
Framkvæmdir við endurgerð Hofsvallagötu í
Reykjavíksemtilstóðaðkomutilframkvæmdaá
þessuárimunuaðlíkindumekkihefjastfyrrená
þvínæsta.Drögaðendurhönnungötunnarvoru
lögðfyrirumhverfis-ogskipulagsráðborgarinnar
fyrirskömmuenengarákvaðanirhafaveriðtekn-
arframtíðarskipulaghennar.

Eins og flesta rek ur minni til urðu mjög skipt ar 
skoð an ir um breyt ing ar sem gerð ar voru á göt unni 
í fyrra sum ar og var ætl að að draga úr um ferð ar
hraða, skapa betri skil yrði fyr ir hjól reið ar auk þess 
að fegra um hverfi göt unn ar. Eink um voru gerð ar 

at huga semd ir við skraut muni sem kom ið var fyr ir í 
göt unni og tald ir hafa litla þýð ingu aðra en að tefja 
fyr ir um ferð. Fugla hús sem kom ið var fyr ir í göt unni 
voru tek in nið ur í fram haldi að mót mæl um íbúa í 
ná greni henn ar en blóma kass ar standa þar enn. Ein
nig voru gerð ar mikl ar at huga semd ir við að þess ar 
breyt ing ar næðu ekki til allr ar göt unn ar nið ur að 
Æg is síðu og væru þess að eins vald andi að um ferða
teppa mynd að ist á þeim hluta henn ar sem ligg ur að 
Hring braut inni úr suðri. Í sum ar er ætl un in að vinna 
að hönn un göt unn ar og kynna hug mynd ir þar að lút
andi í haust fyrir íbú um Mel anna og Vest ur bæj a rins. 
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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 BÍLASTÆÐIEkkertgertvið
Hofsvallagötuísumar

- bls. 4-5
Viðtal við

Friðrik í Melabúðinni

- bls. 10
Sumarhátíð í 
Frostaskjóli

- bls. 15
Íþróttir

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Hagamel 39 - Sími 551-0224 pr
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...úr kjötborði
frá fimmtudegi til mánudags
meðan birgðir endast. Amerísk

bláber
aðeins
469 askjan

Svínakjötstilboð!
Úrbeinaður hnakki, kótelettur og lundir

Ekki er ætl un in að fara í nein ar fram kvæmd ir við Hofs valla götu í sum ar og óljóst hvern ig gat an muni 
líta út til fram búð ar.



Sækirumaðildað
fjölmeningarborgum

Reykjavíkurborg mun sækja
um aðild að verkefninu fjöl
menningarborgir sem rekið er
af Evrópuráðinu. Borgarráð
hefur samþykkt tillögu borgar
stjóra um að mannréttindaskrif
stofa sæki um aðild fyrir hönd
Reykjavíkurborgar.

Verkefnið styður borgir í að
endurskoða stefnumótun út frá
sjónarhorni fjölmenningar íþeim
tilgangiaðmótaheildstæða fjöl
menningarstefnu tilþessaðgera
borgunum betur kleift að stýra
fjölbreytileikanum í jákvæðarátt
ir og raungera hin auknu gæði
sem fjölbreytileikinn felur í sér.
DagurB.Eggertssonborgarstjóri
segir á vef Reykjavíkruborgar
margbreytileikann skipta miklu
máli.„Þátttakaokkaríþessuverk
efniendurspeglar fyrstog fremst
áframhaldandi áherslu á fjöl
menninguíReykjavík.Þaðermik
ilvægtaðlæraafreynsluannarra
borga og þess vegna ætlum við
að taka þátt í þessu spennandi
verkefni.“Þátttökurétt í verkefn
inuhafaeinungisborgirmeðað
minnstakosti30þúsund íbúaog
þurfaminnst5% íbúaaðveraaf
erlendum uppruna. Hlutfall íbúa
Reykjavíkurmeðerlent ríkisfang
var8,1%íárslok2013.

Kostnaður vegna þátttöku í
verkefninueruum750þúsundá
árieða5000evrur.

Mannréttindaskrifstofa mun
sækja um aðild að verkefn
inu til reynslu til ársins2016 og
að þeim tíma liðnum verði það
endurmetið.

Götusalaheimiluðá
nýíAusturstræti

Borgarráð samþykkti í dag að
veitatímabundiðleyfitilgötuog
torgsölu í Austurstræti eins og
veriðhefurundanfarinár.Heimil
uðersvokölluðmarkaðssalameð
einfaldasöluaðstöðu.Samþykktin
gildirtiláramótaogáaðnotatím
ann tilaðendurskoðareglurum
götuogtorgsöluímiðborginni.

Ungirlistamennsýna
áSkólavörðustíg

Elstu börnin í leikskólanum
Grænuborg eru sannkallaðir
listamenn.MyndirþeirraafHall
grímskirkjuprýðanúSkólavörðu
stíginn.  Börnin á Sólskinsdeild
Grænuborgar fenguþaðverkefni
að teikna hús í nágrenni leik

skólansogvölduþausjálfaHall
grímskirkjuna.Verkefniðerliðurí
Torgiíbiðstöðu.Myndir25fimm
árabarnavorusíðanstækkaðar
uppogsettaráspjöldsemprýða
neðri hluta Skólavörðustígs
insvegfarandum tilóblandinnar
ánægju.Sýninginverður í sumar
eðaámeðanSkólavörðustígurer
sumargata.

Æðarungarí
Vatnsmýrina

Miðvikudaginn9.júlísl.gerðist
sá merkisatburður að 37 stálp
aðir æðarungar voru fluttir úr
Húsdýragarðinum þar semþeir
klöktustút fyrirummánuðinið
ur íVatnsmýriþarsemþeimvar
sleppt.Þettaer í fyrstasinnsíð
an1957aðæðarungarhafaverið
ræktaðir með það að markmiði
að flytja þá á Tjörnina. Þetta
verkefniermikilvægur liður í að
bætaástandvarpstofna fuglavið
Tjörninaog í friðlandinu íVatns
mýri.Ásíðustuárumhefurhallað
nokkuð undan fætihjánokkrum
andastofnum og þeir hafa verið
við það að hverfa af Tjörninni.
Æðarfuglinn er þar á meðal og
var því ákveðiðað efla stofninn
meðræktun.

Ungarnir  fá heimkynni í
friðlandinu í Vatnsmýri og þar
munu þeir fá fóður og skjól í
allt sumar. Fólk er beðið um að
sýnaaðgátviðTjörninaámeðan
ungarnir eru í aðlögun.Vonandi
munuþeirdafnavelognáfullum
þroska, temjasér lífshættivilltra
fugla og á endanum hefja sjálfir
varpviðTjörnina.Umhverfisog
skipulagssviðstenduraðverkefn
inumeðdyggriaðstoðFjölskyldu
oghúsdýragarðsinsog í samráði
viðNorrænaHúsið.

Viðbyggingvið
Arnargötu

EinarKristinnHjaltestedhefur
lagt fram umsókn um breytingu
á deiliskipulagi Fálkagötureits
vegna lóðarinnarnr. 10viðArn
argötu. Í breytingunni sem sótt
hefurveriðumfelstaðbyggjavið
húsiðogaðnýtaþakviðbygging
ar sem þaksvalir. Einnig er gert
ráðfyriraðbyggjamegiyfirsvalir
ánorðausturhlið,samkvæmtupp
drætti Andrésar Narfa Andrés
sonarfrá26.júní2014.Samþykkt
hefurveriðaðauglýsaþessa til
löguogeinnigaðupplýsa íbúa í
nágrenninu sérstaklega um aug
lýsinguna.

Flutningurá
spennistöð

Lögðframtillagafráumhverfis
ogskipulagssviðiumbreytinguá
deiliskipulagiKvosarinnarvegna
Hafnarstrætisreits 1. Í breyting
unni felst að spennistöð á torgi
erfluttyfiráhornPósthússtrætis
ogTryggvagötu,samkvæmtupp
drætti Landmótunar sf. dags. 3.
júlí2014.

Breytingará
Aðalstræti6

Lögð hefur verið fram að
nýju umsókn Reita fasteignafé
lags dags. 20. mars 2014 varð
andi breytingu á deiliskipulagi
GrjótaþorpsvegnaAðalstrætis6.
Umsóknin er nú lögð aftur fram
að lokinni auglýsingu. Í breyt
ingunni felstbreytingábygging
arreit og þakhæð hússins, sam
kvæmt uppdr. Arkís dags. 20.
mars 2014. Einnig er lagt fram
skuggavarp dags. 10. júní 2014.
Eftirtaldir aðilar sendu athuga
semdir:GuðmundurJónssonf.h.
húseigenda Fálkahússins Hafn
arstræti 1  til 3, Einkahlutafélag
Strjúgs og Hafnarstrætis 1 og
Kjartan Ísak Guðmundsson veit
ingamaðuráUNOsemrekinnerí
Fálkahúsinu.

Hærribyggingarog
flutningurfriðaðra
húsa

L a n t a n  e h f .  h e f u r  l a g t
f r a m  u m s ó k n  u m  b r e y t 
ingu á deiliskipulagi reits sem
afmarkast af Laugavegi, Frakka
stíg, Klapparstíg og Grettisgötu
vegna lóðannanr.34Aog36við
Laugaveg og nr. 17 við Grettis
götu. Í breytingunni felst hækk
unnýbyggingaaðhlutaumeina
hæð, samdráttur á byggingar
reitkjallaratilsuðursogaðgert
verði ráð fyrir garði í stað frið
aðrahúsasemgertvarráð fyrir
á lóðinni við Grettisgötu 17 en
yrðufluttannaðsamkvæmtupp
drættiArkþingsfráþvínúíjúlí.

Sóttumbreytingará
Hólavallagötu3

Lagt fram að lokinni grennd
arkynningu erindi frá afgreiðslu
fundi byggingarfulltrúa þar sem
sótt erum leyfi til aðhækka ris
ogbyggjasvalirábakhlið,lækka
jarðveg við suðurhlið húss, inn
réttanýjaíbúðírisioghjólaog
vagnageymslu í kjallara fjölbýl
ishúss á lóð nr. 3 við Hólavalla
götu. Erindi var grenndarkynnt
frá15.maí tilogmeð12. júní sl
og eftirtaldir aðilar sendu inn
athugasemd: Rússneska sendi
ráðið dags. 11 júní 2014 ogÁrni
Guðmundsson og Hjördís Dal
bergdags.12.júní2014.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

F riðrikÁrmannGuðmundssonkaupmaður íMelabúðinni
spjallarviðVesturbæjarblaðiðaðþessusinni.Hannbend
iráaðVesturbærinnogþáeinkumMelarnirhafaákveðna

sérstöðu.Ákveðnamiðjusemekkiséaðfinnaímörgumborg
arhverfum. Miðju sem markast af þjónutustfyrirtækjum og
stofnunumsemeruígöngufærihvorfráannarri.

Þarnaákaupmaðurinn íMelabúðinnieinkumvið fyrirtæki
ogstofnanir áborðviðMelabúðina,Vesturbæjarlaugina,

ísbúðina við Hagamel, skólanna, Melaskóla, Hagaskóla og
svæðiHáskóla Íslands,Neskirkjuog íþróttasvæðiKR,apótek
ogbráðumkaffihússvonokkuðsénefnt.Sjálfurbýrhannog
starfaráþessusvæðiogvegnaverslunarstarfannahittirhann
marganágrannasína,íbúaáMelunumognágrenniþeirra.Því
máætlaaðhanntalifyrirmunnmargraþegarhannlæturþetta
sjónarmiðíljósi.

ÞessimiðjaáMelunumereinafsérstöðumVesturbæjarins.
Miðjasemdregur fólk til sínafýmsumástæðum.Versla,

sækja nám, taka þátt í íþróttum og fleira. Sundlaugar gegna
jafnanákveðinni félagsþjónustuhérá landi.Vesturbæjarlaug
inerþarenginundantekning.Fólkkemurtilþessaðsækjasér
líkamlegaogandleganæringu.Hreyfasigogsetjastsíðanniður
ogspjalla.Ræðamáldagsogstundar.

KR er eitt öflugasta íþróttafélag Reykjavíkur og athafna
svæði þess því vettvangur margskonar mannlegra sam

skipta. Hvort sem fólk stundar íþróttir eða ekki dregur það
margaaðsér.Áhorfendurað íþróttaviðburðumogsíðanog
ekkisístbarnaogungmennastarfið.Skólarnireruánæstaleyti.
Samgangurinnermikill.

S jálfurerFriðrikÁrmannogfjölskyldamiðpunkturíþessari
miðju. Ímeiraenhálfaöldhefurkaupmaðurveriðtilstað

aráHagamelshorninuogapótekið starfaðhandangötunnar.
Núeríundirbúningiaðkomafyrirkaffihúsiíhlutaapóteksins.
Nokkuðsemvelertilfundiðafungummönnum.Alltþettavin
urhvaðmeðöðru.Styrkirþessamiðjuþjónustuogmannlegra
samskipta.„Égheldaðþettaeigiþátt íþvíhversuvelVestur
bæingumgenguraðfinnaheimahagasínaogeflahverfisvitund
ina,“segirFriðrikÁrmanníniðurlagiviðtalsins.

MiðjanáMelunum

Vesturbæingar

Nú blómstrar 
Hofsvallagatan!

JÚLÍ 2014

Lit skrúð ug ir bún ingar settu svip 
á fjöl men ing ar dag inn 2014.

Ung ur mað ur skoð ar mál verk af 
Hall gríms kirkj unni á Skóla vörðu
stíg á dög un um.

Hin ir nýju íbú ar Vatns mýr ar inn
ar sem væntan lega eiga eft ir að 
sjást  á Reykja vík ur tjörn.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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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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Friðrik Ármann Guð
mundsson kaupmaður
í Melabúðinni spjall
ar við Vesturbæjar
blaðið að þessu sinni.

Þótt hann sé fæddur og uppal
inn austan lækjar telur hann
sig löngu orðinn Vesturbæing.
BýráMelunum ínábýlivið tvo
bræðursína.Friðrik sinntiýms
umverkefnumöðrumenrekstri
Melabúðarinnar á yngri árum.
Hann stundaðinám íBretlandi
umtímaogstýrðisíðarverslun
armiðstöð ímiðbæHafnarfjarð
ar. Í dag stendur hann vaktina
íMelabúðinniásamtPétriAlan
bróðursínum.

Þegar Friðrik var sestur með
tíðindamanni á kaffibarnum á
HótelSögulábeinastviðaðspyr
ja hann hinnar klassísu spurn
ingar „hvaðan komstu og hver
ertu“. Hann var fljótur til svars.
Kvaðst hafa komið í heiminn í
Austurbænum31. júlí 1960elsta
barnGuðmundar Júlíussonarog
KatrínarStelluBriem.Hannsegir
aðfólkviljieftilvillekkitrúaþví
að foreldrarsínirhafialltafbúið
fyrir austran læk og aldrei orð
ið Vesturbæingar að öðru leyti
en því sem verslunarrekstur til
margraára tengdiþauviðþetta
ágæta hverfi. „Öðru gegnir um
okkur bræðurna. Við búum allir
íVesturbænum.ÉgbýviðGreni
mel,PéturAlaneráVíðimelnum
ogsáyngstiSnorrieráReynimel.
SvoerbúðinviðHagamelþannig
aðþettaerallt ígóðugöngufæri
hvað við annað. Foreldrar mín
ir eru á lífi og halda sig austan
lækjar. Það sótti aldrei að þeim
að flytjasigvesturyfirþótt stór
hlutiafstarfsæfiþeirrahafiverið
áMelunum.“

Víðförullífrumbernsku
Ensaganerekkiöll sínhvoru

megin lækjarins í Reykjavík. Á
ungaaldri FriðriksÁrmannsvar
fjölskyldan um tíma á ferð um
heiminn.Hannrifjar frumbernsk
unaupp.„Þannigeraðfaðirminn
lærði til skipstjórnar íNoregiog
tókstýrimannaprófþar.Eftirþað
starfaði hann sem stýrimaður á
flutningaskipum um tíma og fór
víða um heiminn. Þótt ég fædd
isthérheimaþávarNoregstíma
bili foreldraminnaekki lokiðog
pabbi var með okkur mömmu
meðsérbæðiíNoregiogeinnigá
sjónumþvíhanntókokkurmeðí
túrogtúr.Þettagátuveriðlangir
túrar.Stóðuoftmánuðumsaman
ogsamræmdust illahefðbundnu
fjölskyldulífi.Þannig fékkmaður
tækifæri til að ferðast straxsem
barn.Við sigldum meðal annars
í gegnumPanamaskurðinnog til
Japans.“

ByrjaðiáMelhaganum
Ensvo lauksiglingatímabilinu.

„Já–pabbihefureflaustveriðfar
innaðþreytastáþvælingnumog
þauákváðuaðkomaheim1964.
Þá varð hann að finna sér eitt
hvaðaðgeraogfestikaupáversl
un við Melhaga 2. Þarna hófst
verslunarrekstur fjölskyldunn
ar og starfaði faðir minn á Mel
haganum þar til að hann keypti
Melabúðina1979.Hannrakbáðar
verslanirnar í skamman tíma en
seldi Melhagann síðan og snéri
séralfariðað rekstriMelabúðar
innar.“ Friðrik segir Melabúðina
þó eiga sér mun lengri sögu en
sem aðkoma sinnar fjölskyldu

nái til. „Hún var stofnuð af Sig
urði Magnússyni og opnuð 4.
júlí1956.Sigurðurrakhanasjálf
ur en hann var einn þeirra sem
stóð að byggingu blokkarinnar
sembúðinenáföstvið.Sigurður
vareinnigþekktur fyrir störf sín
hjáÍþróttasambandiÍslands.Þeg
ar hann hætti rekstri Melabúð
arinnar tók Hreinn Halldórsson
viðrekstrinumenhannfórsíðan
til Hvammstanga og setti rækju
vinnsluafstað.Faðirminnkeypti
aðeinsverslunarreksturinn tilað
byrja með en festi síðan kaup á
húsnæðinu nokkru síðar. Nú er
Melabúðinalfariðíeigufjölskyld
unnar.“

Brautryðjendastarf
Var þetta ekki brautryðjenda

starf á þessum tíma? „Vissulega
var um brautryðjendastarf að
ræða.ÞegarMelabúðinvaropn
uð 1956 þá var þetta fyrsta ein
saklingsrekna verslunin með
sjálfsafgreiðsluálandinu.Fólkátt
aðisigekkialvegáþessuífyrstu.
Þaðkunniekkiaðvelja.Hafðiekki
vanistþvíaðsnertavörunaáður
enþaðgreiddi fyrirhana.Flestir
lærðu þetta þó fljótt og sjálfsaf
greiðsluformiðfestistísessi.

Svavafórekkert
Melabúðin er enn í sama hús

næðinu og Sigurður Magnússon
byggðiyfirhanaenhefuraðeins
vaxið nær útveggjunum ef svo
má að orði komast. „Við erum
ennísamaplássinu.Eníhlutaaf
Hagamel39varlengieinafgömlu
mjólkurbúðunum sem voru við
lýðiíReykjavíkámeðanMjólkur
samsalanvildiekkieigaviðskipti
viðkaupmenn.SvavaÁrsælsdótt
irvareinvaldur ímjólkurbúðinni
fráupphafi.ÞegarMSseldiversl
anirsínarþávarveggurinnámilli
mjólkurbúðarinnarogMelabúðar
innarbrotinniður.Svavafórhins
vegarekkertafgólfinuogvarhjá
okkurtilmargraára.“

Sumariðkemurmeð
villtalaxinum

Þegar Melabúðin opnaði var
húnmeðnýjungaríverslunarum
hverfi. En hefur hún alltaf verið
þannig? „Þaðmáalvegorðaþað
áþannveg.Viðhöfumalltafverið
þekkt fyrir að vera með nýjung
aroghöfum lagtuppúraðvera

sælkeraverslun.Reynaaðveraá
undan tíðarandanum.Viðhöfum
alltaf lagt mikla áherslu á fersk
leikasemégvonaaðkomi fram
í kjötborðinuokkar, fiskinumog
ígrænmetinu.Viðgetumsagtað
ferskleiki sumarsins byrji með
villta laxinumsemkemurum15.
júní.Þábyrjarsumariðhjáokkur
þvínýjaíslenskagrænmetiðerþá
líkaaðkomaoggefurmikið.Sama
másegjaumhaustiðogsláturtíð
inaþegarnýttogfersktlambakjöt
kemur á markaðinn og eins um
jólin því við leggjum mikið upp

úr góðri villibráð. Lítið framboð
er af íslensku hreindýrakjöti og
viðhöfumgripið tilþessráðsað
flytjaþaðogeinselgskjötfráNor
egi og Svíþjóð. Og svo eru það
minni dýrin. Hérinn og kanínan.
Fyrstivarkjötafþessumdýrum
framandihérálandienÍslending
arerunýjungagjarnirþegarmat
argerðerannarsvegarogtilíað
prufa ýmislegt sem er nýtt. Við
höfumaukiðinnflutningáýmsum
sælkeravörum erlendis frá sem
viðbjóðumviðskiptavinumokkar
íbúðinni.“

Oftmikillgaldur
Friðrik Ármann segir galdur

inn aðbaki þessu sé sáaðvera
alltaf að og hlusta eftir þörfum
viðskiptavinanna. Hlutirnir ger
ist ekki af sjálfu sér. Melabúðin
er ekki í stóru húsnæði í sam
anburði við verslanir nútímans.
Hvernig faraþeirbræður aðþví
að koma öllu því sem er í búð
innifyrir.„Plássiðervelnýtt.Það
stækkaðiinnígömlumjólkurbúð
ina á sínum tíma og líka undir
skyggnið semvar fyrir framaná
Hagamel þegar útveggurinn var
færður fram. Við erum búnir að
flytja aðstöðu fyrir skrifstofuna
ogstarfsfólkið í litla íbúðsemer
í blokkinni. Þar var brotið nið
ur rétt eins og þegar við fórum
inn ímjólkurbúðina.Við fluttum
þessa aðstöðu þangað til þess
að gefa búðinni og viðskiptavin
unum meira pláss. Auðvitað er
hvereinastimillimetri nýtturog
ofterþettamikiðpúsluspil.Þetta
eroftmikill galduraðkomaöllu
þvívöruúrvali fyrir semviðvilj
um bjóða á ekki stærri fleti en
með samheltum hópi starfsfólk
hefurokkurtekistveltilígegnum
árin.Viðheyrumfráútlendingum
semkomahingaðog hafakoma
að máli við okkur að þeir elski
að koma inn í þessa búð vegna
þess hversu sérstök hún er og
stemmningingóð.“

LærðimargtafTomma
Envíkjumaðeins fráMelabúð

inni. Að árunum á undan. „Já –
ég var búinn að fást við eitt og
annað.Seintáníundaáratugnum
árið1987ákvaðkonanmínRúna
HauksdóttirHvannbergað fara í
mastersnám tilLondon.Þáhafði
égákveðiðað fara ínám íhótel
ogmarkaðsfræði.Viðvorumúti
ífjögurárenþávarPéturbróðir
farinnaðstandavaktinameðföð
urokkar íMelabúðinni.Hanner
þvíbúinnaðveraþar lenguren
égogég fórheldurekkiaðstar
fa þar strax eftir heimkomuna.
Þegar við komun til baka fór ég
aðstarfa hjáTómasi Tómassyni
eða Hamborgara Tomma eins
oghannerstundumkallaður.Ég
starfaðimeðhonumáHardRock
í fimm ár en réðst þá til fram
kvæmdastjórastarfahjáverslana
miðstöð sem var risin í miðbæ
Hafnarfjarðar og heitir Fjörður í
dag.Þaðvarskemmtilegtaðstar
fahjáTommaogég lærðimargt
afhonum.Hannþarfalltafaðvera
að. Hann er dæmigerður frum
kvöðull.Nýjungagjarnogbýryfir
fídonskrafti.Öflugasturaðkoma
nýjumhugmyndumeinsogHam
borgarabúlluæfintýrinu á fram
færi.“

OgsvoíMelabúðina
Þegar Friðrik lét af störfum í

Firðinumvarumáratugurfráþví
hannkomfráBretlandi. „Þávildi
pabbifaraaðdragasigútúrrek
striMelabúðarinnarogþaðvarð
úr að ég fór á fullu í hann með
Pétribróðurmínumogerumvið
búnir að standa vaktina saman
á Hagamelnum síðan. Þótt við
séum áMelunum íReykjavík þá
kemur fólk víða að í búðina til
okkar.Ogekki aðeins  afhöfuð
borgarsvæðinu heldur einnig
utanaflandi.Éggetvitnaðíhjón
fráEgilssöðumsemkomaoft til
okkar þegar þau eru á ferðinni.
Þau segjast alltaf koma við því
krökkunum finnistsvogamanað
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Ekkiaðeinsverslun
heldurmenningarmiðstöð

FriðrikÁrmann ogRúnakonahansað loknuBostonmaraþonhlaup
inuífyrra.

ÞessimyndvartekinaffeðgunumáfimmtíuáraafmæliMelabúðarinnar.Frávinstri,Snorri,PéturAlan,
FriðrikÁrmannogGuðmundurJúlíussonfaðirþeirra.



koma.Búðin sé svoskemmtileg.
Barnshjartað finnur þetta.  Það
gerirMelabúðinasvonaskemmti
lega í hugum fólks eru margir
samverkandi þættir. Vöruúrval
ið, ferkleikinn, þrönga rýmið og
persónuleg þjónusta er það gef
urandannsemþarfaðvera.Við
bræðurnirhöfummiklaviðveru í
búðinniþví fólkvillvitaafokkur
á staðnum. Við förum til dæmis
helstekkiífríásamatíma.“

Maraþoniðerhobbíið
Halda mætti að nægilegt starf

væriviðaðstandavaktinaíMela
búðinni en Friðrik á sér áhuga
mál. Þau hjónin stunda mara
þonhlaup bæði hér heima og
erlendis. En af hverju maraþon.
Er ekki nóg að hlaupa fram og
aftur í Melabúðinni. „Alls ekki.
Ég skrepp stundum út á daginn
ogtekeinnsprett.Svonatilþess
að fá mér súrefni,“ segir Friðrik
Ármannogglampifæristyfirand
lit hans. „Þetta er mjög gott og
nærandi bæði fyrir líkamann og
sálina.Enþettabyrjaðiþannighjá
méraðRúnakonanmínvarbúinn
aðhlaupameðtrimmklúbbnumá
Seltjarnarnesi ínokkurár.Ávor
dögum2008ákvaðhúnaðhlaupa
maraþon í Berlín þá um haust
ið og ég gat auðvitaðekki verið
minnimaður.Égvarðaðfarameð
hennioghlaupa líka.Égvarekk
ertvanurhlaupumfyrirutanrölt

ið í búðinni svo ég varð aldeilis
að takamigá.Égvarðekkibara
aðbyrjaaðhlaupahelduraðað
æfa mig allt sumarið til þess að
standa mig og þetta tókst. Síð
an hef ég verið að og frístund
irnar snúst meira og minna um
þettaáhugamál.Viðtökumþatt í
maraþonumogsmá frí í leiðinni.
Viðhöfumhlaupið íBerlín,New
York,París,Florens,London,Fen
eyjum og Amsterdam og vorum
stödd íBoston í fyrraogég rétt
búinaðhlaupaBostonmaraþonið
þegarsprenginginvarðognúer
stefnantekináTokíó.Þettateng
istsvonasaman.Éghefveittþví
athygli að útivera af þessu tagi
nýtur hylli og vinsælda og ekki
bara hlaupin heldur hjóla mun
fleiriengerðuáður.Núættiégað
fara að tala um Hofsvallagötuna
semerfyrirframanbúðinhjámér
enætlaaðbíðameðþað.Hlaupa
áhuginnsmitastmann frámanni
ogégerbúinnaðveraaðhlaupa
með Hlaupasamtökum lýðveld
isins sem gera út út frá Vestur
bæjarlauginni–elstuogvirtustu
hlaupasamtökumlandsins.“

Ekkiaðeinsverslunheld
urmenningarmiðstöð

Friðrikhelduráframaðhugsa
til Vesturbæjarins.  „Vestur
bærinn og þá einkum Melarnir
hafaákveðnasérstöðu.Ákveðna
miðju. Hún markast af þjónu

tusstofnunum sem eru í nánast
göngufærihvorfráannarri.Mela
búðinerekkiaðeinsverslunheld
urmenningarmiðstöðogmiðdep
ill kjarna sem samanstendur af
Vesturbæjarlauginni, KRsvæð
inu. Ísbúð Vesturbæjar, Nes
kirkju, Hverfismiðstöðinni Vest
urgarði, Mela og Hagaskóla og
Háskóla Íslands svo nokkuð sé
nefnt. Svo styttist í opnun kaffi
hússins við Melhagann. Önnur
borgarhverfi hafa ekki svona
miðju eða öllu heldur samnefn
ara. Ég held að þetta eigi þátt í
því hversu vel Vesturbæingum
gengur að finna heimahaga sína
ogeflahverfisvitundina.“
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www.borgarblod.is

118nýtt líf

NÝJA sumArLÍNAN 2014
HAuTE COIFFurE FrANÇAIsEEr 
KOmIN Í HÚs. VErIÐ VELKOmIN.

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101 REYKJAVÍK
OPIÐ MÁN-FÖS: 9-18  LAU: 10-13   SÍMI: 56 85 305
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ÍslenskirhlaupararviðmarkiðíBostonmaraþoninu.ElísabetMargeirsdóttirþekktsemveðurfréttakonaá
Stöð2,MelkorkaKvaran,KjartanKristinssonogFriðrikÁrmann.

Vitretex 
hágæða

útimálning
fyrir íslenskar

aðstæður

Veljum íslenskt

Opnunartími:
Virka daga:         08.00 – 18.00
Laugardaga:       10.00 – 14.00

Bestun Birtingahús

Borgartúni 22 Rvk. - Dugguvogi 4 Rvk. - Dalshrauni 11 Hf j. - Furuvöllum 7 Ak. - slippfelagid.is

Mesta úrval landsins af rafgeymum
fyrir  húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi
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Leikskólinn Mýri hélt sína árlegu Skerpluhá
tíð fimmtudaginn12. júní sl.Aðþessu sinni var
einnig verið að fagna stórafmæli Mýrar en leik
skólinner25áragamallumþessarmundir.

Hátíðinhófstkl.15.00ogskömmusíðartókufor
eldra,systkini,afar,ömmuroggamlirMýrararvel
unnaraaðkomaíheimsókn.Garðurinnvarskreytt

ur að vanda um morguninn og krökkunum boðið
uppáandlitsmálningu.Fariðvaríleiki,pylsurvoru
grillaðar og fleira skemmtilegt gert. Hátíðin var í
heildhelguðafmælisveisluleikskólansogaðþvítil
efnisettuppmyndasýningfrásíðustu25starfsárum
Mýrar.ÞámættiSirkus Íslandseinnigásvæðiðog
skemmtigestum.

StórafmæliáSkerpluhátíð

Komdu og njóttu
20% afsláttur af mat ...
... alla daga sem meistaraflokkur KR
    spilar á heimavelli.

Gildir eingöngu á heimaleikjadögum gegn framvísun miðans.

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is

Það er heil mik il stemn ing að drekka úti.

Allskyns hlut ir fá nýja merk ingu í leik skól an um.

Veriðeraðgangafránýtjutorgi
við hlið Vesturbæjarlaugarinn
ar.Þarvaráðurafgirt svæði sem
ekkivarnýtt.Vinnuvið torgiðer
ekki lokið en endanleg útfærsla
þess liggurþó fyrir.Þessadagana
erm.a. veriðað smíðagrindverk
utan um beð sem verður fyrir
framanhinnstyptahlutatorgsins.

Torgiðmunsetjasvipáaðkomu
að Vesturbæjarlauginni og hugs
anleganýtast tilútiveru. Í lauginni
eru menn ekki hugmyndasnauðir
umhvaðveraeigiá torginu frekar

enannaðsemsundogpottagestir
ræðaum.Sumirviljasetjagosbrunn
ímiðjuþessámeðanaðrirtalaum
að þar verði styttu af Jóni Gnarr
fyrrum borgarstjóra komið fyrir.
Torgið hefur þegar verið kennvið
JónGnarrafsundgestumogýmsum
nágrönnumáMelunumog ljóstað
áhrifahansgætirennþótthannlafi
látiðafborgarstjórrstörfum.Eitter
þóvístaðþarnaverðurágættúti
vistarsvæðiábestastað íhverfinu
hvortsemþaðverðurnefntGnarr
torgeðaeitthvaðannað.

Gnarrtorgvið
Vesturbæjarlaug

Nú stend ur yfir vinna við hið nýja torg við Vest ur bæj ar laug ina.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu
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1 kg kjúklingur

Hægt er að kaupa góð naan 
brauð sem þarf einungis að 
setja á grillið í 1-2 mínútur

Kóríander-basilolía
1 búnt kóríander
1 búnt basil
1 hvítlauksgeiri
½ rautt chilli
Safi úr einni límónu 
Safi úr einni sítrónu
1 dl olía
Salt og pipar eftir smekk
Allt sett í blandara 

Réttur mánaðarins
Rétt mánaðarins leggur til Þorvaldur Egilson sem hefur langa og góða reynslu í eldamennsku þar 
sem hann hefur annast matreiðslu meðal annars á Hótel Gíg, KEA Akureyri auk þess sem hann 
starfrækti Hreðavatnsskálann í ein 8 ár þar sem margir rétta hans nutu mikilla vinsælda.

RéttuR mánaðaRins

Matur og vín:

Montalto ORGANIC Nero 
d‘Avola (lífrænt-ræktað ) 75 cl 
– 1.799 kr – 
Ítalia / Sikiley
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra, 
lítil þurrkandi tannín. Rauð ber, laufkrydd.

Montalto ORGANIC Cataratto 
(lífrænt-ræktað ) 75 cl 
– 1.799 kr – 
Ítalía / Sikiley 
Ljóslímónugrænt. Létt meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra. Epli, melóna, stjörnuávöxtur.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Kjúklingalundir/bringur á naan brauði 
með kóríander-basilolíu og salati

Grilluðum kjúklingalundunum
eða -bringunum er velt upp 
úr olíunni og borið fram með 
grilluðu naanbrauði.
Ferskt salat og sýrður rjómi 
passa vel með þessum rétt.

Þjóðminjasafnið stendur fyr
irmerkilegri sýningu íNesstofu
á Seltjarnarnesi sem ber heit
iðNesstofahúsog saga.Þarer
eins og nafnið bendir til lögð
áherslaáhúsiðsjálftannarsveg
aroghinsvegarásöguþessog
þeirrarmerkustarfsemisemþar
farumárabil.Nesstofaerbyggð
á árunum 1760 til 1763 og þar
var aðsetur Bjarna Pálssonar
landlæknisenhannvar fyrstur
Íslendinga til að ljúka læknis
prófi.Bjarnivar jafnframt fyrsti
lyfsali landsins en lyfsalan var
skilin frá landlæknisembættinu
1777 er Björn Jónsson tók við
embættilyfsala.

TraustiAtlasonogKristínEin
arsdóttir fræddu tíðindamann
Vesturbæjarblaðsinsnokkuðum
sýningunaogþáeinkumumurta
garðinn og lyfjagerðina. Þegar
lyfsalan var skilin frá landlækn
isembættinu1777ogBjörnJóns
son tók við embætti lyfsala var
húsinu og jörðinni skipt á milli
fjölskyldnalæknisinsoglyfsalans
oghélstsúskiptingámeðanemb
ættin störfuðu á Seltjarnarnesi.
Það kann að hafa haft einhver
áhrif á samvinnu og samskipti
landlæknisins og lyfsalans þótt
umþaðséuekkimiklarheimildir
að finna.Embættinvoru fluttúr
NesitilReykjavíkurárið1834.Eft
irþaðkomstNesstofaíeinkaeigu
þar til hún komst í umsjá Þjóð
minjasafnsinsárið1977.Þessmá
getaaðbúiðvaríhúsinuframtil
ársins1997.

Apótekí239ár
Á sýningunni kemur fram að

apótekarar í Nesi ráku lyfjabúð
og kenndu jafnframt lyfjafræði
nemum,sem tóku lokapróf sitt í
Kaupmannahöfn.Nesapótekeða
landlæknisapótekið varð síðan
að Reykjavíkurapóteki sem var
stofnað árið 1834 og starfaði í

Miðborg Reykjavíkur allt til árs
ins 1999 að það var lagt niður.
Þettaelstaapóteká Íslandihafði
því aðeinsveriðá tveimur stöð
umíöllþau239ársemþaðstarf
aði. Ræktun urtagarðsins í Nesi
varhlutiafstarfsemilyfsölunnar.

Jurtir semnotaðarvoru til lyfja
framleiðsluvoruræktaðar íurta
garðinumengarðurinnersunnan
viðhúsið.Efninvoruýmistmöl
uð,steytt,marinsöxuðeðarifin.
Samkvæmtkonungsboðivarskylt
aðveitafátæklingumókeypislyf.

Sagaurtagarðsinser
athyglisverð

Eitt af því sem unnið er að í
Nesi er Urtagarðurinn en hann
varstofnaðurtilaðminnastþess
aðárið2010voru250árfráskip
unBjarnaPálssonar ínýstofnað
embætti landlæknisogað125ár
voru liðin frástofnunGarðyrkju
félagsÍslandssemstofnaðvarað
tilhlutanHansJacobGeorgSchi
erbecks þáverandi landlæknis
til minningar um fyrsta íslenska
lyfsalann, Björn Jónsson. Björn
komgarðinumáfótásínumtíma
tilþessað rækta jurtir semnot
aðarvoru í læknisfræðilegumtil
gangi.Ígarðinumeraðfinnasafn
jurta sem hafa gengt hlutverki í
lækningum og lyfjagerð og sem
nytjajurtir til matar, næringar?
og heilsubóta að fornu og nýju.
Urtagarðurinnerrekinnsemhluti
af starfsemiLækningaminjasafns
Íslands og Lyfjafræðisafnsins
í Nesi. Urtagarðurinn var end
urgerður austan við húsið árið
2008.Ásýningunnierutekinfram
mjög athyglisverð mál er snerta
heilbrigðissögu Íslands.Þaðsagt
er frá byggingarsögu hússins,
stofnun landlæknisembættis og
embættislyfsala.Aukþessersagt
frá frá 18. öldinni, sem var öld
upplýsingarinnar þegar fólk fór
aðáttasigáþvíaðhreinlæti,holl
ustaogumhverfi skiptumáli fyr
ir líðan fólks. Sýning Þjóðminja
safnsins í Nesstofu er opin alla
dagakl.13 til17 tilmánaðamóta
ágústogseptember.

MerkilegsýningíNesstofu

Trausti Atla son stadd ur í Urta garð in um við Nes stofu.

...saga lyfja gerð ar og lyf sölu frá 18. öld tengd lækn is setr inu í Nesi 
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Með þrjá versl an ir í mið borg inni
Langt er lið ið að há degi 

einn þeirra fáu sól ar
daga sem runn ið hafa 
upp í Reykja vík það sem 

af er sumri. Fjög urra manna  fjöl
skylda geng ur norð ur Lækj ar göt
una á átt ina frá Tjörn inni. Þau 
virka al þjóð leg en gætu hvort 
sem ver ið inn lend eða til heyrt  
þeim fjölda er lendra ferða
manna sem heim sótt hafa land ið 
og borg ina að und an förnu. Þau 
horfa í kring um sig. Líta upp í 
Bern höft s torf una en stað næm
ast síð an fyr ir utan IÐU Lækj ar
götu 2a. Þar hafa þau séð eitt
hvað sem áhuga vert gæti ver ið 
að skoða. 

Í ára tug hafa þær Arn dís Björg 
Sig ur geirs dótt ir og Bára Krist ín 
Krist ins dótt ir rek ið versl un ina 
Iðu, í hús inu sem reist var eft ir 
bruna Nýja bíós. Þær hafa ein
nig opn að versl un og kaffi hús í 
gamla Zim sen hús inu, sem var 
flutt úr Hafn ar stræti í Gróf ina fyr
ir nokkrum árum og end ur gert. 
Og síð ast en ekki síst tóku þær 
yfir rekst ur Máls og menning ar á 
horni Lauga veg ar og Vega móta
stígs eft ir gjald þrot versl un ar inn
ar fyr ir nokkrum árum. En hverj ar 
eru þess ar kon ur sem end ur vak ið 
hafa líf á þrem ur stöð um í mið
borg inni og á mörk um Vest ur bæj
ar ins með þess um hætti. Tíð inda
mað ur sett ist nið ur með Arn dísi 
fyr ir skömmu í bóka kaff inu IÐU 
Zim sen, Vest ur götu 2a, í Gróf inni. 

Labb aði nið ur 
Banka stræt ið

Eft ir að Arn dís hafði kom ið með 
sneið af franskri súkkulaði köku 
og bolla af kaffi am er íkanó var 
hún innt eft ir því hvað kom þeim 
til að fara út í þessa starf semi á 
tíma sem fólk hafði ef til vill ekki 
trú á Lækj ar göt unni sem vax andi 
versl un ar götu. „Þetta byrj aði eig
in lega að á ár un um 2002 og 2003 
vann ég sem fram kvæmda stjóri 
hjá Máli og menn ingu en hætti 
þar þeg ar Penn inn keypti versl un
ina. Ég fór að vinna sjálf stætt við 
fyr ir tækja ráð gjöf  Ég fann þó að 
mér hent aði það ekki til lengd ar. 
Ég þarf að vera inn an um fólk til 
þess að njóta mín. Dag nokkurn 
labb að ég nið ur Banka stræt ið – 
nið ur í versl un ina Top Shop sem 
var í nýja hús inu við Lækj ar götu 
2. Versl un in var að flytja og ver
ið var að tæma hill urn ar. Á með
an ég gekk þarna um hálf tóma 
tísku búð ina sá ég allt í einu fyr ir 
mér að þetta rými hent aði eink ar 
vel fyr ir bóka og gjafa vöru versl
un. Ég sá ein hvern veg inn allt fyr
ir mér. Hvar bæk urn ar ættu að 
vera, skáld sög urn ar, fræði bæk
urn ar og tíma rit in og hvar hægt 
væri að koma gjafa vör unni fyr ir. 
Á þess um árum áttu vöru hönn uð
ir og hand verks fólk erfitt með að 
koma vör um sín um í sölu í versl
an ir og tóku því okk ur fagn andi 
en nú er það ger breytt og mik ið 
lagt upp úr skemmti legri ís lenskri 
hönn un um all an bæ. Þessi hugs
un um bóka og gjafa vöru búð
ina lét mig ekki í friði og ég fór 
síð ar til fund ar við Skarp héð inn 
Berg Stein ars son sem starf aði fyr
ir hönd þá ver andi eig enda hús
næð is ins. Hon um leist strax vel á 
þessa hug mynd og studdi okk ur 
Báru dyggi lega við að ná samn
ing um um leigu á hús næð inu auk 
þess sem við unn um með hon um 
við að koma öllu hús inu í gang 
á ný en það hafði stað ið ónot að 
um hríð. Bára sem ann ars starfar 
sem ljós mynd ari tók sér nokk urt 
hlé frá mynda vél inni til að koma 
þessu af stað með mér. Hún star
far nú að mestu leyti við fag sitt 
en ég er hér fl est um stund um. Við 
hellt um okk ur bara í þetta af full
um krafti.“  

Klukk an fjög ur fjórða 
júlí

Þær Arn dís og Bára opn uðu Iðu 
4. júlí 2004 klukk an fjög ur um leið 
og síð asti iðn að ar mað ur inn gekk 
út. En hvern ig kom Iðu nafn ið til. 
„Bára kom með þá hug mynd að 
hafa ís lenska bók stafi í nafn inu 
– stafi á borð við Þ og Ð. Við vild
um hafa nafn ið stutt og velt um 
þess um mögu leika nokk uð fyr ir 
okk ur. Hvern ig við gæt um búið til 
stutt ís lenskt orð með því að nota 
sér ís lenska bók stafi. Eft ir nokkra 
um hugs un og skyss ur varð Iða 
til. Ðið í miðj unni stend ur fyr ir 
þessa hugs un okk ar. Auk þess 
tákn ar Iða hreyf ingu á ís lensku 
og má vísa til sagn ar inn ar að iða í 
því sam bandi.“ 

Að hafa eitt hvað fyr ir sem 
flesta

Arn dís seg ist alltaf hafa lagt 
áherslu á og gætt þess að búð
in væri líf leg. „Ég er svo lít ið nýj
unga gjörn og vil hafa hreyf ingu 
í kring um mig. Iða er ein fyrsta 
versl un in hér þar sem gjafa var
an fær að njóta sín til fulls með 
bók um og  rit föng um. Bæk ur og 
rit föng höfðu um tíma átt sam
leið í versl un um en gjafa var an var 
nýj ung sem við kom um með. Og 
svo er það kaffi t eng ing in. Okk ur 
fannst ekki hægt að opna bóka
búð án þess að hafa kaffi hús á 
staðn um, kaffi og bæk ur eiga 
sam leið. Í Iðu hús inu í Lækj ar götu 
í dag eru nokkr ir veit inga stað ir 
sem mælist mjög vel fyr ir en ver
ið er  að leita að nýj um leig end um 
í kjall ara IÐU hús ins.  Það er mjög 
sterkt að hafa  tals vert breyti lega 
starf semi í svona versl un ar húsi. 
Þetta er svona „mini moll“ þar 
sem hvað styrk ir ann að. Fólk get
ur kom ið í Iðu hús ið, skoð að og 
keypt bæk ur og gjafa vöru, feng ið 
sé kaffi eða pizz ur eða allt þetta. 
Ég hef orð ið vör við að fjöl skyldu
fólk legg ur í vax andi mæli leið í 
Iðu í Lækj ar götu. Þetta er lið ur í 
að hafa eitt hvað fyr ir sem flesta.“ 

Eft ir það var ekki aft ur 
snú ið

En Iða í Lækj ar götu var ekki 
nóg fyr ir þær Arn dísi og Báru. 
Síð ar komu þær upp versl un und
ir nafni Iðu í Zim sen hús inu þar 
sem bygg inga vöru og verk færa
versl un Zim sen var til húsa við 
Hafn ar stræt ið en hús ið var fært í 
Gróf ina og gert þar upp. Þar er nú 
sam bland af skemmti legri bóka
versl un og kaffi húsi en á und ir
hæð inni er veit inga stað ur. En af 
hverju Zim sen hús ið. Var Lækj ar
gat an ekki nóg. „Þetta kom þannig 
til að eig andi húss ins hafði sam
band við okk ur og spurði hvort 
við vild um leigja af sér. Við vær
um með starf semi sem hent aði 
hús inu miklu bet ur en skrif stofu
rekst ur. Hann kvaðst vilja fá starf
semi í hús ið þar sem al menn ing ur 
gæti not ið þess og hvað er betra 
til þess en bóka og gjafa vöru búð 
og kaffi hús. Við kíkt um á þetta 
og eft ir það varð ekki aft ur snú
ið.“ Þær hafa byggt upp nýja Iðu í 
Zim sen hús inu með svip uðu móti 
og Iðu í Lækj ar götu að öðru leyti 
en því að þær reka kaffi hús ið í Iðu 
Zim sen sjálf ar. „Nú erum við að 
prufa að selja lopa peys ur,“ seg
ir Arn dís. Þær eru svo ís lensk
ar. Svo mik il ís lensk menn ing er 
í þeim og þær eru eitt hvað sem 
úti leg an kall ar eft ir enda kaupa 
Ís lend ing ar þær ekk ert síð ur en 
ferða menn irn ir. Kannski hef ur 
það kom ið að eins á óvart.“ 

Færðu aft ur út kví arn ar
Og enn færðu þær út kví arn ar. 

Þeg ar Bóka búð Máls og menn
ing ar lenti í gjald þroti fyr ir nok
kru olli það áhyggj um margra að 
nú hyrfi bók sal an af horni Lauga
veg ar og Vega móta stígs. Fólk 

mátti ekki til þess hugsa. „Við 
ekki held ur og fór um því til fund
ar við Sig ur mar Kr. Al berts son 
skipta stjóra sem greini lega hafði 
sterk ar taug ar til þessa gamla fyr
ir tæk is sem svo lengi hafði sett 
svip á mið borg ina. Hann vildi að 
bóka búð in yrði end ur reist og 
gerði allt sem hann gat til þess að 
auð velda þetta. Við ákváð um þó 
að blanda Iðu ekki inn í rekst ur 
BMM og stofn uð um sér stakt fé lag 
um hann. Það heit ir Rúbl an sem 
er til vís un í að lengi hef ur ver ið 
á orði að hús ið við Lauga veg 18 
hafi ver ið byggt fyr ir styrkt ar fé 
frá Rúss um.“ 

Þægi lega bóka búð in
„Versl un in Iða stend ur einna 

fremst í úr vali á er lend um bók
um og hvers kon ar gjafa vöru, 
bóka tengdri og annarri. Við höf
um náð að skapa henni sér stöðu 
allt frá því hún hóf starf semi sína 
og brydd að upp á ann ars kon ar 
úr vali af bók um og gjafa vör um 
sem rata ekki í aðr ar bóka versl
an ir.  Í versl un in er einnig suðu
punkt ur af nú tíma menn ingu og 
list um og finna má það sem helst 
er á tak tein um hverju sinni. Iða er 
ung ling ur inn á með al bóka versl
ana og leyf ir sér að vera nýj unga
gjörn,“ seg ir Arn dís. Í Iðu Zim sen 
reyn um við að sam eina þarf ir 
nú tíma fólks ins þeg ar kem ur að 
góð um kaffi bolla og því sem máli 
skipt ir í bók um og blöð um hverju 
sinni. Við erum svo hepp nar að 
vera með frá bæra kaffi bar þjóna 
sem leggja sig fram við að út búa 
gott and rúms loft fyr ir við skipta
vini sína og kynna það helsta sem 
er á tak tein um hverju sinni. Við 
byggð um búð ina upp sem þægi
legu út gáf una af bóka búð og kaffi
húsi fyr ir fólk sem vill staldra við 
eða vill grípa með sér kaffi og 
góða bók.“

Vild um ekki bylta BMM
En þið eruð með svip aða blön

du í BMM og í Iðu. Að nokkru 
leyti, en miklu minna af gjafa vöru. 
Við vild um ekki breyta yf ir bragði 
búð ar inn ar mik ið. Eng in ástæða 

var til þess að gjör bylta þess ari 
fal legu búð. „heim ili ís lenskra 
höf unda“. Við breyt um upp röð
un inni í búð inni þó nokk uð eft ir 
árs tíð um eins og alltaf hef ur ver ið 
gert. Erum eink um með bæk ur 
fyr ir ferða fólk á neðsta pall in um 
á sumr in og ef til vill þarf að fara 
að hafa þær allt árið. Ferð mönn
un um er alltaf að fjölga.“ Bóka búð 
Máls og mennin g ar eða BMM er 
nokk uð öðru vísi. Hún er forn fræg 
bóka versl un og á sér ríka hefð í 
hug um Ís lend inga. Búð in er hálf
gert menn ing ar set ur og svo er 
hún nafl inn í mið borg Reykja vík ur 
auk þess að vera heim ili ís lenskra 
bók mennta, sem og ís lenkra höf
unda. Við leggj um mikla áherslu 
á að starfs fólk BMM beri virð ingu 
fyr ir bók um og líti ekki á bók ina 
sem kalda versl un ar vöru enda 
legg ur starfs fólk ið sig fram við að 
kynn ast bók un um og geta þannig 
veitt sem besta þjón ustu. BMM 
hef ur lagt mikla áherslu á að vera 
lif andi bóka búð og hef ur þannig 
snert þjóð ar púls inn með hvers
kon ar upp á kom um tengd um bók
um, menn ingu, list um og sömu
leið is dæg ur þrasi.“

Lauga veg ur inn ekki fyr ir 
rútu ferð ir

En hvern ig sér Arn dís mið
borg ina fyr ir sér. Er ferða fólk ið 
að breyta henni. Hún seg ir; „við 
verð um að passa okk ur. „Vissu
lega þarf að fylgj ast vel með 
því hvern ig mið bær inn breyt
ist. Hvert stefn ir. Ég tel að tak
marka verði hót el bygg ing ar við 
Lauga veg inn. Það er kom ið nóg 
af hót el um á „einu“ versl un ar götu 
lands ins. Við get um not að Hverf
is göt una og hlið ar göt ur meira að 
því leyti. Það eru eink um tvær 
ástæð ur fyr ir því að ekki er vert 
að byggja meira af hót el um við 
Lauga veg inn. Lauga veg ur in og 
Skóla vörðu stíg ur inn eru versl un
ar göt ur. Ef við leggj um allt pláss 
und ir hót el hverf ur versl un in og 
fólk hætt ir að koma í bæ inn. Sér 
ein fald lega enga ástæðu til þess. 
Ekki eru nema nokk ur ár frá því 
Reyk vík ing ar lögðu ekki leið sína í 

mið bæ inn. Fólki fannst hann kald
ur og dauf ur og við fátt að vera. 
Það hef ur ger breyst. Fólk sem 
ekki hafði kom ið um lengri tíma í 
mið bæ inn hef ur orð á þessu hvað 
mið bær inn er orð in líf leg ur og 
skemmti leg ur. Ég heyri þetta á 
tali fólks inni í versl un un um okk
ar. Hin ástæð an er sú að gatna
kerf ið á Lauga veg in um er ekki 
hann að fyr ir stór ar rút ur. Okk ar 
litla mið borg má ekki við þessu. 
Hót el in kalla eft ir rútu ferð um og 
þær kom ast ágæt lega um Hverf is
göt una. Reykja vík er svona mini
út gáfa af Kaup manna höfn. Það 
eru eng ar rútu ferð ir á Strik inu 
og hót el hverf in eru til hlið ar eins 
og menn þekkja. Þetta er svona í 
mörg um öðr um borg um. Og það 
er ým is legt fleira sem mætti gera 
til þess að gera mið borg ina enn 
áhuga verð ari. Það væri t.d. hægt 
að nýta Hljóm skála garð inn mun 
bet ur en er gert er þótt við fær um 
ekki að flytja Ár bæj ar safn þang að 
eins og Hrafn Gunn laugs son stakk 
ein hverju sinni uppá. En fólk er 
alltaf að uppgvötva fleira og fleira 
skemmti legt í mið bæn um,“ seg ir 
Arn dís.

Lands byggð ar fólk ið 
kem ur

Það er nokk uð lið ið á eft ir mið
dag. Fjöl skyld an sem átti leið 
norð ur Lækj ar göt una er enn í 
Iðu. Hún fékk sér há deg issnarl 
og gekk síð an um og skoð aði og 
versl aði nokk uð. Eink um gjafa
vöru. Þeg ar þau komu að kass an
um var af greiðslu stúlk an hugsi. 
Fólk ið var nokk uð greini lega 
á ferð. Átti hún að ávarpa þau 
á ensku eða ís lensku. Hún valdi 
ensk una. Ef til vill af vana sum
ars ins. Þú mátt al veg tala ís lensku 
sagði kon an þá og stúlk an af sak
aði sig. Mér fannst þið vera ferða
fólk. Við erum það í raun og veru 
sagði kon an. Við erum frá Nes
kaup stað. Fjölskyld an að aust an 
hélt út á göt una og beygði í suð
ur. Það var far ið að rigna. Franska 
súkkulaði tert an var búin. Tíð inda
mað ur þakk aði Arn dísi fyr ir kaff ið 
og spjall ið.

Arndís Björg Sigurgeirsdóttir fyrir framan Iðu Zimsen.



Fasteig an fé lag ið Reg inn 
hyggst byggja versl un ar og þjón
ustu rými á tæp lega átta þús und 
fer metr um við Aust ur höfn ina í 
Reykja vík. Um er að ræða reiti 
eitt og tvö á svæð inu. Í ramma
skipu lagi hafn ar svæð is ins seg ir 
að við Gömlu höfn ina gef ist ein
stakt tæki færi til þess að koma 
upp öfl ugu og sjálf bæru borg ar
hverfi við sjó en gert er ráð fyr ir 
að fjög ur ný hverfi muni rísa á 
svæði gömlu hafn ar inn ar. 

Sam kvæmt ramma skipu lag inu 
eiga hverf in hvert um sig að fá 
heiti eft ir hafn ar bökk un um sem 
þau standa við. Sjálf stæð ein
kenni þeirra og ið andi mann líf 
við hafn ar bakk ana  eiga að gefa 
borg inni nýj an svip. Sam an eiga 
hverf in að mynda sterka og mik
il væga heild. Helsta mark mið ið 
skipu lags ins er að tengja Reykja
vík við Gömlu höfn ina og sögu 
henn ar. Því er ætl að að nást með 
sjón ræn um og raun veru leg um 
teng ing um við mið borg ina. Nýrri 
starf semi sem lað ar bæði borg
ar búa og gesti að hafn ar bakk
an um. Nýj um teng ing um á milli 
mið borg ar og ið andi hafn ar lífs. 
Áhersla er lögð á að gamla höfn
in verði gerð að óað skilj an leg um 
hluta mið borg ar inn ar með því 
að tryggja ör ugg ar og auð farn ar 
leið ir fyr ir alla veg far end ur, óháð 

ferða máta og að all ir ferða mát ar 
verði metn ir jafnt.

Þétt býlt hverfi með 
bland aðri byggð

Ramma skipu lag ið ger ir ráð 
fyr ir fjöl breytt um al menn ings
rým um, göt um, stíg um, hverf
is görð um, hafn ar bökk um og 
bryggj um. Í skipu lag inu seg ir að 
svæð in muni sam an mynda fjöl
breytt al menn ings rými í tengsl
um við opin rými sem fyr ir eru 
í mið borg inni. Gert er ráð fyr ir 
að sögu leg hafnarí mynd borg ar

inn ar verði end ur reist. Ný bygg
ing ar taki til lit til stærð ar hlut falla 
gömlu mið borg ar inn ar og að 
byggð in verði þétt og lágreist og 
bygg ing arn ar fjöl breytt ar. Í skipu
lags á ætl un Reykja víkur borg ar 
er lögð áhersla á sjálf bærni sem 
er í grund vall ar at rið um í fullu 
sam ræmi við vænt an lega upp
bygg ingu. Þétt býlt hverfi með 
bland aðri notk un og fjöl þætt um 
um ferð ar lausn um gera fólk síð ur 
háð einka bíln um og stuðla þannig 
að heil brigð ari lífs hátt um.
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Vilja byggja á átta þús und 
fer metr um við Aust ur höfn

Tölvuteikning af Austurhöfninni.
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Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 5116367

DR. BRONNER - 
STÓRKOSTLEGU 
SÁPURNAR!
Handa þér og þínum, 
þvottavélinni og 
heimilinu.
Þú mátt borða þær 
(ekki gera það samt).

VIRDIAN BÆTIEFNI 
ÁN “NASTÍS”
Framúrskarandi 
hrein og ómenguð
 vítamín- og  
bætiefni 
Systrasamlagsins.

FLOTHETTAN SLÆR Í 
GEGN! Frábær viðbót við 
baðmenningu Íslendinga 
sem heimurinn er að 
uppgötva. 
ATH: Næsta Samflot í 
Neslauginni 20. júlí kl. 9 
f.h. Allir velkomnir!
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Í  s í ð a s t a  t ö l u b l a ð i 
Vesturbæjablaðsins var rætt 
við unga konu á Melunum 
Þuríði Helgu Kristjánsdóttur 

sem er að rækta grænmeti í 
garðinum heima hjá sér. Áhugi 
á heimaræktun hefur aukist 
verulega á undanförnum árum 
og fleiri og fleiri koma sér 
upp ræktunarbeðum. Aðstaða 
til ræktunar er hins vegar 
ekki allsstaðar fyrir hendi 
og nú er farið að huga að því 
að koma upp reitum þar sem 
almenningur getur fengið pláss 
fyrir grænmetisbeð og er slíkt 
verkefni m.a. komið af stað í 
Seljahverfi í Breiðholti. Það eru 
ekki aðeins Íslendingar sem 
eru að huga að heimaræktun 
um þessar mundir heldur er 
ræktun af þessum toga að 
ryðja sér til rúms í Bretlandi og 
víðar. Heiða Aðalsteinsdóttir 
landslagsarkitekt hefur kynnti 
sér þessi mál m.a. í sambandi 
við nám sitt í London. Hún 
hélt fyrirlestur um málið þar 
sem hún tengdi ræktunina 
við lýðhelsiu á læknadögum á 
liðnum vetri.

En hvað vakti áhuga Heiðu á 
þessu máli. Hún seg ir hann hafa 
vakn að þeg ar hún hóf fram halds
nám til Bret lands á ár inu 2008. 
Bret ar hafi fund ið fyr ir því sama 
og við hér á Ís landi og í kjöl far
ið orð ið eins kon ar spreng ing í 
áhuga á mat væla fram leiðslu inn
an borga og biðlist ar eft ir því 
að fá pláss í grend ar görð um í 
London hefi lengst úr nokkrum 
mán uð um í allt að ára tug. „Ég er 

þeirr ar skoð un ar að ekki sé um 
stund ar fyr ir bæri að ræða held ur 
hug ar fars breyt ingu sem er kom in 
til að vera. Neyt enda vit und in hef
ur vax ið mjög hratt. Fólk er far ið 
að huga mun meira að því hvað 
það set ur of aní sig.“  

Óæskilegumhverfisáhrif
ímatvælaframleiðslu

Heiða var innt eft ir því hvern ig 
hreyf ing um mat væla fram leiðslu 
í borg um fór af stað. „Ég held að 
þetta ger ist fyrst og fremst vegna 
óæski legra um hverf is á hrifa á 
mat væla fram leiðslu. Fyrr á dög
um var mat væla fram leiðsl an ekki 
að öllu leyti að skil in borg un um 
sem má sjá á göml um borg ar
göt um. Síð an fær ist fram leiðsl an 
stöðugt nær og nær borg ar jöðr
un um þar til hún verð ur al veg 
við skila við borg irn ar.“ Heiða seg
ir að þessi stefnu breyt ing að fá 
mat væla fram leiðsl una aft ur inn 
í borg irn ar eigi upp tök sín hjá 
neyt end um. „Þetta kem ur ekki frá 
stjórn mála mönn um eða borg ar
yf ir völd um á hverj um stað held
ur beint úr gras rót inni og byrj ar 
þar vegna um hverf is á hrifa bæði 
vegna langra flutn ings leiða en 
einnig vegna þess að hefð bund in 
land bún að ar fram leiðsla reið ir sig 
mjög á elds neyti. Er lend is er mik
ið rætt um þann tíma punkt þeg
ar jarð ar bú ar standa ekki leng ur 
und ir ol íu fram leiðsl unni og hún 
minnk ar og minnk ar en einnig 
er um sið fræði leg spurs mál að 
ræða. Spurs mál um hvern ig var an 
er til kom in. Hvort um þaul eldi 

sé að ræða eða aðr ar óæski leg
ar fram leiðslu að ferð ir. Og þetta 
gild ir ekki að eins um kjöt fram
leiðsl una held ur hef ur rækt un 
breyst mik ið á um lið um árum. 
Sem dæmi um það má nefna að 
og í dag eru rækt að ar mun færri 
teg und ir af hveiti en fyr ir hálfi 
öld.“ Heiða seg ir að þessi stóru 
um hverf is á hrif dragi vagn inn í 
þess ari rækt un ar hreyf ingu. Fyr ir 
til verkan að rann sókna hafi einnig 
kom ið í ljós heima rækt un in hafi 
bæði já kvæð efna hags leg áhrif og 
einnig áhrif á heil brigði fólks. Hún 
seg ir heima rækt un ina hafa tek ið 
stórt stökk frá því að fólk rækt aði 
ein göngu kart öfl ur. Græn met is
rækt un in hafi stór auk ist eink um á 
grænkáli og sam bæri leg um græn
meti. „Hún er sá hluti rækt un ar
inn ar sem við meg um auka hvað 
mest við.“ 

Gamlimaturinnhollari
enskyndibitinn

„Ástæð an fyr ir því að ég fór 
að kanna þetta hér á landi er sú 
að ég held að við hug um ekki 
nægi lega vel að þess um mál
um. Okk ur finnst þaul eldi vera 
nokk uð lang sótt og ekki stórt 
vanda mál í ís lensk um land bún
aði. Við erum held ur ekki að fly
tja inn land bún að ar vör ur sem 
eru rækt að ar með þeim hætti. En 
það eru aft ur á móti hug mynd
ir um lýð heilsu sem hafa áhrif á 
þessi mál hér heima og mat jurta
rækt un in er einn þátt ur þess að 
bæta lýð heilsu lands manna. Þar 
eru greini leg tæki færi til úr bóta. 
Matar æð ið hef ur líka mestu 
áhrif in á offitu vand ann. Gamli 
Ís lenski mat ur inn hvarf að mestu 
á skömm um tíma sem var þrátt 
fyr ir allt mun holl ari en skyndi
bita fæð ið sem kom að minnsta 
kosti að hluti til í stað inn. Þetta 
á bæði við um börn og full orðna. 
Ís lensku börn in eru sam kvæmt 
þess ari út tekt feit ari en jafn aldr
ar þeirra á Norð ur lönd un um 
og eins er um full orðna fólk ið. 
Ég er sann færð um að þess ar 
er lendu rann sókn ir eru drif fjöð ur 
já kvæðra breyt inga. Stað reynd in 
er að þeir sem rækta mat jurtir 
auka jafn an græn metis neyslu sína 
bæði á vaxt ar tíma og einnig utan 
hans. Græn metis neysl an verð ur 
stærri hluti af lífs stíl þeirra. Þan
nig hef ur rækt un in bein áhrif á 
neysl una. Rækt end ur eru lík legri 
til þess að velja holl mat væli og 
hreyfa sig að jafn aði meira en 30 
mín út ur á dag sem er ráð lagð ur 
dags skammt ur af hreyf ingu. Og 
þeir búa við meira and legt jafn
vægi og betra geð heil brigði. Því 
er eft ir miklu að slægj ast því það 
hef ur ekki ver ið sýnt fram á nein 
nei kvæð áhrif af þessu – ekki alla 
vega með bein um hætti.“

Kennaþarfbörnumað
borðagrænmeti

Heiða seg ir að rætt sé um nok
kra áhrifa þætti í þessu efni. „Sá 
fyrsti er að kenna börn un um að 
borða græn meti og þau geta svo 
aft ur haft áhrif á for eldra sína 
að því leyti. Ann ar þátt ur snýst 

um hvern ig fólk sæk ir fræðslu 
um nær ing ar mál. Hvort fræðsl an 
ber ist með sjón varps aug lýs ing
um eða hvort fólk sæki ef til vill 
fróð leik beint í um hverf ið. Eldra 
um hverfi býð ur oft upp á meiri 
mögu leika til rækt un ar. Þar er 
oft að finna rifs berja tré og jafn
vel karöflu garða. Þriðji þátt ur
inn er síð an hvort þurfi að fara 
að hugsa til baka í skipu lags legu 
til liti og þá er kom ið að þætti 
sveit ar fé lag anna. Hvort þau telji 
áhuga vert og hag kvæmt að koma 
rækt un ar svæð um fyr ir í al menn
ings rým um sem fólk geti nýtt 
sér. Og í fjórða lagi þarf að gera 
þetta eins að gengi legt og hægt 
er og þá er kom ið bæði að ytra 
og innra skipu lagi borga, hvern
ig koma þurfi þess um mögu leik
um sem víð ast fyr ir og gera þurfi 
rækt un ar svæð in eins að gengi leg 
og hægt er.“ 

Skólagarðar,skólalóðir
ogalmenningssvæði

Við þurf um að bæta skóla
garða og efla mögu leika á rækt un 
í tengsl um við skóla lóð ir. Einnig 
þarf að auka rækt un ar mögu leika 
á svæð um þar sem fólk get ur far
ið gang andi frá heim il um sín um. 
Það er ekki síst við um fjöl býli 
þar sem einka lóð ir eru ekki til 
stað ar. Al rým in eru ekki alltaf svo 
vel nýtt í borg ar skipu lagi að ekki 
megi nýta hluta þeirra til mat
jurta rækt un ar. Þetta er eitt hvað 
sem stjórn end ur borga og bæja 
þurfa að láta til sín taka á næstu 
árum og ára tug um. Þetta á ekki 
að þurfa að kosta skatt greið end
ur nein ar um tals verð ar fjár hæð ir 
held ur snýst spurn ing in um hug
ar far og hvort beita eigi skipu
lags vald inu til þess að skapa fólki 
þessa mögu leika. Ég tel að skoða 
þurfi þessa mögu leika þeg ar unn
ið er að skipulags gerð.“
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Vaxandiáhugiáheimaræktungrænmetis

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888 AUGLÝSINGASÍMI
511 1188 & 895 8298

www.borgarblod.is

Heiða Að al steins dótt ir, lands lagsarki tekt.

Fjöl skyldu húsa lóð ir eru víða van nýtt ar. Stór um garð flöt um þarf 
að halda við og slá með ærn um kostn aði. Hvern ig væri að rækta 
mat jurtir á hluta þeirra.

Mar jurta garð ur fyr ir fram an rað hús í í Hamilton í Kanada. Svona 
görð um er hægt að koma upp víða í þétt býli.
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Laugarnar í Reykjavík

Árbæjarlaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 20:00

Laugarnar í Reykjavík

afgreiðslutími 
í sumar *

*Sumarafgreiðslutími gildir frá 1. júní – 31. ágúst

Lengri

Vesturbæjarlaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 20:00

Breiðholtslaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 19:00

Laugardalslaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 22:00 
Helgar  8:00 – 22:00

Sundhöll Reykjavíkur
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Laugardaga 8:00 – 16:00
Sunnudaga 10:00 – 18:00

Klébergslaug
Mánud. – fimmtud. 15:00 – 21:00  
Föstudaga  15:00 – 21:00  
Helgar  11:00 – 15:00

Grafarvogslaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 19:00

Y

Krist ján og Gunn ar Jónassyn
ir, kaup menn í versl un inni Kjöt
borg, á horni Ásvalla götu og 
Blóm valla götu fengu fyrsta lax
inn úr El liða án um í sum ar þótt 
þeir yrðu ekki var ir þeg ar þær 
voru opn að ar snemma morg uns 
þanng 20. júní sl. Sú venja skap
að ist á borg arastjórna r tíma Jóns 
Gnarr að til nefna „Reyk vík ing 
árs ins“ sem eft ir það fékk það 
hlut verk að renna fyrst ur fyr ir 
lax í ánum. Dag ur B. Egg erts son 
borg ar stjóri held ur upp tekn um 
hætti fyr ir renn ara síns og voru 
bræð urn ir í Kjöt borg til efnd ir 
Reyk vík ing ar árs ins að þessu 
sinni því ekki var lagt í að gera 
upp á milli þeirra. Lax inn var 
frek ar seinn til þenn an morg un 
og urðu þeir ekki var ir. Borg ar
stjóri reyndi svo á eft ir þeim og 
fékk lax sem hann hélt með í 
Vest ur bæ inn og færði bræðr un
um að gjöf. 

Versl un þeirra bræðra á horni 
Ásvalla götu og Blóm valla götu 
hef ur lengi ver ið eins kon ar 
fé lags mið stöð í gamla Vest ur
bæn um. Þeg ar leit að var eftir til
nefn ing um fyr ir Reyk vík ing árs ins 
að þessu sinni komu nöfn þeirra 
fljótt upp þeg ar ábend ing ar voru 
skoð að ar. „Þeir bræð ur eru ekki 
bara að þykj ast vera góði kaup

mað ur inn á horn inu, þeir eru það 
svo sann ar lega,“ sagði í einni af 
til nefn ing un um. Þeir Krist ján og 
Gunn ar hafa rek ið versl un ina 
Kjöt borg frá ár inu 1981. Krist
ján hóf rekst ur þar ásamt föð ur 
sín um. Um tíma ráku þeir ein
nig hverf is versl un við Stór holt 
í Reykja vík. Í spjalli við Vest ur
bæj ar blað ið fyr ir nokkrum árum 
sögð ust þeir stund um vera 
í stöðu bar þjóns ins eða fé lags
fræð ings ins eft ir því hvern ig á 
það er lit ið. Marg ir og þá eink
um eldra fólk noti búð ar ferð ina 
til þess að spjalla og auð vit að sé 
það hluti af til ver unni að sinna 
þeim þætti sem ger ir starf ið auk 
þess skemmti legra. Þeir bræð
ur hafa hald ið í ýmis göm ul gildi 
kaup mann anna á horn inu. Þeir 
eru með hverf is búa í reikn ings
við skipt um þannig að fólk get ur 
sent krakk ana sína út og lát ið þau 
kvitta fyr ir í stað þess að þurfa 
alltaf að vera að borga með kort
um. Í gegn um tíð ina hafa þeir lært 
á heim il is hald ið hjá við skipta vin
un um sem er mis jafnt frá einu 
heim ili til ann ars. Þeg ar þeir voru 
innt ir eftir fram tíð inni svörð uðu 
þeir af hóg værð að þeir teldu fólk 
vilja hafa búð ina áfram á horn
inu því það hafi svo marg ar minni 
búð ir hætt starf semi. 

Kristjánog
Gunnarfengu
fyrstalaxinn

Dag ur B. Egg erts son borg ar stjóri. Gunn ar og Krist ján í Kjötborg með 
lax inn og Arna Dögg Ein ars dótt ir eig in kona Dags. Mynd in var tek in 
þeg ar borg ar stjóra hjón in komu fær andi hendi í Vest ur bæ inn.
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Reykjavíkurborg bauð til
fjöruferðar sunnudaginn13. júlí
sl. semerþáttur í fræðsluátaki
um líffræðilega fjölbreytni í
Reykjavík.Fariðvarífjörunavið
SkerjafjörðinnoghistviðSörla
skjólíVesturbænum.

Í frétt frá Reykja vík ur borg seg
ir að strand lengja Reykja vík ur 
sé fjöl breytt að gerð og þar eru 
marg vís leg bú svæði  stór grýtt
ar þang fjör ur, sand og mal ar
fjör ur, skjól sæl ar leir ur og sjáv
ar fitj ar. Líf ríki fjör unn ar er afar 
fjöl breytt. Þar vaxa margs kon ar 
þör unga teg und ir, brún, græn og 
rauð þör ung ar. Mest er þör unga
fjöl breytn in í grýttu fjör un um. 

Áhuga verð ar plönt ur vaxa of ar
lega í fjör unni t.d. blá lilja og fjöru
kál. Dýra líf ið er ekki síð ur fjöl
skrúð ugt, sér stak lega fjöl breytt 
fána hrygg leys ingja  kuð ung ar 
og skelj ar, krabba dýr, bursta orm
ar, skráp dýr, hveldýr, mött ul dýr, 
svamp ar og fleir teg und ir. Fisk
ar finn ast oft í fjöru borð inu, sel ir 
sjást oft á sundi og síð ast en ekki 
síst er fugla líf fjör unn ar afar auð
ugt enda fæðu fram boð fyr ir fugla 
mik ið.  Fræðslu við burð ur inn bar 
heit ið „fjar an iðar af lífi“ og fjöru
gest ir mættu með bakka og föt ur 
og tóku þátt í leit og söfn un á líf
ver um.

Vesturbæingar
ífjöruferð

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Sumarhátíð Frostaskjóls var
haldin 3. júlí sl. og var boðið
uppáfjölbreyttaskemmtun.Þar
ámeðalhlaup,þrautir,tónlistog
sápurennibraut.

Há tíð in hófst á fimm kíló metra 

Jöklu hlaupi fyr ir alla ald urs hópa 
en eft ir há deg ið fóru börn og ung
ling ar í ýmsa leiki inni og úti. Hátt 
í þrjú hund ruð börn, ung menni 
og for eldr ar komu í Frosta skjól 
og skemmtu sér vel. Sautján ára 

sum ar starfs menn í Frosta skjóli, 
sem eru líka í ung menna hús inu 
Jöklu, skipu lögðu há tíð ina og 
héldu utan um dag skrár liði.  

SumarhátíðíFrostaskjóli

UngmennahúsiðJöklaskipulagðihátíðina.

ÖllumbörnumogunglingumíVesturbævarboðiðtilsumarhátíðar.

Nei–þaðerekkiveriðaðrífaGarðastræti21helduraðeinsaðtakaþakiðafþví.Húsiðvarseltogætlar
nýreigandiþessaðhækkaþaðumeinahæðaukgagngerraendurbótaenþaðerfremurillafarið.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Rvík. • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

www.borgarblod.is
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heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Nesstofa
- Hús og saga -

Ný sýning í Nesstofu sem fjallar 
um húsið og landlæknisembættið

 sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá 
14. júní - 31. ágúst

kl. 13-17.

Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands. 

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200

www.thjodminjasafn.is

Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

vantar þig
RAFVIRKJA?

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

fljót og góð þjónusta

Rafspor

Dagur B. Eggertsson borgar
stjóri vígði á dögunum högg
myndagarð til minningar um
upphafskonur íslenskrar högg
myndalistarviðhátíðlegaathöfn
í suðvesturhorni Hljómskála
garðsins.Garðurinnhlautnafn
ið Perlufesti að tillögu Gjörn
ingaklúbbsins. Nafnið vísar til
hringlaga afstöðu verkanna til
hvers annars í garðinum, en
undirstrikareinnig að listakon
urnarogverkþeirraerusérstök
hvertfyrirsig,líktogperlursem
hafaveriðþræddaruppáþráð.

ListasafnReykjavíkurhefurhaft
listræna stjórn og umsjón með
verkefninuengarðurinnerminn
isvarði um það mikilvæga frum
herjastarf sem konurnar unnu á
tímumþegarlítillskilningurvará
aðþærlegðufyrirsiglistsköpun.
Höggmyndirnar koma frá opin
berumogeinkaaðilumsemstyrk
javerkefnið.ListasafnReykjavík
ur á þrjár myndir og Listasafn
Íslandsleggurtiltværmyndir.Þá
hefurverslunarmiðstöðinSmára
lind fært Reykjavíkurborg Haf
meyjunaaðgjöf.Fjöldifólkslagði
leið sína í Hljómskálagarðinn til
þessaðveraviðvígslugarðsins.
Í garðinumeruhöggmyndireftir
sex konur sem voru frumkvöðl
ar í höggmyndalist hér á landi,
þær Gunnfríði Jónsdóttur, Nínu
Sæmundson,ToveÓlafsson,Þor

björguPálsdóttur,ÓlöfuPálsdótt
urogGerðiHelgadóttur.

Í tilefni af opnuninni frum
flytja Gjörningaklúbburinn sex
gjörninga tileinkaðahverrihögg
myndánæstumisserum.Aðlok
innivígsluvar farið í sögugöngu
í miðborginni undir leiðsögn
Auðar Styrkársdóttur, forstöðu
konuKvennasögusafnsins. Fyrsti
viðskomustaður var Hólavalla
kirkjugarðurþarsemSóleyTóm

asdóttir, forseti borgarstjórnar,
lagði blómsveig að leiði Bríetar
Bjarnhéðinsdóttur kvenréttinda
skörungs.ÍræðusinnisagðiSóley
aðkransinnværi fyrstog fremst
tilþessaðheiðraminninguBríet
ar.„KransinneráleiðiBríetaren
hann er einnig til heiðurs öllum
þeimkonumsemtekiðhafaslag
innfyrirokkurhinarogerhvatn
ingumaðhaldabaráttunniáfram
unsfullkomnujafnréttiernáð“.

Höggmyndagarðurum
upphafskonuríhöggmyndalist

Dagur B. Eggertssonborgarstjóri ásamt Ólöfu Pálsdóttur,myndlist
arkonuogÓðniPáliRíkharðssynidóttursyniÓlafarviðopnunPerlu
festarinnar.
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KR liðið varð í 6. sæti í liða
keppni þeirra 15 liða sem áttu
keppendur á síðasta hluta AMÍ
semnýlegaerlokiðenKRvarð
í 9. sæti í fyrra. ÍRB sigraði
nokkuðörugglegaáundanÆgi
ogSH.

Þjálfararnir eru mjög ánægð
ir með sundmennina sem lögðu
sigvelframiöllumsundum,með
góðum bætingum og héldu upp
góðri stemmningu alla helgina.
Ánægjulegt var að sja hversu
margir foreldrar komu og fylgd
ustmeðmótinu.ÁsgeirBeinteinn
Árnason. Svava Þóra Árnadótt
ir, Tómas Magnússon og Herdís

Birna Viggósdóttir urðu aldurs
flokkameistarar ínokkurmgrein
um, auk þess sem fleiri náðu
mikilbægumstigum ístigakeppni
félganna. Boðsundsveitirnirnar
attueinniggóðsund.KRermeð
ungt lið sem mun án efa verða
enn sterkara með mörgum öðr
um KRingum sem stefna á AMÍ
ánæstaári.ÞjálfararnirBerglind
Ósk. Berglind Brynjars. Kristján
J.ogSiggiDanþakka fyrirþenn
angóðaendiásundárinu.Farar
sjórarhelgarinnarfáeinnigmiklar
þakkir fyrirhelgina.ÁframKRog
gleðilegtsumar.

KRísjöttasæti
áAMÍ

KRtapaði01fyrirCelticíund
ankeppni Meistaradeild UEFA.
CallumMcGregor skoraðimark
iðá84.mínútu.Þaðvarhlutverk
KRingaaðverjast í leiknumog
það gerðu þeir mjög vel. Þeim
gekk hins vegar illa að halda
boltanum og leikmenn Celtic
áttulangoftast“annanbolta”úti
á vellinum og voru komnir um
leiðuppaðvítateigKR.

StefánLogiáttifrábæranleikog
bjargaðiKRoftmeð flottrimark
vörslu.LeikmennCelticskutuauk
þess tvisvar í slá og einu sinni í
stöng.Celticsóttimunmeiraall
an leikinnenátti ekkimörg færi
í fyrri hálfleik. Skotarnir voru
hinsvegarmunhættulegriíþeim
seinni.KRingumtókstsjaldanað
ógnamarkiCeltic. Garyátti flott
langskotá24.mínútuenForster
varði. Í upphafi seinni hálfleiks
fékkEmilgottfærienvarnarmað
ur komst í veg fyrir skotið. Átta
mínútum fyrir leikslok skallaði
Kjartanaðmarki,boltinnfóríÞor
steinensmaug framhjástönginni
vinstramegin.Garyáhrósskilið
fyrirdugnaðinnogbaráttuna.En
hann var oftast einmana í sókn
KRinga og mátti sín ekki mikils
gegn sterkum miðvörðum, Efe
AmbroseogVirgilvanDijk.

Slæmurhálftími
KR tapaði 04 fyrir Celtic í

seinni leik liðanna íundankeppni
Meistaradeilar UEFA. Það var vel
sloppið eftir slæman hálftíma í
byrjunleiks.

HollendingurinnVirgil van Dijk
skoraði tvisvareftirhornspyrnur
áðuren fyrrihálfleikurvarhálfn
aður. Finninn Teemu Pukki bætti
þriðja markinu við á 27. mínútu
eftir hraða sókn. Pukki skoraði
fjórðamarkiðíseinnihálfleik.

NaumttapfyrirCelticíFrostaskjóli

SundfólkKRsemtókþáttíAMÍ.

Ísumarerboðiðuppáhand
boltaskólaávegumKR.Skóla
tímierámilliklukkan9til16.
Fyrsta námskeiðið í ágúst er
dagana 5. til 8. Annað nám
skeiðið er dagana 11. til 15.
ágústogþriðjanámskeiðiðer
dagana18.til22.ágúst.

Þáverðurboðiðuppáhálfs

dagsnámskeið, fyrir og eftir
hádegi.

7 til 9 ára börn, fædd 2005
2007eigakostánámskeiði fyr
irhádegiog10 til12ára, fædd
2002 til 2004eftirhádegi.Verð
4.000kr. fyrir fyrstuvikunaog
5.000fyrirþásíðari.

Sund:

HandboltaskóliKR

ByrjunarliðKRgegnCelticífyrrileikliðannaáKRvellinum.

Fimmtíuárverðaliðinfráþví
KRlékfyrstaleikíslensksfélags
í Evrópukeppni 17. ágúst. Þá
mætti KR Englandsmeisturum
Liverpoolenþettavarjafnframt
fyrsti leikurLiverpool íEvrópu
keppni.

Í tilefni afþessum tímamótum
afhenti Geir Þorsteinsson, for
maður KSÍ, Kristni Kjærnested,
formanni knattspyrnudeildar KR
málverk. Myndina málaði Sigur
þór Jakobsson sem lék með KR
gegnLiverpooláLaugardalsvelli
árið1964.

FimmtíuárfráfyrstaEvrópuleikKR

GeirÞorsteinssonafhendir
KristniKjærnestedmálverk

SigurþórsJakobssonar.
ÁmyndinnverGísliÞorkelsson

skotfráleikmanniLiverpool
oggreinilegteraðBjarniFel

ervinstrameginívörnKR.

Þrír KRingar léku með
íslenska unglingalandsliðinu á
EM unglinga í borðtennis, sem
fram fór í ítölskuborginniRiva
delGarda11.til20.júlí.

KRingrnirsemfóruvoruBreki
Þórðarson og Skúli Gunnarsson,

sem leika í flokki drengja 16 til
18áraogKáriÁrmannsson,sem
leikur í kadett flokki 15 ára og
yngri.Kári,semátti13áraafmæli
á mótinu er að leika sínu fyrstu
unglingalandsleiki en þeir Breki
ogSkúlilékum.a.áEMunglingaí

fyrra.Með í förvoruEinarGeirs
son, unglingalandsliðsþjálfari
og yfirþjálfari KR og fararstjóri
var Hlöðver Steini Hlöðversson,
KRingur og stjórnarmaður hjá
BorðtennissambandiÍslands.

ÞrírKR-ingaráEMunglinga

Mætum á völlinn í sumar
og styðjum KR til sigurs!

Borðtennis:

-KRtapaði0-4fyrirCelticíseinnileikliðannaíEdinborg

BaldurSigurðssonfyrirliðiKRmeðboltann.
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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2.695kr.

Vnr. 42331803
Hundamatur, 
10 kg.

Vnr. 42373791   
Stálskál.

Vnr. 42335163   
Hundabúr úr járni,
hallandi, 78x48x56 cm.

Vnr. 42308312   
Kattasandur, 5 kg.

Vnr. 42373795   
Kattasandsskófla.

1.295kr. 1.295kr.

1.295kr.

395kr.

1.595kr.1.695kr.

1.395kr.

9.990kr.

795kr. 295kr.

10 KG

JOSERA  hágæða fóður, hefur mjög hátt kjöthlutfall. Kjötið er 100% 
rekjanlegt frá  sláturhúsi og er hæft til manneldis. JOSERA notar ekki 
hveiti, soja, mjólkurvörur eða sykur í sínar vörur og þær eru framleiddar 
án litar-, bragð- og rotvarnarefna.

995kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

Vnr. 42373805
Matarskál með skrauti.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm, 
20 mm.

Vnr. 42373788
Leikfang.

Vnr. 42335263 
Bursti, tvískiptur.

Vnr. 42373861   
Hundabúr, svart járn,
60x43x51 cm.

8.995kr.

ALLT FYRIR GÆLUDÝRIN

Í BYKO GRANDA!

Vnr. 42373803   
Kattasandsdallur. 1.995kr.
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