
Miðbærinn og Vatnsmýrin
reyndust vinsælust af mögu
legum nýbyggingarsvæðum í
Reykjavík.  Þettakemur fram í
nýrri bústetuóskakönnun sem
unninvarfyrirReykjavíkurborg
og rannsóknarverkefnið Betri
borgarbragur.

Eldri hverf in í Reykja vík halda 
ann ars stöðu sinni og eru vin
sælust þeg ar spurt er um bú setu
ósk ir fólks. Flest ir svar end ur, sér
stak lega þeir yngri, vilja helst búa 
í vest ur hluta borg ar inn ar, mið bæ 

og nær liggj andi hverf um. Einnig 
var at hygl is vert að um helm ing
ur svar enda bjóst við að flytja og 
skipta um hús næði inn an fimm 
ára. 87% þeirra gerði ráð fyr ir að 
flytja inn an borg ar inn ar þar af um 
helm ing ur inn an sama hverf is.

Við horfskönn un  á hús næð
is og bú setu ósk um borg ar búa 
2013 var unn in fyr ir rann sókn
ar hóp inn Betri borg ar brag ur 
og um hverf is og skipu lags svið 
Reykja vík ur borg ar af Landráði 
sf. í sam vinnu við MMR. Þetta er 

þriðja könn un in á hús næð is og 
bú setu ósk um sem Landráð sf. 
vinn ur fyr ir borg ar yf ir völd. Þær 
fyrri fóru fram 2003 og 2007. Þessi 
könn un var gerð 14. – 25. mars 
2013 og sá MMR um frum vinnslu 
gagna. Hér var um net könn un 
(spurn inga vagn) að ræða og tók 
1.421 borg ar búi þátt í könn un inni. 
Gögn in voru greind með til liti til 
ald urs, kyns og bú setu eft ir 10 
hverf um í Reykja vík. 

Flestirviljabúaí
blönduðuhverfi

Um 76% búa í eig in hús næði árið 
2013 en árið 2007 var þessi tala 
80%. Marg ir svar end ur segj ast jafn
framt leita eft ir held ur minna hús
næði en þeir búa í núna en um 14% 
eru leigj end ur, að al lega yngra fólk. 
Um fjórð ung ur leig enda býst við 
að leita áfram eft ir leigu hús næði 
og þrír fjórðu hlut ar að kaupa 
íbúð. Flest ar leigu í búð ir eru í mið
bæ og  Graf ar holti – Úlf arsár dal.
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Góð þjónusta – Hagstætt verð
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KR og SÍF-reiturinn

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 15.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Vatnsmýrin þykir af mörgum ákjósanlegur kostur sem byggingasvæði. Séð yfir Reykjavíkurflugvöll en 
flugvél í Færeyjaflugi er að koma inn til lendingar. 

MiðborginogVatnsmýrin
vinsælustunýbyggingarsvæðin

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid
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...og fjöldi annarra tilboða Gilda frá fimmtudegi til mánudags meðan birgðir endast.

verzlunar
mannahelgartilboð! 

Lambafille .............. 3.798  kr/kg

Svínahnakki .......... 1.498  kr/kg

Svínakótilettur......1.498 kr/kg

Krydduð læri......... 1.598 kr/kg

Jarðarber

249
askjan

Vatns-
melónur

99
kr / kg



FramtíðStóraSels
viðHoltsgöturædd

Lagt hef ur ver ið til í borg ar ráði 
að áhuga manna fé lag ið Ver ald ar
vin ir fái íbúð ar hús ið að Holts götu 
41b í Vest ur bæn um til leigu án 
end ur gjalds til þriggja ára gegn 
því að koma því í við un andi horf. 
Í fram haldi af því lögðu borg ar
full trú ar Sjálf stæð is flokks fram 
til lögu um nýt ingu á Holts götu 
41b þar sem lagt er til að sam ráð 
verði haft við eig end ur íbúða og 
hús fé lög, sem liggja að Holts götu 
41b, Stóra Seli, og þeim kynnt
ar fyr ir ætl an ir Reykja vík ur borg ar 
varð andi um rætt hús og lóð áður 
en ákvarð an ir verða tekn ar um 
fram tíð ar nýt ingu þess. Enn frem
ur er lagt til að íbúð ar hús ið Stóra 
Sel sem stend ur við Holts götu 
41b verði sett í sölu ferli. Hús ið er 
stein bær með bursta lagi, byggt 
árið 1866 og er frið að. Það er í 
slæmu ástandi og þarfn ast upp
gerð ar. Við mat á til boð um verði 
tek ið til lit til áforma kaup anda 
um upp gerð húss ins. End an legri 
af greiðslu var frestað.

Deiliskipulag
Norðurstígsreits
endurskoðað

Um hverf is  og skipu lags
ráð borg ar inn ar tók ný lega til 
um ræðu end ur skoð un deiliskipu
lags Norð ur stígs reits vegna lóð
anna að Vest ur götu 24, Ný lendu
götu 5a, 7 og 9 (Hlíð ar hús), 
Tryggva götu 46 og Norð ur stíg 5, 
sam kvæmt upp drætti um hverf
is og skipu lags sviðs. Til lag an 
var hags muna að ila kynnt, at huga
semd ir bár ust. Sam þykkt var að 
aug lýsa til lög una.

UmferðumGrjóta
þorptilskoðunar

Lagt hef ur ver ið fram bréf 
um hverf is og skipu lags sviðs 
þar sem lagt er til að akstri um 
Bröttu götu og Mjóstræti í Grjóta
þorp inu verði breytt sam kvæmt 
upp drætti um hverf is og skipu
lags sviðs frá 4. júlí sl. Er ind ið var 
sam þykkt með fyr ir vara um sam
þykkt lög reglu stjóra Höf uð borg
ar svæð is ins.

BreytingumaðFram
nesvegi44hafnað

Bjarni Geir Al freðs son, Fram
nes vegi 44, hef ur sótt um til bygg
inga full trúa borg ar inn ar að end
ur nýja er indi sem var sam þykkt 
25. nóv. 2008, þar sem sótt var 
um að breyta versl un og vöru
geymsl um á 1. hæð og í kjall
ara í íbúð sbr. fyr ir spurn dags. 
4.4.2006 í húsi á lóð nr. 44 við 
Fram nes veg. Sam þykki með
eig enda ódags. fylg ir. Út skrift 
úr gerða bók skipu lags full trúa 
frá 05. júlí 2013 fylg ir er ind inu 
ásamt um sögn skipu lags full trúa 
dags.28. júní sl. Með vís an til 
um sagn ar skipu lags full trúa var 
er ind inu synj að.

Sölustarfsemiátorgum
Á und an förn um árum hef ur 

sölu starf semi ut an húss á torg um 
auk ist og til að mæta breytt um 
áhersl um voru regl ur um götu og 
torg sölu í Reykja vík end ur nýj að ar 
í lok síð asta árs. Þess um regl um 
er ætl að að hlúa að lífi í borg inni 
og auka við fjöl breytni í starf semi 
og þjón ustu, en einnig eiga þær 
að tryggja að sölu starf sem in sé í 
sátt við nærum hverfi sitt og mik il 
áhersla er lögð á góða um gengni 
sölu að ila. Regl urn ar ná einnig til 
borg ar há tíða svo sem  Hinseg
in daga og Menn ing ar næt ur, sem 
þýð ir að þá er öll sölu starf semi 
á göt um úti eða ann ars stað ar á 
borg ar land inu leyf is skyld. Mat ar
vagn ar verða að hafa starfs leyfi 
frá Heil brigð is eft ir liti Reykja vík
ur. Um hverf is og skipu lags svið 
Reykja vík ur er um sjón ar að ili 
götu og torg sölu og sér um leyf
is veit ing ar, eft ir lit og upp lýs inga
gjöf.

Borgarkórinnstyrktur
Borg ar ráð Reykja vík ur sam

þykkti fyr ir skömmu að styrkja 
Borg ar kór inn, sem er kór borg
ar starfs manna, um 750 þús und 
krón ur. Ekki kem ur fram rök
stuðn ing ur við styrkn um en von
andi er Borg ar kór inn að nýta 
þessa pen inga til menn ing ar legr
ar starf semi í þágu borg ar búa. 
Um sókn Frjáls í þrótta sam bands 
Ís lands var vís að til með ferð ar 
íþrótta og tóm stunda ráðs og 
um sókn Bretta fé lags Reykja vík
ur og Skóg ar rækt ar fé lags Reykja
vík ur var vís að til með ferð ar 
um hverf is og skipu lags ráðs.

Breytingará
deiliskipulagi
samþykktar

Á fundi borg ar ráðs 11. júlí sl. 
var lagt fram bréf bréf um hverf is 
og skipu lags sviðs sbr. sam þykkt 
um hverf is og skipu lags ráðs frá 
3. júlí sl. um aug lýs ingu á breyt
ingu á deiliskipu lagi Vest ur hafn
ar vegna lóð anna nr. 1113 og 47 
við Fiski slóð, ásamt fylgi gögn um. 
Borg ar ráð sam þykkti er ind ið. Á 
sama fundi var var sam þykkt að 
falla frá stokka lausn á Mýr ar götu 
í að al skipu lagi 20012024 sam
kvæmt sam þykkt um hverf is og 
skipu lags ráðs. Einnig var sam
þykkt að aug lýsa deiliskipu lag 
Vest ur bugt ar sem af markast af 
Ána naust um í vestri og Slippn
um í austri sam kvæmt upp drátt
um AL ARK arki tekta ehf. Eins 
og kem ur fram ann ars stað ar í 
blað inu var sam þykkt breyt ing 
á deiliskipu lagi Lýs is reits vegna 
lóð ar inn ar nr. 44 við Granda veg.

Sameiningsafnatil
skoðunar

Á fundi menn ing ar og ferða
mála ráðs borg ar inn ar fyr ir nok
kru var lögð fram út tekt Centra 
um kosti og galla þess að sam
eina Minja safn Reykja vík ur, Vík
inaSjó minja safn ið í Reykja vík, 

Við ey og Ljós mynda safn Reykja
vík ur. Bjarni Snæ björn Jóns son 
kom á fund inn og kynnti skýrsl
una. Guð ný Gerð ur Gunn ars dótt ir 
borg arminja vörð ur og Sig ríð ur 
Krist ín Birnu dótt ir sér fræð ing ur 
á Ljós mynda safni komu einnig á 
fund inn. Efni við ræðna var bók að 
sem trún að ar mál. Á sama fundi 
var lagt fram minn is blað verk
efna stjóra barna menn ing ar um 
,,Den kult urelle skoles ekken,“ eða 
Menn ing ar bak pok ann. Um efni 
minn is blaðs ins var alls ekk ert 
bók að og ekki kem ur fram hver 
að koma Reykja vík ur borg ar er að 
þessu verk efni, sem ef laust er þó 
gott menn ing ar inn legg.

Stígurinnmilli
Sólvallargötuog
Ásvallargötu

Lögð var ný lega fram á fundi 
um hverf is og skipu lags ráðs efsta 
hug mynd maí mán að ar 2013 frá 
sam ráðsvefn um Betri Reykja vík 
í flokkn um ,,Skipu lags mál“ sem 
fjall ar um að laga stíg inn milli Sól
valla götu og Ásvalla götu. Einnig 
er lögð fram um sögn skipu lags
full trúa frá 2. júlí sl. en ekki get ið 
um efni henn ar í fund ar gerð.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

B etri rólu vell ir, að gengi að fjör um og að gengi gang andi og 
hjólandi voru með al þeirra verk efna sem íbú ar í Vest ur
bæ völdu og komust til fram kvæmda í tengsl um við verk

efna val ,,Betri hverfa“ í fyrra.  Íbú ar sendu fyrst inn hug mynd ir 
sem síð an var kos ið um í op inni raf rænni kosn ingu. Ósk ir íbúa 
í Vest ur bæn um beindust þannig eink um að bættu um hverfi og 
úti vist ar mögu leik um, en einnig völdu þeir betri jóla skreyt ing
ar. Það verð ur ef laust tek ið til at hug un ar þeg ar nálg ast næstu 
jól. Ým iss óska verk efni voru unn in í Vest ur bæn um á sl. ári, eða 
byrj að á þeim, s.s. rólu völl ur milli Ný lendu og Vest ur götu var 
end ur bætt ur en skipu lag ger ir ráð fyr ir götu á þess um stað. 
Bet ur má þó ef duga skal þar. Margt fleira hef ur ver ið gert sem 
er í sam ræmi við ósk ir íbúa Vest ur bæj ar, en allt eru þetta frem
ur litl ar fram kvæmd ir og ekki fjár frek ar. Lít ið hef ur frest af bæj
ar starfs mönn um í sum ar, en kannski koma þeir í fyrstu snjó um 
í haust! Um hverfi við Hofs valla götu sunn an við Eini mel var 
fegrað með gróð ur setn ingu trjá plantna en ekk ert ból ar á al vöru 
fram kvæmd um við Hofs valla göt una, þ.e. gerð hjóla stíga, en sú 
fram kvæmd hef ur ver ið til um ræðu í mörg ár. Kannski verð
ur drif ið í þeirri fram kvæmd fyr ir bæj ar stjórn ar kosn ing arn ar 
næsta vor og birt verð ur til laga um það hvern ig börn sem þurfa 
að sækja íþrótta æf ing ar hjá KR, og þurfa að fara yfir Hring
braut ina, geta gert það án þess að for eldr ar þeirra þurfi að 
fylgja þeim vegna ótta við um ferð ina, t.d. á horni Hring braut ar 
og Hofs valla götu. Kannski kjósa Vest ur bæ ing ar um það ásamt 
fram tíð lóð ar inn ar að Keilu granda 1, sem stað ið hef ur styr um 
árum sam an. Fá KRing ar lóð ina til af nota, verð ur byggt þarna 
stór hýsi eða hjúkr un ar heim ili sem hætt var við að byggja á 
Lýs is reitn um sam hliða bygg ingu fjöl býl is húss þar eft ir end
ur skoð un deiliskipu lags ins þar? Hver veit. Heild ar kostn að ur 
fram kvæmda við verk efni ,,Betri hverfa“ í Vest ur bæ árið 2012 
var um 37  millj ón ir króna og lof að var svip uðu fjár magni í ár. 
Kos ið var um verk efni í mars mán uði sl. Kannski er beð ið eft ir 
því að það stytti upp og komi al menni legt sum ar veð ur, en samt 
hef ur ekki rignt nema tvisvar á þessu sumri í Reykja vík, í fyrra 
skipt ið í 25 daga sam fellt og í síð ara skipt ið í 35 daga! Kannski 
fáum við góð an ágúst mán uð, það borg ar sig að vera bjart sýnn, 
það er gott fyr ir sál ar tetr ið og svo kost ar það ekki neitt.

Starf semi íbúa sam taka í Vest ur bæ hef ur far ið ákaf lega hægt 
og hljótt und an far in ár, en nú er kannski að verða þar breyt
ing á. Íbú ar í gamla Vest ur bæn um hafa haft sterk ar skoð an ir 
á skipu lagi og fram kvæmd um á Slipps reitn um og bygg ingu 
á kirkju Rétt trún að ar safn að ar ins og á Bráð ræð is holt inu og 
ná grenni hafa íbú ar ris ið upp til and mæla vegna bygg ing ar 
fjöl býl is húss á gömlu Lýs i slóð inni, telja bygg ing unni flest til 
for áttu. Ekki skal lagð ur dóm ur á þær at huga semd ir en það 
er hins veg ar gott mál ef íbú um er annt um sitt nærum hverfi, 
segja ekki bara amen og hal elæú ja ef þeir telja að nærri rétti 
þeirra sem borg ara sé geng ið af hálfu borg ar yf ir valda. Sam ein
að ir stönd um vér en sundrað ir föll um vér er er stund um sagt, 
kannski standa íbú arn ir enn bet ur að vígi ef þeir sam ein að ir að 
baki sterk um íbúa sam tök um. Tæki færi gefst til þess á að al fundi  
ágúst mán uði, skömmu eft ir all ar úti há tíð arn ar sem marg ir 
Vest ur bæ ing ar flykkj ast ef laust á, rétt eins og aðr ir lands menn.

     Geir A. Guð steins son

Betrahverfi
ogskiplagsmál

Vesturbæingar

Fær KR þá loksins
knattspyrnuhús?

JÚLÍ 2013

Nýtt að al skipu lag ger ir ráð 
fyr ir lágreistri byggð og legg ur 
áherslu á styttri ferða tíma en 
áður, betri nýt ingu veitu kerfa 
og líf legt mann líf svo dæmi sé 
tek ið. Hús verða t.a.m. ekki 
hærri en fimm hæð ir inn an 
Hring braut ar í Reykja vík enda 
mun svæð ið njóta sér stakr ar 
hverf is vernd ar. 26% svar enda 
eru hlynnt ir þétt ingu í íbúða
byggð og 50% eru hlynnt ir 
íbúða byggð á eldri at vinnu
svæð um.

Verslunogþjónusta
Um 58% svar enda seg

ist sækja meiri hluta dag legr
ar versl un ar inn an hverf is en 
mik il væg asta þjón usta inn an 
hverf is er lág vöru verðs mat
vöru versl un, þar af  70% svar
enda í mið borg, Vest ur bæ, 
Graf ar vogi og Árbæ. Flest ir 
vilja aukna versl un í hverf ið 
sitt, lög gæslu, betri strætó, 
og meira fram boð af kaffi og 
menn ing ar stöð um, auk betri 
göngu og hjól reiða stíga, svo 
dæmi sé tek ið.

Framhaldafforsíðu

www.borgarblod.is
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Fulltrúar Búseta hsf. og KR
áttufundmeðfulltrúumReykja
víkurborgar þann 20. júní sl.
Efnifundarinsvarmögulegupp
bygging á svokölluðum ,,SÍF”
reitviðKeilugranda.

Þörf Bú seta fyr ir hús næði í 
vest ur bæ Reykja vík ur er mik il 
en af 720 íbúð um á höf uð borg ar
svæð inu er eng in inn an póst núm
ers 107. Tutt ugu og tvær íbúð ir 
eru stað sett ar í jaðri vest ur bæj
ar ins við Eið is mýri 2228 sem 
Bú seti byggði 1992 og er gríð ar leg 
eft isp urn eft ir íbúð um á svæð inu. 
KR hef ur í hyggju að reisa fjöl nota 
íþrótta hús sem gæti nýst fé lag
inu fyr ir fjöl breytta íþrótta iðk un 
og myndi upp bygg ing ar reit ur
inn við Keilu granda henta eink ar 
vel, bæði vegna stað setn ing ar og 
forms. Vegna lög un ar fjöl nota
húss hent ar að al svæði KR illa til 
upp bygg ing ar nema geng ið verði 
á opin bolta svæði fé lags ins sem 
telst ekki raun hæft með til liti til 
fyr ir séðs vaxt ar fé lags ins. Í dag er 
þörf KR fyr ir fleiri inn an hús tíma 
mjög mik il og nú ver andi inni að
staða dugi ekki til. For svars menn 
Bú seta og KR telja að með sam
eig in legri þró un megi slá marg ar 
flug ur í einu höggi og skapa auk ið 
virði fyr ir Bú seta, KR, íbúa hverf
is ins sem og Reykja vík ur borg.

Lagt er til að svæð inu verði 
skipt í tvo meg in reiti; til norð urs 
er gert ráð fyr ir íbúða byggð á 4 
til 5 hæð um, þar sem efsta hæð 
er inn dreg in. Íbúð ir eru í „rand
bygg ingu“ sem mynd ar „U”form 

til suð urs og af mark ar skjól góð an 
garð reit íbúa. Und ir sam eig in leg
um garði er að finna bíla kjall ara 
sem e.t.v. má samnýta að ein
hverju leyti með KR. Mið að við 
þau frum drög sem lögð hafa ver ið 
mæt ir til lag an auð veld lega þeim 
fjölda íbúða sem að al skipu lag 
legg ur upp með. Í til lög unni er 
mið að við um 75 íbúð ir af fjöl
breytt um stærð um, þ.e. 26 herb. 
íbúð ir.

Á suð ur hluta reits er gert 
ráð fyr ir að rísi fjöl nota í þrótta
hús sem verði að veru leg um 
hluta nið ur graf ið með það að 
mark miði að lág marka sjón ræn 
áhrif ný bygg ing ar að aðliggj andi 
byggð. Á þaki fjöl nota húss ins 

verði al menn ings garð ur sem nýta 
má til fjöl breyttr ar íþrótta tengd
ar iðk un ar s.s. minigolf, teygju 
og upp hit un ar, bretta völl o.fl. 
Til vest urs að Keilu granda verði 
meg in að koma að íþrótta hús inu 
en til suð urs og aust urs verði lóð 
stöll uð frá þak garði með set svæð
um, gróð ur beð um og tröpp um og 
teng ist þannig að íbúða svæð um 
við Boða granda og Fjöru granda. 
Til norðus teng ist garð ur inn sam
eig in legu úti svæði við íbúða bygg
ing ar Bú seta. Nýta má jaðra „þak
garðs” til úti veru og upp hit un ar 
um leið og grænt og stall að yf ir
bragð mild ar ásýnd fjöl nota húss 
gagn vart aðliggj andi byggð.

Sinneps- og 
villijurta-
kryddað 
lambaprime
Aðalréttur fyrir fjóra.

1 kg lambaprime
1 krukka Kofoed´s klassik  
   sinnep
4 msk villijurtakrydd (þurrkað)
1 msk paprikuduft

Aðferð:
Blandið kryddjurtunum og 
paprikuduftinu saman og veltið 
kjötinu upp úr blöndunni. 
Penslið kjötið reglulega yfir 
grilltímann með sinnepinu. 
Grillið kjötið við meðalhita í 
u.þ.b. 20 til 25 mínútur og 
snúið reglulega eða þangað 
til kjötmælir sýnir 54°C. Látið 
hvíla í 5 mínútur eftir grillun.

Þessar tvær víntegundir henta 
einstaklega vel með þessum 
rétti.

Matur og vín:

Lindemans Cawarra Shiraz / 
Cabernet – Ástralía
1.980 kr.
Rúbínrautt. Létt meðalfylling, hálfþurrt, 
mild tannín. Rauð ber, krydd.

Piccini Memoro – Ítalía – 
1.999 kr.
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk 
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur 
berjablámi, vanilla, eik.
Vín gert úr þrúgum frá fjórum hornum 
Ítalíu.

Uppskrift mánaðarins
Höfundur uppskriftar mánaðarins er  Daníel Pétur Baldursson matreiðslumaður og kjötmeistari Nóatúns. Daniel lærði til matreiðslumanns 
á Hilton Reykjavík Nordica og útskrifaðist þaðan árið 2009. Eftir útskrift þróaði Daniel hæfileika sína á Vocal Restaurant og fleiri stöðum. 

Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með tillögur að tveimur víntegundum sem 
hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.

Uppskrift mánaðarins

KRogBúsetiviljasameinast
umnýtingu,,SÍF”reitsins

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

Skólp og drenlagnir í yfir 20 ár
Meistaraábyrgd og 50 ára ending

www.bmarkan.is
Hug mynd irn ar um nýt ingu reits ins eru afar at hygl is verð ar.



Skipulags s t j ó r inn  í
Reykjavík,ÓlöfÖrvars
dóttir, hefur lagt fram
tillögu í borgarráði á
breyttu deildiskipulagi

hvaðvarðarGrandaveg44,Lýs
isreitinn. Í breytingunni felst
niðurfelling áhjúkrunarheimili
ogfjölguníbúðaásvæðinusam
kvæmt deiliskipulagsuppdrætti
Gláma/Kímehf.Einnigvorueru
lagðir framskýringaruppdrættir
ásamt skuggavarpi og skilmál
um ásamt útlitsmyndum. Jafn
framtvar lagður framsamning
ur Reykjavíkurborgar við lóð
arhafa sem samþykktur var í
borgarráði ímars sl.Allmargar
athugasemdirbárustviðauglýs
ingusembirtvarívor.

Ekki er um breytt an hæða fjölda 
að ræða á hæsta hluta fjöl býl is
húss ins næst Eiðs granda.

Sam kvæmt deiliskipu lagi frá 
2007 mátti allt hús ið fara upp í 9 
hæð ir (10 hæð ir með kjall ara), 
en í breyt ing ar til lögu má að eins 
þriðj ung ur þess fara upp í 9 hæð
ir (10 hæð ir með kjall ara) en 2/3 
húss ins lækk ar í 7 hæð ir (8 hæð ir 
með kjall ara). Í ljósi at huga semda 
hef ur hús ið næst Eiðs granda ver
ið lækk að á þeim hluta sem er 
næst ur JL hús inu. Þar lækk ar hús
ið um eina hæð og verð ur 6 hæð
ir í stað 7 og út bygg ing í norð ur 
lækk ar sam hliða úr 6 hæð um í 
5 hæð ir. Hjúkr un ar heim il ið sem 
fyr ir hug að var næst byggð inni á 
Bráð ræð is holt inu mátti fara upp 
í 4 hæð ir en íbúð ar hús það sem 
heim ilt verð ur að byggja sam
kvæmt deiliskipu lags til lögu skal 
vera 23 hæð ir næst byggð inni, 
þar sem 3. hæð er inn dreg in, en 
hækk ar í 4 hæð ir þeg ar fjær dreg
ur. Vissu lega er um háar bygg
ingu að ræða næst Eiðs granda og 
er það í sam ræmi við önn ur hús 
sem standa við Eiðs granda, s.s. 
við Granda veg 47.

Í svari skipu lags stjóra hvað 
varð ar hæð ir húsa, bygg ing ar
magn og fjöldi íbúða pr. ha. sé of 
mik ill og í ósam ræmi við stefnu
mörk un að al skipu lags seg ir m.a. 
að í gild andi að al skipu lagi 2001 
 2024 er ekk ert ákvæði um um 
hæð ir húsa né há marks fjölda 
íbúða á hekt ara á þessu svæði en 
í yf ir stand andi drög um að end ur
skoð un þess eru ákvæði um tak
mark an ir á hæð um húsa á þeg ar 
byggð um svæð um og við mið un 

um. Breyt ing á stefnu mörk un í 
að al skipu lagi get ur ekki haft aft
ur virk áhrif á deiliskipu lag sem 
hef ur öðl ast gildi fyr ir gild is töku 
hins nýja að al skipu lags. Varð andi 
þétt leika byggð ar  fjöldi íbúða/
ha, er slíkt aldrei reikn að fyr ir 
ein stak ar lóð ir held ur eru stær
ri svæði reikn uð þar sem allt er 
talið með s.s. göt ur, at vinnu hús
næði, græn svæði o.fl. Sam kvæmt 
gild andi að al skipu lagi er heim ilt 
að byggja 120 íbúð ir og má fjöldi 
þeirra fara 20% um fram upp gefna 
tölu eða í 144 íbúð ir án þess að 
breyta þurfi að al skipu lagi.

Skjól í norð an átt
Hvað varð ar full yrð ing ar um að 

mikl ir vind streng ir/svifti vind ar 
verði kring um há hýs ið og versn
andi veð ur far á svæð inu al mennt 
vegna sér stakra að stæðna, var 
ósk að eft ir eft ir út tekt á vind
strengj um og skugga varpi. Í svari 
Har ald ar Ólafs son ar pró fess ors 
í veð ur fræði við Há skóla Ís lands 
seg ir að lík legt sé að fyr ir hug að
ar há reist ar bygg ing ar með fram 
strönd inni í fram haldi af JL hús
inu muni að jafn aði veita byggð

inni í holt inu þar fyr ir sunn an 
tölu vert skjól í norð an átt. Það 
verð ur lík lega nokk uð merkj
an legt því norð an átt er nokk uð 
al geng og þá er oft ast þurr viðri 
og gjarn an sól ríkt. Á þetta líka við 
um haf golu sem kem ur úr norð
vestri og er al geng á góð viðr is
dög um á sumr in. Þó svo nokk
uð víst sé að skjól verði meira 
að jafn aði, verð ur ekki með vissu 
full yrt að ein staka vind kvið ur í 
grennd við hús in geti ekki orð
ið jafn hvass ar og fyrr og hugs
an lega stund um hvass ari. Mjög 
lík legt verð ur að telja að vind ur 
muni að ein hverju leiti magn

ast upp nyrst á Granda vegi þeg
ar vind átt er ná lægt því að vera 
sam síða veg in um, en það er frek
ar al gengt. Ekki verð ur um auk
ið skugga varp að ræða að íbúða
byggð inni í kring frá því sem 
vænta má í gild andi deiliskipu
lagi. Skugg ar falla að mestu að 
Eiðs granda, á aðliggj andi göt ur og 
bíla stæði og inn an sjálfr ar lóð ar
inn ar, Granda veg ur 4244.

Að kom an frá Eiðs granda 
beggja vegna

Að mik ið sé um gegn u makst
ur og hraðakst ur, að ónæði sé af 

um ferð auk slysa hættu og slæmu 
að gengi slökkvi liðs og sjúkra bíla 
víða á svæð inu, seg ir að lögð 
hef ur ver ið áhersla á að að koma 
ak andi að Granda vegi 44 verði 
frá Eiðs granda beggja vegna. Ekki 
eru nein ar fyr ir ætl an ir um að 
breyta nú ver andi fyr ir komu lagi 
við Granda veg þar sem tví stefna 
er að inn keyrslu inn í bíla geymslu 
Granda veg ar 44 og á bíla stæði 
Granda veg ar 45 en ein stefna þar 
fyr ir ofan, auk þess sem gat an 
verð ur áfram 30 km gata. Til að 
draga úr um ferð ar magni, gegn u
makstri og hraða verð ur vinstri 
beygja úr bíla kjall ara upp Granda
veg ekki heim il og ein göngu 
heim ilt að beygja í átt ina að Eiðs
granda, að und an skild um neyð
arakstri. Til lag an mið ar við að 
hægt verði að þrengja Granda veg 
t.d. með því að vera með gang
stétt öðru meg in og er kvöð um 
trjá gróð ur með fram henni, auk 
þess að hægt verð ur að leggja 
bíla stæð um sam síða í göt unni.

Hvað varð ar at huga semd ir 
vegna verð lækk un ar verði á eign
um í ná grenn inu vegna ásýnd ar, 
út sýn is skerð ing ar, auk ins vindá
lags, mik ill ar um ferð ar og skorts 
á bíla stæð um seg ir í skýrslu 
skipu lags stjóra að sam kvæmt 
gild andi deiliskipu lagi frá 2007 
væri heim ilt að byggja hátt næst 
Eiðs granda og 4 hæða hjúkr un
ar heim ili sunn ar á reitn um. Það 
ætti því ekki að koma á óvart að 
fyr ir hug að sé að byggja á reitn
um. Það er mat skipu lags yf ir valda 
að breyt ing ar þær sem gerð ar eru 
í til lög unni séu svæð inu til tölu
verðra bóta. Lóð ar hafi gat með 
réttu byggt sam kvæmt gild andi 
deiliskipu lagi frá ár inu 2007.
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Ekki breytt ur hæða fjöldi og skjól í norð an átt 
sam kvæmt skýrslu skipu lags stjóra

Umræddbyggingalóð,Grandavegur44,beturþekktsemLýsisreiturinn.

BorgarráðsamþykktideiliskipulagvegnaLýsislóðarinnarGrandavegi:

Guðni Th. Jóhannesson
sagnfræðingur býr á Lág
holtsvegi, í næsta nágrenni
við Lýsisreitinn, þar sem nú
hefur verið samþykkt breytt
deiliskipulag íborgarráðisam
kvæmt tillögu Ólafar Örvars
dóttur,skipðulagsstjóraReykja
víkurborgar.

,,Við héld um góð an íbúa fund 
í vor og gerð um okk ur von ir um 
að á okk ar ósk ir og ábend ing
ar yrði hlust að, en svo virð ist 
ekki vera, því mið ur. Við telj
um um fang og bygg ing ar magn á 
svæð inu vera allt of mik ið, það 
verða þarna fá bíla stæði sem 
þýð ir að bíla um ferð um ná læg ar 
göt ur, m.a. um Lág holts veg mun 
aukast til muna. Þetta eru viss 
von brigði, því okk ar ábend ing
ar um Lýs is reit inn voru byggð
ar á skyn söm um og rétt lát um 
rök um.

Við höf um líka bent á að þetta 
er í ósam ræmi við að al skipu
lag borg ar inn ar þar sem leggja 

á áherslu á lágreista byggð í takt 
við um hverf ið,” seg ir Guðni Th. 
Jó hann es son.

,,Okk ar ábend ing ar um Lýs is reit
inn voru byggð ar á skyn söm um 
og rétt lát um rök um”

GuðniTh.Jóhannesson.

GuðniTh.Jóhannessonsagnfræðingur:

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu
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Gagnrýni kom fram á tillögu
Reykjavíkurborgarumstærðog
staðsetningu fyrirhugaðs batta
vallar við Melaskóla á opnum
íbúafundi, sem haldinn var
í skólanum 20. júní sl. Fundur
innóskaðieftirnýrri tillögu frá
Reykjavíkurborgumvöll í fullri
stærðálóðinni.

Fund ur inn var hald inn í til efni 
af því að fyr ir ligg ur til laga um 
stað setn ingu um rædds sparkvall
ar á lóð Mela skóla. Á fundi borg
ar ráðs 2. maí sl. lýsti Kjart an 
Magn ús son borg ar full trúi yfir 
furðu sinni á því að í til lög unni 
skuli ein ung is gert ráð fyr ir litl um 
batta velli (13x23 metr ar) en ekki 
sam kvæmt sparkvalla staðli KSÍ 
(18x33 m.) eins og er við flesta 
skóla. 

Um 25 manns sóttu fund inn og 
þótti það gott mið að við að um 
var að ræða fyrsta góð viðr is dag
inn í lang an tíma. Gísli Mart einn 
Bald urs son, for mað ur Hverf is ráðs 
Vest ur bæj ar, stýrði fund in um en 
þar voru einnig mætt ir Kjart an 
Magn ús son borg ar full trúi, Júl í us 
Víf ill Ingv ars son borg ar full trúi og 
Sverr ir Bolla son full trúi í skipu
lags ráði.

Rún ar Gunn ars son, full trúi 
fram kvæmda deild ar borg ar inn
ar, kynnti til lög una og í kjöl far 
þess spunn ust mikl ar um ræð
ur um hana. Flest ir, sem til máls 
tóku, voru hlynnt ir batta velli á lóð 
Mela skóla og ósk uðu eft ir því að 
þar kæmi full gild ur KSÍsparkvöll
ur en ekki smækk uð út gáfa. Á 
fund inn mættu einnig nokkr ir 
ná grann ar skól ans sem vilja ekki 
fá slík an völl ná lægt sér. Upp lýst 
var á fund in um að nú hafa ver ið 
lagð ir um þrjá tíu batta vell ir við 
grunn skóla borg ar inn ar og far ið 
hef ur ver ið eft ir sparkvalla staðli 
KSÍ í öll um til vik um nema einu þar 
sem að stæð ur voru sér stak lega 
erf ið ar. Ekki eru slík vand ræði á 
lóð Mela skóla enda rúm ar hún 
með sóma batta völl sam kvæmt 
KSÍstaðl in um. Kom fram í máli 
fund ar manna að Mela skóli er einn 
fjöl menn asti grunn skóli borg ar
inn ar og því ljóst að mik il þörf 
er þar fyr ir völl í fullri stærð. Þá 
komu fram at huga semd ir við fyr
ir hug aða legu vall ar ins. Bent var á 
að hún væri í ósam ræmi við aðra 
velli á lóð inni og væri ekki bet ur 
séð en fær an leg ar kennslu stof ur 
réðu leg unni.

Íbú ar óska eft ir nýrri 
til lögu

Eft ir um ræð ur sam þykktu fund
ar menn þá til lögu fund ar stjóra 
að full trúa fram kvæmda deild ar 
yrði falið að end ur skoða mál ið og 
koma fram með nýja til lögu þar 
sem gert væri ráð fyr ir batta velli 
í fullri stærð eins og mik ill meiri
hluti fund ar manna hafði ósk að 
eft ir. Jafn skjótt og sú til laga verð
ur til bú in, mun Hverf is ráð Vest
ur bæj ar boða til ann ars fund ar 
um mál ið. Er von ast eft ir því að 
sá fund ur geti orð ið í lok ágúst
mán að ar. 

Eins og Vest ur bæj ar blað ið hef
ur áður fjall að um er Vest ur bær
inn eina hverfi borg ar inn ar þar 
sem eng inn batta völl ur, þ.e. upp
hit að ur sparkvöll ur með gervi
grasi, er á skóla lóð. Kjart an Magn
ús son borg ar full trúi hef ur ít rek að 
flutt til lög ur um að úr þessu verði 
bætt. Á fundi borg ar ráðs 2. maí sl. 

lét hann bóka furðu og von brigði 
með að ekki væri fyr ir hug að að 
leggja batta völl í Vest ur bæn um 
árið 2013. ,,Enn einu sinni skal 
minnt á að Vest ur bær inn er nú 
eina hverfi borg ar inn ar þar sem 
eng inn batta völl ur er á skóla lóð 
og því er löngu orð ið tíma bært að 
bætt sé úr því. Í nokkrum hverf

um eru nú komn ir batta vell ir á 
all ar skóla lóð ir og önn ur hverfi 

eru langt kom in,” seg ir í bók un 
Kjart ans Magn ús son ar.

Vest ur bæ ing ar vilja full gild an 
sparkvöll við Mela skóla
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Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur

Allir sem kaupa hjól í Markinu
 fá aðild að þjónustusamningi í 6-12 mán.

FJALLAHJÓL - DÖMUHJÓL - GÖTUHJÓL - BARNAHJÓL - FATNAÐUR - HJÁLMAR O.FL.

UTSALAN

ER HAFIN

KOMDU VIÐ OG
GERÐU FRÁBÆR KAUP!

60%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

Ekki gleyma að
leika þér

Mikið úrval

Innifalið í þjónustusamningi: 

Almenn yfirferð á hjólinu, stilling á gírum
og bremsum í 6-12 mánuði
10% afsláttur af vinnu á verkstæði og hjólavörum
Hámark 2 virkir dagar biðtími á verkstæði
20% afsláttur af hjálmi

SvæðiðviðMelaskólasemlíklega
verðurtekiðundirsparkvöll.



Hundagerði var eitt af þeim
málum sem voru til umræði á
nýlegumfundiHverfisráðsVest
urbæjar.ÍbúaríVesturbæhöfðu
óskaðóformlegaeftirþví að fá
að koma á fund þar sem þetta
mályrðitekiðfyrir.

 Þeir sem mættu voru: Stef án 
Karl Krist jáns son, Gest ur Rún
ars son, Ívar Krist jáns son, Bryn
dís Guð munds dótt ir, Guð rún H. 

Hilm ars dótt ir, Júl í ana Björns
dótt ir, Arna Mar ía Krist jáns dótt
ir, Þor steinn Torfa son og Mar
grét Pét urs dótt ir. Ósk ir fund ar
gesta voru að setja upp að stöðu 
á sund laug ar túni við Sund laug 
Vest ur bæj ar og hvatti Hverf is ráð
ið of an greinda gesti til að senda 
inn er indi til Um hverf is og Skipu
lags ráðs. Kynnt var verk efni sem 
snýr að 16  18 ára ung menn um 
sem unn ið er af Þjón ustu mið stöð 
Vest ur bæj ar.

Kynnt var ný stofn að fé lag
ið sem heit ir ,,Lýð heilsu fé lag 
Vest ur bæj ar.” Fé lag þetta ósk
ar eft ir því að sund laug ar tún ið 
við Vest ur bæj ar laug verði gert 
að lýð heilsu garði. Hverf is ráð ið 
fór yfir mögu leika á bolta gerði, 
þ.e. sparkvelli, sem fyr ir hug að er 
við Mela skóla, þ.e. stærð þess og 
stað setn ingu. Íbúa fund ur hef ur 
ver ið hald inn um sparkvöll inn, 
en ann ar er fyr ir hug að ur seinni 
hluta ágúst mán að ar, en á þeim 
fundi eiga að liggja fyr ir teikn ing
ar af stærri gerð af sparkvelli við 
Mela skóla.
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SUMARHÚS OG FERÐALÖG

   Gas-kæliskápar 100 og 180 lítra

Gas-hellur

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-125w

Gas-ofnar

Gas-vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Kælibox
gas/12v/230v

Gas-eldavélar

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 130w  

Bíldshöfði 12 •110 Reykjavík • 577 1515 • skorri.is • Opið virka daga frá kl. 8.15 til 17.30

Gleðilegt sumar!

Led-ljós = minni eyðsla

Dagný Annasdóttir, tekur á
næstunni við starfi skólastjóra
Melaskóla af Birni Péturssyni.
Björnhverfurþóekki fráMela
skóla,þvínæstaveturmunhann
sinna starfi skólaliða við skól
ann.Þaðkanneflausteinhverj
umþaðþykisérkennilegtaðsjá
gamlaskólastjóranníþessunýja
starfi.

Í grein sem Dag ný reit fyr ir 
nokkru seg ir m.a. að í öll um 
skóla sam fé lög um þarf að leggja 
sér staka áherslu á og standa vörð 
um góða líð an nem enda. Mik il
vægt sé að skóla stjór inn og skóla
sam fé lag ið taki af festu á for vörn
um til að koma í veg fyr ir ein elti 
og á ein elti þeg ar það kem ur upp 
eða ef grun ur vakn ar um það. 
Til að það tak ist verði all ir þeir 
að il ar sem koma að skóla starf
inu að standa sam an til að móta 
sem já kvæðast an skóla brag, starf
sanda og vinn u gleði þannig að 
nem end um finn ist þeir vel komn ir 
í skól ann og finni fyr ir ör yggi.

,,Starfs menn skól ans þurfa 
og eiga að stuðla að um burð ar
lyndi og fé lags legri sam kennd og 
bregð ast á við eig andi hátt við öll
um nem end um, hvort sem þeir 
eiga í fé lags, náms eða hegð un
ar erf ið leik um. Ég tel það með al 
mik il væg ustu hlut verka skóla
stjóra að stuðla að þessu og beita 
sér fyr ir skóla menn ingu sem hef

ur þessi ein kenni. Skóli fyr ir alla 
er afar mik il væg und ir staða þess 
að tryggja öll um nem end um jöfn 
tæki færi á öll um svið um í námi 
og fé lags lífi. Mik il vægt er að all
ir fái kennslu við hæfi og áhuga 
og nem andi sé alltaf í brennid
epli. Við þurf um að kveikja neista 
og áhuga nem enda fyr ir námi og 
það ger ist ef nem andi finn ur fyr ir 
vellíð an og ör yggi.”

Fjölbreyttir
kennsluhættir

,,Mik il vægt er að bjóða upp 
á fjöl breytta kennslu hætti sem 
höfða bæði til getu og áhuga nem
and ans með sér staka áherslu á 
líð an hans. Rann sókn ir sýna að 
fjöl breytt ir kennslu hætt ir styrkja 
skóla starf ið og draga úr erf ið leik
um tengd um námi. En auð vit að 
verð ur að bregð ast við erf ið leik
um sem upp koma hverju sinni. 
Til að þróa fjöl breytta kennslu er 
mik il vægt að vinna að já kvæðri 
hegð un, þar sem ein af grund
vall ar rétt ind um nem enda eru að 
hafa vinnu frið í skól an um þannig 
að þeir geti náð sem best um tök
um á nám inu og að kennsl an nýt
ist þeim sem best í fram tíð inni. 

Skapa þarf svig rúm og tæki færi 
til að auka teym is vinnu og auka 
sam starf starfs fólks með auk
inni fag legri sam vinnu. Skól inn 
er fyr ir alla og all ir eiga þar að fá 
námstæki færi og náms að stæð ur 
sem hæfa þroska, for þekk ingu og 
áhuga svið um og skóla stjóri þarf 
hafa for ystu um að móta starf ið í 
þess um anda.

Grunn skól ar lands ins þurfa á 
þess um um róta tím um að stíga 
mark visst skref í stefnu mót un og 
fræðslu starfi til að ná vel til for
eldra, standa fyr ir já kvæðri rök
ræðu um for eldra þátt töku og til 
að hafa bein áhrif á við horf for
eldra til mennt un ar og ár ang urs 
í skóla. Þannig mun skól inn geta 
skap að far veg til að nálg ast sam
stöðu um náms kröf ur, aga og 
þann ramma sem skól inn og for
eldr ar geta bor ið sam eig in lega 
ábyrgð á gagn vart námi og fé lags
legri um gjörð nem enda. Það er 
sam eig in legt verk efni heim ila og 
skóla að byggja upp heil steypta 
ein stak linga sem geta tek ist á við 
líf ið og fram tíð ina,” seg ir Dag ný 
Ann as dótt ir.

Starfsmennþurfaogeigaað
stuðlaaðumburðarlyndiog
félagslegrisamkennd

DagnýAnnasdóttir,tekuránæstunniviðstarfiskólastjóraMelaskóla.

DagnýAnnasdóttirráðinnskólastjóriMelaskóla:

UmrættsvæðisemhundaeigendurogLýðheilsufélagiðgirnast.

Hundaeigendurog
Lýðheilsufélag
iðviljaaðstöðuá
sundlaugartúninu

HverfisráðVesturbæjar:

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid



ÍbúasamtökgamlaVesturbæj
arins boða til aðalfundar þann
14. ágúst nk. og þar fara m.a.
framformlegstjórnarskipti.

Mik ill áhugi er á skipu lags
mál um á þessu svæði og í síð
asta tölu blaði VEST UR BÆJ AR
BLAÐS INS var m.a. fjall að um 

skoð an ir íbú anna á deiliskipu lagi 
svæðs ins og fleira. Á svæð inu 
milli Mýr ar götu og Ný lendu götu 
á að rísa kirkja rúss neska Rétt
trún að ar safn að ar ins og það er 
m.a. það sem ekki eru all ir sátt
ir við. Það mál verð ur ef laust 
rætt á að al fund in um. Rétt er að 

benda á að því fleiri sem ganga 
í sam tök in, og jafn vel gefa kost 
á sér í stjórn, því öfl ugri máls
vari verða þau fyr ir Vest bæ inga 
um hvað eins sem þeim ligg ur á 
hjarta. Þar er ekki að eins rætt um 
skipu lags mál.
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www.borgarblod.is

Eflastsemmálsvariíbúa
gagnvartborgaryfirvöldum

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

ÍbúasamtökgamlaVesturbæjarins:

Íbúarhafam.a.komiðsamanáróluvellinummilliVesturgötuogNýlendugötu,grillaðogáttsamangóða
stund.Slíktværiauðvitaðsembesthægtaðendurtakaenþessihópurkomsaman í fyrratil skrafsog
ráðagerða.

HÖFUM OPNAÐ  
HEILSUHOF  

Á SELTJARNARNESI 
Suðurströnd 10 (fyrir neðan sundlaugina)

Systrasamlagið er kaffihús og verslun sem 
nærir líkama og sál.

Opið 
Virka daga  8 - 18
Laugardaga 10 - 16

w w w . f a c e b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

Sími: 511 11 88
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Þrettán verkefni hlutu styrk
úr Hverfissjóði Reykjavíkur en
tilgangur sjóðsins er að styð
ja við verkefni sem stuðla að
bættu mannlífi, eflingu félags
auðs, fegurri ásýnd borgar
hverfa, auknuöryggi íhverfum
borgarinnar og samstarfi íbúa,
félagasamtaka eða fyrirtækja
viðborgarstofnanir.

Fimm millj ón ir króna voru 
veitt ar að þessu sinni. „Við 
vilj um efla frum kvæði íbúa í 
hverf um borg ar inn ar,“ seg
ir Ólöf Örv ars dótt ir sviðs stjóri 
um hverf is og skipu lags sviðs 
Reykja vík ur borg ar. 

Fjór ar um sókn ir fengu 600 
þús und króna styrk, m.a. Mynd
list ar skóli Reykja vík ur og sam
starfs hóp ur í Norð ur mýr inni. 
Mynd lista skól inn fékk styrk til 
að halda Norð ur mýr ar há tíð 2013 
og til að halda mynd list ar nám

skeið fyr ir ung linga í Breið holti. 
Grænn og ör ugg ur Hað ar stíg ur 

fékk 310 þús und króna styrk fyr ir 
verk efn ið.

Grænn og ör ugg ur Hað ar stíg ur 
hlaut styrk úr Hverfa sjóði

Haðarstígur.

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s
34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvast

Kjöraðstæður til raforkuvinnslu

Bíltúr á Búrfell
Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er skemmtileg 
og lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. Akstur frá Reykjavík tekur 
aðeins um eina og hálfa klukkustund og við erum alltaf með 
heitt á könnunni. Skammt fyrir norðan stöðina standa vindmyllur 
Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi. Alla laugardaga 
í júlí tekur starfsfólk á móti gestum við vindmyllurnar kl. 13-17.

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Kröflustöð 
Jarðvarmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leiðsögn um Kárahnjúka 
mið. og lau. frá kl. 14-17. Nánari upplýsingar á  
www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Sæluostar úr sveitinni, Svan
dís Kandís, Saltverk, Sandholt,
Bergsson mathús og Búrið eru
meðal ótal rekstraraðila sem
takaþátt ímatarmarkaði áveg
umumhverfisogskipulagssviðs
borgarinnar.  Markaðstorgið
verðuráLækjartorgiallalaugar
dagaíjúlífrá11.00til16.00.

Torg ið mun ilma af ýmsu góð
gæti frá ólík um að il um en má þar 
nefna brauð, sæta brauð, ávexti, 
græn meti, osta, ólíf ur, þurrk að 
kjöt og til bú inn mat sem hægt 
er njóta á torg inu eða taka með 

heim. Eir ný hjá osta versl un inni 
Búr inu mun sjá um mark aðs
stjórn en hún hef ur mikla reynslu 
af mark aðs haldi bæði hér lend is 
og er lend is. Von ast er til þess að 
um 12 sölu að il ar verði á staðn
um á hverj um laug ar degi en hver 
mark aðs dag ur verð ur með mis
mun andi sölu að il um.

Um gjörð mark aðs ins verð ur lit
rík og skemmti leg og mun setja 
svip sinn á mið bæ inn. Hug mynd
in er að flutt verði lif andi tón list 
alla mark aðs dag ana. 

Mat ar mark að ur á 
Lækj ar torgi í júlí

Mararmarkaðurinnnýturstraxtöluverðravinsælda.

Framkvæmdirerulokshafnar
viðaðþrengjaHofsvallagötuog
gera við götuna neðan Hring
brautar hjólastíga. Því hljóta
Vesturbæingaraðfagna.

All langt er síð an fyrst var rætt 
um að gerð ir að þessu tagi en ekki 
hef ur orð ið að sam þykkt þar að 
lút andi, hvað þá fram kvæmd um 
fyrr en nú. Von andi lýk ur þess um 

fram kvæmd um sem allra fyrst, 
og helst áður en skól ar hefja 
starf semi að nýju upp úr miðj um 
ágúst mán uði. En hálfn að verk þá 
haf ið er!

Framkvæmdirnareruákaflegaskrautlegareinsogglöggtmásjá.

www.borgarblod.is

Hofs vallagat an að þrengj ast



Fyrirnokkruurðu fastagestir
í morgsund í Vesturlaug var
ið við að gamla trégrindverkið
sunnan við laugina hafði verið
fjarlægtvegna framkvæmdaog
viðblastiþettayndislegaútsýni
á trjágróður handan laugarinn
arogvíðátta.

Einn sund gest anna seg ir það 
þeirra til lögu að ekki verði sett 
upp tré grind verk aft ur eins og 
ver ið hef ur, held ur gegn sætt 
grind verk, eins og nú er sett víða 
við sund laug ar, bæði í Reykja vík 
og úti á landi. Þau eru ým ist úr 
neti, plex i gleri eða hertu gleri. 
Marg ir höfðu að orði við þess
ar breyt ing ar að það hefði and
að létt ar við út sýn ið, en það er 
einmitt einn til gang ur sund laug
anna að slaka á, þjálfa og anda 
létt ar. Gegn sætt gætti ekki að 
trufla nær liggj andi byggð þar 
sem trjá gróð ur hyl ur nær liggj
andi hús al gjör lega og tölu verð 
fjar lægð er að bak lóð um húsa 
við Eini mel. Sund lauga gest irn
ir telja að þetta myndi breyta 
ímynd Vest ur bæj ar laug ar veru
lega sem væri til mik illa bóta, 
en tal ar margt yngra fólk um að 
laug in sé meira lok uð og óaðl
að andi en marg ar aðr ar laug ar 
í bæn um. Breyt ingt ar fela m.a. 
það í sér að nýi pott ur inn verð
ur færð ur svo hann snúi bet ur 
að sól, gömlu pott arn ir verða 
áfram, lóð in stækk uð og gler að 
hluta í nýrri girð ingu.

Eva Ein ars dótt ir, for mað
ur Íþrótta og tóm stunda ráðs 
Reykja vík ur, seg ir að áætl að sé 
að hluti grind verks ins verði ein
mitt gegn sætt svo gróð ur blasi 
við. ,,Það var einmitt mín hug
mynd þeg ar ferl ið fór af stað svo 
það gleð ur mig að ykk ur hugn ist 
slíkt vel. En með íbúa byggð svo 
nærri var ekki talið heppi legt 
að hafa allt grind verk ið þannig,” 
seg ir Eva Ein ars dótt ir.
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Gegn sætt grind verk í stað 
tré verks og nýr pott ur

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s
34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvast

Kjöraðstæður til raforkuvinnslu

Bíltúr á Búrfell
Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er skemmtileg 
og lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. Akstur frá Reykjavík tekur 
aðeins um eina og hálfa klukkustund og við erum alltaf með 
heitt á könnunni. Skammt fyrir norðan stöðina standa vindmyllur 
Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi. Alla laugardaga 
í júlí tekur starfsfólk á móti gestum við vindmyllurnar kl. 13-17.

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Kröflustöð 
Jarðvarmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leiðsögn um Kárahnjúka 
mið. og lau. frá kl. 14-17. Nánari upplýsingar á  
www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Vantar rúmgott einbýlishús 
í Vestubænum 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Fasteignasölunni Mikluborg hefur 
verið falið að leita að einbýlis-
húsi í vestubænum eða Skerjafirði 
fyrir ákveðinn kaupanda Verðhug-
myndir 90-120 millj. Um er að ræða 
sterkar greiðslur og rúman afhend-
ingartíma fyrir réttu eignina.

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Vesturbæjarlaug:

Fyrirhugaðir pottar samanstanda af vaðpotti (barnapotti) með leik-
tækjum, nuddpotti og hvíldarpotti. Á milli nudd og hvíldarpottanna 
verður komið fyrir herðanuddi. Iljanudd er einnig fyrirhugað í nudd-
pottinum.

Núverandi sundlaugasvæði er rýmkað og girt til að sólar njóti sem 
best við pottana. Núverandi plastpottur og barnapottur verða fjar-
lægðir. Jarðhýsi er komið fyrir við pottana sem hýsir hreinstæki o.fl.
 
Vatnsyfirborði pottanna er lyft um 45 sm. frá laugabakka til að 
auðvelda aðgengi fatlaðra.

FJÖLSKYLDUPOTTAR
Nú standa yfir framkvæmdir við að koma fyrir fjölskyldu-
vænni samstæðu heitra potta við Vesturbæjarlaug.

VERKLOK ÁÆTLUÐ
31. OKTÓBER

2013

Ný girðingNý girðing

Núverandi 
girðing Barna-

fjölskyldupottur

Barnalaug

Leiktæki

Gufubað

Heitur 
pottur

Heitur 
pottur

Heitur 
pottur

Heitur 
pottur

Nuddpottur
Axlar- 
og iljanudd

Hvíldarpottur

Framkvæmdir í Vesturbæjarlaug

•   Nýji potturinn færður – snýr betur að sól
•   Gömlu pottarnir verða ekki fjarlægðir
•   Lóðin stækkuð
•   Gler að hluta í nýrri girðingu

Breytingar eftir ábendingar laugargesta

Framkvæmdireruhafnar.

FyrirhugaðarframkvæmdiríVesturbæjarlaug.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
fm

ag
n@

m
i.i

s

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188
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Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 - 691 0919
athofn@athofn.is - akralandi 1 - 108 reykjavík

Einar Leif Nielsen er uppal
inn Vesturbæingur, stúdent frá
stúdent frá Menntaskólanum í
ReykjavíkogmeðB.Sc. í iðnað
arverkfræðifráHáskólaÍslands.
Aðprófi loknu lá leiðin tilDan
merkuríframhaldsnámþarsem
EinarlaukM.Sc.prófiíhagnýtri
stærðfræði árið2006. Síðanþá
hefurEinar starfaðá Íslandiog
lengst í fjármálatengdum störf
um,núíÍslandsbanka.

Hann gaf ný lega út vís inda
skáld sögu, Hvít ir múr ar borg
ar inn ar sem er fyrsta skáld saga 
Ein ars en hann hef ur ávallt skrif
að mik ið þó það hafi ekki ratað 
á op in ber an vett vang fyrr. Bók in 
hef ur feng ið nokk uð góð ar við
tök ur og var í 6. sæti met sölu
lista Ey munds son yfir kilj ur  og í 
9. sæti á að al l ista ís lenskra bóka 
vik una 12/0619/06/13. Hún kom 
fyrst út sem raf bók og gekk al veg 
ljóm andi vel. Sat til að mynda í 1. 
sæti met sölu lista Skinnu í 9 vik ur.

Allt falt fyr ir rétt verð
Í Hvít um múr um borg ar inn ar 

lýs ir Ein ar Leif Niel sen fram tíð ar
sýn þar sem allt er falt fyr ir rétt 
verð, hverfi eru af girt og ólík ar 
stétt ar að skild ar. Þetta er áhuga
verð vís inda skáldaga sem sæk ir 
í sama brunn og Cyber punk og 

Bla de Runn er. Þeim sem standa 
ekki við skuld bind ing ar sín ar er 
vís að úr borg inni eða jafn vel tekn
ir af lífi. Lex Absque er starfs mað
ur Veg ar ins sem inn heimt ir skuld
ir fyr ir stór fyr ir tæk ið Mamm on. 
Þeg ar fjár mála stjóri fyr ir tæk is
ins er myrt ur kem ur það í hlut 
Lex að leysa mál ið. Morð ing inn 
er auð fund inn en Lex er ósátt
ur við lykt ir máls ins og ákveð ur 
að leita sann leik ans upp á eig in 

spýt ur. Þar með set ur hann af 
stað at burða rás sem mun hafa 
áhrif á alla borg ar búa. Bók in er 
gef in út af bóka út gáf unni Rún atý 
sem legg ur áherslu á út gáfu bók
mennta sem alla jafna hafa lít ið 
sést hér lend is,s .s. hroll vekj ur, 
fantasí ur og vís inda skáld sög ur. 
Rún a týr merk ir guð rún anna, eða 
sá sem vald ið hef ur yfir rún um, 
sem verð ur að telj ast skemmti
legt nafn á bóka út gáfu.

Hvít ir múr ar borg ar inn ar

EinarLeifNielsen.

- vís inda skáld saga eft ir Vest ur bæ ing inn Ein ar Leif Niel sen

Café Retro á Grandagarði
opnaði fyrir skemmstu, en
þessi veitingastaður er til húsa
í gamla Slysavarnarfélagshús
inu. Veitingastaðinn eiga og
reka Sandra Guðmundsdótt
irogMagnúsMagnússon. Ídag
eru þarna sæti fyrir 25 manns
en Magnús segir að til standa
að stækka. Frábært útsýni
er fyrir gesti staðarins yfir
hafnarsvæðið.

,,Við erum með súpu og brauð 
í há deg inu, alltaf með sjáv ar rétt
ar súpu en súpa dags ins er af 
ýms um teg und um,” seg ir Sandra. 

Allt okk ar brauð, kök ur og ann
að með læti er heima bak að, við 
bjóð um m.a. upp á hjóna bands
sælu, alls kon ar muffins, belgísk ar 
vöffl ur sem eru mjög mat ar mikl ar 
og með þeim er bor ið fram súk
kulaði og rjómi. Á okk ar mat sæli 
ættu all ir að finna eitt hvað við 
sitt hæfi, allt frá börn um til eldri 
borg ara. Við bjóð um einnig upp 
á há gæða ítalsk kaffi, Bononi, og 
selj um einnig kaffi baun ir af þess
ari gerð sem og mal að kaffi.” Þau 
Sandra og Magn ús segja að það 
verði eng inn svik inn af þessu 
ítalska kaffi.

Allt með læti á 
Café Retro er 
heima bak að

SandraGuðmundsdóttirogMagnúsMagnússonápallinumutanvið
CaféRetroþarsemhægteraðsetjastniðurmeðveitingarþegartil
þessviðrar.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

Á afgreiðslufundi bygginga
fulltrúaReykjavíkurborgar fyrir
skömmu var tekið fyrir erindi
Ara Ingimundarsonar að Víði
mel62,enhannsóttiumleyfitil
aðhækka ris,byggja tvokvisti
ogsvaliráfjölbýlishúsiðaðVíði
mel62.

Með um sókn inni fylgdi sam
þykki með eig enda á lóð, og 
út skrift úr gerða bók emb ætt is
af greiðslu fund ar skipu lags full
trúa frá 21. júní sl. ásamt um sögn 
skipu lags full trúa dags. 20. júní sl. 
Af greiðslu var frestað með til vís
an til um sagn ar skipu lags full trúa 
frá 17. júlí sl.

Fyr ir spurn barst til bygg inga
full trúa frá Plús arki tekt um og 
Har aldi Ingv ars syni þar sem 
spurt er hvort hvort leyft yrði 
að lyfta þaki yfir suð aust ur
hluta húss ins á lóð inni nr. 12 við 
Banka stræti. Út skrift úr gerða
bók skipu lags full trúa frá 19. júlí 
sl. ásamt um sögn skipu lags full
trúa dags. 22. júlí sl. fylgdi með 

fyr ir spurn inni. Tek ið var já kvætt 
í um sókn ina að upp fyllt um upp

fyllt um skil yrð um sbr. um sögn 
skipu lags full trúa frá 22. júlí sl.

Víði mel ur 62 tek ur 
vænt an lega breyt ing um

Víðimelur62ermyndarlegbygging frá fyrrihluta síðustualdar, en
þolir vel að byggt sé við hana kvistir og svalir. Væntanlega gerist
þaðþegarákveðinskilyrðibyggingafulltrúahafaveriðuppfyllt.

Í byrjun sumars undirrit
uðu fulltrúar frá Höfuðborg
arstofu og Landsbankans
samstarfssamning til tveggja
áraenmeðhonumerstaðfest
aðbankinnmuniáframvera
helstibakhjarlMenningarnæt
ur eins og hann hefur verið
fráupphafi,eðaí17ár.

Lands bank inn hef ur auk 
þess að vera mátt ar stólpi 
Menn ing ar næt ur, einnig verði 
virk ur þátt tak andi og jafn
an hald ið úti metn að ar fullri 
dag skrá í úti búi bank ans við 
Aust ur stræti. Sl. þrjú ár hef ur 

fjár stuðn ing ur bank ans ver
ið nýtt ur til að veita styrki úr 
Menn ing ar næt ur potti sem 
renna beint til lista manna sem 
koma fram á Menn ing arnótt. 
Í ár verð ur kast ljós inu beint 
að gömlu höfn inni og verk efn
um sem tengj ast henni en sú 
teng ing er þó ekki skil yrði fyr ir 
styrk veit ingu. Ind verskra áhri
fa mun einn ing gæta á menn
ing arnótt, sem er 24. ágúst 
nk. Styrk ir úr Menn ing ar næt
ur potti eru á bil inu 50.000 – 
200.000 krón ur og eru veitt ir 
jafnt ein stak ling um og hóp um. 

Stefnu mót við Menn ing arnótt 2013
- kast ljós inu beint að gömlu höfn inni

Samstarfssamningurinn undirritað
uríHörpuenþaðgerðuEinarBárð
arson forstöðumaður Höfuðborg
arstofu og Jensína Kristín Böðvars
dóttir framkvæmdastjóri Þróunar
ogmannauðshjáLandsbankanum.
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ÁfundiborgarráðsReykjavík
ur fyrir skömmuvar lögð fram
tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálf
stæðisflokksþarsemsegirm.a.:

, ,Borg ar ráð beini  því  t i l 
um hverf is og skipu lags sviðs að 
grip ið verði til virk ari að gerða 
gegn varg fugli í Reykja vík. M.a. 
verði grip ið til hertra að gerða 
gegn mávi við Tjörn ina og til að 
stemma stigu við máva varpi í eyj
um á Kolla firði.” Af greiðslu var 
frestað en m.a. hef ur ver ið rætt 
að leyfa leyfa að máv ur verði 
skot inn en marg ir fugl ar forð

ast þau svæði þar sem fugl ar að 
sömu teg und hafa ver ið skotn ir.

Enn frem ur hef ur ver ið lögð 
fram til laga borg ar ráðs full
trúa Sjálf stæð is flokks þar sem 
seg ir: ,,Borg ar ráð bein ir því til 
um hverf is og skipu lags sviðs að 
efnt verði til átaks í því skyni að 
bæta um hirðu á opn um svæð um 
og við um ferð ar göt ur í borg inni. 
Ekki síst þarf að huga bet ur að 
grasslætti í eystri hverf um borg
ar inn ar.” Af greiðslu þess ar ar til
lögu var einnig frestað.

Rætt um að gerð ir gegn 
varg fugli í borg ar ráði

Vargfuglinn hefur gert sig heimankominn í Tjarnarhólmanum,
erþaraðflestramatitilmikillaróþurftar.

„Ég hef verið viðloðandi verslun og verslunar
stjórn frá 1996,“ segir Geir Magnússon nýráðinn
verslunarstjóriNettóíÖrfiriseyenversluninverður
opnuðföstudaginn2.ágústnæstkomandi.Verslun
iner tilhúsaviðFiskislóðþarsemverslun Iceland
var tilhúsaogþaráðurEuroprisumnokkurraára
skeið.GeirstarfaðiumtímahjáBónusogeinnighjá
MagasinduNordíKaupmannahöfn.

„Ég fór til náms til Dan merk ur og fékk vinnu 
í Magasin du Nord á sumr in. Það var nokk uð sér
stakt fyr ir mig Ís lend ing inn að fara að vinna á kassa í 
danskri versl un. Mað ur þurfti að hafa dönsku töl urn ar 
á hreinu sem eru nokk uð öðru vísi en okk ar og einnig 
skand ína vísk ar töl ur. Dan ir eru líka með aura sem var 
nýtt fyr ir mér en þeir hættu með 25 eyr ing inn á með an 
ég starf aði þarna og þá voru bara fimm tíu aur arn ir eft
ir.“ Geir seg ir að þótt gott hafi ver ið að búa og starfa 
í Dan mörku hafi hann ver ið far in að sakna heima hag
anna. „Í fyrstu var ég ekki með nein ar ákvarð an ir um 
að flytja heim aft ur þótt fyr ir ætl an ir um að setj ast að 
í Dan mörku breytt ust síð ar. Ég flutti heim árið 2010 
beint í krepp una en það breytti litlu fyr ir mig. Fjöl
skyld an og ýmis tengsl hér heima tog uðu í mig. Engu 
að síð ur þá bý ég að þeirri reynslu sem ég hlaut bæði í 
námi og starfi ytra og vona að hún komi mér til góða á 
nýj um starfs vett vangi hér heima.“  

Ger seg ir að áhersla verði lögð á fjöl breytt og 
skemmti legt vöru úr val í hinni nýju versl un Nettó í 
Örfirisey. Garn ið verði til sölu frá fyrsta degi en marg
ar kon ur sæk ist eft ir að geta keypt efni í prjóna skap inn 
sem virð ist fara vax andi ef mið að er við áhuga á garn
inu. Þá verð ur lögð mik il áhersla á orku sparn að og í 
því sam bandi verða all ir fryst ar í versl un inni með gler
lok um en með því get um við spar að allt að 13 millj ón ir 
króna á ári með minni raf orku þörf. 

Spara sem svar ar orku notk un 
níu heim ila

Í frétta til kynn ingu frá Sam kaup um, sem reka Nettó
versl an irn ar seg ir að um tíma hef ur ver ið unn ið mark
visst að því að spara raf orku og bæta með höndl un og 
gæði frysti vara í lág vöru verðs versl un um Nettó. Þetta 
er m.a. gert með því að setja gler lok á 28 frysta í Nettó 
versl un um lands ins að er lendri fyr ir mynd. Með þess
um breyt ing um spar ar hver fryst ir fyr ir sig um 35.000 
kílóvatt stund ir á ári, eða sem nem ur orku notk un níu 
með al stórra heim ila. Í krón um talið nem ur ár leg ur 
sparn að ur hvers fryst is um 470 þús. kr. mið að við 
raf orku verð til heim ila. Nettó mun með þess um hætti 
spara ár lega tæp lega millj ón kílóvatt stund ir raf magns 
eða álíka orku og árs notk un 250 með al stórra heim ila. 
Heild ar sparn að ur vegna þess ara breyt inga á fryst un
um verð ur því sam tals um 13 millj ón ir króna mið að 
við raf orku verð til heim ila. Einnig kem ur fram að með 
þess um breyt ing um hald ast gæði mat vör unn ar bet ur 

þar sem hita stig er mun stöðugra, ís mynd un verði 
minni, auk þess sem orku sparn að ur inn muni leiða til 
verð lækk un ar á fryst um mat vör um. Raf orku sparn að
ur inn er hluti af stefnu Nettó í gæða og um hverf is mál
um. Í lok maí sl. voru lok að ir fryst ar komn ir notk un í 
Nettó í Mjódd, Reykja nes bæ, Borg ar nesi og Ak ur eyri. Í 
byrj un ágúst bæt ist við ný Nettóversl un á Grand an um 
við gömlu höfn ina í Reykja vík. End ur bót un um á fryst
um verð ur lok ið í öll um ell efu versl un um Nettó um allt 
land á næstu 12 til 18 mán uð um.

Ótt umst ekki sam keppn ina
Það er mat for ráða mann Nettó, eft ir að hafa fylgst 

með mæl ing um í lok uð um fryst um und an far ið, að 
gæði fros inna mat væla hafi auk ist mik ið vegna þess að 
kæl ing er bæði meiri og stöðugri en í opn um fryst um. 
End ur bæt urn ar leiða einnig til þess að minna verð
ur farg að af skemmd um frysti vör um sem er já kvætt 
um hverf is vænt skref í með höndl un frysti vara hjá 
Nettó. Um hverf is væn LED lýs ing er í lok um frystana 
sem eyk ur sýni leika mat var anna og auð veld ar val 
neyt enda á frysti vör um. „Við ótt umst ekki sam keppn
ina en ger um okk ur grein fyr ir erf iðu svæði. En ætl um 
okk ur stóra hluti og bíð um spennt ir eft ir að takast á 
við kom andi verk efni. Við telj um að Nettó eigi fullt 
er indi inn á þessa svæði,“ segir Geir.

Nettó opn ar í Örfirisey
á föstu dag inn

Geir Magnússon nýráðinn verslunarstjóri Nettó í
Örfirisey.

Akið varlega, spennið beltin
Verslunarmannahelgin

framundan!

Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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Anna Krist ín Fen ger er fædd 
snemma vors 1958, upp al in á 
Lyng haga 7 til 13 ára ald urs 
þeg ar hún flutti yfir göt una og 
þar átti hún heima þar til hún 
hleypti heim drag an um. For
eldr ar henn ar voru Geir Ul rik 
Fen ger og Krist ín Guð munds
dótt ir Fen ger og hún á tvö 
systk ini, eldri bróð ir sem heit ir 
Pét ur Ul rik Fen ger og starfar 
hjá inn an rík is ráðu neyt inu og 
yngri syst ir, Idu Hildi Fen ger 
sem er hús móð ir í Mos fells bæn
um.

Móðurafi Önnu Kristínar átti
matvöruverslun á Skólavörðu
stígnum, þar sem síðar var frí
merkjaverslunenversluninhét
Verslun Guðmundar Guðjóns
sonar.ÞarstarfaðiKristínmóð
ir Önnu Kristínar  lítils háttar
en mun meira hennar bróðir
sem síðar tók við búðinni  og
þar var Anna Kristín stundum,
bæði sem barn og unglingur.
Pabbi Önnu Kristínar starfaði
hjá skóversluninniHvannbergs
bræðrum sem fyrst var í húsi
Eimskips við Pósthússtræti en
síðar á Laugavegi 24 og Lauga
vegi71,enversluninaáttiJónas
Hvannberg. Þegar hann deyr
tekursonurJónasar,Gunnarog
tengdadóttirin,Ebba,viðrekstri
skóbúðarinnar.

Þaðbjuggueinnigtværsystur
mömmuviðLynghagann,Karít
asmóðir JóhönnuSigurðardótt
urogBorghildursvosamgangur
var mikill þarna á Lynghagan
um,ogviðsystkinabörninvoru
býsnanáin.Samkvæmthefðinni
gekkég íMelaskólannogsíðan
íHagaskólaenþegarégútskrif

aðist þaðan fór ég að vinna á
skrifstofunni íHéðniogvarþar
í eitt ár. Þá ákvað ég að fara í
sjúkraliðanámogútskrifaðistfrá
Sjúkraliðaskólanumsemekkier
til lengurennámiðhefur flust í
Fjölbrautarskólann íÁrmúla.Ég
varáþessumárumekkertviss
í hvað ég vildi gera eða læra,
varallsekkertþessibókakona,
var hrifnari af einhverju verk
legu. Ég starfaði sem sjúkraliði
til ársins1983,m.a. ágjörgæsl
unni á Landspítalanum, vöku
deildinni, en hætti síðan því
starfiog réðimig til gamla Iðn
aðarbankans. Þegar bankarnir
sameinuðusthætti ég og fylgdi
lögmannibankanssemstofnaði
eigin lögmannsstofu,ogþarvar
ég í 16ár.Áðurenþaðgerðist
var ég farastjóri í þrjú sumur
hjá Kjartani hjá Ístravel í ferð
um til Búlgaríu meðan ég var
ávökudeildinni en fékk leyfi til
aðtakaaðmérfararstjórninatil
Búlgaríu. Þetta var hrein ævin
týramennska sem datt í fang
ið á mér, og ég dreif mig bara
af staðendabara tvítug til í að
prófaeitthvaðalvegnýtt.Þetta
voru skemmtileg sumur og eft
irminnaleg og þroskandi tími.
Það fóru margir Íslendingar til
Búlgaríuáþessumtíma,enþetta
var fyrir ferðir til tannlækna í
Búlgaríu. ÍdagstarfaéghjáLíf
eyrissjóðiverslunarmanna,byrj
aðiþarárið2006.“

HandboltiíKRogballett
íÞjóðleikhúsinu

Æskuárin voru svona hefð
bundin,heldég.Égfórauðvitað

í KR og spilaði þar handbolta
framaðunglingsárunum, líklega
15eða16ára.Svovarégeinnig
íballett íÞjóðleikhúsinuogþað
var einnig ákaflega skemmti
legt,enhvortásinnmáta,hand
boltinn og ballettinn. Ég hætti
mjög skyndilega í ballettinum,
enástæðanvarsúaðhafðiverið
aðstyttamér leiðheimog fékk
sár á augað svo um það þurfti
að binda. Ég var að fara í próf
í Þjóðleikhúsinu, en á mig var
ekkerthlustaðþegarégbaðum
frest til að taka prófið, ég gæti
ekkidansaðmeðsárabindi fyrir
öðru auganu. Ég varð ákaflega
svekkt,fannstþettaósanngjarnt
ogmikil stífni,enéghefðiþurft
aðbyrjaafturásamaprógrammi
næsta vetur. En ég var ekkert
hætt,fórm.a.umtímaífimleika
íKRhúsinu.Eftiraðþessutíma
bililaukíæskuminnihefégekki
sundað íþróttir, efundanskildar
eruskíðaferðir,hérheimaefþað
snjóar, en einnig erlendis. Son
urinnæfðiáskíðumhjáVíkingi

ogég fóroftmeðhonumuppá
Hengilssvæðið.

Mínir bekkjarfélagar í barna
skóla eru mér margir minnis
stæðir,ogsumirnokkuðþekktir
íþjóðlífinueinsogFinnurSvein
björnsson sem var um tíma

bankastjóri Kaupþings eftir að
endurreisnþessbankahófstog
Hilmar Oddsson kvikmynda
gerðarmaður.Þaðvarmjögstór
krakkaskari á þessum árum á
Lynghaganum þegar ég var að
alastþarupp,ogauðvitaðeinnig
ínæstugötum.Ásumrinvarfar
iðútaðleikaogekkertaðkoma
inn fyrr en hallaði degi, og oft
vargatangerðaðleiksvæðienda
varbílaumferðaðeinshlutiþess
semhúnerídagsvooftfengum
viðaðveraífriðimeðokkarleik
á miðri götunni, m.a. í brennó.
Þaðvareinnigvinsæltað fara í
yfirog tilþessvarnotaðhúsið
aðLynghaga13enþarbjósyst
irGeirsHallgrímssonar,semþá
varborgarstjóri.Húsiðvarlægra
en önnur hús við götuna og
hentaðiákaflegavel,enalltafvar
beðiðumleyfi. Íhúsinubjóauk
þessstelpasemvarásvipuðum
aldri. Oft var farið í fótbolta á
svæðinu milli Tómasarhaga og
Lynghaga þar sem nú er róló
völlur, farið í kíló eða eitthvað
annað.Viðvorumeinsmikiðúti
ogviðgátumogmáttumogþað
varekkertkynjaskipt,strákarog
stelpur voru saman. Stundum
vareinhvertogstreitaviðkrakka
íöðrumgötum,enþaðvarmeira
stríðniogégheldalltaf í góðu,
engin líkamleg átök eða slags
mál.Þaðurðuminnstakostiekki
neinireftirmálarsemégmaneft
ir.

Varðsvolítilluppi
Égvar svolítill uppiþegarég

var í Hagaskóla og vildi svolít
ið faramínareigin leiðir,ogég
heldaðmammahafihaftnokkr
aráhyggjurafmér.Yngri systir
mín var hins vegar alltaf  svo
blíðoggóðogbróðirminnmeiri
námsmaður sem stóð sig vel í
skóla.Égvar íeinhverribaráttu
áþessumárum.

ÉgbýnúnaíKópavogienhélt
lengi vel að úr Vesturbænum
mundiégaldrei flytja.Égkeypti
mínafyrstuíbúðáSkeljagranda,
þarætlaðiégaðvera,systirmín
búinaðkaupaíbúðáAflagranda
íVesturbænumsvoaldrei stóð
til að flytjaaustur fyrir læk.En
þegarégseldi íbúðina fluttiég í
Grafarvoginn, en ég viðurkenni
að það var mjög mikið átak,
komin langt frá Vesturbænum.
Eneftiraðégvarkominnþang
að losnaði um þessi tök sem
þetta ágæti hverfi, Vesturbær
inn,hafðihaftámér.Ídaglangar
migekkertað  flytjaþangað,en
áákaflegagóðarminningarþað
an.Þaðvarákaflegagottaðalast
uppáLynghaganum.

Bernskuminningar úr Vesturbænum
Anna Krist ín Fen ger rifj ar upp bernsku ár in á Lyng hag an um, leik ina sem far ið var í, oft á 
göt unni, skóla göngu, íþrótta iðk un í KR, balltett iðk un sem fékk snögg an endi og far ar stjórn 
til Búlgaríu.

VarákaflegagottaðalastuppáLynghaganum

Að vaxa úr grasi, fal lega og þjóð lega klædd.

Með eig in mann in um, Herj ólfi 
Guð jóns syni.

Anna Krist ín á ungra aldri, kát og glöð.

Með mömmu á ferða lagi.

Út skrift fagn að úr Sjúkra liða
skól an um.
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Afmælisrit Félags áhugafólks
um íþróttir aldraðra ( FÁÍA), er
komið út og segir brot af sögu
félagsins fyrstu25árin.Félagið
var stofnað árið 1985 af mikl
umhugsjónamönnun,þeimGuð
rúnuNielsen,ElísabetuHannes
dóttur, Þorgerði M.Gísladóttur
ogÞorsteiniEinarssynisemsátu
íundirbúningsnefndogvarGuð
rún Nielsen formaður félagsins
fyrstu 25 árin. Öll stjórnarstöf
félagsinshafaveriðunninísjálf
boðavinnu. Núverandi formað
urerÞóreyS.Guðmundsdóttir,
íþróttakennari.

Afmælisritið Aldrei of seint
er veglegt rit, 200 blaðsíður að
stærð með um 160 litmyndum
sem prýða bókina. Bókin fæst
á skrifstofu Ungmennafélags
Íslands en hún er fróðleg heim
ildoginniheldurforvitnilegarfrá
sagnir höfundar. Félagsstarfið á
Aflagrandahefurtekiðþátt ísýn
ingum og mótum. Með jákvæð
um huga hafa stjórnarmenn og
félagar bryddað upp á mörgum
nýjungum íheilsuræktog lífsstíl
aldraðraoglagtáhersluáaðþað
séAldreiof seintaðhefja reglu
lega hreyfing, styrkja þannig
líkamaogsál spyrnaámóti elli
hrörnun. Félagið hefur haldið
sérstakaútidagaogratleiki, sund
dagaogsæluvikuráLaugarvatni
þarsemíþróttir,söngurogleikur

voruífyrirrúmi.Einnigeruhaldn
ar sívinsælar ,,öskudagshátíðir“
í íþróttahöllinni í Breiðholti þar
sem mörg hundruð manns hafa
safnast samanáhverjuári til að
gleðjast,dansasamanogsyngja.
ÞarhafahóparúrAflagrandatek
iðþáttogsýnt írþóttirogdansa.
Félagiðhefurhaldiðmótíboccia

og pútti, en síðast en ekki síst
hafa þeir haldið námskeið fyr
ir kennara og leiðbeinendur í
íþróttumaldraðraannaðhvortár
og ferðastútumallt tland til að
haldaþarnámskeiðfyrirkennara
ogáhugasamt fólkumhreyfingu,
lífsstílogíþróttir.
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Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

www.borgarblod.is

Aldrei of seint
- ný bók eft ir Þóri S. Guð bergs son

Höfundurinn,ÞórirS.Guðbergsson,viðæfingar.

Félagáhugafólksumíþróttiraldraðra:

ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3 | Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 9–18. Laugard. kl. 9–16. Opið á sunnudögum í allt sumar 10 – 14

Barnavöðlur
Þessar hafa heldur betur slegið í 
gegn. Hvort heldur sem er í veiðina 
eða leikskólann. 
Aldrei aftur blautir fætur. 
Grænar, bleikar, bláar og 
mosagrænar.
St.22 – 41

Verð frá 9.900 kr  

Ný sending af Polaroid gleraugum

Poki og bönd fylgja 
öllum gleraugum 

Verð frá 3.900 kr 

Ódýra fluguveiðisettið 

Frábært 
flugustangarsett. 
Stöng, lína, hjól, 
10 flugur, veiðihúfa 
og taumur.

Aðeins 19.900 kr 

Flökunarhnífar

Góður flökunarhnífur með mjúku blaði og slíðri 

Aðeins 2.500 kr 

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Þaðerbúiðaðveralífogfjör
íVesturbænum í sumar, en frí
stundaheimiliFrostaskjólshalda
úti starfsemi yfir sumartímann
fyrirbörnáaldrinum69ára.

Boðiðeruppávikunámskeið í
senn,ogeruþetta fjölmennustu
námskeiðinsemReykjavíkurborg
býðuruppá.Krakkarnirerubúin
að þeytast um alla borg og eru
ekkiaðlátasmárokogrigninguá

sigfá,þvertámóti!Meðalannars
hafakrakkarnirfariðíheimsókní
Árbæjarsafnið,Nauthólsvík,Fjöl
skylduog húsdýragarðinn, upp
í Hallgrímskirkjuturn, heimsókn
upp á Akranes og búið er að
prófaflestarsundlaugarnaráhöf
uðborgarsvæðinu.Núnaerbyrj
aðsumarfrí,en frístundaheimilin
haldaáframaðleitauppiævintýr
iníágústogframáskólabyrjun.

Félagsmiðstöðin Frosti bauð
upp á smiðjur fyrir 10 – 12 ára
krakka og var ýmislegt brallað.
Brjóstsykursmiðja, hipp hopp
námskeið, kökusmiðja, siglingar,
grill, lunchbeatoghvalaskoðun
var meðal þess sem boðið var
uppá.Fjölbreyttdagskrásemsló
svosannarlegaígegn.

Starf semi í Frosta skjóli 
yfir sum ar tím ann

SumardaguríVesturbænum.
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Níundi og tíundi flokkur KR
drengjavar á  körfuboltamót á
LloretdeMaráSpáni30. júnítil
6. júlí.Ámótinukepptu lið frá
Austurríki,Eistlandi,Frakklandi,
Írlandi, Íslandi, Moldóvu, San
Marínó,Spáni,Svíþjóð,Tyrklandi
og Ungverjalandi. Bæði liðin
stóðusiggríðarlegavelámótinu,

9. flokkurKR sigraðiUngverja
íúrslitaleiknum,en flokkurinner
ríkjandi Íslands og bikarmeist
ari.10. flokkurKRhafnaði íöðru
sætieftirtapgegnUngverjum.Oft
varkepptviðliðsemvoruskipuð
strákumfæddum1996,enKRing
arnirerufæddir1997og1998.Það
gekkekkibaravelhjáKRstrákun
uminnanvallar,heldurvoruþeir
KR til sóma íkurteisiog íþrótta
mannlegriframkomu.

Þjálfari strákanna er Bojan
Desnicasemhefurþjálfaðstrák
anamörgároggertfrábærahlutií
körfuboltanumhjáKR.

KR sigr aði á körfu bolta móti
á Spáni í júní

KR-ingarniráSpáni.

KRingar léku sl. laugardag
gegnÞórí4.flokkikarlaAliðA.
LeikurinnvarliðuríÍslandsmót
inu í knattspyrnu. Leikið var á
gervigrasvellinumþarsemgras
iðvarsagtofblautt!

Leikurinnvarfjörugurlengstaf,
bæðiliðsóttustíttogætluðusér
sigur.Svo fórað lokumaðAkur
eyringarniríÞórunnu3:1.Mark
KR skoraði Ólafur Dagur Thor
lacius.Þóreríefstasætiíkeppni

AliðaAmeð16enKRerí3.sæti
með14stig.

ÍleikBliðaAsemfórframstrax
á eftir snérist dæmið hins veg
ar við, KR vann þann leik 3 : 1.
Þar hefur KR yfirburðastöðu, er
með 21 stig en Þórsarar koma
næstmeð13stig.TvömarkaKR
íþeimleikskoraðiPéturMatthías
SæmundssonenAtliMárHeimis
songerðieittmark.

KR tap aði og
vann gegn Þór

HartbaristumboltanníleikA-liðaAí4.flokkikarla,KRgegnÞór.

KRsendiöflugtliðtilkeppniá
Símamótinu íKópavogi, enþar
kepptu stúlkur í 7. flokkiupp í
5.flokk.

5. flokkur í flokki bliða náði
góðumárangri,stelpurnarurðu í
fyrstasætiísínumflokki.7.flokk
urkvennasendieittliðogkeppti

sembliðogvarí3.sæti ísínum
flokki.

Símamótið er stærsta mótið
sem fram ferhérlendisárhvert,
og þar keppa eingöngu stúlkur.
Breiðablik er framkvæmdaaðili
mótsins.

KR gerði markalaust jafntefli við Glentoran í
heimaleikíFrostaskjóli1.umferðarundankeppni
Evrópudeildar UEFA, en spýttu svo í lófanna í
leiknumáNorðurÍrlandiogunnu3:0.

Glentoranmætti í Frostaskjólið til aðverjastog
tókst það mæta vel. Þeir héldu markinu hreinu
ensóknarleikurinnvarekkimerkilegur.Þeir töfðu
leikinnaföllu tilefniogsettiþað leiðinlegansvipá
leikin.AnnaðeinshefurekkiséstfráþvíKRlékvið
albanska félagiðKSVllazniaShkodër íLaugardaln
um fyrir12árum.Þeir spiluðuðumeiri sóknarleik
á heimavelli, og þá opnaðist vörnin svolítið. Eftir
markalausan fyrri leik í Frostaskjólinuvar ljóstað
KRingar þyrftu að sækja til sigurs, og það gerðu
þeir.GaryMartinkombikarmeisturunumábragðið
erhannvippaðiboltanumyfirmarkvörðGlentoran
í fyrrihálfleik. JónasGuðniSævarssonskoraðisvo
bæðimörkKRíseinnihálfleik.Þaðfyrraá65.mín
útu með glæsilegu skoti upp í markvinkilinn fjær.
Hann innsiglaðisigurinnsvoendanlegameðþriðja
markiKRsemkomíuppbótartíma.

KRmættibelgískaliðinuStandardLiegeíannarri
umferð forkeppninnar.Fyrri leikurinnvar íFrosta
skjóli í Frostaskjóli 18. júlí sl. og vann Standard
Liege öruggan sigur, 3:1. Seinni leikurinn í Belgíu
endaðieinnig3:1fyrirBelganaogerKRþvíúrleikí
áríEvrópudeildUEFA.

LeikurinnÍBelgíuvar16.EvrópuleikurKRoghafa
KRingarhefursigraðí14leikjum,gert13jafnteflien

tapað37sinnum.Markatalaner73147,KR íóhag.
BaldurSigurðsson léksinn29. leik íEvrópukeppni
ogerorðinnnæstleikjahæsturþeirrasemhafaleik
ið fyrir íslensk félög í Evrópukeppni ásamt Heimi
GuðjónssyniogSigursteiniGíslasyni.

KRingargetanúsnúiðséróskiptiraðbikarkeppn
inniogPepsideildkarlaenþeireruítoppbaráttuá
báðumstöðunum.Ámorgun1.ágúst, leikaþeir til
undanúrslita við Stjörnuna í Borgunarbikarnum á
gervigrasvellinumíGarðabæ.

KR mætti ofjörl um sín um í 
Stand ard Liege í Evr ópu deildinni

Baldur Sigurðsson skallar yfir eftir hornspyrnu á
86.mínútuífyrrileikliðsinsgegnGlentoran.

4.flokkurkarla:

KörfuboltanámskeiðhefurstaðiðyfiríKR-heimilinuíFrostaskjóliísumar,ogeruþaðyngstuiðkendurnir
semþaðsækja.Mikilleikgleðierríkjandiáþessumnámskeiðumensamterhaldiðuppimiklumagasem
fylgteríhvívetna.Ámyndinnihefurhersinginnsafnastsamanámiðjunniáðurennæstaviðfangsefniá
námskeiðinuertilkynnt.

Fram tíð ar körfu bolta menn á náms skeiði hjá KR Sigrifagnaðí5.flokkib.

Góð ur ár ang ur á Síma mót inu



lágt verð  
dag & nótt

 

✴ Bylgjan í beinni 
✴ vinnur þú gjafakort  
   frá nettó
✴ landsliðsstelpurnar  
   í fótBolta árita plaköt 
✴ 300 fyrstu fá gjafabréf  
   frá  ísbúðinni valdísi  
✴ 100 fyrstu fá  
   óvæntan glaðning!

Frábær  
opnunartilboð!

velkomin
á opnunarhátíð

opnum 02.08 klukkan 13:00 

velkomin í nýja  
og spennandi verslun
nettó granda - opið dag og nótt


