
Stefnt er að því að byggja milli 
600 og 700 íbúð ir á ári í Reykja
vík til árs ins 2030 sam kvæmt 
sam þykkt borg ar stjórn ar Reykja
vík ur. Með al þess ara bygg ing
areita er SÍFreit ur inn sem er á 
Keilu granda en þar verða byggð
ar um 70 íbúð ir í sam starfi við 
KR sem fær á reitn um æf inga að
stöðu in ann húss. 

Borgarráði Reykjavíkur hefur
borist staðfesting frá Skipulags

stofnunáþvíaðekkiverðigerð
ar frekari athugasemdirviðnýtt
aðalskipulag Reykjavíkurborgar
tilársins2030.Ílokjanúaróskaði
Skipulagsstofnuneftir skýringum
ogleiðréttingumborgarinnarátil
teknumatriðumsemliggjaþurftu
fyrir áðurenstofnuningat stað
festumræddarskipulagsáætlanir.
ÍtilvikiaðalskipulagsReykjavíkur
varðarþaðfyrstogfremstáform
umuppbyggingu íVatnsmýriog

samræmi aðalskipulagsins við
svæðisskipulag höfuðborgar
svæðisinshvaðvarðaríbúðaupp
bygginguogstofnbrautarkerfi.Á
næstu4–5árummábúastviðað
byggðarverðaallt að850 íbúðir
í Vesturbæ og miðborginni sem
er í samræmi við áætlun borg
arstjórnar að þétta byggð án
háhýsaáaflögðumreitum.

Sjá nán ar á bls. 7.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Eft ir margra ára þref hill ir loks und ir það að byggt verði á SÍF-reitn um á Keilu granda.

Þéttingbyggðaránháhýsa
íVesturbæogMiðbæ

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 9  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 
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Brim hyggst breyta 
Geirs götu 11

Á fundi stjórn ar Faxa flóa
hafna var rædd fyr ir spurn Brims 
hf. vegna breyttr ar nýt ing ar og 
breytts út lits húss ins við Geirs
götu 11. Hafn ar stjórn tók já kvætt 
í fyr ir liggj andi til lögu um breyt
ing ar á Geirs götu 11 og lýs ir 
sig reiðu búna til við ræðna um 
fram hald máls ins. Stjórn Faxa
flóa hafna sf. sam þykkti að fresta 
hækk un á vöru gjöld um frá og 
með 1. jan ú ar en miða hækk un 
skipa gjalda og tengdra þjón ustu
gjalda við 2,5%, sem er verð
bólgu mark ið Seðla banka Ís lands, 
í stað 3,8% hækk un ar. Gjald skrá in 
verði tek in til end ur skoð un ar á 
miðju ári með hlið sjón af þró un 
verð lags. Hafn ar stjóra er falið að 
gera við eig andi til lögu að breyt
ing um rekstr ar gjalda mið að við 
nýj ar verð lags for send ur og senda 
ASÍ og Eim skipa fé lagi Ís lands svar 
við er indi þeirra og gera grein fyr
ir þeim áhrif um sem þessi breyt
ing hef ur.

Sjáv ar rétta vagn 
við Suð ur bugt

Dav íð Freyr Jóns son f.h. Arct ic 
Seafood lagði ný lega fram er indi 
til stjórn ar Faxa flóa hafna þar 
sem ósk að er eft ir leyfi til að setja 
upp ,,sjáv ar rétt ar vagn“  við Suð
ur bugt. Stjórn Faxa flóa hafna sf. 
sam þykkti að heim ila stað setn
ingu ,,sjáv ar rétt arvagns“ á svæði 
við Æg is garð til reynslu fram á 
næsta haust. Tek ið var fyr ir 
er indi Jóns Ágústs Þor steins son
ar f.h. Klappa ehf. og Þor steins 
Jóns son ar, dags., 15.1.2014, þar 
sem ósk að er eft ir sam starfi við 
Faxa flóa hafn ir sf. um um hverf is
vernd hafn ar svæða og þátt töku í 
önd veg is setri um vernd un hafs
ins o.fl. Hafn ar stjórn fól for manni 
og hafn ar stjóra að afla frek ari 
upp lýs inga um verk efn ið. Einnig 
er indi Jó hanns Sig mars son
ar varð andi styrk til Mið baugs
minja verk efn is ins. Hafn ar stjórn 
gat ekki orð ið við er ind inu.

Vetr ar há tíð fjöl sótt
Fjöl marg ir sóttu Vetr ar há tíð 

sem ný lega er af stað in. Ljósa lista
verk, Heims dag ur barna, Safna
nótt og margt fleira spenn andi 
hef ur ver ið í boði und an farna 
daga. Nú kynn um við tvö ljósa
lista verk til við bót ar sem eng inn 
ætti að láta fram hjá sér fara.

Öldu gata 28 stækk uð 
til norð urs og vest urs

Á fundi um hverf is og skipu
lags ráðs borg ar inn ar var tek in 
fyr ir um sókn um stækk un Öldu
götu 28, stækk un til norð urs og 
vest urs. Um sækj andi er Stef an ía 
Ingi björg Sverr is dótt ir. Að lok inni 
grennd ar kynn ingu var lagt fram 
að nýju er indi frá af greiðslu fundi 
bygg ing ar full trúa frá 1. októ ber 
2013 þar sótt er um leyfi til að 
byggja við bygg ingu við norð ur
hlið, kjall ara, tvær hæð ir og ris, 
stækka and dyri á við bygg ingu á 
vest ur hlið og gera sval ir á þaki 
henn ar og byggja bíl skúr með 
ver önd og garði á þaki við aust
ur hlið ein býl is húss á lóð nr. við 
Öldu götu. Til lag an var grennd
ar kynnt frá 27. nóv em ber til og 
með 27. des em ber 2013. Eft ir
tald ir að il ar sendu at huga semd
ir: Áróra Páls dótt ir, Ei rík ur Dór 
Jóns son og Áróra Páls dótt ir, Eva 
Gests dótt ir, Ásta B. Jóns dótt ir 
og Ein ar I. Hall dórs son eig end ur 

að Báru götu 33. Einnig var lögð 
fram um sögn skipu lags full trúa. 
Um hverf is og skipu lags ráð ger ir 
ekki at huga semd ir við um sögn 
skipu lags full trúa og var er ind inu 
vís að til fulln að ar af greiðslu bygg
ing ar full trúa.

Lengi beð ið eft ir 
svari um hlut verki 
hverf is ráða

Á fundi borg ar ráðs 6. febr ú ar 
sl. var lagt fram svar svar borg
ar stjóra við fyr ir spurn borg ar
ráðs full trúa Vinstri grænna um 
hverfa þjón ustu og hlut verk hverf
is ráða, sbr. 34. lið fund ar gerð ar 
borg ar ráðs frá 2. maí 2013, 28. 
lið fund ar gerð ar borg ar ráðs frá 
19. sept em ber 2013 og 22. lið 
fund ar gerð ar borg ar ráðs frá 
16. jan ú ar 2014.Borg ar ráðs full
trúi Vinstri grænna ósk ar bók
að: ,,Borg ar ráðs full trúi Vinstri 
grænna þakk ar fyr ir svar ið eft
ir níu mán aða bið. Það er mið
ur að meiri hluti Besta flokks og 
Sam fylk ing ar hafi ekki haft dug 
til að ná nið ur stöðu um efl ingu 
nær þjón ustu og hverfalýð ræð is. 
Starfs hóp ur inn um hverfa þjón
ustu og hverf is ráð var kom inn vel 
á veg með fram sækn ar til lög ur 
sem vel hefði mátt vinna áfram 
með til að skapa þverpóli tíska 
sátt. Ákvörð un meiri hlut ans um 
að láta stað ar numið er því óskilj
an leg með öllu.

Eft ir lits mynda vél
ar gefn ar Mela skóla 
ekki sett ar upp

Hverf is ráð Vest ur bæj ar fund
aði 23. jan ú ar sl. Rætt um verk
efn ið ,,betra hverfi“ og far ið yfir 
þær til lög ur sem borist höfðu 
frá Um hverf is og skipu lags ráði 
um hvaða verk efni ættu er indi í 
kosn ingu fyr ir betri hverfi. Alls 
höfðu 10 til lög ur ver ið sam þykkt
ar af ráð inu og ákvað Hverf is ráð 
að sam þykkja þær líka. Að var 
að auki bætt við 10 til lög um/
verk efn um sem náðu ekki kosn
ingu fyr ir árið 2013. Hverf is ráð 
ákvað að bæta þeim við til þess 
að íbú ar Vest ur bæj ar geti kos ið 
um þau aft ur. Þess má geta að 
sú upp hæð sem Vest ur bær inn 
hef ur fyr ir árið 2014 eru rúm ar 37 
millj ón ir króna. Á fund in um var 
einnig far ið yfir þau verk efni sem 
áttu að vinn ast árið 2013 í betri 
Reykja vík og átti að kanna hver 
stað an væri, þ.e. hvort þau væru 
öll búin og ef ekki, hvaða verk efni 
eru eft ir og hvenær eigi að klára 
þau. Sam þykkt var að at huga 
hvers vegna eft ir lits mynda vél ar 
séu ekki uppi við Mela skóla, en 
Hverf is ráð gaf þær til skól ans fyr
ir nokkrum árum síð an. Einnig 
að at huga hvort ekki sé hægt að 
koma upp lýs ingu við lista verk ið 

sem stend ur á hring torgi við Hót
el Sögu og spyrj ast fyr ir um hvort 
lög regl an geti ver ið sýni legri 
svona af og til við gang braut ir 
sem eru við grunn skóla Vest ur
bæj ar.

Sótt um um tals
verð ar breyt ing ar á 
Fjólu götu 5

Á af greiðslu fundi bygg inga
full trú ar borg ar inn ar var fyr ir 
skömmu tek in fyr ir um sókn Kjart
ans Arn ar Ólafs son ar og Ástu Sól
li lju Guð munds dótt ur Fjólu götu 
5 en þau sækja um sam þykki á 
reynd ar teikn ing um þar sem kem
ur fram stækk un á bíl skúr, kalt 
rými, nú ver andi girð ing er færð 
að lóð ar mörk um, ver önd stækk
uð, eld varn ar merk ingu á hurð í 
bíl skúr breytt , þak glugg ar færð
ir til á vest ur hlið og þak gluggi á 
aust ur hlið felld ur út í húsi á lóð 
nr. 5 við Fjólu götu. Af greiðslu var 
frestað og vís að til at huga semda 
á um sókn ar blaði.

Sótt um sam þykki 
á íbúð í kjall ara 
Víði mels 61

Bene dikt Bjarki Jóns son, Víði
mel 61 hef ur sótt til bygg inga
full trúa um sam þykki á íbúð í 
kjall ara íbúð ar húss á lóð nr. 61 
við Víði mel. Með fylgj andi var 
bréf arki tekts dags.28.1. 2014. 
Af greiðslu frestað og vís að til 
at huga semda á um sókn ar blaði.

Úti list ar verk og 
menn ing ar stefna

Menn ing ar og ferða mála
ráð Reykja vík ur borg ar tók fyr
ir skömmu til af greiðslu á fundi 
ráðs ins út skrift úr gerð ar bók 
um hverf is og skipu lags ráðs 
frá 15. jan ú ar 2014 um úti lista
verk CCP ásamt um sögn skipu
lags full trúa dags 8. jan ú ar 2014 
og bréfi stjórn ar Faxa flóa hafn ar 
dags. 10. jan ú ar 2014.  Sam þykkt 
að vísa mál inu til borg ar ráðs til 
af greiðslu. Dav íð Stef áns son hef
ur ver ið skip að ur í starfs hóp um 
end ur skoð un menn ing ar stefnu 
Reykja vík ur borg ar í stað Þórs 
Stein ars son ar en hóp inn skipa að 
öðru leyti Ein ar Örn Bene dikts
son, Ósk Vil hjálms dótt ir, Svan
hild ur Kon ráðs dótt ir og Signý 
Páls dótt ir. Hvenær skyldi nefnd in 
eiga að skila af sér?
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

Þ að er býsna löng hefð fyr ir því á Ís landi að al menn ing ur 
eigi íbúð ar hús næði sitt og ráð stafi fram tíð ar tekj um með 
mik illi skuld setn ingu í tengsl um við íbúð ar kaup. Þrátt fyr ir 

að Ís lend ing ar hafi lengi búið við eign ar fyr ir komu lag hafa ekki 
mynd ast öfl ug hags muna sam tök til að verja hags muni íbúð ar
kaup enda. Til eru öfl ug bygg ing ar fyr ir tæki sem leggja metn að 
sinn í vand aða fram leiðslu og vönd uð við skipti með íbúð ar hús
næði. En því mið ur eru óvand að ar að il ar inn an um sem hafa 
eng an fag leg an metn að og koma fram við við skipta vini sína með 
ótrú legri ósvífni. Í slík um til fell um virð ast kaup end ur illa varð ir 
og verða oft fyr ir miklu tjóni sem erfitt er að fá bætt, með al ann
ars vegna þess að eng ar eign ir standa á bak við fyr ir tæk in og 
þeg ar vand ræði steðja að skipta eig end urn ir um kenni tölu. Þetta 
ástand versn aði auð vit að til muna eft ir efna hags hrun ið 2008 en 
marg ir hafa bor ið þá von í brjósti að framund an séu bjart ari tím
ar. Eig um við ekki að vona það?

Samiðn, sam band iðn fé laga, hef ur bent á að dæmi eru um 
bygg ing ar, m.a. í Reykja vík, sem voru veru lega gall að ar og köll
uðu á um fangs mikl ar við gerð ir á þaki og glugg um, múr húð in 
losn aði utan af hús um og ráð ast þurfti í um fangs mikl ar og dýr
ar við gerð ir. Þeg ar svo gera átti kröfu um að verk tak inn kost
aði við gerð irn ar, var grip ið í tómt, hann var gjald þrota. Einnig 
voru dæmi um að gerð var krafa um að bygg ing ar stjóra trygg ing 
húss ins bætti tjón ið, en því var hafn að. Nokkr ar bæt ur hafa í ein
hverj um til fell um feng ist gegn um dóms kerf ið, en þá venju lega 
dæmd ar bæt ur sem nema að eins hluta kostn að ar ins. Nú þeg ar 
bygg inga mark að ur inn er að vaka af Þyrni rós ar svefn in um, einnig 
í Vest ur bæn um, eru dæmi þess að gjald þrota verk tak ar eru að 
hugsa sér til hreyf ings, en auð vit að und ir nýrri kenni tölu.

Hvað er til ráða?

H vern ig get ur þetta gerst? Hver ber ábyrgð ina? Og er 
þetta óum flýj an leg ur fylgi fisk ur frjáls mark að ar? Svar
ið við síð ustu spurn ing unni hlýt ur að vera nei, þetta er 

óá sætt an legt. Þessi staða íbúð ar kaup and ans er óvið un andi og 
því hlýt ur það að vera skylda allra sem mál ið snert ir að sam ein
ast um úr bæt ur. Tryggja þarf hags muni kaup enda mun bet ur en 
gert er nú og auka ábyrgð allra sem koma að ferl inu. Gera verð ur 
kröf ur til þeirra sem standa fyr ir bygg ing um að þeir kaupi trygg
ingu eða geti lagt fram trygg ing ar í eign um sem nema ákveðn um 
hund raðs hluta vænt an legs bygg ing ar kostn að ar. Trygg ing in eða 
eign in verði bund in þar til loka út tekt ligg ur fyr ir. Skoða á í fullri 
al vöru hvort ekki á að fara hlið stæða leið og far in er í Dan mörku 
gagn vart þeim sem verða gjald þrota. Þar er þeim gert ókleift að 
hefja starf semi strax á nýj an leik. Vel mætti hugsa sér að það 
þyrftu að líða í það minnsta fimm ár frá því að gjald þrota skipt
um lýk ur þar til við kom andi má hefja rekst ur á ný enda fari hann 
þá á var úð ar skrá sem verði und ir ströngu eft ir liti. Mik il vægt er 
að gera skýr ari kröf ur til fast eigna sala um að þeir leggi fag legt 
mat á hús næði sem þeir taka til sölu og geri vænt an leg um kaup
end um grein fyr ir því ef hús byggj and inn er fjár hags lega veik ur 
og upp fyll ir ekki al menn ar gæða kröf ur. Gera á kröfu til sam taka 
at vinnu rek enda um að þau hafi ströng inn töku skil yrði gagn vart 
fé lags mönn um sín um og tryggi að ekki séu í þeirra röð um fyr ir
tæki og ein stak ling ar með vafa sama við skipta sögu. Það er nóg 
kom ið af slíku.  Ef við eig um að snúa til betra lífs á Ís landi,  eins 
og rík is stjórn Sig mund ar Dav íðs hef ur lof að, er þetta eitt af þeim 
mál um sem verð ur að kom ast í far sæla og ör ugga höfn. Sam ein
umst um það í al vöru.

    Geir A. Guð steins son rit stjóri

Lands menn vilja ör yggi 
hvað varð ar íbúða kaup

Vesturbæingar

- Það er eftirsóknarvert að 
búa í Vesturbænum! -
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Þann 18. febr ú ar sl. var hald ið 
upp á 80 ára af mæli ferða nefnd
ar skíða deild ar KR í Frosta skjóli. 
Við stofn un skíða deild ar inn ar 
tveim ur árum síð ar var ferða
nefnd in form lega lögð nið ur. 

Við þetta tæki færi voru Vetr
ar olymp íu far ar skíða deild ar KR 
heiðrað ir, bæði af KR og Skíða
sam bandi Ís lands. Sex KRing ar 
hafa keppt á 7 Olymp íu leik um, 
þ.e. einn fór á tvenna Olymp íu
leika. Í upp hafi af mæl is veisl unn ar 
sögðu all ir Olymp íu far arn ir frá 
sinni upp lif un af því að taka þátt í 
Vetr ar plymp íu leik um, vænt ing um 
og reynslu og var afar gam an og 
fræð andi á hlusta á það. Það var 
afar vel til fund ið að kalla sam an 
þetta íþrótta fólk sömu daga og 
Vetr ar olýmp íu leik arn ir fara fram í 
Sochi í Rúss landi. 

Þeir sem hafa keppt á Vetr ar
olymp íu leik um og voru heiðrað ir 
eru:

• Þór ir Jóns son sem keppti í 
Cort ina 1948
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Vetr ar olymp íu far ar 
KR heiðrað ir

Föstu dag inn 28.febr ú ar 
næst kom andi verð ur Björg un
ar sveit in Ár sæll 70 ára. Af því 
til efni mun bisk up Ís lands, 
frú Agn es M. Sig urð ar dótt
ir, vígja nýja og stækk aða 
Björg un ar mið stöð Björg un ar
sveit ar inn ar Ár sæls og Slysa
varn ar deild ar inn ar í Reykja
vík, að við stödd um For seta 
Ís lands, herra Ólafi Ragn ari 
Gríms syni.

At höfn in fer fram í Gróu búð, 
Granda garði 1 og stend ur frá 
kl. 1719.

 
Dag skrá
17:00 Hús ið opn ar.
17:15 Ávarp Hrund ar Jör

unds dótt ur, for manns Ár sæls.
17:25 Ávarp Hrafn hild ar J. 

Schev ing, for manns Slysa varn
ar deild ar inn ar í Reykja vík.

17:40 Þor steinn Þor kels
son, fé lagi í Björg un ar sveit inni 
Ár sæli seg ir frá sögu og sam
ein ingu Björg un ar sveit anna 
Ing ólfs og Al berts.

18:00 Bisk up Ís lands víg ir 
stækk aða Björg un ar mið stöð 
Gróu búð, Granda garði 1.

18:20 Karla kór Sjó manna
skól ans syng ur nokk ur vel val
in lög.

18:40 Orð ið laust.
Að at höfn lok inni er gest

um vel kom ið að skoða hús
ið. Boð ið verð ur upp á létt ar 
veit ing ar.

Veislu stjóri er Fríð ur Birna 
Stef áns dótt ir.

Björg un ar
sveit in 
Ár sæll 
70 ára Dagana 11. – 18. mars verða haldnar 

rafrænar hverfakosningar í Reykjavík. Íbúar 
kjósa þá á milli fjölmargra hugmynda sem 
fegra og bæta hverfin. Reykjavíkurborg 

Kjósum 
betri hverfi 2014

hvetur alla íbúa í Reykjavík yfir 16 ára aldri til 
að taka þátt í kosningunum og kynna sér 
verkefnin sem í boði eru.

  Heiti verkefna  Verð í m.kr.

 1 Setja upp hundagerði við Vesturbæjarlaug  5.000.000

 2 Fjölga hraðahindrunum á Kaplaskjólsvegi  2.000.000

 3 Endurbæta "Leynigarðinn" við Brekkustíg 15B  3.000.000

 4 Setja leiktæki og malbika hluta stígs á svæði milli Grana- og Frostaskjóls 10.000.000

 5 Fjölga ruslastömpum á völdum stöðum í Vesturbæ 4.000.000

 6 Setja upp hundagerði við vesturenda Starhaga, austur af Lambhóli 5.000.000

 7 Auka öryggi með því að þrengja gatnamót Framnesvegar og Vesturgötu 3.000.000

 8 Setja upp skammdegislýsingu, t.d. í trjágróðri, á völdum stöðum í hverfinu 5.000.000

 9 Gróðursetja, setja stíg, lýsingu, borð og bekki á svæði við Vesturbæjarlaug 10.000.000

 10 Bæta við leiktækjum fyrir eldri börn á leiksvæði á Landakotstúni 6.000.000

 11 Endurbæta og lýsa upp Nýlendugöturóló  3.000.000

 12 Endurnýja leiksvæði milli Melhaga og Neshaga með leiktækjum 8.000.000

 13 Setja upp gönguljós á gönguleið yfir Mýrargötu, við Seljaveg 12.000.000

 14 Setja upp gönguljós á gönguleið yfir Ánanaust, við Vesturgötu 12.000.000

 15 Setja upphitun í strætóskýli við Neshaga, á móts við Melaskóla 3.000.000

 16 Endurgera gangstétt og leggja hjólarein vestan megin á Birkimel 25.000.000

 17 Setja upp hraðahindrun á Hjarðarhaga. Nánar staðsett síðar 2.000.000

 18 Setja upp hellulagða hraðahindrun á Ægisgötu sunnan Vesturgötu 3.000.000

 19 Setja upp hellulagða hraðahindrun á Furumel, sunnan Grenimels 3.000.000

   Verð samtals 124.000.000

   Fjárheimild hverfis 37.200.000

Hugmyndir í Vesturbæ sem kosið verður um 11. -18. mars

Virkjum íbúalýðræðið!

Skíða kapp arn ir ásamt ásamt full trú um KR og SSÍ. F.v.: Smári Þor valds son gjald keri 
Skíða sam bands Ís lands, Anna Lauf ey Sig urð ar dótt ir for mað ur skíða deild ar KR, 
Theo dóra Mathiesen, Jó hann Frið rik Har alds son, Jó hann Vil bergs son, Þór ir Jóns son, 
Jór unn Vigg ós dótt ir, Björn Ol sen og Gylfi Dal mann for mað ur KR.

• Jó hann Vil bergs son sem keppti í Squ aw Valley 
1960 og í Inns bruck 1964
• Björn Ol sen sem keppti í Gren oble 1968
• Jór unn Vigg ós dótt ir sem tók þátt í leik un um í 

Inns bruck 1976
• Theo dóra Mathiesen tók þátt í leik un um í 

Naga no 1998
• Jó hann Frið rik Har alds son keppti á leik un um í 

Salt Lake City 2002.
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Eva Ein ars dótt ir, borg
ar full trúi og for mað ur 
ÍTR býr á Rán ar göt
unni. Hún er alin upp 
í Aust ur bæn um, nán

ar til tek ið í Lang holts hverf inu. 
Hún sótti mennt un til Sví þjóð ar 
þar sem hún lauk námi í tóm
stunda og fé lags mála fræði frá 
Göte borgs Folk hög skola og síð
an International Project Mana
gement for Ci vil Soci ety & 
NGO’s frá Global verkst an. Eva 
hef ur með al ann ars starf að að 
at vinnu fé lags og frí stunda mál
um ungs fólks en hef ur einnig 
tek ið að sér ýmis verk efni teng
du tón list ar lífi. Stjórn mála fer ill 
henn ar hófs með til komu Besta 
flokks ins og fram boði hans til 
borg ar stjórn ar Reykja vík ur fyr
ir bráð um fjór um árum. Hún 
hef ur set ið í borg ar stjórn síð an 
og gegnt for mennsku í Íþrótta 
og tóm stunda ráði. Eva spjall
ar við Vest ur bæj ar blað ið að 
þessu sinni. 

„Ég er fædd og upp al in í Aust
ur borg inni. Bjó lengst af í Lang
holts hverf inu og gekk í Lang holts
skóla. Til vilj un réð því að í sama 
mán uði og ég var kos in í borg ar
stjórn flutti ég í vest ur bæ inn, á 
Rán ar göt una þar sem ég bý nú. 
Það at vik að ist þannig að þrennt 
gerð ist í mínu lífi þetta vor. Ég 
fæddi yngra barn ið mitt, var kjör
inn borg ar full trúi og yf ir gaf Aust
ur borg ina og hélt til vest urs. Nú 
er ég búin að vera á Rán ar göt unni 
í bráð um fjög ur ár og lík ar vel. 
Við eig um líka tals vert af vina
fólki í ná grenn inu. Ég hef alltaf 
búið í Reykja vík utan fjög ur ár 
sem ég bjó í Gauta borg. Þótt ég 
sé úr Lang holts hverf inu og búi nú 
í gamla Vest ur bæn um þá gæti ég 
al veg hugs að mér að prufa að búa 
á fleiri stöð um í borg inni. Ef til vill 
verð ur það síð ar en við verð um 
þar eitt hvað.“ 

Hef mik inn áhuga á 
fé lags mál um

Fjög ur ár í Sví þjóð. Hvað olli 
því að Gauta borg varð fyr ir val inu 
þeg ar stefndi að fram halds námi. 
Eva seg ir það val hafa orð ið eft ir 
að hafa starf að í fé lags mið stöð
inni í Tóna bæ um tíma og einnig 
stund að fé lags mið stöðvalíf ið eins 
og hún kemst að orði. „Ég hafði 
og hef mik inn áhuga á fé lags mál
um og tók þátt í ýmsu fé lags starfi 
á ung dóms ár un um. Síð an starf
aði ég í fé lags mið stöð og því lá 
beint við sækja  mennt un í þeim 
fræð um því ég hafði bæði áhuga 
og reynslu af þeim frá störf um 
mín um. Þá var ekki far ið að kenna 
þetta hér svo ég ákvað að fara 
til Sví þjóð ar vegna þess hversu 
Sví ar standa fram ar lega á þessu 
sviði. Sví þjóð ar dvöl in gerði mér 
ákaf lega gott og ég held góðu 
sam bandi við vin ina þar.“

Heiða Krist ín spurði mig
Eva snýr sér næst að að drag

anda þess að hún hóf af skipti af 
borg ar mál um og læt ur hug ann 
reika aft ur til að drag anda kosn
ing anna 2010. „Þótt ég hafi vasast 
í fé lags og mann rétt inda mál um 
og fé lags starfi í gegn um tíð ina 

og haft áhuga á póli tík þá hafði 
ég aldrei kom ið ná lægt póli tísku 
starfi veða ver ið til bú in að bind
ast nein um flokki. Að drag and inn 
að póli tísk um ferli mín um var því 
ekki lang ur. Ég held það hafi ver ið 
um átta vik um fyr ir sveit ar stjórn
ar kosn ing arn ar 2010 að Heiða 
Krist ín Helga dótt ir, fram kvæmda
stjóri Besta flokks ins kom að máli 
við mig og spurði hvort ég vildi 
ekki koma til liðs við þau sem þá 
voru far in að skipu leggja fram boð 
til borg ar stjórn ar. Við þekkt um 
hvor til ann arr ar. Heiða Krist ín 
hafði sem ung ling ur ver ið í fé lags
mið stöð þar sem ég var að vinna 
og hún taldi að ég hefði eitt hvað 
til mál anna að leggja. Ég hugs aði 
mig um og vissi ekki í fyrstu hvað 
mér átti að finn ast um þetta. Ég 
þekkti Jón Gnarr ekk ert en var 
vissu lega eins og marg ir aðr ir til í 
breyt ing ar. Svo ég ákvað að slá til 
og sé ekk ert eft ir því.“ 

Fólk vildi eitt hvað nýtt
Eva seg ir að fljót lega eft ir að 

hún og fleiri gengu til liðs við 
Besta flokk inn hafi bolt inn far ið 
að rúlla af stað. „Ég sá ekki fyr ir 
mér í byrj un að ég yrði borg ar full
trúi þótt ég tæki sæti á fram boðs
list an um . Kosn inga bar átt an var 
lit rík og skemmti leg og fólk vissi 
ekki al menn lega á hverju það 
mátt eiga von. Ég held að ég hafi 
sjálf ekki vit að það til fulls. Við 
vor um frem ur óhefð bund in mið
að við það sem fólk þekkti og var 
vant við og komumst upp með 
það. Marg ir tóku þeirri áskor un 
að styðja okk ur og jafn vel harð ir 
and stæð ing ar hafa snú ið blað inu 
við. Fólk vildi greni lega eitt hvað 
nýtt þótt það gerði sér ef til vill 
ekki fyr ir hvað það stæði. Og allt 
í einu vor um við kom in í meiri
hluta í borg inni og Jón Gnarr orð
inn borg ar stjóri.“ 

Eva seg ir árin í borg ar mál un
um hafi ver ið skemmti leg an tíma. 
„Verk efn in hafa ver ið og eru fjöl
breytt og eng ir tveir dag ar eru 
eins í vinn unni. Ég get al veg 
við ur kennt það. Ég komst auð
vit að fljótt að því að aldrei verð
ur hægt að gera öll um til hæf is 
en það á vel við mig að starfa í 
þjón ustu hlut verki sem starf 
borg ar full trúa er.“  

Kosn inga bar átt an í vor 
verð ur öðru vísi

Talið berst að annarri kosn
inga bar áttu sem nú er að hefj ast. 
„Já – nú er ann ar slag ur að hefj
ast. Jón Gnarr er að hætta. Eng
inn stíg ur í spor hans og ég held 
að óheppi legt væri ef ein hver 
reyndi að gera það. Hver hef ur 
sín ar áhersl ur og sinn stíl. Kosn
inga bar átt an í vor verð ur öðru
vísi. Trú lega með hefð bundn ara 
sniði vegna þess að nú leggj um 
verk okk ar í dóm kjós enda.“ 

Sund stað irn ir eru 
„torg og pubb ar“

Talið berst að ÍTR en Eva tók 
að sér for mennsku í ráð inu eft ir 
kosn ing arn ar. „Það lá eig in lega 
beint við að ég færi inn á þann 
vett vang. Ég er svo lít ið á heima

velli inn an búð ar hjá ÍTR.“
Þá ligg ur beint við að inna 

Evu eft ir því hvað hafi breyst á 
þeim tíma sem hún hef ur sitt for
manns starf inu minn ug ur þess að 
Jón Gnarr lof aði frí um hand klæð
um á sund stöð um í kosn inga bar
átt unni. „Ef til vill má segja að 
stað ið hafi ver ið við það í óeig
in legri merk ingu því margt hef
ur ver ið gert og er á prjón un um 
til þess að bæta sund að stöðu í 
borg inni. Talið um hand klæð in 
var vissu lega ábend ing um að 
ým is legt þyrfti að bæta á þeim 
vett vangi þótt kann kysi að nálg
ast þann mál flokk með óhefð
bundn um hætti og yf ir lýs ing um. 
Nú er búið að fara í heil mikl ar 
breyt ing ar á Laug ar dags laug in 
sem er flagg skip sund stað anna. 
Nú í febr ú ar verð ur opn að ur 
flott ur pott ur við Vest ur bæj ar
laug ina sem var gerð ur í sam
starfi við íbúa og framund an er 
bygg ing lík ams rækt ar stöðv ar 
við Breið holts laug ina. Eins fyr
ir hug uð úti laug við Sund höll ina 
spenn andi og í Úlf arsár dal mun 
koma ný laug. Ég tel enda lausa 
mögu leika vera fyr ir hendi þeg ar 
kem ur að lýð heils unni og einnig 
mik il tæki færi fyr ir sund stað ina 
í tengsl um við ferða þjón ust una. 
Í aug um margra ferða mann líta 
ís lensku sund laug arn ar út eins og 
flott Spa. Við höf um heita vatn ið 
og langt er frá að við séum búin 
að nýta þessa mögu leika að fullu. 
Sund stað irn ir eru „torg og pubb
ar“. Þeir eru sam komu stað ir þar 
sem stétt er með stétt og ald ur 
skipt ir engu. Fólk ræð ir mál in í 
heitu pott un um. Við eig um líka 
svo langa sund hefð. Allt aft ur á 
daga Ís lend inga sagn anna. Marg ir 
þekkja sög una af Drang eyj ar sundi 
Grett is sterka úr Grett is sögu og 
var það ekki Helga Har alds dótt
ir sem synti með syn ina tvo úr 
Harð ar hólma í Hval firði þeg ar 
bóndi henn ar var veg inn sam
kvæm Harð ar sögu Hólm verja. 
Svo ýtti sjó mennsk an einnig und
ir að auka sund kunn átt una. Sjó
menn urðu að geta bjarg að sér 
á sundi. Og svo má ekki gleyma 
sjó sund inu. Sjó sund ið virð ist eng
in tísku bóla held ur hluti af þeirri 
úti vist sem er kom in til að vara. 
Þjón usta við sjó sund ið hef ur auk
ist mik ið á síð ustu fjór um árum.“

Ung menni ekki erf ið ur 
þjóð fé lags hóp ur

En að öðr um mál um sem heyra 
und ir ÍTR og þeim breyt ing um 
sem hafa orð ið. Breyt ing in fólst í 
því að frí stunda starf ið sem áður 
heyrði und ir ÍTR er nú hluti af 
Skóla og frí stunda sviði borg ar
inn ar sem er nú rúm lega tveggja 
ára svið. „Svona breyt ing ar eru 
aldrei auð veld ar. Í Reykja vík eru 
frá bær ir leiks skól ar, skól ar og 
frí stunda mið stöv ar. Nú starfa 
þess ar mennta stofn an ir mun nán
ar sam an og það ásamt öllu því 
frá bæra frí stunda starfi sem er í 
boði. Eitt af mark mið un um er að 
dag ur barna verði meira sam felld
ur og að allt það fag fólk sem vinn
ur með börn un um okk ar vinni 
enn bet ur sam an, enda mark mið 
þeirra sam eig in legt,að taka þátt 
í að skapa góða ein stak linga út í 
sam fé lag ið okk ar.“

Eva seg ir margt hafa unn ist og 
nefn ir áfeng is og vímu efna mál in 
sér stak lega í því sam bandi. „Við 
erum að ná ótrú leg um ár angri í 
þeirri bar áttu. Tó baks og áfeng
is neysla ung menna hef ur snar
minnk að síð ustu ár og mörg lönd 
horfa til okk ar ár ang urs. For
eldr ar eru líka orðn ir sjálf sagð
ari þátt ur í lífi ung menna en var 
alla vega um tíma. Nú myndi ég 
vilja sjá meiri áherslu á heil brigða 
lík ams mynd og að börn og ung
menni læri að of beldi af öll um 
toga er ólíð andi. Og þetta á auð
vit að bara við okk ur öll.“  Eva seg
ir ung menni ekki erf ið an þjóð fé
lags hóps. Tími þeirra er þétt setn
ari og það er gam an að sjá hversu 
mik ið ung menni taka þátt í hin um 
ýmsu frí stund um sem er lyk ill að 
meiri lífs gæð um að mati Evu. 

Íþrótt ir á 
Vest ur bæj ar laug ar lóð ina 

Þeg ar talist berst að Vest ur bæ 
Reykja vík ur ber KR á góma. Eva 
seg ir KR þekkt fyr ir gott barna
starf og for svars menn þess jafn an 
haft góða og heil brigða sýn fyr ir 
fé lag ið sitt. Skort ur á land rými hái 
þó starfi þess. Eins er gam an að 
sjá góða sam vinnu KR og Frosta
skjóls, frí stunda mið stöðv ar. Hug
mynd in sé að nýta SÍF reit inn að 
hluta fyr ir íþrótta starf og að hluta 

fyr ir íbúða byggð og raun ar kom ið 
sam komu lag um það. 

„Við erum einnig að at huga lóð
ina í kring um Vest ur bæj ar laug in 
og hvern ig mætti nýta hana bet ur 
til íþrótta starfs. Þá er stækk un 
Vest ur bæj ar skóla á döf inni. Hún 
er löngu orð in tíma bær. Nem
enda fjöld inn eykst og með fyr ir
hug uð um bygg inga fram kvæmd
um verð ur þörf fyr ir stærri skóla. 
Teng ing Vest ur bæj ar ins við 
hafn ar svæð ið og íbúa fjölg un þar 
kall ar eft ir auk inni þjón ustu á 
þess um svið um sem öðr um. Mér 
finnst líka ánægju legt hversu skól
arn ir vinna vel sam an. Vest ur bæj
ar flétt an er líka frá bært dæmi um 
sam starf en þar koma all ir sam an 
sem vinna með börn um í Vest ur
bæ og að fyr ir mynd Vest ur bæj ar
flétt unn ar er nú kom in svoköll uð 
Breið holts bylgj an í Breið holti.“

Sam starf við Sel tjarn ar
nes bæ er kost ur

Skammt er úr Vest ur bæn um út 
á Sel tjarn ar nes. Börn um hef ur far
ið fækk andi á Nes inu og skól arn ir 
tæp ast full nýtt ir. Jón Gnarr tal
aði um að setja korta hlið á Sel
tjarn ar nes í kosn inga bar átt unni 
sem var hans leið til þess að vekja 
at hygli á spurn ing unni um hvort 
þetta ættu að vera tvö bæj ar fé lög. 
Talið berst að því hvort mögu
leik ar kunni að vera á sam starfi á 
milli borg ar og bæj ar. Eva á sjálf 
á ætt ir á Sel tjarn ar nes því amma 
henn ar er Björg Ís aks dótt ir bún
inga hönn uð ur og mynd list ar mað
ur á Setj arn ar nesi. Hún seg ir ýmsa 
mögu leika vera fyr ir hendi. 

„Ég hef átt við ræð ur við Ás gerði 
Hall dórs dótt ur bæj ar stjóra á Sel
tjarn ar nesi um sam starf eink um 
þeg ar kem ur að íþrótta og tóm
stunda mál um. Grótta og KR hafa 
einnig átt í góðu sam starfi. Nú 
er ver ið að skoða nán ar hvern
ig Sel tjarn ar nes og Reykja vík ur
borg geta unn ið sam an að því að 
bæta fim leika að stöð una og ég 
held að við séum að kom ast að 
nið ur stöðu sem báð ir að il ar geta 
unað vel við.“ Eva seg ir að ef til 
vill verði þetta upp hafi að meira 
samt arfi. „Ég tel vert að skoða 
megi fleiri sam starfs fleti. Það á 
við um öll ná granna sveit ar fé lög in. 
Ég held að við eig um langt í land 
að nýta alla mögu leika hvort sem 
þeir eru á sviði íþrótta, skóla mál 
eða ann ars. Við erum að vinna 
með fé skatt borgar anna og ber 
að fara vel með það. Ef hægt er að 
ná sparn aði og að bæta þjón ustu 
með sam starfi þá á að skoða alla 
mögu leika.“

Fer bjart sýn inn í vor ið
Og nú á að halda áfram í borg

ar mál un um. „Já – ég skipa fjórða 
sæti á lista Bjartr ar fram tíð ar sem 
tek ur við af Besta flokkn um. Við 
erum far in af stað og fund um og 
sam sæt um fer að fjölga fram að 
kosn ing um. Ég fer bjart sýn inn 
í vor ið en eig um eft ir að kynna 
borg ar bú um allt hið góða fólk 
í Bjartri Fram tíð  Reykja vík  og 
hvað hann stend ur fyr ir. Ég tel 
mik il vægt að lofa ekki um of held
ur að takast ávið við fangs efn in eft
ir því sem þau ber ast. Það er mik
ið verk að vinna í vel ferð ar mál un
um.  Hús næð is mál in verða einnig 
í brennid epli. Það hef ur margt 
ver ið gert á líð andi kjör tíma bili 
en langt er í land. En það er líka 
margt sem við sem íbú ar get um 
gert, tek ið þátt í sam fé lag inu, ver
ið já kvæð, tal að um hverfi okk ar 
upp því Reykja vík er í frá bær borg 
að búa í. Auð vit að er alltaf eitt
hvað sem má bæta en stund um 
göng um við að hlut un um vís um. 
Það fel ast mik il lífs gæði í að búa 
í góðri borg eins og Reykja vík og 
þeg ar við erum þakk lát og kær
leiks rík verð ur borg in enn betri.“

Ég fer bjart sýn inn í vor ið

Eva Ein ars dótt ir, borg ar full trúi og for mað ur ÍTR.

Laugavegi 18 • S. 511 3399 • Opið mán.-fös. kl. 11-18, lau. kl. 11-17

Líttu við á 
Laugaveginum

Útibú í kjallara  
Máls og menningar
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Betra hverfi 2014:

Girnileg ljóð 
og gómsæt súpa

Skál af ljóðum

Íslensk myndlist
Leigðu og eigðu

Myndlist til sölu og leigu/kaupleigu í Artóteki. Enginn 
kostnaður og alltaf hægt að skila. Greiðsla á mánuði: 
1.000 – 10.000 kr. Sjá nánar á www.artotek.is 

Daði Guðbjörnsson Inga Elín Anna S. Gunnlaugsdóttir

www.borgarbokasafn.is  
www.bokmenntir.is 

www.bokvit.tumblr.com
www.artotek.is 

Afgreiðslutími: 
Mánudaga - fimmtudaga 10-19
Föstudaga 11-18
Laugardaga og sunnudaga 13-17  

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
Sími 411 6100
borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

Aðalsafn, Tryggvagötu 15, kl. 12-13 
alla fimmtudaga frá 20. febrúar til 10. apríl.

Á fimmtudögum í hádeginu verður boðið upp á 
ljóðadagskrá og súpu í aðalsafni.  
Umsjón með dagskránni hefur Jakob S. Jónsson. 
Tvær tegundir af súpum frá Kryddlegnum hjörtum ásamt 
heimabökuðu brauði með hummus og hvítlaukssmjöri. 
Kr. 1.290. Kaffi á eftir.

Listi verk efna fyr ir Vest ur
bæ sem kos ið verð ur um í raf
ræn um hverfa kosn ing um und ir 
nafn inu ,,Betri hverfi 2014” er 
nú til bú inn. Hverf is ráð Vest ur
bæj ar fór yfir 48 hug mynd ir sem 
bár ust frá íbú um á vef inn Betri 
Hverfi í nóv em ber. Hverf is ráð ið 
stillti upp 20 hug mynd um sem 
íbú ar munu velja um í raf ræn um 
hverfa kosn ing um en kos ið verð
ur um verk efni í öll um hverf
um borg ar inn ar dag ana 11. – 18. 
mars nk. Reykja vík ur borg hvet
ur íbúa í Vest ur bæ til að kynna 
sér verk efn in af kost gæfni og 
taka þátt í hverfa kosn ing un um 
en kosn inga rétt hafa all ir sem 
voru orðn ir 16 ára um síð ustu 
ára mót. Kosn ing arn ar fara fram 
á sama hátt og tvö síð ast lið in 
ár en íbú ar í Reykja vík hafa nú 
þeg ar kos ið yfir 200 verk efni til 
fram kvæmda í hverf um borg
ar inn ar, sem Reykja vík ur borg 
hef ur fram kvæmt eða eru á und
ir bún ings stigi.

Með al verk efna í Vest ur bæ sl. 
tvö ár hafa ver ið mikl ar end ur
bæt ur á rólu völl um, fegr un Æg is
síðu, nýr stigi nið ur í fjör una á 
Eið is granda, bætt lýs ing við leik

skóla og margt fleira sem ger ir 
hverf ið vist vænna og skemmti
legra. Síð ast lið in tvö ár hef ur 
Reykja vík ur borg var ið 600 millj
ón um króna til verk efna sem íbú
ar velja sjálf ir í hverf un um og 
verð ur 300 millj ón um króna var ið 

til slíkra verk efna í ár. Þar af fara 
37,2 millj ón ir króna til verk efna í 
Vest ur bæ 2014. Hægt verð ur að 
kynna sér verk efn in bet ur á vef 
Reykja vík ur borg ar reykja vik.is  
fyr ir kosn ing arn ar. 

Ný verk efni í Vest ur bæ

Tröpp ur nið ur í fjör una á Eið is granda opn uðu nýtt úti vist ar svæði í 
fjör unni. Íbú ar í Vest ur bæ völdu hann í íbúa kosn ing um 2012. 

HugmyndirsemkosiðverðurumíVesturbæ
11.–18.mars

1. SetjaupphundagerðiviðVesturbæjarlaug 5.000.000

2. FjölgahraðahindrunumáKaplaskjólsvegi 2.000.000

3. Endurbæta“,,Leynigarðinn”viðBrekkustíg15B 3.000.000

4. SetjaleiktækiogmalbikahlutastígsásvæðimilliGrana-ogFrostaskjóls 10.000.000

5. FjölgaruslastömpumávöldumstöðumíVesturbæ 4.000.000

6. SetjaupphundagerðiviðvesturendaStarhaga,austurafLambhóli 5.000.000

7. AukaöryggimeðþvíaðþrengjagatnamótFramnesvegarogVesturgötu 3.000.000

8. Setjauppskammdegislýsingu,t.d.ítrjágróðri,ávöldumstöðumíhverfinu 5.000.000

9. Gróðursetja,setjastíg,lýsingu,borðogbekkiásvæðiviðVesturbæjarlaug 10.000.000

10. BætaviðleiktækjumfyrireldribörnáleiksvæðiáLandakotstúni 6.000.000

11. EndurbætaoglýsauppNýlendugöturóló 3.000.000

12. EndurnýjaleiksvæðimilliMelhagaogNeshagameðleiktækjum 8.000.000

13. SetjauppgönguljóságönguleiðyfirMýrargötu,viðSeljaveg 12.000.000

14. SetjauppgönguljóságönguleiðyfirÁnanaust,viðVesturgötu 12.000.000

15. SetjaupphitunístrætóskýliviðNeshaga,ámótsviðMelaskóla 3.000.000

16. EndurgeragangstéttogleggjahjólareinvestanmegináBirkimel 25.000.000

17. SetjaupphraðahindrunáHjarðarhaga.Nánarstaðsettsíðar 2.000.000

18. SetjaupphellulagðahraðahindrunáÆgisgötusunnanVesturgötu 3.000.000

19. SetjaupphellulagðahraðahindrunáFurumel,sunnanGrenimels 3.000.000

Samtals 124.000.000

Fjárheimild hverfis 37.200.000

www.borgarblod.is



6 Vesturbæjarblaðið FEBRÚAR 2014

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Starfræktar eru16 félagsmið
stöðvar víðsvegar um borgina,
sem eru opnar Reykvíkingum
áöllumaldri.Markmið  félags
starfsins er að fyrirbyggja og
draga úr félagslegri einangrun
með því að bjóða upp á opið
félags og tómstundastarf auk
fjöldanámskeiða.

Félagsstarfið er vettvangur
samfunda, mannlegra samskipta
og skapandi athafna. Leitast er
viðaðvirkja frumkvæðioghæfi
leika hvers og eins. Hádegis

verðurer íboðiáöllumþessum
stöðvum og kaffiveitingar. Að
aukibjóðaflestarfélagsmiðstöðv
arnaruppáakstursþjónustu,sam
eiginlegarverslunarferðirogbað
þjónustu.Hárgreiðsluog fótaað
gerðarstofurerueinnigstarfrækt
arámörgumstöðvunum.

Á Vesturgötu 7 er söngur í
heiðrihafður,þarersungiðviku
lega undir stjórn Gróu Hreins
dóttur,ogekkert slegiðaf, enda
samverustundinsvoskemmtileg.

Sungiðí
félagsmiðstöðinni
áVesturgötu7

Söngurergefandi,þroskandiogfélagslegaeflandi.

Í jólapistli hér í Vesurbæjarblaðinu sagði
CharlotteBövingokkur frádraumi sínumum
Íbúahús. Við erum áreiðanlega nokkur sem

höfum gert þann draum hennar að okkar og sjá
um fyrir okkur ánægjulegar samverustundirmeð
nágrönnumþarsemviðgetumborðaðsaman,hald
iðveislur,föndraðogallthvaðeinasemokkurkann
aðdettaíhug.

Íbúasamtökumvesturbæjarvexnúhrattfiskurum
hryggoghafayfir500mannsskráðsigáfésbókarsíðu
samtakanna.Svonamörgogsamhentgetumviðlátið
draumarætast.

Þessi pistill er um draum okkar Haraldar sonar
míns.Haraldurer15áraunglingurmeðþroskarösk
unoghannerVesturbæingur.Haralduráerfittmeð
aðrataogferfátteinnsínsliðs.Hannþekkirþótil í
Vesturbænumendahefurhannalltafáttheimahér.
FyrstáVesturgötu52ogsvoáFramnesvegi26a.Har
aldurþekkirRagga rakaraoghannþekkirkonuna í
fatahreinsuninni.HannerstórvinurFransiskuíBónus
oghonumerheilsaðmeðvirktumíGrandakaffi.Hann
erfarinnaðrataniðuríÁnanausttilaðnáípizzuogí
versluninaVíði.Hannþekkirmargaísjónogmargirí
hverfinukannastviðhann.

Það er öryggi í því að vera á heimaslóðum, ekki
barafyrirHaraldheldurlíkafyrirmig.Þaðergottað
vitaaf góðumgrönnumsemþekkja tilHaraldarog
mynduaðstoðahannefhannlentiívanda.

Haraldur hlakkar til að verða fullorðinn og flytja
aðheiman.Hanndreymirumeinhverskonarsambýli
en jafnframtaðeigasínaeigin íbúð.Tilþessaðsá
draumurhansgeti ræstþarfhannað flytja í annað
hverfi.Búsetuúrræðisemhentahonumerunefnilega
ekkitilíVesturbæ.Þaðeryfirleittekkiátakalaustfyr
irbörnogunglingaaðflytjamillihverfaenfyrirbörn
einsog Haralder þaðmunerfiðaraog geturverið
mjögkvíðavaldandi.DraumurokkarHaraldarerein
hversskonar íbúðasambýlis kjarni í Vesturbæ þar
semværu5til6einstaklingsíbúðirauksameiginlegs
rýmis.Þaryrðisameiginlegaðstaðatilborðhaldsog
stofaþarsemhaldamættijúróvísjónpartý.Íhúsinu
yrðuvinnuföndurog tónlistarstofurogaðstaða til
líkamsræktar.

Ígóðumgarðiviðhúsiðværihægtaðstundamat
jurta og blómarækt, grilla, hoppa á trambólíni og
leggjast í heitan pott. Þangað væri hægt að bjóða
nágrönnum í grillpartý, setjauppmarkaðoghalda
hverskynsuppákomur.Svonaíbúðakjarnikrefstekki
margrabílastæða.Einungis fyrir fáeinastarfsmenn,

tilfallandigestiogferðaþjónustufatlaðrasemmyndi
sjáumaðkomaíbúumtilogfrávinnu.

Þaðerekkibeinlínisofframboðá lóðum íVestur
bæenþæreruþó tilogeinserunokkurauðsvæði
ívesturbæsemekkihafaveriðskipulögð.Núhöfum
viðnokkrirforeldrarfatlaðrabarnaíVesturbætekið
höndumsamanívonumaðþessihugmyndgetiorð
iðaðveruleikaoghöfumaugastaðánokkrumstöð
umþarsemsvonakjarnigætirisið.

Einn af þessum stöðum er lóð sem þegar hefur
verið úthlutað til kirkju sem telur300 sóknarbörn.
Lóðinnifylgja2til3bílastæði.Eftirþvísemégkemst
næsthefurpresturkirkjunnarekkilýstsigmótfallinn
þvíaðkirkjanrísiannarsstaðaríReykjavíkendaeru
áreiðanlegatilheppilegristaðiríReykjavíkfyrirstóra
kirkjuþarsemfólkhefurmöguleikaáaðkomaakandi
tilmessuogfábílastæðiskammtfrákirkjunnisinni.

Þessilóðmyndihentaprýðisvelfyrirdraumahúsið
okkar.

Ásta Kristrún Ólafs dótt ir

Draumurinnokkar

ÁstaKristúnásamtsynisínum,Haraldi.

Vesturbærinnminn:

Ljúffengur 
hádegismatur
Súpa og kaffi fylgja með öllum réttum
í hádeginu á Kaffivagninum

Grandagarði 10   •   Sími 551 5932

Hádegismatur er frá 11:30-14:00
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Hjálmar Sveinsson, formaður Faxaflóahafna og
varaformaður umhverfis og skipulagsráðs
Reykjavíkurborgar segir að fyrirhuguð sémikil

uppbygging íbúða í Vesturbæ og miðborginni. Sam
kvæmtnýjudeiliskipulagi verðabyggðar144 íbúðir á
svokölluðumLýsisreitogeruframkvæmdirþegarhafn
areinsognágrannarhafaáþreifanlegaorðiðvarirvið
og ínæstanágrenni, á SÍFreitnum,verðabyggðar70
íbúðirísamstarfiviðKR.

,,ReiknamáfastlegameðaðáreitnumneðanSeljavegar
áLandhelgisgæslureitnumrísi60íbúðirogáBYKOreitn
um sem nú hýsir póstdreifingarþjónustu og verslunina
Víði verða einnig 60 íbúiðir. Ekki er eins ákveðið með
Héðinsreitinnenþareruuppiáformað reisa150 lúxus
íbúðir sem ég tel hvorki ásættanlegt eða skynsamlegt.
Þæríbúðireruhugsaðarfyrirfólk55áraogeldri.ÁMýr
argötu er  verið að byggja 68 íbúðir og milli Slippsins
ogSjóminjasafnsinser fyrirhugaðað rísium160 íbúðir.
Þæríbúðirverðabæðieignaríbúðirogfélagslegaríbúðir
sembyggðaryrðuafReykjavíkurborg.EfSlippurinn fer,
semégtelekkiskynsamlegtvegnaferðaþónustuogtilað
undirstrikahlutverkhafnarninnarsemfiskihafnar,hgætu
bæstvið20–30íbúðir.

ViðAusturhöfnina í átt aðLækartorgiogaustanToll
stöðvarbyggingarinnarer fyrirhugaðað rísi 5hæðahús
meðum60 íbúðum auk tveggja tilþriggja fjölbýlishúsa
nær hafnarbakkanum og þær gætu í framtíðinni verið
60–70íbúðir.EkkimágleymaaðviðHörpurís250her
bergjahótelogfyrirhuguðerstækkunHótelsMarínavið
Slippinn,” segir Hjálmar Sveinsson. Við þessa upptaln
ingu mætti bæta að við Hrólfsskálamel á Seltjarnarnesi
eruaðrísatvöfjölbýlishúsmeðalls64íbúðum.

,,Fyrirhugaðeraðtilársins2030erfyrirhugaðaðbyg
gja600til700íbúðiráári.Þaðverðurstöðugtalgengara
aðfólkbúieittííbúðeðahjóneðaum70%ensvokallaðar
kjarnafjölskyldurbúaaðeinsí30%allraíbúðaíReykjavík.
Þaðeykstþvíþörfin fyrirminni íbúðirogeinnig fjölgar

þeimsemviljabúaíeðaínálægðmiðborgarinnar,enþað
töldu70%aðspurðra.Ástæðanerfyrstogfremstnálægð
við þjónustu, veitingastaði og opinbera þjónustu auk
þesssemkostnaðurviðaðakaúrúthverfunumáhverj
umdegitilvinnuvextstöðugtfleiriíaugum.”

EkkiríshótelaðGeirsgötu11
HjálmarsegiraðóvisstséumhvaðverðigertaðGeirs

götu11 semer í eiguútgerðarfyrirtækisins Brims.Guð
mundur Kristjánsson útgerðarmaður hafi lengst af sótt
umaðreisaþarfiskverkunsemm.a.væriferðaþjónustu
vænogkæligeymsluog segirHjálmaraðumhverfisog
skipulagsráð hafi staðið í þeirri trú að Guðmundi hafi
verið álvara með þeirri umsókn. ,,Nú sækir hann hins
vegarumaðbyggjaþarnahótelensamkvæmtdeiliskipu
laginu á þarna að vera hafnsækin starfsemi svo sú
umsóknverðurekki samþykkt.Vesturbugtiner frátekin
tilþeirrarstarfsemi. Ídagstarfa193 fyrirtækiviðgömlu
Reykjavíkurhöfnina, flest á Grandagarði en auðvitað

eruþauekkiöllhafnsækin,enþaðeykurbara flóruna,”
segirHjálmarSveinsson.

Alltað870íbúðirbyggðaríVesturbæ
ogMiðbæánæstuárum

Jógadýnur og fylgihlutir af 
 bestu gæðum  frá Manduka

Viridian vítamín án allra auka- 
og fylliefna

Nærandi matur Systrasamlagsins,  
meðal annars þeytingar og skot

Nærandi náttúruilmir 
og ilmvötn

-Fallegt handbragð - Fallegt efni - Falleg hugsun -Fallegt innihald -

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid

Fallega hönnuð lífræn
jóga/íþrótta/þægindaföt

frá Prancing Leopard

HéðinsreiturinnáhorniÁnanaustaogMýrargötu.

LandhelgisgæslureiturinnviðSeljaveg. BYKO-reiturinnviðHringbraut.
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Félagsmiðstöðin Vesturreit
ir á Aflagranda 40 mun bjóða
upp á  kvik myndasýning 
ar tvisvar í mánuði. Sýning
arnar verða fyrsta og þriðja
fimmtudag í mánuði og hefjast
klukkan13:15.

Sýndarverðagamlaroggóðar
bíómyndir. Næsti sýningardagur
ersamkvæmtþessumupplýsing
um20.febrúarnk.

Notendaspjall
Notendaspjall er óformlegt

spjallnotenda félagsstarfsinsvið
starfsmenn félagsmiðstöðvarinn
ar,þarsemfariðverðuryfirhvað
má betur fara varðandi félags
starfiðoghvaðergott.Allarhug
myndirvarðandifélagsstarfiðeru

velþegnar.Notendaspjalliðhefur
veriðhaldiðnokkrumsinnumog
velhefur tekist til,margargóðar
hugmyndirhafakomið framsem
eruþegarkomnar í framkvæmd.
Notendaspjallþetta er fyrstaog
þriðja fimmtudaghversmánaðar
kl.12.30.FélagsmiðstöðinVestur
reitir, Aflagranda 40 mun bjóða
upp á vikulega skákstund. Skák
stundin verður á fimmtudögum
klukkan13:30.Gestumervelkom
iðaðgrípa í taflborð, leysaskák
þrautir eða bara spjalla saman
um þessa skemmtilegu íþrótt.
StarfsfólkVesturreitavæntirþess
að sjá sem flesta taka taka þátt
í þessu skemmtilega félagsstarfi
Vesturreita.

VesturreitireruáAflagranda40.

Kvikmyndasýningar,
notendaspjall,skák
ogfleiraíVesturreitum

Hildur Guðnadóttir hefur
í á fjórða ár rekið verslun
m e ð  h a n n y r ð a v ö r u r  í
Ármúla 18 og ber sú verslun
þ a ð  s k e m m t i l e g a  n a f n ,
Ammamúshandavinnuhús.

NúhefurHildurteygtstarfsem
ina niður í miðbæ en á neðstu
hæð Laugavegs 18, sem áður
hýsti barnabókadeild Máls &
menningar, hefur hún frá því
í haust verið með verslun und
ir samanafniogmeðsömuvör
ur.Þaðhefurmælstvel fyrirhjá
þeimsembúaíVesturbænumog
Miðænum að fá þessa viðbót í
verslunarflóruna.

„Fólknýturþessaðprjóna fal
legan fatnað fyrir sig og sína úr
góðugarnioghéreigumviðnóg
afslíku.DanskafyrirtækiðISAGER
ermjögduglegtviðaðkomameð
nýjar bækur fyrir konur, karla
og börn auk þess að bjóða upp
ágarn íúrvali.Þaðergamanað
segjafráþvíaðkarlarprjónalíka
ogþeireruaukþessmjögopnir
fyriröllumþeimmöguleikumsem
prjónaskapurbýðuruppá.”

Útsaumurinnsækiráog
erþaðánægjulegþróun

,,Til okkar er hægt að koma í
prjónahitting með vinkonunum,
sækja sér kaffi á kaffihúsið og
kíkja í bækur. Við gerum okkar
bestaíþvíaðtakavelámótiöll
umogaðstoðaeftirmætti,”segir
HildurGuðnadóttir.

HandavinnubúðinAmmamús
einnigkomináLaugaveg

HildurGuðnadóttiríversluninniáLaugavegi18.

Séðyfirverslunina.

Borgarráð Reykjavíkur hefur
staðfestbreytingudeiliskipulags
fyrir lóðinaviðTryggvagötu13
en þar stendur til að reisa sex
hæðabyggingu. Í breytingunni
felst að horfið er frá fyrirhug
aðri notkun hússins sem þjón
ustu,skrifstofuoggistihúss,m.a.
fyrirUMFÍ. Íhúsinumunverða
þjónustaájarðhæðaukþesssem
BorgarbókasafnReykjavíkurfær
stærrahúsnæði.

Húsið verður í samræmi við
byggingarsem fyrirerá reitnum
og mun rúma aukna starfsemi
ogþjónustuBorgarbókasafnsins
aukþesssemaðgengismálverða
stórbætt í safninu. Skipulagsyf
irvöld teljaaðaðstærðoghlut
föllviðbyggingarinnarbjóðiuppá
spennandiarkitektúrmeðútsýni
yfir höfnina og að mikil prýði
verðiaftorgisemverðuráreitn
um Tryggvagötumegin. Í húsinu
verður verslunar og þjónustu

rýmiá fyrstuhæðenskrifstofur
ogíbúðiráannarritilsjöttuhæð.
Ein athugasemd við skipulagið

barst,húnkomfráÍbúasamtökum
Vesturbæjar.

Borgarbókasafnáneðstuhæð,en
skrifstofurogíbúðiráefrihæðum

TeikingaffyrirhuguðuhúsiaðTryggvagötu13,suðvesturhlið.

Nýtt deiliskipu lag Tryggva götu 13:

Stjórn Landakotsskóla hefur ráðið Ingibjörgu
Jóhannsdóttur, skólastjóraMyndlistaskólans íReykja
vík, í starf skólastjóraLandakotsskóla frá1.ágústnk.
Stjórnin hefur leitað að nýjum skólastjóra frá því á
haustmánuðumennúverandiskólastjóri,SölviSveins
son, skýrði stjórninni fráþví í september sl. aðhann
myndilátaafstörfumeftirlokyfirstandandiskólaárs.

IngibjörgJóhannsdóttirhefurveriðskólastjóriMynd
listaskólans í Reykjavík frá árinu 2005, en hún hefur
starfað við skólann frá 1996. Ingibjörg stundaði nám

viðSchoolofVisualArtsogPrattInstituteíNewYorká
árunum1992 til1994,enáðurhafðihún lokiðnámivið
Grafíkdeild Myndlista og Handíðaskóla Íslands. Hún
laukprófi til kennsluréttinda fráHáskóla Íslands1997.
Stjórnskólans telurað reynsla,áhugamál,bakgrunnur
ogmenntun Ingibjargar falli sérstaklegavel aðáhersl
umskólans.Landakotsskólileggurhöfuðkappáaðveita
nemendumsínumúrvalsmenntunogberárangurskól
ansumárabilvitniumaðhannereinnafbestuskólum
landsins.

IngibjörgJóhannsdóttirráðin
skólastjóriLandakotsskóla

Verkefnisstjórar
frístundaheimilaá
ráðstefnuíKanada

Á dögunum fóru verkefnis
stjórar frístundaheimilaVestur
bæjaráráðstefnu íVancouver í
Kanada.

Yfirskrift ráðstefnunnar var
,,Yngri árin:  Mótun æskunnar
 Þættir sem skipta máli.” Ráð
stefnan var frá fimmtudegi til
sunnudagsmeðmismunandi fyr
irlestrum,kynningumogsmiðjum
er snéru að uppeldi og þroska
barna.Skoðaðvarhvernigfélags

og líffræðilegt umhverfi hefur
áhrifáþroskabarnaoghvemikil
vægtværiaðfararéttaðíþessari
mótun til aðstuðlaaðævilangri
vellíðan.Mjögmargtvaríboðiog
völduverkefnisstjórarsér fræðs
lu/smiðjursemþeirgætunýttsér
ogheimfærtyfirástarfþeirra.

Þessivelheppnaðaráðstefnan
erátveggjaár fresti íKanadaog
vareinnþátturísímenntunverk
efnisstjórafrístundaheimila.

ÞeirAndriFannarÁsgeirssonogMartinSmedlundfylgjastafathygli
með því sem fram fer á ráðstefnunni. Þeir miðla svo væntanlega
þekkingusinnitilkrakkannaíVesturbænum.



9VesturbæjarblaðiðFEBRÚAR 2014

JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur 

á Aflagranda 40

Jógaleikfimi, mjúkar æfingar, 
góðar teygjur, öndun og slökun.

Jóga liðkar og styrkir líkamann, er 
gott gegn vefjagigt og eykur almenna 

andlega og líkamlega velllíðan.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Réttindi frá 
British School 

of Yoga og 
Yoga studio.

Hópur áhugamanna um
bætt mannlíf í Vesturbænum
og Seltjarnarnesi hefur komið
á fót flóamarkaði á Eiðistorgi.
Markaðurinn hefur verið hald
inn fyrsta laugardag í hverjum
mánuðiíveturogverðurnæsti
markaður1.marsnk. og síðan
fyrstalaugardagíhverjummán
uðieftirþað.Góðstemminghef
urverið í veturog fólki fjölgar
stöðugtsemsækirmarkaðinn.

Miklar endurbætur hafa ver
ið gerðar á þaki Eiðistorgs sem
hafði lekið um nokkurt skeið.
Vonastaðstandendur tilþessað
þettahleypilífiítorgið.Einniger

gert ráð fyrir að tónlistarmenn
ogaðrir listamennfái tækifæritil
þessaðkynna list sína.Markað
urinn er kominn með facebook
síðu, www.facebook/365iceland
eðaFlóamarkaðurEiðistorgi,síðu
þar sem hægt er að panta bás.
Þettaerkjörið tækifæri fyrir fólk
að koma með gamlar gersem
ar úr geymslunni sem tímabært
er að skipti um hendur. Þar má
nefna fatnað, skó, geisladiska,
jólaskraut, skartgripi, búsáhöld,
borðbúnað, lampa, myndara
mmaleikföng,bækurhúsgögnog
margtfleira.Sjónersöguríkari.

Mikið úrval af alls kyns vörum sem freistar þeirra sem koma á
flóamarkaðinn.

FlóamarkaðuráEiðis
torgibætirmannlífið

Frá hausti 2008 hefur verið
fylgstnáiðmeðvirkninemenda,
líðan og skóla og bekkjaranda í
grunnskólum Reykjavíkur,“ seg
ir Oddný Sturludóttir, formaður
skóla og frístundaráðs Reykja
víkurborgar. Allir nemendur í
6.  10. bekk svara spurningum
í Skólapúlsinum um námsáhuga,
stuðning og samskipti við kenn
ara, tengsl við nemendahópinn
ogumalmennalíðan.Hægterað
greinamuneftirkynjum, fylgjast
meðsveiflumoggrípainníefnei
kvæðarbreytingarverða.Oddný
Sturludóttir segir reykvísk börn
ogungmennikomamjögvelútog
segirómetanlegtaðslíktverkfæri
sétilstaðartilaðfylgjastmeðlíð
anbarna.

,,Eftir haustmælinguna 2013 vit
umviðað reykvískumnemendum
líðurmjögvel,áhugiþeirraánáms
greinum er mikill og það verður
aðminnastáþáánægjulegustað
reyndaðreykvískirnemendureru
mjögofarlegaísamanburðiannarra
sveitarfélagahvaðsnertiránægjuaf
lestri,þar standa reykvískir strák
ar nokkuð betur að vígi en strák
ar almennt.Strákum finnst gaman
að lesa íReykjavík!Hérmáþakka
óþrjótandielju reykvískrakennara
að vekja áhuga stráka á lestri en
í foreldrahópnum er líka mikil og
góðvakningummikilvægiþessað
haldabókumaðstrákum.Svoeig
um við líka svo flinka rithöfunda,
krakkar gera kröfur og þeir vilja
lesagóðar,spennandiogskemmti
legarbækur.“

Rósíhnappagatkennara
Jákvæðninemenda í garðkenn

arasinnaeykstárfrááriogþaðer
lítill semenginnaldurseðakynja
munuráþvíviðhorfiþeirra. ,,Það
errósíhnappagatreykvískrakenn
ara, nemendurnir eru einfaldlega
mjög ánægðir með þá og telja þá
áhugasamaumaðþeim líðivelog
að þeir hlusti á tillögur þeirra. Er
hægtaðfábetridómfráungufólki?

Það sem var ánægjulegast við

haustmælingunaeraðmælingará
líðanogsjálfsmyndkomueinnigvel
útogvilégsérstakleganefnaaðvið
erumaðsjámjögánægjulegaþró
un varðandi sjálfsmynd. Við höf
umveriðað leggjaáhersluávirka
umræðu um jafnrétti og að berj
ast gegn neikvæðum staðalmynd
umsemdragaoftmáttinnúrungu
fólki, sérstaklega stelpum. Það er
mjög traustvekjandi að sjá að við
erumaðnáárangriþar. Síðasten
ekki síst erum við að ná árangri
viðþannvágest semeinelti er, ár
fráári fereineltiminnkandiogvil
ég þakka það samstilltu átaki alls
starfsfólksskólaogfrístundasviðs.
Ég leyfi mér að fullyrða að við
værumekkiaðnáþessumárangri
nemavegnaþessaðnúgöngumvið
öll í takt á nýju sameinuðu sviði.
Það skiptir máli að stilla saman
strengi þeirra sem koma að vel
ferð,uppeldiognámibarnaogung
menna.Viðeigumbörninsamanog
samannáumviðárangri íþvísem
mestumáliskiptir;velferðbarna.

Niðurstöður úr Skólapúlsinum
eru fyrst og fremst nýttar í hverj
um skóla til að fylgjastmeð líðan
og virkni nemenda, við sjálfsmat
og stefnumótun, auk þess sem
starfsfólk í félagsmiðstöðvum í
Reykjavíknýtirhlutaþeirra ísama
tilgangi.  Heildarniðurstöður fyrir

Reykjavíkeruskoðaðar reglulega í
skólaog frístundaráði ognýttar í
stefnumótun. Þessarniðurstöður
eraðmestuleytisambærilegarvið
þær sem Rannsóknir og greining
hafasentfrásérogeigaviðvorönn
2013. Þarmám.a.nefnaaðníuaf
hverjum tíu nemendum leið yfir
leittvel ískólanumogmikillmeiri
hlutiþeirraáttimargavini.Þáfalla
þessar mælingar að niðurstöðum
PISA rannsóknarinnar sem sýndi
góða líðan íslenskra nemenda í
samanburðiviðönnurOECDlönd,“
segirOddnýSturludóttir.

,,Áhugistrákaálestrieykst“

Oddný Sturludóttir, formaður
skóla-ogfrístundaráðs.

- seg ir Odd ný Sturlu dótt ir, for mað ur skóla- og frí stunda-
ráðs Reykja vík ur borg ar

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

Veldu öruggt start með TUDOR.

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is
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www.borgarblod.is

Ostabúðin Búrið hefur flutt
sig um set úr Nóatúni niður á
Granda,áGrandagarð35ámóti
Kaffivagninumenversluninhef
ur starfaðá sjöttaár.EirnýÓsk
Sigurðardóttir, verslunareig
andi, segirað tilgangurinnmeð
flutningnum hafi verið m.a. að
komastnærmiðbænumogVest
urbænumaukþess semGrand
innsémeiraíalfararleiðheldur
enNóatúnið.

,,Með komu okk ar í Búr inu á 
Grand an um eykst fjöl breytt flóra 
versl ana og er er gott með t.d. 
hönn un ar fyr ir tækj un um sem eru 
einnig hér í gömlu ver búð un um 
sem hafa svo sann ar lega vakn að 
til lífs ins. Okk ur hef ur ver ið vel 
tek ið hérna, hing að koma auð vit
að þeir sem voru í við skipt um við 
okk ur og svo höf um við ver ið að 
sjá ný and lit. Það er ekki neinn 
sér stak ur þjóð fé lags hóp ur sem 
hing að kem ur, held ur þver skurð
ur af þjóð fé lag inu, kannski fólk 
skipt ist frek ar í bragð hópa. Sér
staða Búrs ins er ekki síst fræðsla, 
fróð leik ur og viss osta leynilögga!”

Eir ný seg ir að neysla osta fari 
svo lít ið eft ir árs tím an um. Á vet
urna eru það ekki síst gráð ost
ar, oft sterk ir en á sumr in ost ar 
eins og t.d. fersk ir geita ost ar. 
En að velja ost get ur ver ið viss 
list. Sögu hvers osts má finna 
á osta ást101.

,,Hver ein asti Ís lend ing ur 
neyttu um 28 kg af osti á síð
asta ári en árið 1952 var neysl an 
að eins 4 kg á mann. Osta neysl
an á Ís landi er sú fjórða hæsta í 
heimi, þjóð ir eins og Frakk ar stan
da okk ur fram ar. Við erum með 
osta skóla, nám skeið sem eiga að 
henta öll um sem vilja fræð ast 
frek ar um osta og læra að nota 
rétt ar osta teg und ir í rétt um til
fell um. Á nám skeið un um fær fólk 
fróð leik og þekk ingu og ekki síst 
upp lif ir það hrá efn in. Búr ið fram
leið ir einnig sult ur og kryddsult
ur,” seg ir Eir ný Ósk.

VetrarmarkaðuríHörpu
Vetr ar mark að ur ljúf met is

versl un ar inn ar Búrs ins verð ur á 
jarð hæð Hörpu helg ina 1. og 2. 
mars nk. Þar verð ur boð ið upp á 
stærsta mat ar mark að lands ins, 
þar sem bænd ur, fram leið end ur 
og neyt end ur bera sam an bæk
ur sín ar og stunda við skipti. Ein
kunn ar orð Vetr ar mark að ar ins 
eru ,,Upp runi, um hyggja og upp
lif un” og þar ættu all ir að finna 
eitt hvað góð meti við sitt hæfi.

OstabúðinBúrið
komináGrandann

EigandiBúrsins,EirnýÓskSigurðardóttir,ámillitveggjastarfsmanna,þeirraLiljuBjarkarJónsdótturog
ÞorgerðarÓlafsdóttur.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Þann 23. janúar sl. var hæfi
leikakeppnin Vesturbær´s got
talent2014haldiníFrostaskjóli.
Fimmtán hæfileikarík börn
skráðu sig í keppnina. Ágúst
BeinteinnÁrnasonhlaut1. sæt
iðmeð frumsömdu rapplagi en
í 2.3. sæti voruþauEmilAdri
an Devaney með uppistand og
töfrabrögðogFreyjaEllingsdótt
irrapparimeðmeiru.Fjölmargir
áhorfendurfylgdustmeðkeppn
inni foreldrum, starfsfólki og
börnum til mikillar ánægju og
stóðuallir sigmeð stakriprýði
ogháttvísi.

Kynn ir kvölds ins var Mark ús 
Loki Gunn ars son, nemi úr 5. bekk 
í Mela skóla. Dóm nefnd in var skip
uð Kötlu Sig urð ar dótt ur Snæ dal 
úr 7. bekk í Mela skóla, Kjart ani 
Henry Finn boga syni leik manni 
í Meistar flokki KR, Þor björgu 
Roach starfs manni frí stunda
heim il is ins Skýja borga og liðs

manni úr hljóm sveit inni Retro 
Stef son og Bjarka Sig ur jóns syni, 
deild ar stjóra ung linga starfs í 
Frosta skjóli.

Keppn in byrj aði með frum
sömd um dansi, sem skap aði strax 
létta en fjöruga stemmn ingu í 
saln um. Í kjöl far ið fylgdu söng at
riði, rappat riði og töfra at riði með 
skemmti legu kó mísku ívafi. Einnig 
var mjög flott harm on ikku spil frá 
ein um hress um dreng 5. bekk, 
söng ur án und ir spils frá hug
rakkri stelpu í 7.bekk og söng ur 
með bolla takti.

Starfs fólk Tíu12 þakk ar öll um 
sem tóku þátt og einnig þeim 
sem áttu hlut að máli, þá sér stak
lega dóm nefnd hæfi leika keppn
in ar og þeim fyr ir tækj um sem 
styrktu keppn ina um vinn inga; 
Blómagall erí á Haga mel, Dom in os 
og Metro. Keppn in verð ur end ur
tek in að ári.

Hópurinnsemgafsigframtilþátttökuí,,Vesturbær´sgottalent.“

Vesturbær´sgot
talent2014

Ostaúrvaliðersvosannarlegamikiðoggirnilegt.

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
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Ég, Helgi Þor láks son,  
fædd ur í ágúst mán
uði 1945, ólst upp á 
Selja vegi 10 og þar og 

í grennd var fleira kennt við 
sel, svo sem Sel búð ir (horfn ar)  
og Sel brekk ur (horfn ar). Enn 
standa Stóra Sel, Litla Sel og 
Jór unn ar sel  en horf in eru Mið
sel og Ívars sel sem er á Ár bæj
ar safni. Þessi sel og selja nöfn 
veittu til finn ingu fyr ir sögu og 
gam alli tíð. „Hér hafði Ingólf
ur í seli“, var sagt. Selsvör og 
grennd var töfra heim ur, þar 
söfn uðu krakk ar  íg ul ker um og 
kross fisk um og svo var Pétri 
Hoff mann hjálp aði við að ýta 
bátn um á land þeg ar hann 
kom að með hrogn kelsi. Vin
sælt var að stökkva af Ufsa kletti 
und an öld unni. Ekki langt frá 
Selsvör voru  Ösku haug arn ir 
(hjá nú ver andi Reka granda) 
og þang að var sótt efni í svo
nefnda „kassa bíla“ sem strák
ar ýttu um all ar göt ur.  Þetta 
var um miðj an sjötta ára tug 
síð ustu ald ar.

Skíðasleðar voru algengir,
búnar til „halarófur“með því
að raða saman sleðum  í góð
umsnjóaðvetriogfariðí„salí
bunur“niðurVesturgötu.Löggur
fóru reglulegagangandi  í eftir
litsferðir endilanga Vesturgötu,
niður að sjó, og litu með vel
þóknun á sleðaiðkun, götunni
varjafnvellokaðfyrirbílumsvo
aðbörngætuveriðóáreitt.Lögg
urnar töluðu í „löggusíma“sem
varfasturáveggviðVesturgötu,
fyrir neðan Bræðraborgarstíg,
eftirþvísemmigminnir,oglæst
ur í járnkassa. Ámótumgatna
voru „löggusteinar“, gulir og
svartir;þargátulöggurstaðiðog
stjórnað umferð. Margir strák
arvoruhræddirvið löggunaen
sumirhræddust fáttog létusig
hafa það að brjóta brunaboða.

Þaðþóttivontgabb.Svonakald
ir karlarhlupukannski ámæn
umeftir endilöngumhúsalengj
um og sinntu engu þótt skipað
væriaðkomastraxniður.

Fimmaurakark og 
Par ís ar hopp

Líf ið var annars leikur,
Fimmaurahark og hopp í París
ogsvofjöldileikjasemhafaekki
séstlengi.Strákarskoppuðut.d.
gjörðum, rákuáundansérreið
hjólagjarðir með spýtum. Hóp
arkrakkalékusérsaman,ogvar
þá gengið og sungið;  farið var
í Inn og út um gluggann, Vind
um, vindum, vefjum band, Ein
sitégogsauma,Vaki,vakivask
irmenn, leikisemvorualþekkt
ir og allir kunnu og tíðkuðust
ekki síst í afmælum barna. En
svovoru líka sunginkvæðalög,
eins og Frímann fór á engi, og
það voru einkum stóru stelp
urnar sem kunnu þetta. Sumir
leikir snerust um að vera fljót
uraðhlaupa,Mamma,mamma
máég, Saltogbrauð fyrirmér,
Stórfiskaleikur, Hlaupa í skarð
iðogmfl.Strákarvoruhrifniraf
spretthörðumstelpum,ekkisíst
efþærvorumeðsítthár.Bolta
leikirvoruóþrjótandi,YfirogSto
og mikilvægt að vera snöggur.
SvovarleikursemhétPíluleikur
ogvarþámikiðviðhaft,hópur
faldisigogannarleitaðioghafði
kort,tilaðfaraeftir,ogstrikaðar
örvarájörðu.Mikiðafþessuer
gleymt en þó mátti til skamms
tímaheyraBimmbamm,bimm
bamm á skólalóðum; það er
leikur sem hefur borist munn
legafrákynslóðtilkynslóðarog
stelpurvirtustaldreigetafengið
nógaf.Niðursoðnarnærbrækur
komu mikið við sögu í þessum
leikogsvovarsungið:„Fariþau
þámeðglerið.“Fullorðnirsögðu

að þarna ætti að syngja: „Fari
þauþámeðgleði.“

Óláns merki 
að drepa járn smið

Það voru mörg óskráð lög
málágötunni,td.aðekkimætti
lemja minni en átta en var
kannskiupphaflegaminnimátt
ar.Svovarólánsmerkiaðdrepa
járnsmiðensumir sögðuÓlafs
merki.

Dúfur og dúfnakofar, og alls
kyns kofar, voru hluti af heimi
stráka og líka heimatilbún
ar púðurkellingar. Margir áttu
leikfangabyssurogþóttustvera
kábojar („Þúert dauður“. „Nei,
góði)“.Enþaðvarlíkamerkilega
mikiðumheimatilbúinsverðog
menn þóttust vera Skarphéð
inneðaGunnar.Þaðvar líklega
afþvíað fráþeimvarvandlega
sagt Ísiandssögu Jónasar frá
Hriflu. Fyrir skildi voru notuð
öskutunnulok.

Áæskuárummínumvoruhús
mæður almennt heima, fæstar
unnuútiennokkrarskruppuþó
í fisk,unnu tímabundið í frysti
húsi  þegar mikið var að gera,
bæði íHraðfrystistöðinni,  sem
erhorfin,ogFiskiðjuveriríkisins
áGrandagarðiþarsemnúnaer
Víkin, sjóminjasafn. Þær höfðu
matinn tilbúinn fyrir karla sína
sem skutust heim í hádeginu;
á morgnana fóru þær sjálfar í
búðir, keyptu td. fisk sem var
aðeinsslægðurenekkiflakaður.
Vír var settur í fiskinn og þan
nighaldiðáhonumoggatverið
sóðalegt. Þess vegna kæddust
konur í gamlarkápur, „fiskikáp
ur,“ ekki  vel hreinar. Þæ voru
líka oft með „krullupinna” og
slæðuryfir.Helstdróguþærað
föngámorgnanaeneftirhádegi
var algengt að hrópa á krakka
út um glugga og biðja þá um
aðsendast.

Íhverfinuvarmerkilegamikill
fjöldiafsmábúðumþarsemfólk
fékkskrifað;sumir fenguskrifað
ímörgumbúðum,td.hjáGestií
Svalbarða,neðstíSkuldarbrekku
á Framnesvegi. Ég hélt um
tíma að skýring nafnsins væri
sú að margir skulduðu honum
en brekkan reyndist kennd við
húsiðSkuldsemennstendurá
sínumstað íbrekkunni.Hvernig
stóð á öllum þessum búðum?
Oggátukaupmenn lifaðaf slík
umsmáviðskiptum?Þaðvarlíka
hægt að senda krakka í sjopp
urákvöldin,eftirsígarettumog
hugsanlegaVísi eðaMánudags
blaðinu.

Sjopp ur töld ust 
stór hættu leg ar

Sjoppur töldust annars stór
hættulegar því að þar hengu
inniunglingarsemreyktusígar
etturogvorusagðirdrekkagos
og kaupa„sorprit.”Góðborgar
ar sem fluttuerindi íþættinum
,,Umdaginnogveginn”íútvarp
inu á mánudagskvöldum viku
oft að þessum ósóma. Já, það
var þjónusta hvarvetna, ef það
voruekki „nýlenduvöruverslan
ir,”voruþaðskósmiðir, fisksal
ar, rakarar; svo voru sjoppur,
mjólkurbúðir ogvefnaðarvöru
verslanir.Vesturgatanvarmikil
þjónustugata.

Seljavegurinn var sjómanna

gata, þarna var Bjarni skipp á
fimmsemvaráTröllafossi,Rósi
á ellefu var á Aski og Ársæll á
níu líka en Halli sonur hans á
Tröllafossi.AlliásjövaráMars
inum og þannig má lengi telja.
MarsinnogAskurvorusíðutog
arar.  Það ríkti vinsemd með
al nágranna og karlarnir gauk
uðuoft fiskiaðmömmuenhún
ræktaði garð og launaði með
grænmeti. Af pabba er það
helst að hann vann á „kontór“
hjá Vita og hafnarmála í stór
hýsiviðsömugötuogþarþek
kti ég alla karlana, sumir gáfu
mértúkallfyrirFreyjustaur,aðra
„bollaði“ ég smástrákur með
vendi á bolludaginn og átti þá
innibollur.

Húsið okkar var flutt á Selja
veginn af Mýrargötu í stríðinu
og þurfti að klippa niður raf
magnsvíra og símavíra til þess
aðþaðkæmistáframádráttar
vagni sem Kanar lánuðu. Allir
vírar voru á staurum og þegar
Billi vinur minni á níu hringdi
úr6007 í7077, tilaðbjóðamér

á jólaball, svaraðiekki.Símavír
inn hafði slitnað af staurnum í
vondu veðri og ég missti af
ballinu. Annar góður vinur var
Pétur á 23 sem mamma kallaði
Pétur ráðherra af því að pabbi
hansvarKristján ráðherrasem
ók ráðherrabíl.Viðurnefniðvar
stytting úr ráðherrabílstjóri.
Á 3a voru Lúlli og Grétar, son
ur Hansa bakara, og var margt
brallaðíkolakompunnihjáþeim.

Viðhliðinaágarðinumokkar
varfótboltavöllurþarsemmarg
ir upprennandi KR ingar áttu
góðarstundir.ÞeirvoruafSelja
vegi  Hörður Óskars, Hreiðar,
DiddiBeckogSteiniklaki.Borgin
ákvaðaðþarnaskyldi Kolsýru
hleðslan fá að reisa hús enda
„hafnsækin“  starfsemi.  Íbúar
mótmæltuákaftogminntuáað
lofaðhefðiveriðleikvelliásvæð
inu. Blöð andstæð Sjálfstæðis
mönnumbirtumyndir afokkur
krökkunum sem horfðum sorg
bitin, eins og við átti, á skurð
gröfurgrafafyrirhúsinu.Gunnar
Thoroddsenborgarstjóri brást

Bernskuminningar úr Vesturbænum

Dúf ur og dúfna kof ar, og alls kyns kof ar, voru hluti
af heimi stráka og líka heima til bún ar púð ur kell ing ar

Í góðri gæslu fyr ir fram an Selja veg 10. Stúlk an sem krýp ur til 
vinstri er Unn ur Magn ús dótt ir, Selja vegi 13.

Hús ið á Selja vegi 10, í miðju stríð inu, ný flutt af Mýr ar götu.

Við Helga Árna dótt ir kom um úr sendi ferð. Vor um lík lega 
send í smá búð á horn inu á Vest ur götu 59, eina af fjöl mörg um 
smá versl un un um í hverf inu.
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við og lét setja niður leiktæki
á Millistíg svonefndum; þetta
var 1953. Þau eru löngu horfin
leiktækin og líka hús Kolsýru
hleðslunnar. Ég tók hins vegar
útminn fótboltaþroskaávellin
umáFramnesvegiþarsemVest
urbæjarskóli er núna. Svo  fór
égmeð3.flokkiíKRíkeppnitil
Skotlands.Þásungumvið lagið
„Vertuekkiaðhorfasvonaalltaf
á mig“ á annarri hæð í strætó
en bílstjórinn barði í loftið á
neðrihæð.

Gamlar konur þökkuðu okk
ur hins vegar fyrir góðan söng
og  er minnistætt eins og flest
í þessari  ferð. Stórvinur minn
Billivarmeðogkomsttilframaí
fótboltanum.

Kampar arn ir kepptu 
við Gamm inn, Geisl ann, 
Örn inn og fleiri

AnnarsgekkégíMelaskólann
og fóroft gegnumCampKnox;
þarþóttiokkursjöáragömlum,
mérogBilla,ekkióhættaðfara
einir, vorum jafnan tveir eða
nokkrir saman. Það var talið
að þarna væru óknyttastrák
aren flestir reyndustvelogog
kampararnirhöfðuliðí fótbolta
og kepptu við okkur strákana
í Gamminum, sem var á Selja
vegi, eða við Geislann á Holts
götu,eðaÖrninnogfleirifélög.

Melaskólinn var snotur og
snyrtilegur og ég átti góðar
stundirþarhjáDagnýju.Gaggó
Vest í JLhúsinuviðHringbraut
varekki  einssnoturogsnyrti
legurenþaðbættuuppmargir
frægirogfærirkennarar.

Þaðermargsaðminnast,svo
sem Stjána hrossó sem hafði
hestaískúríportinusínu,vest
astviðVesturgötu,ogbarskítá
blettinnhjáokkurogfékkaðslá
þarístaðinn,meðorfiogljá.Við
krakkarnir hjálpuðum honum

stundum í heyskapnum og að
launum sagði hann okkur sög
ur íhlöðunni,einusinni td.um
Fróðárundur. Skúli á Framnes
vegihafði líkahesta í skúrbak
viðhúsogviðSkáholtáDrafnar
stígvoruhænurogeggseldení
HamarsgerðiviðBrekkustígvar
fjárhúsogkindur.Stundumráku
karlarnirhestanasínaábeit„út
í eyju“en eyjan  var Örfirisiey
semnefndistfrekarÖfferseyeða
Effersey. Þangað var oft farið í
ævintýraferðir,oftáhjólum,og
máttiþárekastáÞórbergÞórð
arsonkviknakinnaðgeraæfing
ar.Íslíkumferðumvarstundum
hjólað á mjóum hafnargarðin
umútívita.Svovarsjálfsagtað
rennafyrirfisk,niðriábryggjum
eðabakviðverbúðir.Marhnúti
varalltafsleppt,jafnanmeðþví
aðspýtauppíhannívonumað
„marsdóninn“bitiekkiáaftur.

Allt í einu urðu sumir ung
lingar, notuðu brilljantín í hár
ið, „til að venja“, og læddust
upp í nótabát niðri á Granda
til að fá sér smók. Barnæskan
kvaddi en Vesturbærinn gamli
lifiríminningunni.

Við Billi og hest ur hans í garð in um á Selja vegi 15. Síð ar flutti Billi 
á Selja veg 9.

Billi býr sig und ir að taka körfu skot; við Pét ur Krist jáns erum til 
varn ar. Hús ið á Selja vegi 10 t.v. og hús Pét urs Snæ land við sjó inn í 
fjarska. Þetta er lík lega skömmu fyr ir 1960.

Ólaf ur Krist jáns son er upp al
inn í Borg ar firði, að Lund um í 
Staf holtstung um, en flutti hleypti 
snemma heim drag an um og flutti í 
Vest ur bæ inn í Reykja vík þar sem 
hann kann ákaf lega vel við sig. 

Hannsækirreglulegaífélagsmið
stöðina að Vesturgötu 7 og seg
ir það algjörlega ómissandi fyrir
karleinsoghannaðlítaíkringum
sig,hittaannað fólkogspjallaum

heima og geima. Þar er umræðu
efnið afar fjölbreytt, ekkert óvið
komandi, jafnvelekki ríkisstjórnin
eða borgarstjórn,og svoerblöð
unum flett og þar skapast alltaf
umræðuefniogekkieruallirsáttir
við umfjöllun fjölmiðlana, enda á
þaðsvoaðvera.

Bergur Jónsson býr í Þingholt
unum og segir að það hafi hann
gertbýsna lengiendakunnihann

ákaflegavelviðsigsvonálægtmið
borginni.

ÓskSóphusdóttirbýr íSólheim
umíVogahverfinuentelurþaðalls
ekkieftirséraðkomavestur íbæ
og hitta skemmtilegt fólk eins og
húnsegir.ÓskerættuðúrStranda
sýslu og segist alltaf hafa sterkar
taugartilsvæðisogreyniraðkoma
þangaðþegarþessgefstkostur.

Ólaf ur Krist jáns son, Berg ur Jóns son og Ósk Soph us dótt ir sáttu og spjöll uðu og hlust uðu á söng frá 
öðr um enda fé lags mið stöðv ar inn ar.

Mað ur er manns ins gam an 
á Vest ur götu 7

Helgi Þor láks son
www.n1.is facebook.com/enneinn

Kæru Vesturbæingar,
 
Frá og með 1. mars næstkomandi mun breyting verða á afgreiðslutíma 
N1 Ægisíðu en verið er að sameina starfsemi bílaþjónustu og þjónustu-
stöðvar. Þjónustan verður óbreytt og munu starfsmenn N1 áfram 
þjónusta þann mikla fjölda viðskiptavina eins og áður.  
 
Breytingin felur í sér að móttaka bílaþjónustunnar færist y�r á þjónustu-
stöðina og verður aðstaða betri fyrir viðskiptpavini. Bílaþjónustan stækkar 
og verður enn betri í að veita viðskiptavinum sínum afbragðs þjónustu.
 
Nýr afgreiðslutími:
Mánudaga til föstudaga 08:00 – 18:00
Laugardaga 09:00 – 13:00
 
Bestu kveðjur,
Starfsfólk N1 Ægisíðu.
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www.borgarblod.is

Rauða ljón ið 25 ára
Rauða ljón ið fagn ar 25 ára 

af mæli sínu laug ar dag inn 
1. mars, en þann dag verð ur 
þess líka minnst að þá eru 25 ár 
frá því heim ilt var að selja bjór á 
Ís landi. Rauða ljón ið og Kringlu
krá in er einu krárn ar sem tóku 
til starfa þann dag og eru enn 
nán ast óbreytt ar.

„Við mun um gera okk ur daga
mun og þá með okk ur tryggu 
við skipta vin um, en í til efni dags
ins verð ur bjór inn seld ur á sama 
verði og var fyr ir tutt ugu og fimm 
árum,“ seg ir Haf steinn Eg ils son á 
Rauða ljón inu. Hann seg ir fleira 
verða gert á tíma mót un um, þar 
verði húll um hæ.

„Við höf um rek ið Rauða ljón ið 
í fimm ár. Þann tíma hafa veit ing
ar ekk ert hækk að í verði og við 
ætl um ekki að hækka í fyr ir séðri 
fram tíð. Rauða ljón ið hef ur því 
lagt sitt lóð á vog ar skál stöð ug
leika í land inu, enda löngu orð ið 
klass ískt.“ Rauða ljón ið hef ur auk
ið þjón ustu sína enn frek ar, en nú 
er opið í há deg inu alla daga og þá 
er með al ann ars seld ur heim il is
mat ur. „Þess ari ný breytni hef ur 
ver ið vel tek ið sem er virki lega 

gam an, enda er Eiðis torg ið að efl
ast og um ferð um það fer vax
andi,“ seg ir Haf steinn.

Það voru þeir Árni og Þorleifur 
sem stofn uðu Rauða ljón ið og 
rák um það með sóma. Það var 
fyr ir fimm árum sem Haf steinn 
Eg ils son og Mar ía Hilm ars dótt ir 
tóku við rekstr in um. 

„Þetta hef ur geng ið vel og 
Rauða ljón ið er fyr ir löngu orð
ið fast ur punkt ur í lífi marg ar 
Seltirn inga og Vest ur bæ inga. 
Sí fellt fleiri hafa átt að sig á að 
hjá okk ur er hægt að panta mat 
og taka með heim, og flest ir eru 
þeirr ar skoð un ar að pizz urn ar 
okk ar eru góð ar, svo ekki sé tal að 
um hina róm uðu ham borg ar ana. 
Þeg ar leik ið er í enska bolt an um 
er margt um mann inn hjá okk
ur. Stuðn ings menn hina ólíku liða 
hitt ast hér, mynda hópa og hafa 
gam an af. Við ætl um að gera vel 
við þessa góðu við skipta vini okk
ar af til efni af mæl is ins og erum 
búin að setja upp fjóra 70 tommu 
há gæða skjái.  Okk ur er ekk ert að 
van bún aði, við bjóð um upp á það 
besta,“ segir Haf steinn Eg ils son 
að lok um.

Hafsteinn Egilsson veitingamaður 
á Rauða Ljóninu.

Lauf ey Birk is dótt ir snyrti, 
nudd og förð un ar fræð ing ur sem 
lærði í Englandi og París opn aði 
ný ver ið snyrti stofu og versl un 
á Eiðis torgi und ir heit inu Leila 
Bout ique. Hún seg ir ástæðu þess 
að hún valdi þenn an stað þá að 
stað setn ing in sé góð og þró un
in all stað ar sú að litl ar  versl un
ar mið stöðv ar í ná grenni séu að 
höfða til fólks. 

„Fólk vill get að geng ið, hjólað 
eða ekið stutt ar vega lengd ir. 
Eiðis torg ið er að lifna aft ur við og 
fólk er að sækja þang að í meira 
mæli en var. Auk versl un ar starf
semi er menn ing ar full trúi Sel tjarn
ar nes bæj ar að standa fyr ir all
skyns við burð um og upp á kon um 
á torg inu. Vest ur bæ ing ar sækja 
hing að jafnt enda er Eiðis torg í 
næsta ná grenni en fólk kem ur ein
nig all stað ar að. Ég myndi vilja fá 
rúllu stiga upp á efri hæð ina og 
mála þak ið hvítt. Þeg ar er lyfta 
til stað ar á torg inu en rúllu stigi 
myndi bæta að gengi að efri hæð
inni til muna,“ seg ir Lauf ey. Snyrti

stof an Leila Bout ique hef ur upp 
á bjóða alla al menna snyrt ingu 
úr Cl ar ins snyrti vör un um en ste
fna Cl ar ins er að vör urn ar verði 
laus ar við öll óæski leg auka efni í 
lok þessa árs. Gel negl ur og nagla

vör ur munu bæt ist við og einnig 
Bare miner als make up vör urn ar 
svo og und ir föt, skart og fleira í 
fram tíð inni. Lauf ey var áður með 
Snyrti stof una Guerla in á Óð ins
götu í 101 um í átta ár.

Leila Bout ique opn ar á Eiðis torgi

Lauf ey Birk is dótt ir snyrti-, nudd- og förð un ar fræð ing ur.

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155  |  GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir 
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni. 

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

,,Það ung ur nem ur, gam all 
tem ur” er gam all máls hátt ur 
sem auð vit að er enn í fullu gildi. 
En í nú tíma þjóð fé lagi þar sem 
tækn in ræð ur rík um snýst þetta 
stund um við. 

Margt eldra fólk hef ur ekki til
eink að sér nú tíma tækni sem m.a. 
snýr að tölvu notk un, sum ir jafn
vel smeyk ir við þessa tækni og 

halda sig í fjár lægð, jafn vel telja 
sig ekki þurfa á þess ari tækni 
að halda.

Nem end ur í Vest ur bæj ar skóla 
eru alls ekki sam mála því og hafa 
kom ið eldri borg ur um sem koma 
í fé lags mið stöð ina að Vest ur götu 
7 til hjálp ar með því að miðla 
þeim upp lýs ing um sem þau hafa 
um tölv ur til þeirri eldri, og kenna 

þeim að nýta sér tölv urn ar. Þekk
ing krakk anna er í flest um til fell
um afar yf ir grips mik il. Í síð ustu 
viku voru nokkr ir krakk ar mætt ir 
í fé lags mið stöð ina til að kenna 
þeim eldri. Þar snérist máls hátt
ur inn, var þenn an dag, ,,hvað 
gam all nem ur, ung ur tem ur.”

Þær Matt hilda Ása, Rebekka Berta Han son og Díana Rós Del Negro sam ein ast í tövlu kennsl unni, sem var 
afar vel þeg in.

Hvað gam all nem ur ung ur 
tem ur á Vest ur götu 7



Þrjú lið frá KR voru í verð
launa sæti um í Bik ar keppni 
Borð tenn is sam bands Ís lands, 
sem fram fór í Íþrótta húsi Haga
skóla sl. sunnu dag. 

Lið ið KRPardus, skip að Al dísi 
Rún Lár us dótt ur, Ein ari Geirs syni 
og Hlöðveri Steina Hlöðversssyni 
tap aði 34 í úr slit um fyr ir liði Vík
ings, sem varð bik ar meist ari.

Lið ið KRAlfa, skip að Sig rúnu 
Ebbu Tóm as dótt ur, Gunn ari 
Snorra Ragn ars syni og Pétri Mart
eini Tómassyni, og KRKvist ur, 
skip að mæðgin un um Guð rúnu 
Gests dótt ur, Pétri Gunn ars syni 
og Skúla Gunn ars syni höfn uðu í 
3.4. sæti.
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www.kr.is

KR-SÍÐAN

GETRAUNANÚMER 

KR ER 107

KR vann Grinda vík 84:78 
í leik í Dom in osdeild kvenna 
sem fram fór í Grinda vík fyr ir 
skömmu. 

Stiga hæst KRinga var Ebo ne 
Henry sem skor aði 25 stig, tók 15 
frá köst, átti 6 stoðsend ing ar og 
stal bolt an um frá and stæð ingn um 
9 sinn um. Þetta er frá bær ár ang ur 
hjá Ebony Henry og und ir strik
ar vel hversu mik il væg hún er 
KRlið inu. Berg þóra Holton Tóm
as dótt ir skor aði einnig 25 stig og 
Sig rún Sjöfn Ámunda dótt ir 20 stig 
og tók 9 frá köst.

KRing ar töp uðu fyr ir Val, 71:48 

og fyr ir Njarð vík 74:67 og léku 
gegn Hauk um á Ás völl um í gær
kvöldi. Lið ið er í 6. sæti með 18 
stig. Lið ið mæt ir deild ar meist ur
um Snæ fells í næsta leik í Frosta
skjóli sunnu dag inn 2. mars nk.

Karla lið KR í Dom in os deild 
karla lék á mánudaginn sl. gegn 
Kefla vík í Frosta skjóli í upp
gjöri efstu liðanna og fór leik ur
inn 90:89 fyr ir KR. Eftir leik inn 
er KR efst í deild inni með 34 stig 
tveimur stigum meira en Keflavík. 
Næsti leik ur liðs ins er í Þor láks
höfn næsta föstu dag, 28. febr ú ar 
gegn heima mönn um í Þór.

KR vann Grinda vík og
mæt ir næst Snæ felli

Gull mót KR fór fram um 
síð ustu helgi í Laug ar dals laug
inni og þar var margt um kepp
end ur og starfs menn en á mót
inu kepptu 590 sund menn í 
78 grein un.

Úr slita keppn in i KRmarta
morga es Super chal lenge var 
afar spenn andi. Eygló Ósk Gúst
afs dótt ir sigr aði i kvenna flokki á 
tím an um 26.23 sek. og Al ex end er 
Jó hann es son í karla flokki á nýju 
Reykja vík ur meti, 23.79 sek. Ás geir 
Bein teinn Árna son sigr aði i pilta
flokki á 26.44 sek. sem var góð 
bæt ing. Alls voru 13 KR ing ar í 
úr slit um og bættu  þeir sig all
ir í úr slita keppn inni. Sett voru 9 
móts met um helg ina. KR hóp ur
inn stóð þétt sam an alla helg ina, 
sýndi glæsi lega frammi stöðu og 
var fé lag inu sínu til sóma.

Stiga hæstu sund menn móts ins  
fyr ir 3 stiga hæstu sund in voru:

1. Eygló Ósk Gúst afs dótt ir, 
    Ægir 
2. Dan í el Hann es Páls son, Fjölni 
3. Bryn dís Bolla dótt ir, Óðni.

Lið frá KR í 2., 3, og 4. sæti

Lið in í fjór um efstu sæt un um. Bik ar meist ar ar Vík ings með bik ar inn 
fyr ir miðj um hópn um.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Hart nær 600 kepp end ur á
Gull móti KR í sundi

Dominosdeildkvennaíkörfubolta:

Ís lands meist ara mót ið í liða
keppni ung linga fór fram í 
KRheim il inu við Frosta skjól 
fyr ir skömmu. Þátt tak end ur 
komu frá BH, Dím on, HK, KR 
og Vík ingi. 

KR sigr aði í báð um yngstu 
flokk un um, sveina og meyja fæd
dra 1999 og síð ar. HK sigr aði í 
flokki stúlkna fæddra 19961998 
og Vík ing ur vann í flokki drengja 
fæddra 19961998. Í flokki stúlkna 
fæddra 19931995 sigr aði sam eig
in legt lið KR og Vík ings og sam
eig in legt lið BH og KR í flokki 
drengja fæddra 19931995. Þetta 
var fyrsti Ís lands meist ara tit ill BH 
í liða keppni í borð tenn is en KR 
vann sveina flokk inn 10. árið í röð.

KR sigr aði í báð um
yngstu flokk un um

Gull mót ið er ekki síð ur góð skemmt un fyr ir þá sem þang að mæta en 
hörð keppni í laug inni.

Verð launa haf arn ir í 
flokka keppni, meyj ar. 

Í liði KR-a voru Ár sól Arn ar dótt ir 
og Sveina Rósa Sig urð ar dótt ir.

Liðakeppniunglingaíborðtennis:

BikarkeppniBTÍ:
KR-ing ar í Dom in os deild kvenna í leik fyr ir í vetur gegn Val.



Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur
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