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Adsitja íylvermdum
Mómagaréi á þakisínu
ígrenjandi rigningu
Þórðar, að byggjast í kringum hringtorg. Þaðan lægju breiðgötur eins og
geislar út frá sól.
Og það er ekki meining Þórðar
að bæjarbuar eigi að hraða sér hríðskjálfandi gegnum þessi stræti á öllum þeim illviðrisdögum, sem yfir
þetta pláss ganga. Nei, þetta eiga að
verða ylstræti, vermd með jarðhita,

yfirbyggð með hvolfþökum úr gegnsæju efni.Á slíkum strætum mundu menn
ekki hraða sér hver fram hjá öðrum,
svipljótir af kuldaherkjum, heldur
brosa glaðlega hver til annars og
rabba saman. En þeir sem þyrftu að
flýta sér mundu setjast upp í rafknúna stóla og liða i þeim út úr
þessum miðbæ. þangað sem bílvegir
tækju við.

Asfalt-eyöimerkurnar
kringum háhýsin taka
mikið pláss

fifatsta wownö var oð tmngfm ffmfrí mwk hús t rmðkt.
framan þau, ffmwóurihn m þmkktu off ffnoonummnguHntt
þou frfreon off hfýfog.

Við aðalstrætin, þessi upphituðu,
hugsar Þórður sér einskonar stallahús. Þá skapast möguleiki á garði
fyrir hverja íbúð á þaki þeirrar fyrir
neðan.
önnur byggð yrði í raðhúsum.
Hann hugsar sér þau teningslaga, svo
sem 100 fm að flatarmáli, á tveim
hæðum. Kjallaralaus, reist á sulnasökklum, en með yfirbyggðum þakgarði.
Hann segjr, að kjallari sé yfirleitt
dýrasti hluti húss og með því að
sleppa honum fái husbyggjandinn fé

éþokngorír

til að gera þakgarðinn.
Og þegar hann er spurður hvort
slik raðhúsabyggð krefjist ekki miklu
meira landrýmis en háhysi, þa hefur
hann einnig svör á reiðum höndum.
„Inni í háhýsum fer þómiklumeira
svæði til spillis. Bæði i malbikuð
bílastæði og eins þurfa að vera stórar
spiidur milli hahýsanna til að gefa
birtu,"segirhann.

Sórkenni landsins:
Birtan, grjótið, jarðhitinn
Hann hefur reiknað út, að í raðhúsahverfi eins og þvi, sem hann
hefur hugsað sér, rúmist 260 íbúar á
hektara. En talið er, að í innri hverf
um stórborga i Evrópu séu gjarnan
um 350. i Kaupmannahöfn eru tii

dæmis 360.
Og þægindunum verður ekki
saman likt.
Né heldur hvað þessi hús eru vinalegri. Fyrir framan hvert þeirra
kemur litil grasflöt, þar sem má
leggja steina, sem braut fyrir bílinn,
og að útidyrum.
Loks má ekki gleyma þvi, að
Þórður leggur áherslu á að nýta sérkenni landsins. Birtuna, grjótið,
jarðhitann.
Þannig vill hann hafa glugga til
sem flestra átta. Stækka þá síðan og
minnka eftir árstiðum og veðurfari,
til dæmis með harmonikuveggjum úr
tré. Husin sjálf yrðu byggð úr steinsteypu, tré og stáli. En i stað plastmálningar kæmi utan á þau mulið
gragrýti, hraun og aðrar íslenskar
bergtegundir.

Undirtektir ráðamanna: Nákvœmlega
engar
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Þótt mörg hús séu byggð mftk sömu tmMfnfngu, tft að lækka
byggktgarkostnað, pá mé gora þau ÓBk í Otíttí moð því tít datmfs að breyta gktgga-

póstum.
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é ótrúlega hagstæöu verdi.

CHEVROLET CITATION CLUB COUPE

Nú er tækifærí tíl að eignast
nýjan — sparneytínn — framhjóladrifinn amerískan bíl.

Maður hefði búist við því, að svo.
nýstárlegar hugmyndir mundu vekja
umtal, jafnvel deilur. En þess hefur
litið orðið vart. Arkitektar, skipulagsfræðingar og áhugamenn um
umhverfismál þegja þunnu hljóði.
Og i borgarstjórninni halda blessaðir fulltrúarnir okkar afram að
karpa um hvort dýrara sé að byggja í
kringum Rauðavatn eða norðan við
Grafarvog i Keldnalandi. Birgir
ísleifur segir, að það þurfi -55 milljónir til þess eins að leggja holræsi á
Rauðayatnssvæðið. En Sigurjón
Pétursson segir, að Keidnalandið
verði óheyrilega dýrt.
Hvf ekki að kanna þriðju leiðina?
-IHH.

LEITID UPPLÝSINGA

öo ö
'ö

OLDSMOBILE OMEGA BROUGHAM

BÍLASALAN BLIK s/f
SÍÐUMÚLA 3-5-105 REYKJAVfK
S(MI: 86477

Bílar þessir eru árg. 1980, nýinnfluttir og
ókayrðir, moö fullkomnum útbúnaði m.a.: V,6 vél — framdrifí — s/áffskiptíngu — vökvaog veftístýrí — aflhemlum — rafmagnssætum — útvarpi — Bucketsætum — og deluxe innróttingu.

