
á að auka gæði skipulags og um-
hverfishönnunar og leitast við 
að tryggja verndun vatns, jarð-
vegs og gróðurs, verndun forn-
leifa og menningarlandslags, 
draga úr mengun og losun CO2, 
endurheimta lífríki og flokka 
og tryggja sjálfbæra meðferð 
úrgangs. Einnig sé hvatt til notk-
unar vistvænna efna og endur-
vinnslu og stuðlað að heilsu og 
vellíðan einstaklinga og sam-
félaga með vandaðri hönnun. 
Gestur segir að ljóst sé að SITES 
hafi valið Heilsuþorpið á Flúð-
um sem samstarfsaðila í þessu 
verkefni vegna þeirrar áherslu 
sem þar er lögð á sjálfbært og 
vistvænt umhverfi. 

Gestur Ólafsson.
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veitir loftun og fullkomið öryggi 
á sama tíma. Þá eru allir gluggar 
PVG glerjaðir innan frá sem 
þýðir að ómögulegt er að spenna 
upp gluggalistana utan frá, þar 
sem þeir eru ekki til staðar. Því 
má bæta við að  breska lög-
reglufélagið ACPO  mælir með 
þessum gluggum og  hurðum af 
öryggisástæðum.
Umhverfisvænt efni

Gísli segir mikinn misskilning 
að plastgluggaefni sé óumhverf-
isvænna en t.d. tré - í fyrsta lagi 
þurfi ekki að höggva nein tré til 
að framleiða plastefnið. Plastefn-
ið er einnig endurvinnanlegt og 
raunar allur glugginn. Þá þurfi 
heldur engin lakk og málning-
arefni að bera á gluggann sem 
oft innihalda eiturefni. Glugg-
arnir eru þar að auki flokkaðir 
sem orkusparandi og er hitatap 
því í lágmarki og sparast þannig 
til við kyndingu. Þá er glerið er 
28mm að þykkt og er loftun 2cm 
í stað 12 mm sem algengt er í 
venjulegu gleri og er því hljóð-
einangrun mun meiri. 

PVC í gamla falsið
Þegar kemur að því að skipta 

út gamla fúna tréglugganum 
er hægur leikur að setja við-

haldslausan PVC-u plastglugga 
í staðinn. Annað hvort er hægt 
að taka einfaldlega gamla glug-
ann úr eða að setja nýjan PVC-u 
glugga í gamla falsið. Gísli segir 
það engu skipta þó gamli glugg-
inn sé farinn að fúna, því þegar 
nýi glugginn sé kominn í, lofti 
alltaf um þann gamla og  helst 
því í óbreyttu ástandi. PGV 
býður upp á ísetningu á öllum 
gluggum sínum og leggur Gísli 
mikla áherslu á fagmennsku, 
enda rýri það gæði gluggans ef 
hann sé ekki rétt settur í.
Sólstofur og svalahurð-
ir

PGV býður upp á afar vand-
aðar sólstofur og svalahurðir 
sem sérsniðnar eru að þörfum 
hvers og eins. Sólstofur PGV eru 
í gæðaflokki A sem þýðir að þær 
eru 100% vind- og vatnsheldar. 
„Sólstofurnar hafa í raun staðist 
gæðaprófanir á allt að 58 metr-
um á sekúndu, en það er hvirf-
ilbyljahraði og vísast ekki allar 
sólstofur sem þola það.“ Gísli 
leggur mikla áherslu á að fylgj-
ast með nýjungum í bransanum 
og kynnir nú stoltur svokallaða 
„harmonikku-svalahurð“ sem 
veitir 90% opnun, sem þýðir að 
90% af svaladyrunum opnast.

Þá hefur PGV verið að kynna 
nýjan öryggisveltiglugga sem 
hentar vel í fjölbýli, enda hægt 
að þrífa hann innan frá, og 

þá hefur PGV verið að kynna 
spennandi lausnir fyrir land-
búnað og hestaáhugamenn, m.a. 
tvískiptar hesthúsahurðir.

Plastgluggaverksmiðjan 
PGV -  Framtíðarform er 
ný af nálinni og býður upp 
á glugga, hurðir, svala-
lokanir og sólstofur í hæsta 
gæðaflokki . Allar vörur 
PGV - Framtíðarforms 
eru unnar úr svokölluðu 
PVC-u efni sem er alger-
lega viðhaldslaust og með 
mun lengri endingartíma 
en önnur gluggaefni. Öll 
framleiðslan er innlend og 
með fullkomnum tækja-
búnaði og áratuga reynslu 
getur PGV Framtíðarform 
ehf  boðið viðskiptavinum 
sínum upp á varanlegar 
lausnir sem lítið sem ekk-
ert þarf að hugsa um.

Íslensk framleiðsla
PVC-u efnið er framleitt í 

Þýskalandi af deceuninck®, en 
gluggarnir eru alfarið framleidd-
ir og samsettir á Íslandi. Gísli 
Jóhann Sigurðsson hjá PGV 
segir að þannig náist að tryggja 
að framleiðslan sé í hæsta 
gæðaflokki, enda sé reynsla og 
þekking starfsmanna umtals-
verð. Glerið sjálft kemur svo frá 
Glerskálanum í Kópavogi. „Fólk 
áttar sig ef til vill ekki á því að 
í allri þessari plastgluggaflóru 
sem er í boði á Íslandi eru til 
margar gerðir og eru þær af mis-
jöfnum gæðum, en gluggarnir 
okkar eru tvímælalaust í hæsta 
gæðaflokki,“segir Gísli.

Fullkominn tækjakostur PGV 
- Framtíðarforms gerir fyrirtæk-

inu kleift að framleiða glugga, 
hurðir og sólstofum eftir öll-
um hugsanlegum kröfum við-
skiptavina sinna, sem jafnframt 
standast hinar ströngustu gæða-
kröfur. Öll samskeyti glugga frá 
PGV eru þannig brædd saman 
við 240° hita og er því glugga-
ramminn sem ein heild. Gísli 
segir að eftir að gluggarnir hafa 
verið bræddir saman geti hinir 
allra sterkustu menn ekki unn-
ið á þeim og hafi hann þó boðið 
mörgum að reyna. 

Einn af fjölmörgum kostum 
PVC-u efnisins segir Gísli vera 
hversu vel það þolir þær sífelldu 
veðrabreytingar sem við Íslend-
ingar búum við. „Jafnvel þó ein 
tegund af gluggaefni hafi gefið 
góða raun í t.d. Danmörku þarf 
það alls ekki að þýða að það 
þoli hið margbreytilega íslenska 
veðurfar. Hitasveiflur á Íslandi 

eru margfalt meiri en þekkist í 
nágrannalöndum okkar og þola 
mörg gluggaefni það ekki. PVC-
u efnið breytist hins vegar aldrei, 
hvorki þenst út né dregst saman, 
og hefur því gefið ákaflega góða 
raun hér á landi,“ segir Gísli. 

Viðhaldsfrítt
Jafnvel þó orðið viðhaldsfrítt 

kunni að hljóma of vel til að vera 
satt, fullyrðir Gísli að um leið og 
glugginn sé kominn í þurfi í raun 
ekki að hugsa um hann meir. 
„Þetta efni þolir öll veðrabrigði, 
það upplitast ekki við sólarljós, 
það þarf ekkert að bera á það 
og hefur staðist allar gæðapróf-
anir. Samkvæmt vísindalegum 
athugunum frá deceuninck® er 
líftími PVC-u glugga um tvö-
falt lengri en í hefðbundnum 
álgluggum og þrisvar sinnum 
meiri en í trégluggum. Raunar 
er elsti PVC-u gluggin sem við 
vitum um á Íslandi  rúmlega 40 
ára gamall og er hann alveg eins 
og nýr. Hann var reyndar dálitið 
gulur þegar við skoðuðum hann 
og óttuðumst við í fyrstu að ein-
hver upplitun hefði átt sér stað, 
en svo kom í ljós að glugginn 
var bara skítugur og náði blaut 
tuska að færa hann í sitt upp-
haflega form, en þrif eru víst 
eina viðhaldið sem við sleppum 
líklega seint við,“ segir Gísli.

PVC-u próf íllinn frá deceun-
inck®er margrofa sem veitir 
honum einstakt einangrunar-
gildi. Margrofa þýðir að próf-

ílnum er skipt upp í mörg hólf 
sem verður til þess að stálrammi 
gluggans kemur aldrei við út-
brúnina og leiðir þarafleiðandi 
ekki kulda. Svo er í próf ílnum 
sérstakt frárennsliskerfi sem 
leiðir allt óæskilegt vatn út. Þá 
er sífelld loftun um rúðuna sem 
verður til þess að rakamyndun 
getur aldrei átt sér stað, en Gísli 
segir það algent í hefðbundnum 
rúðum að raki komist í glerið 
og þorni aldrei vegna skorts á 
loftun.

Öryggið í fyrirrúmi
PVG býður upp á afar full-

komnar læsingar á gluggum 
og hurðum, allt eftir stærð og 
gerð. Útidyrahurðir geta verið 
með allt að sjö punkta læsing-
um af fullkomnustu gerð og allir 
gluggar með næturlæsingu sem 

Plastgluggaverksmiðjan PGV -Framtíðarform

Viðhaldsfríir

Láttu þér ekki verða kalt í vetur

Gísli Jóhann Sigurðsson hjá PGV

Plastgluggaverksmiðjan PGV í Grindavík

Glerskálinn stofnaður 1966

hámarkaðu einangrunargildi glersins í 
hækkandi orkuverði með háeinangrandi 
og orkusparandi Climaplus Ultra N gleri 
frá Glerskálanum
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Mammals

Land og Saga hefur nú gefið 
út Ferðatimaritið Icelandic 
Times i heilt ár við góðar 
undirtektir lesenda. Líkt 
og nafnið gefur til kynna er 
blaðið skrifað upp á enska 
tungu og því ætlað þeim 
mikla fjölda ferðamanna 
sem sækja okkur heim allt 
árið um kring. 

Í blaðinu má finna yfirlit yfir 
fjölda þeirra tækifæra sem ferða-
mönnum standa til boða hér á 
landi, hvort sem það eru náttúru-
perlur Íslands, gistimöguleikar, 
veitingahús, skipulagðar ferðir eða 
önnur þjónusta. Blaðinu er einnig 
ætlað að kynna lesendum land og 
þjóð. Má því þar finna áhugaverð-
ar greinar um allt frá hreindýrum 
að baðvenjum Íslendinga. 

Annan hvern mánuð 
Blaðið kemur út annan hvern 

mánuð.  Blaðið er aðgengilegt á 
flestum þeim stöðum sem ferða-

menn eiga leið um, s.s. sam-
göngumiðstöðvum, gistiheim-
ilum og verslunum. Einnig er 
blaðinu dreift  á ferðaskrifstofur 
viða um heim.
Vefútgáfa 

Icelandic Times er líka í 
netútgáfu og hafa erlend-
ar heimsóknir vaxið stöð-
ugt milli mánaða. Hægt er að 
lesa öll tölublöðin á netinu á  
www.icelandictimes.com

Nýtt blað í desember.
6 tbl. Icelandic Times kem-

ur út í byrjun desember.  Þeir 
sem hafa áhuga að kynna sig 
eða koma með efni í blaðið hafi 
samband við  Land og Sögu i 
sima 5341880 eða á netfangið  
ino@icelandictimes.com.

Icelandic Times í heilt ár
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Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og 
verðsamanburð

IQ-Care heilsudýnur. Gerð úr svæðisskiptu þrýstijöfnunar-
efni frá Belgíu. Fæst í öllum stærðum og tveim stífleikum.
Verð Queen 153x203 cm á íslenskum botni: 179.900 kr.

Íslenskur höfuðgafl 84.900 kr.
(Sé keypt rúm fæst 20% afsláttur af höfuðgafli.)

Saga heilsudýna. Gerð úr svæðisskiptu pokagormakerfi 
með þrýstijöfnunarefni. Fæst í flestum stærðum.
Verð Queen 153x203 cm á íslenskum botni: 129.900 kr.

BOAS leður sjónvarpssófi 3 sæta 
verð frá 169.900 kr.
Svefnsófi verð frá 169.900 kr.

Þór heilsudýna. Gerð úr tvöföldu svæðisskiptu pokagorma-
kerfi með þrýstijöfnunarefni. Fæst í flestum stærðum.
Verð Queen 153x203 cm á íslenskum botni: 149.900 kr.

S-cape Wallhugger stillanlegt rúm. Eitt vinsælasta 
stillanlega rúmið. Fæst í nokkrum stærðum
Verð 2x90x200 cm með okkar bestu IQ-care 
heilsudýnu, 649.000 kr.

Proflex stillanlegt rúm. Gott stillanlegt rúm á 
frábæru verði. Fæst í nokkrum stærðum.
Verð 2x90x200 cm með okkar bestu IQ-care 
heilsudýunu, 349.900 kr.

Íslenskir svefnsófar. Heilsudýna með þrýstijöfnunarefni. 
Fæst í mörgum litum. Framleitt eftir pöntunum.
Svefnflötur 140x200 cm. Verð 264.900 kr. 

BOAS leður hægindastóll. 
Nokkrir litir
Verð 79.900 kr.

BOAS rafmagns lyftu stólar. 
Verð 129.900 kr.

Hágæða Damask sængurverasett 
í miklu úrvali.
Verð frá 8.900 kr.  Nokkrar stærðir

Vinsælasta jólagjöfin,
IQ-Care heilsukoddar.
3 stærðir.

6 mánaða

vaxtalausar

greiðslur
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sending

Ný
sending



Meistarar í Samtökum iðnaðarins eru með Ábyrgðasjóð sem tryggir 
þér vel unnið verk. 

Hver ábyrgist þinn meistara?

Það er  trygging fyrir gæðum og réttum vinnubrögðum að skipta við meistara og fagmenn sem hafa tilskilin réttindi. 
Innan raða Samtaka iðnaðarins er starfandi Meistaradeild sem hefur á að skipa löggiltum fagmönnum til hvers kyns 
framkvæmda.

Félag skrúðgarðyrkjumeistara
www.meistari.is

málarameistarafélagið
www.malarar.is

meistarafélag suðurlands
www.mfs.is

meistarafélag iðnaðarmanna í Hafnarfirði
www.si.is/mih

meistarafélag byggingarmanna á norðurlandi
www.mbn.is

Félag blikksmiðjueigenda

www.blikksmidjur.is Kynntu þér málið á www.si.is

ert þú með skriflegan samning og tryggingu um fagleg vinnubrögð frá þínum meistara?


