
Þann 13. júní síð ast lið inn hélt 
leik skól inn Mýri í litla Skerja
firði sína ár legu Skerplu há tíð. 
Mik ið var um dýrð ir og skreyttu 
börn og starfs fólk garð inn með 
eig in lista verk um. Þau sem vildu 
fengu and lits máln ingu og var 
dans að við dynj andi tón list í 
und ir bún ingi há tíð ar inn ar. 

Margt var um mann inn og 
mættu for eldr ar barn anna ásamt, 
öfum, ömm um og öðr um velunn
ur um barn anna og leik skól ans. 
Að þessu sinni var há tíð in óvenju 
viða mik il enda var leik skól inn að 
taka við sín um öðr um græn fána. 
Mýri hef ur tek ið þátt í græn fána
verk efni á veg um Land vernd ar 

síð ast lið in fjög ur ár og voru nú 
verð laun uð með nýj um fána fyr ir 
vel unn in störf. Börn in og starfs
fólk hafa lagt meg in áherslu á að 
fræð ast um vatn síð ustu tvö árin 
og var hluti af því verk efni að 
safna dós um og safna fyr ir vatns
tanki í Ug anda á veg um Hjálp ar
stofn un Kirkj unn ar. Dósa söfn in 
tókst það vel að fjár fest var í geit 
sem á eft ir að koma að góð um 
not um í Ug anda. Sam hliða þessu 
var tré tunna tek in í notk un á 
há tíð inni sem vakti mikla lukku 
með al barn anna. Á leik skól an
um er safn að rign ing ar vatni sem 
hægt er að nota til ým issa verka 
á leik skól an um. Það kem ur þó að 

því að tunn an tæm ist og vatn ið 
renn ur til þurrð ar eins og ger ist 
víða um heim. Leik skól inn hef

ur sam hliða þessu tek ið þátt í 
Comeni us ar verk efni síð ast lið in 
tvö ár sem er sam starfs verk efni 
sjö leik og grunn skóla í jafn mörg
um lönd um Evr ópu. Að því til efni 
sýndi út skrift ar ár gang ur leik skól
ans leik rit sem öll börn in í skól
an um tóku þátt í að gera við sögu 
frá sam starfs skóla í Eist landi. Það 
er greini lega nóg um að vera á 
leik skól an um Mýri eða eins og 
sagt er þar á bæ: „á Mýri er hopp 
og hí, hopp og hí“.
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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

Sími 551-0224 

- helgina 27.-30. júní - meðan birgðir endast

Úrbeinaður hnakki, kótelettur og lundir

Amerísk
bláber

á aðeins 

499
askjan

Svínakjötstilboð! 
Glænýr

villtur lax

Segja má að drif ið hafi að múg og marg menni að Mýri.

HátíðahöldáleikskólanumMýri

Margt var sér til gam ans gert á 
Skerplu há tíð.

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid



Breytingádeiliskipu
lagiKaplaskjólsfelld
úrgildi

Á fundi borg ar ráðs Reykja vík
ur var lagt fram bréf úr skurð ar
nefnd ar um hverf is og auð linda
mála dags. 27. sept em ber 2012 
ásamt kæru dags. 24. sept em ber 
2012 þar sem kærð er breyt ing 
á deiliskipu lagi vegna Víði mels 
80 / Kapla skjóls veg ar 2 og Meist
ara valla 13. Einnig var lögð fram 
um sögn lög fræði og stjórn sýslu, 
dags. 4. des. 2012. Lagð ur var 
fram úr skurð ur úr skurð ar nefnd
ar um hverf is og auð linda mála 
frá 31. maí 2013. Úr skurð ar orð: 
Ákvörð un borg ar ráðs Reykja vík
ur frá 11. októ ber 2012 um breyt
ingu á deiliskipu lagi Kapla skjóls í 
Reykja vík er felld úr gildi.

Frostaskjólstofnun
ársins

Starfs manna fé lag Reykja vík ur 
valdi  „Stofn un árs ins – Borg og 
Bær“ í ann að sinn  þann 24. maí 
sl. Frí stunda mið stöð in Frosta
skjól bar sig ur úr být um í flokki  
stærri stofn ana,  með fleiri en 50 
starfs menn. Frosta skjól fékk ein
kunn ina 4.128 og er hæst allra 
stofn ana í Reykja vík, hvort sem 
um litla eða stóra stofn un er að 
ræða. Kann að er hjá fé lags mönn
un hvern ig þeim líð ur í vinn unni, 
hvern ig and inn á vinnu staðn um 
er,  traust á yf ir menn, ánægju og 
stolt, trú verð ug leika stjórn enda, 
ímynd, sjálf stæði í starfi og fleira. 
Könn un in er stærsta vinnu staða
könn un sem fram kvæmd er hér 
á landi og gef ur hún mik il væg
ar upp lýs ing ar um stöðu starf
manna á vinnu mark aði. Sam starf 
er við stétt ar fé lög in VR og SFR 
um fram kvæmd ina. Í Frosta
skjóli starfa 109 starfs menn á 8 
starfsein ing um og rík áhersla er 
lögð á að starfs menn geti haft 
áhrif á vinnu um hverfi sitt og að 
skapa traust. Vellíð an starfs
manna skil ar sér í betri þjón ustu 
til borg ar búa og því til mik ils að 
vinna að öll um líði vel.

MýrargataGeirsgata
tillagaumaðfalla
frástokkalausn

Til kynn ing ar eru nú drög að 
breyt ingu á að al skipu lagi Reykja
vík ur, sbr. 2. mgr. 30. gr. skipu
lags laga og laga nr. 105/2006 um 
um hverf is mat áætl ana, er varð
ar breytt skipu lag Mýr ar götu og 
Geirs götu. Drög að að al skipu lags
breyt ingu var kynnt á íbúa fundi 
þann 16. maí sl. Í til kynn ing unni 
felst m.a. að falla frá stokka
lausn sem ver ið hef ur mjög til 
um ræðu um lang an tíma og eins 
breyt ing ar á gat ma mót um Geirs
götu og Kalkofnsveg ar. Hvað 
þá? Fróð legt er að fylgj ast með 
þró un þessa máls, ekki síst fyr ir 
Vest ur bæ inga. 

Styrkurtil
Ungmennaráðs
MiðborgarogHlíða

Ung menna ráð Mið borg ar og 
Hlíða fékk styrk frá Evr ópu unga 
fólks ins til að gera mynd band
ið ,,Ein elti er ekk ert grín” árið 
2010. Mynd band inu var dreift í 
alla grunn skóla á land inu og hef
ur ver ið nýtt í kennslu við góð ar 

und ir tekt ir. Evr ópa unga fólks ins 
veitti fyr ir mynda verk efn um síð
ustu ára við ur kenn ingu fyr ir að 
hafa nýtt styrk sinn til að hafa 
áhrif og virkja ungt fólk á Ís landi 
og var mynda band ung menna
ráðs ins eitt af þeim verk efn um 
sem fékk við ur kenn ingu sem fyr
ir mynd ar verk efni. Þau eru lögð 
af stað með nýtt verk efni sem 
þau fengu styrkt frá Evr ópu unga 
fólks ins og verð ur það einnig nýtt 
í kennslu í grunn skól um lands ins.

Innriendurskoðun
Reykjavíkurborgar

Innri end ur skoð un hef ur lok ið 
skoð un á við skipt um lyk il starfs
manna, kjör inna full trúa og teng
dra að ila á ár un um 2002–2011. 
Skoð un in kom til í fram haldi af 
könn un út tekt ar nefnd ar borg
ar stjórn ar og fólst í að kanna 
um fang og eðli við skipt anna og 
hvort þau hafi átt sér stað á því 
tíma bili sem stjórn end ur eða 
borg ar full trú ar voru starf andi, 
m.a. á grund velli fyr ir liggj andi 
gagna frá út tekt ar nefnd inni. Far
ið var yfir gögn út tekt ar nefnd ar 
og leit að nán ari skýr inga á við
skipt um þar sem þess gerð ist 
þörf. Langstærst ur hluti heild
ar við skipt anna fólst í greiðsl um 
til Bhluta fé laga og hlut deild ar
fé laga, að al lega styrkja og op in
berra fram laga eða leigu greiðslna 
skv. fyr ir liggj andi samn ing um 
sem sam þykkt ir hafa ver ið í borg
ar ráði. Snerti flöt ur var í sex til vik
um og voru þau tek in til nán ari 
skoð un ar og fylgni könn uð við 
inn kaupa ferla. Þau reynd ust öll 
inn an heim ilda inn kaupa reglna.

AfbrotatölfræðiLRH
337þjófnaðirímaí

Af brota töl fræði lög reglu stjór
ans á höf uð borg ar svæð inu fyr ir 
maí mán uð 2013 hef ur ver ið birt. 
Í skýrsl unni eru tekn ar sam an 
upp lýs ing ar um þau til teknu brot 
sem til greind eru í stefnu LRH og 
hafa ver ið til kynnt til lög reglu. 
Fjall að er um þró un ina það sem 
af er ári og á síð ustu 13 mán uð
um auk þess sem sjón um er beint 
að þró un inni á svæð um emb
ætt is ins. Fimmt ungs fækk un er á 
inn brot um sam an bor ið við sama 
tíma bil á síð asta ári. Þjófn uð um 
hef ur fækk að al mennt um 6% og 
þá hef ur eigna spjöll um fækk að 
um 14%. Fjöldi of beld is brota hef
ur breyst lít ið. Til kynnt var um 
337 þjófn aði í maí sem er nokk ur 
fækk un frá síð asta mán uði. Fjöld
inn er jafn framt minni en á sama 
tíma á síð asta ári. Til kynn ing um 
um inn brot, hnupl, þjófn aði á 
elds neyti og gsm sím um fækk
aði, á með an til kynn ing um um 
þjófn aði á skrán ing ar merkj um 
og bens íni fjölg aði. Hnupltil kynn
ing ar voru tvö falt fleiri í mars
mán uði. Fjöldi til kynn inga um 
reið hjóla þjófn aði stóðu í stað, en 
jafn an hef ur ver ið nokk ur stíg
andi í reið hjóla þjófn uð um í maí 
og hef ur fjöldi til kynn inga yf ir leitt 
náð há marki um mitt sum ar.

Nauthólsvíkvöktuð
allanársinshring

Heil brigð is eft ir lit Reykja vík ur 
vakt ar vatns gæði strand sjáv ar í 
Reykja vík og fer sýna taka fram ár 
hvert frá apr íl til októ ber. Sýna
töku stað ir eru ell efu tals ins frá 
Kjal ar nesi yfir í Naut hóls vík og 
eru vald ir með til liti til út vist
ar. Naut hóls vík er vökt uð all
an árs ins hring vegna sjó baða. 

Skráð er hita stig, veð ur fars þætt
ir, sjáv ar staða og tek in sýni til 
saur gerla mæl inga. Nið ur stöð ur 
úr sýna töku fyr ir saur gerla eru 
born ar sam an við um hverf is mörk 
í reglu gerð um varn ir gegn meng
un vatns nr. 796/1999. Heil brigð
is eft ir lit ið tek ur í ár að auki sýni, 
í sam vinnu við Haf rann sókn ar
stofn un, til mæl inga á nær ing ar
efn um í strand sjó. Nið ur stöð ur 
í apr íl og maí eru góð ar og hafa 
ver ið inn an marka reglu gerð ar 
að und an skil inni mæl ingu á Ægi
síðu í apr íl en á þeim fór fram 
endu nýj un á dæl um í frá veitu
dælu stöð inni við Hafn ar braut í 
Kópa vogi .

Gamlahöfnin
Vesturbugt,breyting
ádeiliskipulagi

Að lok inni hags muna að ila
kynn ingu er lögð fram að nýju 
lýs ing á undi um jhverf is og 
skipu lags ráðs vegna deiliskipu
lags Vest ur bugt ar dags. 1. októ
ber 2012. Skipu lag Vest ur bugt ar 
af markast af Ána naust um í vestri 
og að Slippn um í austri. Einnig 
eru kynnt drög að deiliskipu lagi 
svæð is ins sam kvæmt upp rætti 
AL ARK arki tekta ehf. dags. 6. maí 
2013. Til lag an var hags muna að
ila kynnt til og með 30. maí 2013. 
Eft ir tald ir að il ar sendu ábend
ing ar og at huga semd ir: Sig urð ur 
Bjarna son og Ragn heið ur Guð
jóns dótt ir Birg ir Þ. Jó hann es son, 
Slipp ur inn fast eigna fé lag, Setj
arn ar nes bær, Ol íu dreif ing, Gest
ur Guð jóns son, Nótt Thor berg, 
Sam skip Ingi Þór Her manns son, 
Sig ur jón H. Ing ólfs son, Sæ mund
ur Bene dikts son og Mar grét Jóns
dótt ir, Skúli Magn ús son og Vega
gerð in. Kynn ing fór fram á sam
an tekt at huga semda og ábend
inga sem bár ust við hags muna að
ila kynn ingu.

Grenndarkynning
vegnabreytingaað
Víðimel62

Á fundi bygg inga full trúa fyr ir 
skemmstu sæk ir Ari Ingi mund
ar son, Víði mel 62, um leyfi til 
að hækka ris, byggja tvo kvisti 
og sval ir á fjöl býl is hús á lóð 
nr. 62 við Víði mel. Af greiðslu 
var frestað og vís að til at huga
semda á um sókn ar blaði. Mál
inu síð an vís að til skipu lags
full  trúa til  ákvörð un ar um 
grennd ar kynn ingu.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

Í búa sam tök eru sam tök íbúa þar sem get ur í sam vinnu við 
aðra haft áhrif á hverf ið og þró un þess. Sam tök in leit ast 
við að standa vörð um hags muni íbú anna og hverf is ins og 

stuðla að bættu mann lífi. Þannig er með Íbúa sam tök mið borg
ar inn ar sem er hjarta Reykja vík ur og flest um borg ar bú um kær. 
Í þess um borg ar hluta eru elstu hús borg ar inn ar, sum frá 19. 
öld, en mörg frá byrj un 20. ald ar. Hlúa þarf að bygg inga sögu 
hverf is ins og bygg ing ar arf leið meira en gert er í dag. M.a. felst 
styrk ur Lauga veg ar ins í því hversu fjöl breytt húsa gerð in við 
hann er. Hús við Lauga veg inn og í ná læg um göt um hafa hins 
veg ar drabb ast nið ur á und an förn um ára tug um vegna skorts 
á skipu lags á ætl un um. Þess ari óheilla þró un vilja Íbúa sam tök in 
snúa við, efla samtöðu með al íbú anna og þeirra sem vinna í 
mið borg inni, ekki síst kaup manna, því hvað er göm ul mið borg 
án versl ana. Þing holt in eru með þétt ustu byggð á land inu og 
þar á því sem ann ars stað ar upp bygg ing að fel ast í varð veislu 
og fegr un húsa heilda. Þær ný bygg ing ar sem óhjá kvæmi lega 
þarf að reisa t.d. á auð um lóð um í byggð inni eiga að taka þátt 
í byggð inni sem fyr ir er en ekki verða í and stöðu við hana um 
leið og þær ættu að taka þátt í ,,Menn ing ar stefnu í mann virkja
gerð” sem tek ur til vernd un hús heilda og ný bygg inga. Bygg ing 
gler hall ar við hlið Hót el Borg ar er t.d. hróp andi dæmi um hið 
gagn stæða og al gjört stíl brot við Aust ur völl allra lands manna. 
Íbúa sam tök mið borg ar inn ar vilja koma á hverf is vernd til að 
hverf ið fái hald ið sér kenn um sín um og yf ir bragði um leið og 
leit ast verð ur við að sann færa hús eig end ur og fjár festa um 
að meiri arð ur er af varð veislu bygg ing arfs ins þeg ar til lengri 
tíma er lit ið en nið ur rifi hans og bygg ingu sál ar lausra bygg
inga. Tek ið var tilllit til þess ara sjón ar miða þeg ar ný bygg ing ar 
risu á horni Lækj ar götu og Aust ur stræt is í stað þeirra sem þar 
brunnu.

Maðurermannsins
gaman

G ötu og hverfa há tíð ir fara nú víða fram þess ar kom andi 
þeg ar sum ar ið verð ur í sem mest um blóma. Slík ar sam
kom ur þar sem íbú ar á öll um aldri bera út á götu borð 

og stóla, grilla góð an mat og skemmta sér sam an við söng, leiki 
og svo lít inn glasaglaum er mjög til þess falln ar að efla sam
kennd íbú anna. Stærri sam kom ur eins og hverfa há tíð ir í Skerja
firði, LitlaSkerja firði, við Mel haga og víð ar krefjast meiri und ir
bún ings en því meiri verð ur ánægj an þeg ar vel til tekst. Vest ur
bæj ar blað ið ósk ar öll um les end um sín um góðr ar skemmt un ar í 
hverju því einu sem þeir taka sér fyr ir hend ur í sum ar í leik og 
starfi, götu há tíð um sem ferða lög um um okk ar fal lega land. Þótt 
það rigni þeg ar þetta er skrif að hvet ég alla til að láta ekki hug
fall ast, það hlýt ur að stytta upp, og sól in láti aft ur sjá sig. För
um með já kvæð um huga inn í sum ar ið á hveiti brauðs dög um 
nýrr ar rík is stjórn ar.

     Geir A. Guð steins son

Íbúasamtökeru
hagsmunasamtök

Vesturbæingar

Krafa okkar er stór
 sparkvöllur við Melaskóla!

JÚNÍ 2013
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Allar upplýsingar í síma 535 2510 
og á „gardatunnan.is“

Gleðilegt sumar 

Þá er tilvalið að koma í Berghellu 1 í Hafnarfirði með 
fötu, poka eða litla kerru og sækja sér moltu eða 
viðarkurl í garðinn án endurgjalds. 
Moltuna og kurlið má fá sent heim í stórsekkjum gegn 
vægu gjaldi. Sjá „gamar.is/moltaogkurl“

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is

Gardatunnan.is

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

Helstu kostir Garðatunnunnar:
• Ódýr leið til að losna við garðaúrganginn.

• Losuð á tveggja vikna fresti yfir sumartímann.

• Garðatunnan er á hjólum og getur því fylgt þér um allan garðinn.

• Það er ótrúlega þægilegt að hafa svona tunnu alltaf við hendina.

• Þú losnar við að aka með garðaúrganginn á næstu endurvinnslustöð.

• Garðaúrgangurinn fer til moltugerðar hjá Gámaþjónustunni hf.

með Garðatunnunni!

Vantar þig kraftmikinn jarðvegsbæti?

Seljum og sendum moltu og kurl til fagaðila og 
annarra stórnotenda eftir sérstöku samkomulagi.
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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

Íslensk myndlist

Borgarbókasafn Reykjavíkur 
Tryggvagötu 15

sími 411 6100
artotek@borgarbokasafn.is

www.artotek.is

leigðu og eigðu
Í Artóteki Borgarbókasafns er hægt að leigja og/eða 
kaupa listaverk eftir íslenska myndlistarmenn. 
Greiðsla á mánuði er 1.000 – 10.000 kr. 
Listaverkin má leigja þar til þau eru að fullu greidd 
eða ljúka greiðslu fyrr og dregst þá frá greidd leiga. 
Myndir og upplýsingar eru á www.artotek.is

www.borgarblod.is
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„Ég er fædd í Reyk holts daln um í Borg
ar firði en hef búið hér í Vest ur bæn um 
síð ustu ár, en það an á ég ætt ir að rekja“ 
seg ir Helga Magn ús dótt ir mynd list ar mað
ur þeg ar tíð inda mað ur hef ur kom ið sér 
fyr ir í stofu á fal legu heim ili henn ar við 
Sól valla göt una í Vest ur bæ Reykja vík ur 
en Helga spjall ar við Vest ur bæj ar blað ið 
að þessu sinni. Helga hóf snemma að teik
na og mála en var kom in á fer tugs ald ur 
þeg ar hún ákvað að gefa lista mann in um 
flug ið og hóf nám í mynd list. Hún braut
skráð ist úr mál ara deild Mynd lista og 
hand íða skól ans vor ið 1989 og frá þeim 
tíma hef ur hún ver ið mjög virk í list sköp
un sinni. Hald ið fjölda sýn inga og tek
ið þátt í sam sýn ing um bæði hér heima 
og er lend is. Helga hef ur búið að hluta í 
Grikk landi und an far in ár þar sem hún 
hef ur fang að um hverf ið eink um birt una 
og flutt inn í verk sín. Segja má að túlk un 
henn ar á áhrif um birtunn ar sé meg in stef
ið í mörg um verka henn ar. Anna Hjart ar
dótt ir dótt ir Helgu og einka barn kem ur 
inn í stof una. Hún er í fríi hér heima en 
starfar hjá Þró un ar stofn un Sam ein uðu 
þjóð anna og hef ur far ið vítt um heim, 
eink um þann sem fjær er okk ur, í tengsl
um við verk efni sín. Það eru greini lega 
sterk tengsl á milli mæðgn anna.

Helga af sak ar að hafa ekki grískt kaffi við 
hönd ina en tek ur fram ex pressó kaffi könnu 
sem er not uð á með al margra Evr ópu búa 
en hef ur aldrei orð ið al menn ings eign hér 
á landi. Ef til vill vegna þess að betra er að 
nota hana yfir gasloga en raf magns plötu. 
Svo vík ur sög unni til Borg ar fjarð ar og Vest
ur bæj ar ins í Reykja vík. „For eldr ar mín ir 
bjuggu fyrstu árin í Reyk holts daln um. Þau 
stund uðu garð yrkju og voru frum kvöðl ar 
í rækt un mat jurta hér á landi. Fað ir minn 
Magn ús Jó hann es son var ann ars Vest ur
bæ ing ur. Hann var fædd ur á Bræðra borga
stíg 15 og ólst þar upp. Hann var alltaf mik
ill Vest ur bæ ing ur í sér og þekkti þenn an 
bæj ar hluta út og inn. Hann kunni marg ar 
upp á tækja sög ur af krökk um og ung menn
um sem voru að al ast upp í Vest ur bæn um 
á sama tíma og hann og hann sagði okk
ur krökk un um oft skemmti sög ur af upp á
tækj um þess.“ Á þeim tíma skipti „Læk ur
inn“ eða Lækj ar gat an bæj ar hlutn um með 
áber andi hætti og skil in voru skarp ari á 
milli vest urs og aust urs. Vest ur bær inn var 
sér stakt sam fé lag en austr ið tók við fyr ir 
aust an Lækj ar göt una. Föð ur for eldr ar mín ir 
þau Dóróthea Þór ar ins dótt ir og Jó hann es 
Magn ús son voru með bú skap og út gerð 
á Bræðra borg ar stígn um eins og nokk uð 
al gengt var í Vest ur bæn um á þeirra tíð 
eink um í þeim hlut an um sem næst var 
sjón um. Nei  hús ið þeirra er ekki leng ur 
við Bræðra borg ar stíg inn fyrst þú spyrð. 
Það var tek ið af grunn in um fyr ir all mörg
um árum og flutt til Hafn ar fjarð ar.“

Af Arn ar dal sætt
„Móð ir mín Sig ur borg Ágústa Þor leifs

dótt ir er vest fisk ar ætt ar. Af Arn ar dal sætt. 
Hún er 94 ára og hef ur búið und an far in 
ár í þjón ustu í búð við Afla granda og því 
löngu orð in Vest ur bæ ing ur. Það an kem ur 
vest firska blóð ið sem er í okk ur systr un
um. Hún ólst upp á Akra nesi og þar kynnt
ist hún föð ur mín um. Þannig var að hún 
var mat ráðs kona hjá Har aldi Á. Sig urðs
syni leik ara en hann og fað ir minn stund
uðu sam an ref arækt. Har ald ur Á. var gift ur 
syst ur pabba og þannig urðu tengsl þeirra 
til. Ref arækt in var nýj ung á þess um tíma. 

Hún lagð ist af en var tek in upp löngu síð ar 
eins og kunn ugt er. En þarna á bú skap ar ár
un um hófst ást ar æv in týri for eldra minna 
sem skil aði alls fimm stúlk um í heim inn, 
en pabbi átti son fyr ir. Har ald ur átti Litlu 
Drageyri og ég man að við fór um stund um 
í heim sókn þang að. Hann er eft ir minni leg 
per sóna, var þétt ur á velli og setti svip á 
sam tím ann.“  

Svo kúventi ég lífi mínu 
„Ég fór þessa hefð bundnu leið í skóla. 

Fyrst í Reyk holt og það an lá leið in til 
Reykja vík ur.  Ég lauk þó ekki fram halds
skól an um þá strax held ur fór um tíma vest
ur um haf og dvaldi í Banda ríkj un um um 
nokk urt skeið. Síð an dvald ist ég í Þýska
landi í rúmt ár. Eft ir heim kom una tók ég 
náms þráð inn upp að nýju. Fór í öld unga
deild ina við Mennta skól ann við Hamra hlíð 
jafn hliða því að stunda nám í geisla fræði,“ 
Helga seg ir að þarna hafi praktíski hlut inn í 
sér ver ið að störf um en löng un in hafi alltaf 
stað ið í aðra átt. „Ég byrj aði snemma að 

teikna og mála en hafði eink um sinnt því 
sem áhuga máli. Ég hafði sótt nokk ur nám
skeið í mynd list með al ann ars hjá Hring 
Jó hann essyni list mál ara og numið skúlp
túr í Mynd list ar skól an um í Reykja vík. En 
svo  kúventi  ég lífi mínu. Ég ákvað að láta 
eft ir mér að fara í mynd list ina. Ég sótti um 
inn göngu í Mynd lista og Hand íða skól ann. 
Ég út skrif að ist síð an úr mál ara deild inni 
1989. Eft ir það varð ekki aft ur snú ið.“ Helga 
hvarf þó ekki al veg frá geisla fræð inni. „Nei 
– ég gerði það ekki. Störf geisla fræð ings
ins og mynd list ar manns ins svo ólík sem 
þau eru fara ágæt lega sam an. Og þessi 
tví skipt ing hef ur hjálp að mér mik ið. Mað ur 
lif ir yf ir leitt ekki af list inni einni sam an og 
geisla fræð in hef ur ver ið hluti af lifi brauð
inu.“ Helga seg ir að þessi áhugi komi oft 
snemma fram hjá fólki. „Þannig var far ið 
með mig. Mynd list ar á hug inn hef ur búið 
í mér frá æsku en lengi vel var draum ur
inn um að fara í mynd list ar skóla og helga 
líf mitt list inni fjar læg ur. Það má ef til vill 
segja að þessi tví skipt ing sem ég valdi hafi 
gert þenn an draum að veru leika.“

Ann að heim ili á Sin fos
Helga hef ur ver ið með ann an fót inn á 

Grikk landi und an far in ár. Búið þar hluta 
úr ár inu og starf að að mynd list inni. „Ég fór 
fyrst til Grikk lands 1995. Grikk land hafði 
lengi blund að í mér. Sag an heill aði mig 
og mig lang aði til þess að kynn ast land
inu af eig in raun. Ég fór fyrst þang að sem 
ferða mað ur til þess að skoða mig um. Ég 
heill að ist af land inu og fór í fram haldi þess 
að leita mér að stað þar sem ég gæti búið 
um tíma. Ég fór að lesa mér til um grísku 
eyj arn ar og þá fann ég Sif nos. Mér leist 
strax vel á það sem ég las um eyj una. Ég 
hafði sam band við Sig urð A. Magn ús son, 
rit höf und en hann þekk ir þetta um hverfi 
bet ur en flest ir Ís lend ing ar. Hann benti 
mér strax á að Sif nos væri góð ur kost ur, að 
ferða manna iðn að ur inn væri ekki bú inn að 
hel taka hana eins og marg ar aðr ar grísk ar 
eyj ar. Þetta varð til þess að ég fann mér 
hý býli á Sif nos. 

Þótt nú tím inn hafi hald ið inn reið sína 
þarna er alla breidd ina að finna. Allt frá 
því frum stæða til þess allra nýjasta. Sif nos 
er einnig þekkt fyr ir hversu fólk nær háum 
aldri. Þarna eru karl ar á tí unda tugn um og 
létt ir upp á fót inn. Næst um eins og tán
ing ar. Ég reyndi að vera nið ur frá á vor
in og haustin en hér heima um sum ar og 
vet ur og vann þá á Borg ar spít al an um. Var 
svo hepp in að geta grip ið inn í vinnu fyr ir 
Gunn ar Sig urðs son pró fess or. Ég var líka 
með góða vinnu að stöðu á Sif nos. Sif nos 
hef ur ver ið mitt ann að heim ili og þarna hef 
ég unn ið stöðugt að mynd list inni og hald ið 
sýn ing ar þar og í Aþ enu.“ 

Ag að ur og heill mál ari
Helga tek ur fram nokkr ar mynd ir sem 

hún hef ur ver ið að vinna að. Grikk lands á
hrif in eru aug ljós. Kyrrð in er alls ráð andi og 
strönd in og hin hvítu segl á skút un um bera 
við sjón deild ar hring inn. Ef lit ið er á vef síðu 
Helgu www.helgama.is má sjá yf ir lit um 
fer il henn ar og einnig mynd ir af verk um frá 
ýms um tím um. Hún hef ur einnig hlot ið lof
sam lega dóma fyr ir verk sín eins og hér má 
sjá en þessi um sögn er tek in úr grein eft ir 
Braga Ás geirs son um sýn ingu sem Helga 
hélt fyr ir all nokkrum árum. 

„Birtu skil in eru með sanni fjöl þætt og 
iðu lega stór kost leg á Ís landi og verð ugt 
verk efni fyr ir mynd list ar mann auk þess að 
vera myndefni sem seint tæm ist.“ 

Helga kem ur fram sem mjög ag að ur og 
heill mál ari og er aug ljóst að hún býr yfir 
góð um hæfi leik um og vilja festu til að þros
ka þá. En ein hvern veg inn njóta þessi verk 
henn ar sín ekki eins vel í FÍMsaln um og 
þau sem hún sýndi í Hafn ar borg og er það 
senni lega vegna þess að lýs ing in kem ur 
þar úr mörg um átt um, sem er ekki það 
æski leg asta fyr ir þessa teg und mál verka.
En allt um það þá stað fest ir Helga með 
þess ari sýn ingu að það býr drjúg ur mál ari í 
henni sem mik ils má vænta af í fram tíð inni. 
Helga er nú með vinnu stofu í Súð ar vogi 3 
á veg um Sam bands ís lenskra mynd list ar
manna. En áhugi henn ar á Grikk landi hef ur 
ekk ert minnk að nema að síð ur sé. 

„Nú hef ég ekki far ið til Grikk lands um 
tíma og draum ur inn er að fara þang að með 
haustinu. Ég er mik ið að vinna með birtu 
og ein fald leika í verk um mín um, bæði fal
legu birt una hér heima á Ís landi, og svo 
hlýju birt una á Suð ur slóð um. Að kljást við 
þess ar and stæð ur hef ur lengi ver ið mér 
hug leik ið, svo og and stæð ur forma og lita,“ 
seg ir Helga

Alltaf að kljást við birt una

Helga við eina af mynd um sín um þar sem hún túlk ar birtu við fjöru borð. 
Mynd: Anna.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013
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Frelsi, sveigj an leiki og tíma 
og pen inga sparn að ur er frem ur 
tengt við reið hjól en einka bíla 
um þess ar mund ir í Reykja vík. 
Að staða til hjól reiða hef ur stór
batn að á síð ustu árum og það 
nýjasta er hjóla telj ari sem veit ir 
gagn góð ar upp lýs ing ar á Suð ur
lands braut inni. Flest ar bíl ferð ir 
í Reykja vík eru stutt ar en þær 
kosta oft tíma því finna þarf bíla
stæði, bíða á ljós um og jafn vel 
koma við á bens ín stöð. Sá sem 
hjól ar þess ar stuttu leið ir kemst 
aft ur á móti 5 km á 15 mín út um, 
oft í góðu veðri.

,,Reykja vík ur borg vill vera til 
fyr ir mynd ar hér á landi um efl
ingu hjól reiða og hef ur því unn
ið mark visst und an far in ár að 
gerð hjól reiða stíga með hlið sjón 
af þekkt um hjóla borg um í Dan
mörku, Hollandi og Þýska landi,” 
seg ir Pálmi Freyr Rand vers son 
borg ar hönn uð ur hjá Reykja vík ur
borg. Góð um hjóla stíg um hef ur 
fjölg að mik ið og má nefna sem 
dæmi tvö föld un stíga kerf is á Ægi
síðu, í Foss vogi og Suð ur lands
braut yfir El liða ár ósa og yfir í 
Graf ar vog og það an áfram í Mos
fells bæ.

Lang ur listi er á fram kvæmda
lista þetta árið og á því næsta og 
get ur hjól reiða fólk og aðr ir skyg
gnst inn í fram tíð ina með því að 
hjóla eða ganga stíg ana á Suð ur
lands braut. Þar eru m.a. sér stök 
um ferð ar ljós fyr ir hjól og hjóla
telj ar inn áð ur nefndi. Allt gert til 
að hvetja til hjól reiða í borg inni 
og tryggja ör yggi og gæði þessa 
ferða máta. Rekja má áhersl una 
á að gera Reykja vík að hjóla borg 
til þess að vinna hófst við hjól
reiða á ætl un árið 2008 sem var 
sam þykkt árið 2010 og er nú ein 
af stefn un um sem tek ið er mið af í 
að al skipu lagi Reykja vík ur.

Hjól reið ar og 
að al skipu lag ið

Hjól reið ar eru hátt skrif að ar í 
nýju að al skipu lagi Reykja vík ur
borg ar sem nú er í aug lýs ingu, 
enda falla þær vel að helstu mark
mið um um þétt ingu byggð ar og 
vist væn ar sam göng ur ásamt því 
að hjálpa til við að draga úr los
un gróð ur húsa loft teg unda. Nefna 
má fram kvæmd ir og hönn un 
hjóla stíga á þessu á ári eða því 
næsta,í Borg ar túni, Sæ mund ar
götu, Hverf is götu, á Hofs valla götu 

og Úlf ars fells veg , brýr yfir El liða
ár ósa, El liða ár dal við Breið holts
braut og við Norð linga holt ofl. 
Síð ast lið in 4 ár hef ur hjól reiða fólk 
ver ið talið á völd um stöð um og 

má full yrða að fjöld inn á hjól um 
hafi þre fald ast. Nú hef ur ver ið 
ákveð ið að auka þess ar taln ing ar 
á nokkrum stöð um í borg inni til 
að safna upp lýs ing um.
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Hjóla stíg ur lagð ur á þessu ári 
við Hofs valla götu

Séð eft ir Hofs valla götu.

Hjólaborginblómstrarísumar:

10, 30 og 100 stk pakkning fæst 
án lyfseðils í næsta apóteki
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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

Í lok maí mán að ar braut skráði 
Mynd lista skól inn í Reykja vík, 
sem er við Hring braut, 9 stúd
enta, þá fyrstu í 66 ára sögu skól
ans.  Nem end urn ir hafa und an
far in tvö ár stund að und ir bún
ings nám í mynd list, hönn un, 
lista sögu og menn ing ar læsi við 
sjón lista deild. 

Við deild ina eru kennd fög á 
borð við teikn ingu, lita fræði, 
form fræði og marg miðl un og 
kjarna fög in ís lenska, enska og 
stærð fræði sem kennd eru út frá 

sjón ar hóli lista. Frá ár inu 2000 
hef ur Mynd lista skól inn starf rækt 
náms leið ina mynd lista- og hönn-
un ar svið sem var eins árs und-
ir bún ings nám, en deild in rann 
sam an við sjón lista deild árið 
2012. Náms leið ir við deild ina 
eru nú tvær, ann ars veg ar eins 
árs und ir bún ings nám í sjón list-
um fyr ir þá nem end ur sem lok ið 
hafa stúd ents prófi og hins veg-
ar tveggja ára nám sem leið ir til 
stúd ents prófs. Sam tals luku því 
38 nem end ur námi við deild ina á 
föstu dag inn við há tíð lega at höfn í 
Þjóð minja safn inu. Yfir 80% þeirra 
út skrift ar nema sem luku námi 
við deild ina í vor og sótt ust eft ir 
skóla vist hafa hlot ið inn göngu í 
lista há skóla hér lend is, í Riet veld í 
Amster dam og KABK í Den Haag í 
Hollandi, í Weis sen see í Berlín og 
í Mílanó á Ítal íu. Við sam ein ingu 
sjón lista deild ar og mynd lista- 
og hönn un ar sviðs ljúka nú fleiri 
námi ár lega við deild ina en áður 
og er ánægju legt að sjá að á sama 
tíma hef ur hlut fall þeirra sem 
sækj ast eft ir áfram hald andi námi 
og fá boð um skóla vist auk ist.

Sjónlistadeildstofnuðí
kjölfarnýrrarnámsskrár

Sjón lista deild var stofn uð í 
kjöl far nýrr ar náms skrár sem tók 
gildi árið 2008, en með mögu leiki 

fyr ir skól ana að auka sér hæf ingu. 
Að þró un ar vinn unni kom hóp ur 
sjálf stæðra sér fræð inga, lista- og 
fræði manna og að il ar frá Lista-
há skóla Ís lands og Fjöl brauta-
skól ans í Garða bæ. Við deild ina 
eru list ræn fög og kjarna fög in 
ís lenska, enska og stærð fræði 
kennd í sam hengi hvort við ann-
að, með það að mark miði að auka 
dýpt á hvoru sviði fyr ir sig og 
kanna áhuga verða skurð ar punkta 
á milli faga. Þannig hef ur stærð-
fræði ver ið kennd í tengsl um við 
m.a. arki tektúr, tíma og stjörnu-
fræði og hafa mynd list ar menn, 
arki tekt ar og vís inda menn kom ið 
að kennsl unni. Ís lensku kennsl an 
hef ur lagt áherslu á grein ing ar-
vinnu og skap andi skrif, en Þor-
vald ur Þor steins son heit inn vann 
að þró un ís lensku náms deild ar-
inn ar og kenndi ís lensku síð ast-
lið in tvö ár. Nem end ur hans unnu 
marg vís leg verk efni á borð við 
ljóð, ör sög ur og gjörn inga, með 
það fyr ir aug um að opna huga 
nem enda gagn vart tungu mál-
inu sem verk færi, og einn hluta 
af mörg um miðl um í list sköp un. 
Mynd lista skól inn hef ur átt í far-
sælu sam starfi við Kvenna skól-
ann í Reykja vík við upp bygg ingu 
náms ins, og vott ar hann kennslu í 
kjarna grein um.

Brautskráðisínafyrstustúdenta

IngibjörgJóhannsdóttirskólstjóriMyndlistaskólansíReykjavík,IngibjörgS.Guðmundsdóttirskólameist
ari Kvennaskólans í Reykjavík og nýstúdentarnir Helga Friðriksdóttir, Ottó Ólafur Ottósson, Brynjúlfur
Þorsteinsson, Kristjana Margrét Guðmundsdóttir, Hrefna Hörn Leifsdóttir, Anna Ragnhildur Karlsdóttir,
ÓskarGísliPetzetogMagnaRúnRúnarsdóttir.

MyndlistaskólinníReykjavík:

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

Vest ur bæj ar bisk upinn, sem 
er skák mót fyr ir grunn skóla í 
Vest ur bæn um, var hald ið föstu
dag inn 24. maí sl., en það var 
Þjón ustu mið stöð Vest ur bæj ar 
í sam starfi við Skákakadem íu 
Reykja vík ur sem stóðu að skipu
lagn ingu þessa móts. 

Fjöl marg ir kepp end ur mættu til 
leiks. Nokkr ir kepp end ur ann ars 
stað ar frá komu líka og var það 
góð við bót við góð an keppn is-

hóp. Keppt var í þrem ur flokk um 
þ.e. 1.-3. bekk ur, 4.-7. bekk ur og 
að lok um 8.-10. bekk ur. Að auki 
var keppt um far and bik ar, en þau 
verð laun fær sá skóli sem send ir 
flesta kepp end ur. Að þesu sinni 
var það Mela skóli sem bar sig ur 
úr bít um að þessu sinni. Stefnt 
er að því að vera með þetta mót 
ár lega úr þessu í maí. Gef andi 
verð launa var Mela búð in.

Melaskólivann
Vesturbæjarbiskupinn

FramtíðarskákmennaðtafliáVesturbæjarbiskupnum.



Um hverf is og skipu lags ráð 
Reykja vík ur sam þykkti á fundi 
sín um 12. júní sl. að bann að 
verði að leggja bíl um við suð ur
kant Njarð ar götu frá Þórs götu 
að Ei ríks götu. Til lag an er kom in 
fram eft ir ábend ingu frá lög regl
unni. 

Bif reið um sem lagt er á 
um rædd um stað þrengja að 
Njarð ar götu sem er í kröpp um 
boga og hindra jafn framt út sýni 
öku manna til bíla sem koma upp 
Njarð ar göt una. Nefna má að um 
gatna mót Njarð ar götu og Ei ríks-
götu fer hóp ur barna á leið til 

Aust ur bæj ar skóla. Bíl um sem lagt 
er nærri gatna mót un um mynda 
því blind horn þar sem börn eiga 
leið um. Þá sam þykkti ráð ið að 
ein stefna verði á Berg staða stræti 
til norð urs frá Skóla vörðu stíg að 
Lauga vegi. Báð ar þess ar sam-
þykkt ir eru gerð ar með fyr ir vara 
um sam þykkt lög reglu stjóra Höf-

uð borg ar svæð is ins.
Um hverf is- og skipu lags ráð ráði 

vís aði til lögu um að girð ing á mið-
eyju á Suð ur götu verði fjar lægð 
frá Mela torgi að Hjarð ar haga, 
til skoð un ar hjá um hverf is- og 
skipu lags sviði. Reikna má með 
af greiðslu máls ins áður en skól ar 
hefj ast í ágúst mán uði.
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Sirkus há tíð verð ur í Vatns mýr
inni frá 4. til 14. júlí nk. Cirkus 
Cir kör mun sýna ,,Wear it lika á 
Crown” í Borg ar leik hús inu. 

Boð ið verð ur upp á kab ar ett í 
Vatns mýr inni, sirkus nám skeið 
fyr ir börn og ung linga, sex sirku-
stjöld verða sett upp með magn-
að ar sirkus sýn ing ar fyr ir alla fjöl-
skyld una, þarna verð ur kaffi hús, 
götu leik hús, tón leik ar, mið næt ur-
ka bar ett og skeggj aða kon an kem-
ur fram. Það eru Nor ræna hús ið 
og Cirkus Xanti sem kynna þessa 
fjöl breyttu dag skrá.

SirkushátíðhefstíVatnsmýrinni
íbyrjunjúlí

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

BreytingaráumferðíogviðNjarðar
götu,BergstaðastrætiogSuðurgötu

SéðeftirSuðurgötunni.

Sími: 511 11 88Tjaldborgineraðrísa.



Kynningátillöguaðnýju
deiliskipulagi Vestur
bugtarviðGömluhöfn
ina, breyttu deiliskipu

lagi Nýlendureits ásamt tillögu
að breytingu á aðalskipulagi
Mýrargötufórframþann16.maí
sl. í Víkinni, Sjóminjasafni. Vel
hefðifariðáaðhefjaumræddan
fundáþvíaðbiðjaíbúaafsökun
aráhverniggildandideiliskipu
lag var keyrt í gegn á árunum
20052007þrátt fyrir alvarlegar
athugasemdirfráíbúum.Áárun
umeftirhrunhefur smámsam
anveriðundiðofanafþvískipu
lagiogmennséðbeturogbetur
hversu slæmt það var. Áfram
erþóhaldiðmeð7hæða„nýt
ingarhlutfallsferlíki”viðMýrar
götu 26 (gamla Hraðfrystistöð
in)semeríhrópandiósamræmi
viðumhverfið.Hvorkimennné
álfarhafa geta fengið þaðend
urskoðað. Tíminn sem leið á
meðan framkvæmdir láguniðri
og peningaöflin í dvala reynd
ist samt dýrmætur, umhverfið
fékk að þróast í friði og skipu
lagsfræðingar og yfirvöld sáu
loksljósglætu.Jákvæðútkoman
blasirvið,HótelMarina,áfram
haldandi starfsemi í slippnum,
verbúðirnarofl.

Nú á hins veg ar að halda áfram 
þar sem frá var horf ið, ljúka við 
Ný lendu reit og þróa áfram fjög ur 
hafn ar hverfi sem fá nöfn in Vest
ur bugt, Suð ur bugt, Mið bakki og 
Austu bakki. Byrj að verð ur á Vest
ur bugt sem er vest ast og næst 
Sjó minja safn inu Vík inni. Skipu
lags yf ir völd von ast til að all
ir verði sátt ir og hægt verði að 
halda áfram með hin þrjú hverf in 
í kjöl far ið. Hluti af Vest ur bugt er 
reynd ar nú þeg ar í upp bygg ingu 
og má um þess ar mund ir fylgj ast 
með 6. og 7. hæð inni bæt ast ofan 
á Mýr ar götu 26. Mið að við „sjokk
ið” frá kynn ingu deilu skipu laga 
fyr ir sömu svæði á ár un um 2005
2007 er mörg um létt við að heyra 
lýs ingu sem þessa:

„Göt ur eru hafð ar frem ur 
þröng ar, eins í Grjóta þorp inu, og 
inn á milli hús anna eru lít il torg. 
Hús in eru stöll uð og höfð í klass
ísk um reyk vísk um skala. Þau eru 
ein til fimm hæð ir.“ 

Hér er þó ekki allt sem sýn ist 
frek ar en venj an er í skipu lags
mál um.

Nýtt deiliskipu lag Vest ur
bugt ar við Gömlu höfn ina

Í skipu lag inu er gert ráð fyr ir 
reit um með 3–5 hæða bygg ing
um og versl un um á jarð hæð. Á 
fund in um 16. maí sl. komu fram 
áhyggj ur íbúa vegna hæð ar hús
anna (til tölu lega mik ið fer í 5 
hæð ir) og byggða mynsturs. Spurt 
var hvers vegna ekki væri tek
ið mið af hús um við Rán ar götu, 
Vest ur götu og Ný lendu götu sem 
eru al mennt tvær hæð ir og ris? Í 
svör um vara for manns skipu lags
ráðs, Hjálm ars Sveins son ar, er 
Neta gerð in (Forétta bar inn) við 
Ný lendu götu 14 tek in sem dæmi 
um hús sem eigi að miða við en 
það vill einmitt svo til að Neta
gerð in er með hæstu hús um við 
Ný lendu göt una. 

Þá var spurt hvað an kvöð in um 
svo mik ið bygg inga magn kæmi 
og hvort gróða sjón ar mið in væru 
orð in alls ráð andi í skipu lags mál
um eina ferð ina enn? Enn frem ur 
má spyrja hvort hætta sé á að 
ný byggð myndi vegg milli gamla 
hverf is ins og sjáv ar sam an ber 
dæm in við Skúla götu, Eið is granda 
og víð ar? Væri ekki nær að leyfa 
Bakka stíg, Bræðra borg ar stíg og 
Brunn stíg að halda áfram nið ur 
að sjó og leggja áherslu á mann
leg an skala? Væri ekki nær að 
leyfa byggð inni að fylgja hall an
um í lands lag inu en „rétta hann 
af“ með bygg ing um sem hækka 
þeg ar nær dreg ur sjáv ar mál inu? 
Hvað með veðr ið, bless aða norð
an átt ina og skugga varp ið? Hratt 
var far ið yfir sögu á fund in um 
og stað fest að ein hverja klukku
tíma á ári yrði allt hverf ið bað að 
sól skini. Versl un og þjón usta á 
jarð hæð get ur orð ið skemmti leg 
og auðg að og glætt mann líf. En 
hvern ig væri að taka fyrst púls inn 
á versl un ar rým um sem fyr ir eru á 
jarð hæð um svæð is ins? Fjöl mörg 
hafa ver ið að breyt ast í íbúð ir 
eða eru nýtt á ann an hátt, lím
film ur eða plank ar fyr ir glugg um 
sem gefa yf ir bragð dauða frek ar 
en lífs. Blönd uð byggð hljóm ar 
líka vel. Aft ur væri ástæða til að 
kanna bet ur stöð una eins og hún 
er nú. Fast eign ir eru svo dýr ar 
að flest venju legt fólk á erfitt með 
að kaupa þær og heilu göt urn
ar breyt ast í gisti rými fyr ir ferða
fólk sem við íbú arn ir fögn um 

en vilj um kannski síð ur að taki 
al veg yfir. 

Ýmis önn ur at riði í hinu fyr
ir hug aða skipu lagi vekja okk ur 
til um hugs un ar. Heima rækt un
ar svæð ið við Mýr ar götu 26 gæti 
orð ið skemmti legt en sú spurn
ing læð ist að manni hvort það sé 
í raun ekki fyrst og fremst ætl
að sem opið svæði fyr ir að komu 
slökkvi liðs bíla að blokk inni við 
Mýr ar götu 26? 

Leik skóli með leik svæði á þaki 
4. hæð ar er líka hug mynd sem 
ólík legt er að hefði kom ið frá for
eldr um barna á svæð inu. Er þetta 
ekki ein fald lega redd ing til þess 
að kom ast hjá því að dýr mætt 
bygg ing ar land fari und ir hálf op
ið svæði eins og starf semi leiks
skóla? Áhuga vert væri að heyra 
skoð an ir starfs fólks leik skóla 
á þessu.

Rúss neska Rétt trún að ar
kirkj an verð ur ein kenni 
gamla Vest ur bæj ar ins

Á fund in um fór Rík harð ur Briem 
arki tekt og einn af höf und um til
lagna um deiliskipu lag svæð is ins 
á síð ustu árum yfir at riði sem búið 
er að breyta frá síð asta deiliskipu
lagi Ný lendu reits. Hér var ým is legt 
til bóta. Það vek ur hins veg ar enn
þá áhyggj ur að byggja á á gömlu 
Seg ul slóð inni 17 metra háa kirkju 
(23 metra háir turn ar). Kirkj an 
mun gnæfa yfir um hverf ið, mest 

tveggja og þriggja hæða hús. Þessi 
ákvörð un kem ur yf ir leitt svo flatt 
uppá fólk að um ræð an verð ur á 
gam an söm um nót um, enda stinga 
hug mynd ir að út liti mjög í stúf við 
um hverf ið. Skipu lags yf ir völd tala 
um frek ar „litla og snotra“ kirkju 
en fyr ir ligg ur að hún verð ur með 
þrem ur turn um og kúp l um sam
kvæmt hefð um rúss neska rétt
trún að ar safn að ar ins. Bíla stæða
mál tengd kirkj unni voru líka til 
um ræðu en íbú ar á Ný lendu götu 
hafa sent inn at huga semd ir út af 
því.

Reit ur fyr ir flutn ings hús á horni 
Selja vegs og Mýr ar götu þarfn
ast frek ari um ræðu. Hvers vegna 
að flytja göm ul hús beint á móti 
stærstu hús un um í hverf inu? Er 
lík legt að ein hver hafi áhuga á því? 
Nær væri að gera ráð fyr ir nýj
um hús um, þó ekki of háum, en 
þannig mætti draga úr því hversu 
Mýr ar gata 26 er í mik illi and stöðu 
við um hverf ið sitt. Mak leg ast ar 
skaða bæt ur fyr ir ofnýt ingu lóð ar 
Mýr ar götu 26, væru þó að gera 
allt Héð ins plan ið að skrúð garði og 
leik svæði. Flutn ings hús færu hins 
veg ar vel á Seg uls reitn um eða 
sem fram leng ing af Bakka stíg og 
Brunn stíg norð an Mýr ar götu.

3. Breyt ing á að al skipu
lagi Mýr ar götu

Eng ar sér stak ar at huga semd
ir voru gerð ar við þenn an hluta, 

enda virð ast all ir samm mála um 
að setja Mýr ar göt una ekki í stokk 
og að ekki skuli rífa hluta af ver
búð un um þar sem Sæ greif inn og 
Kaffi Haí tí eru nú eða Spil hús in við 
Slipp inn. 

Hvað næst?
Sum ir halda að nú fari allt að 

sjóða upp úr í gamla Vest ur bæn
um þeg ar kem ur að skipu lags mál
um. Vissu lega eru íbú ar vel á varð
bergi, því einu gild ir hver held ur 
um stjórn ar taumana í borg inni, 
mark mið skipu lags yf ir valda virð
ist enn vera að fá eins mik ið bygg
ing ar magn inn á svæð ið og mögu
legt er. Í þess um til gangi eru not
uð hug tök eins og „þétt ing byggð
ar“, því er lýst yfir að mik il vægt sé 
að „sem flest um sé gef inn kost ur 
á að búa á þess um skemmti lega 
stað“ og vís að til til lagna lærðra 
arki tekta úti í lönd um. Á með an fá 
radd ir íbúa í Vest ur bæn um ekki 
mik ið vægi.

Við íbú arn ir erum búin að fá 
okk ur full södd af boð um ofan frá 
„svona verð ur þetta“ og bend um 
enn einu sinni á að skipu leggja 
þarf gam al gró in hverfi í sam ráði 
við íbúa. Það er ekki hægt að líta á 
nýtt hverfi á Slippa svæð inu, Vest
ur bugt, án sam heng is við nær liggj
andi byggð. 

Íbúa sam tök Vest ur bæj ar munu 
efna til íbúa funda í ágúst nk. vegna 
máls ins og von ast eft ir því að 
skipu lags yf ir völd og fag að il ar sem 
að mál inu koma taki vel á móti 
til lög um að breyt ing um í kjöl far
ið. Við ósk um ekki eft ir fleiri „með 
og á móti“ kynn ing ar fund um þar 
sem við fáum lít il tæki færi til að 
bregð ast við óvænt um til lög um 
sem kynnt ar eru með löng um ræð
um og fal leg um mynda sýn ing um.

Áhuga sam ir geta fylgst með á 
fés bók ar síð unni „Ný bygg ing ar í 
Gamla Vest ur bæn um“ eða haft 
sam band: gamli vest ur ba er inn@
gmail.com. 

Ásta Olga Magn ús dótt ir, íbúi við 
Vest ur götu

Gísli Þór Sig þórs son, for mað ur 
Íbúa sam taka Vest ur bæj ar

Vé steinn Óla son, íbúi við 
Ný lendu götu
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Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Nýtt skipu lag fyr ir Vest ur bæ inn
og Slippa svæð ið
- rúss nesk Rétt trún að ar kirkja verð ur ein kenni gamla Vest ur bæj ar ins

Leikvöllur á Hátíð hafsins á Sjómannadaginn. Hann var hannaður af 
Lindu Mjöll Stefándóttir. 

Bílanes, Bygggörðum 8. Seltjarnarnesi
S:561 1190. www.bilanes.is
bilanes@internet.is

ÞJÓNUSTA
Í HEIMABYGGÐ
BÍLANES ER MEÐ ALMENNA 
VIÐGERÐAÞJÓNUSTU FYRIR BIFREIÐAEIGENDUR

10% afsláttur af smurningu
Verð fyrir fólksbíl kr. 3.800
Verð fyrir jeppa kr. 4.722
Verð eru fyrir utan efniskostnað



Ívorfengutveirskólarviður
kenningu vegna verkefna um
umhverfismál. Nemendur 7.
bekkja í Melaskóla hlutu aðra
þeirra fyrir leikritið ,,Tvær
eyjar” eftir Ivan Gantschev í
leikgerðJúlíusarH.Ólafssonar
kennara.

Leik rit ið var jóla leik rit skól ans 
2012. All ir nem end ur ár gangs
ins (u.þ.b. 80) komu að leik
rit inu með ein um eða öðr um 
hætti. Nem end ur völdu sjálf ir í 
hvaða hópi þeir vildu vinna. Í 
boði var að leika (með eða án 
texta), spila í hljóm sveit, sjá um 
bún inga og förð un, gera leik
mynd og vera sviðs menn. Leik
rit ið var sýnt í fjór gang á jóla
skemmt un um og að auki var 
for eldra sýn ing/”gener alprufa”. 
List og verk greina kenn ar ar og 
um sjón ar kenn ar ar héldu utan 
um vinn una.

Árið 2007 var boð að til verk
efna sam keppn inn ar í fyrsta 
sinn. Keppn in kall ast ,,Varð lið ar 
um hverf is ins” en um hverf is og 
auð linda ráðu neyt ið, Land vernd 

og Nátt úru skóli Reykja vík ur 
standa að keppn inni. Mark mið 
keppn inn ar er að hvetja ungt 
fólk til góðra verka í um hverf is

vernd, vekja at hygli á sýn ungs 
fólks á um hverf is mál og kalla eft
ir leið sögn yngri kyn slóð ar inn ar 
á því sviði. 
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Nem end ur 7. bekkj a Mela skóla 
hlutu um hverf is við ur kenn ingu

Mela skóli.

ÞREYTT Á AÐ EYÐA OF MIKLUM TÍMA Í  AÐ REYNA AÐ TEMJA HÁRIÐ? 
VILT ÞÚ SLÉTT, GLANSANDI OG “FRIZZ” LAUST HÁR 

EINS  OG JENNIFER ANISTON? 
SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA KERATIN 

SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR 
MJÚKT, SLÉTT, HEILBRIGÐT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.
PANNTAÐU TÍMA Í FRÍA RÁÐGJÖF OG LEYFÐU OKKUR SÝNA 

ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR  ÞIG OG ÞITT HÁR  
 

SALON REYK JAVÍK

= 
 

VERTU VELKOMINN  
SALON REYKJAVÍK
GRANDAGARÐUR 5
1 0 1  R E Y K J A V Í K
SÍMI :    56 85  305
O P N U N A R T Í M A R
VIRKA DAGA:     8 - 18
LAUGARDAGA     9 - 13

Fjölbreytt vöruúrval
í verslun okkar í miðbænum

Opið alla daga
Matvöruverslun - Bakarí
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Lemonlax
Aðalréttur fyrir fjóra.

1 laxaflak, meðalstórt
1 krukka lemon mayonnaise
   salt
3 msk fersk steinselja, söxuð
1 msk ferskur graslaukur, 
   saxaður
1 stk appelsína

Aðferð:
Skerið laxinn í steikur í sömu 
stærð og grillspaðinn er. 
Blandið saman steinselju 
og graslauk við lemon 
mayonnaise og smyrjið 
á laxasteikurnar. Skerið 
appelsínuna í sneiðar og 
leggið á laxasteikurnar. 
Grillið á roðhliðinni eingöngu, 
en reynið að halda grillinu eins 
heitu og hægt er á meðan.

Þessar tvær víntegundir
henta einstaklega vel
með þessum rétti.

Matur og vín:

Montalto Pinot Grigio 
frá Sikiley
- 1.699 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Pera, melóna, sítrus.
 

Gato Negro Chardonnay 
frá Chile 
-1.550 kr.
Ljóssítrónugult. Létt fylling, þurrt, fersk 
sýra. Ljós ávöxtur, melóna, pera.

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

Nesprestakall nær yfir
byggðinaíVesturbænum
sunnanHringbrautar,frá
Skerjafirði sem tilheyrir

þvíogaðmörkumSeltjarnarness.
Íbúar í sókninni eru um 11 þús
undogerNesprestakallnæstfjöl
mennast íReykjavík,áeftirGraf
arvogsprestakalli. Nesprestakall
var stofnað 1940 ásamt Laugar
nes – og Hallgrímsprestaköllum.
FramaðþeimtímavarDómkirkj
ansóknarkirkjaallraReykvíkinga
sem tilheyrðuÞjóðkirkjunni.Var
landsvæðið sem tilheyrðipresta
kallinunokkuðstórt.Eðaeinsog
stóðílögum„liggurNesprestakall
aðhinumprestaköllunumþremur
ognæryfir landReykjavíkurbæj
ar vestan Reykjanesbrautar, Sel
tjarnarnesogEngey.”Fyrstiprest
ur safnaðarins, sr. JónThoraren
sen,komtilstarfaíbyrjunársins
1941ennúverandisóknarprestur
er sr.ÖrnBárðurJónsson.Kirkj
an var vígð á pálmasunnudag
1957.

NýlegavarDroplaugGuðnadótt
ir kjörin formaður sóknarnefndar.
Droplaug er uppalin á Vopnafirði
en kemur alkomin til Reykjavíkur
umtvítugsaldurinn,meðnokkrum
hléum en hún hefur ásamt fjöl
skyldunni einnig dvalið erlendis,
m.a. í þrjú ár í Frakklandi meðan
eiginmaðurinn, dr. Kristján Geirs
son, deildarstjóri hjá Umhverfis
stofnun,  var við jarðfræðinám í
Frakklandi. Þau eiga fjögur börn.
Droplaug stundaði nám í landa
fræði og uppeldis og kennslu

fræðiviðHáskólaÍslandsogerauk
þess menntaður sjúkraliði. Hefur
síðustu 20 ár starfað að velferða
málum sem forstöðumaður hjá
Velferðarsviði Reykjavíkurborg
ar, forstöðumaður við Félags og
þjónustumiðstöðinaAflagranda40
ífimmtánárþaðansemheimaþjón
usta og stuðningsþjónusta (lið
veisla, tilsjónogstuðningsforeldr
ar)varveitt til íbúaVesturbæjar.
Aukþessa tilheyrði starfinustarf
semi opins félagsstarfs, dagdeild
araldraðraaðÞorraseliog íbúða
kjarni fatlaðra í Vesturbæ. Frá 1.
mars 2009 hefur Droplaug gegnt
stöðu forstöðumanns Þjónustu
íbúðaaldraðraáDalbraut27ogvið
félagsmiðstöðinaDalbraut1820.

,,Af störfummínumviðvelferð
arþjónustu hef ég öðlast mikla
reynslu og þekkingu af málefnum
aldraðraogþjónustuviðþannald
urshóp,ásamtþjónustuviðfatlaða
ogbarnafjölskyldur.Fráungaaldri
hef ég tengst starfsemi kirkjunn
ar,fyrstáVopnafirði,enfráþvíég
flutti íVesturbæinn árið 1994 hef
ég starfað í Neskirkju. Þar hef ég
veriðfélagiíkirkjukórnumogsetið
í sóknarnefndNeskirkju frá árinu
2003,núnýlega formaður, tókvið
þvístarfiafBenediktSigurðssyni.

Velferðkirkjunnarog framgang
urkristinnarkirkjuogþeirragilda
sem hún byggir á hafa verið mér
hugleikinallatíð.Eittafþvísemég
hefveltmikið fyrirmérerhvern
ig auka megi sjálfboðin störf og
almennaþátttökufólkssérstaklega
ungs fólksog fólksámiðjumaldri

í starfsemi kirkjunnar. Til að svo
megi verða tel ég m.a. að skapa
þurfi sóknabörnumaukiðhlutverk
í allri starfsemi kirknanna. Gera
þarffólkikleiftaðtakaþáttþannig
aðþaðupplifi sigsemmikilvægan
enjafnframtsjálfsagðanhlutahins
venjulegastarfs.Þaðað takaþátt
í starfsemi kirkjunnar í einhverri
myndættiaðveraeðlilegurþáttur
ílífifólksallaævi,”segirDroplaug.

FjölskyldanbjóímörgáráDun
hagaenárið2004fluttifjölskyldan
sigumsetútáÆgisíðu,oghefur
þvíhaldiðmiklatryggðviðVestur
bæinn.Áðuren fluttvar til Frakk
lands var búið um stuttan tíma á
Reynimelnum.”

Mikilfélagsmálamann
eskja

- Ertu í þessu starfi í Nes kirkju af 
lífi og sál, ertu mjög trú uð?

,,Ég er mikil félagsmálamann
eskja,er íýmslum félögumoghef
verið virk í félagsmálastarfi.  Er
m.a. formaður í átthagafélagi, sit
í stjórn Nýrrar dögunar samtök
um um sorg og sorgarviðbrögð,
var í foreldraráðiog  í stjórnTón
skólaVesturbæjarDoReMí  þegar
krakkarnir voru í grunnskóla svo
eitthvaðsénefnt.Kirkjuhefégsótt
síðanégvarbarnausturáVopna
firði,oftmeðmóðurminni.Éger
trúuð og trúi einlæglega á gildi
kristinnarsiðfræðiogerákaflega
kirkjusækinn.Þaðhefurallatíðver
iðnokkuðumkirkjufólk íkringum
mig amma mín var kirkjuvörður

sem og föðursystir og fólkið mitt
sungiðíkirkjukórum.”

- Má bú ast við breyt ing um á starfi 
Nes kirkju með nýj um for manni?

,,Þaðheldégekki,starfiðerhefð
bundnumen jafnframtgóðum far
vegi. Mikill tími safnaðarstjórnar
núumstundirferífjármálin,kirkj
anhefurþurftaðsætamiklumnið
urskurði, meiri en margt annað í
þessu þjóðfélagi. Við þurfum líka
aðhorfa raunsættáaðþaðhefur
fækkað töluvert íÞjóðkirkjunniog
þarerverkaðvinnaeneinnigkom
ast í gegnumþáskafla semmink
andi fjárráðhafaskapað.Enþegar
maður kemur í kirkju sem er full
afglöðumbörnumog fullorðnum,
eins og t.d. á nýlegri fjölskyldu
messu,þá fyllistmaðurbjartsýni.
Íkirkjunniferframgríðarlegamikið
og fjölbreyttstarfalladagvikunn
arekkibaramessaásunnudögum
ogþaðerkannskiekkiöllumalltaf
ljóst. Barnaunglingaogöldrun
arstarf eru öflugur þáttur í starf

seminni auk tónlistarlífs. Þá má
nefnaaðmikill tímipresta fer íað
sinnaverkefnumsemalmenningur
verður ekki endilega var við s.s.
sálgæslu. Það er gæfa Neskirkju
aðhafaáaðskipamjöggóðufólki
bæði föstum starfsmönnum og
fólki í sjálfboðnustarfi.Kirkjaner
inngróiníokkarmenningu,erhluti
afokkardaglegalífi.”

Fólkiðskiptirmestumáli
- Kemst kirkj an gegn um þess ar 

fjár hags þreng ing ar sem hún býr við 
í dag?

,,Það er ég viss um, en það  er
verk að vinna. Kirkjurnar fengu
svolítið til baka í aukafjárlögum
Alþingis vegna sóknargjalda, en
beturmáefdugaskal.Enþópen
ingarséunauðsynlegirerþaðfólk
ið sem skiptir mestu máli og hjá
því liggurmikill krafturogvilji til
góðra verka fyrir samfélagið sem
kirkjanerogokkurþví „allirvegir
færir,”segirDroplaugGuðnadóttir.

,,Allirvegirfærir”

DroplaugGuðnadóttir.

- seg ir Drop laug Guðna dótt ir, for mað ur sókn ar nefnd ar 
Nes kirkju
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í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

Heilsulindir í Reykjavík

í þínu
hverfi

fyrir alla

NÚ VERÐUR

OPIÐ LENGUR

Í SUMAR!

LAUGARDALSLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 22:00 

Helgar   8:00 – 22:00  

SUNDHÖLLIN

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Laugardagar  8:00 – 16:00  

Sunnudagar  10:00 – 18:00

KLÉBERGSLAUG
Virkir dagar  10:00 – 22:00  
Helgar   11:00 – 17:00  
 

ÁRBÆJARLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00

BREIÐHOLTSLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00

GRAFARVOGSLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00  

VESTURBÆJARLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00  

550 kr.

130 kr.
Fullorðnir

Börn

 *

 *

* 8. Júní – 21. ágúst 

Afgreiðslutími 
1. Júní – 1. September

Rúnstykki 
á 50 krónur

Alla daga!

Opið virka daga frá 07:30 til 18:00
og um helgar frá 08:00 til 17:00

B e r n h ö f t s b a k a r í  e h f .  |  B e r g s t a ð a r s t r æ t i  1 3  |  S í m i :  5 5 1 - 3 0 8 3

Kassabílarallý Frostaskjóls fór fram fyrir
nokkru.FrístundamiðstöðinFrostaskjól stóð fyrir
kassabílarallýi fyrir u.þ.b. 550 börn í Vesturbæ
ReykjavíkuráIngólfstorgi.

Viðburðurinn hófst með því rúta fluttu alla að
Hallgrímskirkjuþaðansemgengiðerfylktuliðiílög
reglufylgdniðurSkólavörðustíginn,Bankastrætið,út
AusturstrætiðoginnáIngólfstorg,þarsemviðburð
urinnásérstað. Börninhöfðusmíðaðogskreytt
kassabílaífrístundaheimilinumsínumaðvoritilog
kynntuþástolttilleiksogkepptuinnbyrðisáþeim

íkeppniþarsemallirvinna,enveittvoruverðlaun
fyrir nokkra mismunandi flokka, svo sem flottasti
bíllinn,bestastuðningsliðiðoghraðskreiðastibíll
inn.Allir faraheim íhéraðsemsigurvegarar með
farandbikarþvítilsönnunar.

Í lok keppninnar kepptu starfsmenn frístunda
heimilanna innbyrðis um titilinn snörustu starfs
mennirnir.Aðkeppniogverðlaunaafhendingu lok
inni mætti Ingó veðurguð og leiddi fjöldasöng og
almennagleðiumalltIngólfstorg.

Ásjöttahundraðbörn
íkassabílarallýi

Ánægjanogkeppnisandinnskeinútúrhverjuand
liti,endaáþaðaðverasvo.Keppninvarhörðendrengileg.
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M I Ð B O R G I N  O K K A R  B Ý Ð U R  Þ É R  H E I M

L A N G U R  L A U G A R D A G U R  6 .  J Ú L Í

Miðborgin iðar bókstaflega af lífi og fjöri yfir 
hásumarið. Kátir kaupmenn standa vaktina á 
hverju götuhorni, gróðurinn er í blóma og sólin 
situr í öndvegi. 

Hvort sem þú berst með tísku straumum og 
stefnum í Lighthouse Village, við efri hluta 
Laugavegar, spókar þig um Sumargöturnar, 
lætur bragðlaukana ráða för í Restaurant 
Village í Kvosinni, flatmagar á Ylströnd 
Ingólfs eða andar að þér ferskum vindum við 
Gömlu höfnina — þá er Miðborginn sannarlega 
staðurinn til að njóta sumar blíðunnar.

Laugavegur og Skólavörðustígur eru 
Sumargötur fram til 5. ágúst og lokaðar  
fyrir umferð bíla frá hádegi. Nýttu þér 
bílastæðahúsin og gakktu í bæinn.

Verum, verslum og njótum þar sem 
sumarhjartað slær.

W W W . M I D B O R G I N . I S

MEXÍKÓSK SÚPA
MEÐ KJÚKLINGI

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

Fljótlegt
  gott&

FRÁBÆR FERÐAFÉLAGI Í ÚTILEGUNA

Spámaður í
eigin föðurlandi:

spáir.

Sími: 867 7105

- leið rétt ing
Í frétt sem birt ist í VEST UR BÆJ AR

BLAÐ INU í maí er greint frá af hend
ingu Hvatn ing ar verða launa á veg um 
Skóla og frí stunda ráðs en at höfn 
var hald inn í Ráð hús inu mánu dag
inn 13. maí. Leik skól inn Sæ borg fékk 
þar við ur kenn ingu fyr ir verk efn ið 
Okkas Sæ borg. Sig rún Ein ars dótt ir, 
leik skóla ráð gjafi og verk efna stjóri, 
seg ir að þau leiðu mis tök urðu að 
heiti verk efn is ins var kynnt sem 

Okk ar Sæ borg en á að vera Okkas 
Sæ borg en það segja börn in þeg ar 
þau tala um leik skól ann sinn og það 
er heit ið á verk efn inu. ,,Einnig vil ég 
leið rétta, að í texta með frétt inni í 
Vest ur bæj arblaðinu seg ir m.a. ,,Verk
ið er unn ið í Lista há skóla Ís lands og 
það er unun að fylgj ast með………  
sem er ekki al veg rétt orð að.” Í texta 
sem les in var upp við at höfn ina þeg
ar til kynnt var að Sæ borg hefði hlot ið 
við ur kenn ingu seg ir; Verk ið er unn ið 
með Lista há skóla Ís lands og það er 

unun að fylgj ast með……… Það er 
held ur ekki rétt túlk un, það sanna er 
að Lista há skól inn kom hvergi nærri 
þessu verk efni. Daði Guð björns son 
lista mað ur var verk efna stjóri að 
verk efn inu og var ekki í vinnu hjá 
Lista há skól an um. Verk efn inu er lýst 
þannig í til nefn ing unni sem send var 
dóm nefnd, að verk efn ið væri sam
bæri legt þeim verk efn um sem unn in 
eru í Lista há skól an um. Beðist er vel
virð ing ar á þess um mis tök um,” seg ir 
Sig rún Ein ars dótt ir.

Hvatn ing ar verð laun Skóla- og frí stunda ráðs

Íþróttahátíð Ægisborgar var haldin sl. mánu
dag.Þáhlupubörninumhverfiðogleystuþraut
ir í leikskólanum.Alþjóðaólympíudagurinnvar
sunnudaginn 23. júní sl. ogvoru allir minntir á
kjörorðþessdagssemeraðgeraávalltsittbesta
ogsýnavináttuogvirðingu.

Hreyf ing in er einn fjög urra horn steina í starfi 
Æg is borg ar, auk leiks, rit málsörv un ar og skap andi 
starfs. Dag skipu lag deild anna hef ur ver ið grand
skoð að í þeim til gangi að gefa börn un um gott tæki
færi til þess að hreyfa sig.

Þeg ar dag skipu lag deild anna var end ur skoð að 
var sér stak lega horft til úti vist ar, en leik völl ur inn 
hent ar og hvet ur til hreyf ing ar með opnu svæði, 
trjám og leik tækj um. Úti vist er ein hver al mik il væg
asta leik stund barn anna í Æg is borg, vegna þess 
að þar auka þau við heil brigði og hreysti. Skipst er 
um notk un á sal Æg is borg ar og fer þar fram hvort 
tveggja frjáls hreyf ing og skipu lögð. Við bót in við 
hið dag lega líf í Æg is borg eru svo ferð ir í KRheim
il ið í Frosta skjóli með þrjá elstu ár gang anna. Þar 
eru elstu tveir ár gang arn ir tvisvar í viku og ástunda 
skipu lagða hreyf ingu í risa stór um íþrótta sal. Það er 
von for svars manna Æg is borg ar og vissa að með því 
að skapa börn un um gott tæki færi til þess að hreyfa 
sig eflist þau í hví vetna og verði fær ari um að glíma 
við önn ur verk efni hvers dags ins.

Líf og fjör á íþrótta há tíð Æg is borg ar

Hlaupið,oghvatninginbaratómgleði!
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Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Ein stærsta og fullkomnasta bílaþvottastöð landsins

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is

Svampburstastöð, 54 m löng

Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð

Háþrýstiþvottur

Bónstöð

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

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

Ný frystigeymsla HB Granda
á Norðurgarði var vígð á sjó
mannadaginnogvarhennigef
ið nafnið Ísbjörninn. Efnt var
til hugmyndasamkeppni meðal
starfsmanna félagsinsumnafn
ið.Varþað samdómaálitdóm
nefndar að nafnið væri þjált,
lýsandi fyrir þá starfsemi sem
framáað fara íhúsinuogmeð
góðaskírskotuntilfortíðarinnar
en Ísbjörninn í Reykjavík, sem
varíútgerðogfiskvinnsluásín
um tíma, er einn af forverum
þessfélagssemnúerþekktsem
HBGrandi.

Talið er að um 1.500 manns 
hafi ver ið við stadd ir vígslu frysti
geymsl unn ar og að ekki færri en 
15.000 manns hafi lagt leið sína á 
Norð ur garð í dag en þar var veg
leg há tíð ar dag skrá á veg um HB 
Granda í til efni sjó manna dags ins. 
Vil hjálm ur Vil hjálms son, for stjóri 
HB Granda, bauð gesti vel koma 
við vígslu at höfn ina en með al 
þeirra voru for seti Ís lands, Hr. 
Ólaf ur Ragn ar Gríms son, Bjarni 
Bene dikts son, fjár mála ráð herra 
og Dag ur B. Egg erts son, for
mað ur borg ar ráðs Reykja vík ur. 
Á sama tíma voru há tíð ar höld 
dags ins ofar á Granda garði og 
þeg ar alli ir ætl uðu heim á sama 
tíma fór allt í lás. Þeir sem voru 
svo óheppn ir að vera nið ur við 
Ís björn inn þurftu að bíða á ann
an klukku tíma eft ir að kom ast í 
burtu. Þetta sýn ir að þetta svæði 
þol ir ekki tvær mann frek ar sam
kom ur á sama tíma.

Vil hjálm ur Vil hjálms son sagði 
það frá bært að geta vígt frysti
geymsl una á sjálf an sjó manna
dag inn og óskaði hann sjó mönn

um til ham ingju með dag inn. 
Hann sagði það hafa ver ið sér
stak lega gam an að horfa á þetta 
mikla og glæsi lega mann virki rísa  
á jafn skömm um tíma og raun 
bæri vitni eða á að eins rúm lega 
sex mán uð um. ,,,,Hér hef ur far ið 
sam an þekk ing og reynsla auk 
frá bærs sam starfs allra þeirra 
fjöl mörgu sem að verk inu hafa 
kom ið. Ég ætla ekki að fara að 
telja upp alla þá að ila sem hér 
hafa lagt hönd á plóg en finnst 
þó sér stök ástæða til að nefna 
Ís lenska að al verk taka sem sáu 
um bygg ing una og völdu af kost
gæfni und ir verk taka með sér
þekk ingu á hin um ýmsu svið um. 

Auk þeirra sá Kæl i smiðj an Frost 
um að koma upp frysti kerf inu 
en við þá höf um við átt far sælt 
sam starf. Bygg ing sem þessi rís 
ekki á jafn áber andi stað nema 
um hana sé sátt. Það er mér 
ánægja að geta skýrt frá mjög 
góðri sam vinnu okk ar við  borg
ar yf ir völd og Faxa flóa hafn ir. Þar 
vil ég sér stak lega nefna Hjálm
ar Sveins son sem af áhuga sín
um ein um sam an var okk ur m.a. 
ein stak lega hjálp leg ur við val á 
lista verki sem mun rísa hér við 
suð aust ur gafl frysti geymsl unn
ar,” sagði Vil hjálm ur.

Ís björn inn kom inn á Granda garð

ÁsvæðinuframanviðÍsbjörninnásjómannadaginn.

Gómsæti í göngufæri
Geirsgata 1 • Sími 511 1888
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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 BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

FR
U

M

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Úrval lita á lager

Þú nærð árangri 
með  Plannja þakrennum

Systrasamlagið–heilsuhof,opnarviðNeslaugina:

Systrasamlagið á Seltjarnarnesinu er ný og
skemmtilegblandaafverslunogkaffihúsisemá
engansinnlíkanhérálandi.Lýsinginheilsuhof
læturkannskinærrieníSystrasamlaginumáfá
margskonarheilsugóðgæti,s.s.gæðakaffiogte,
heilsudrykkiog -gos, slikkerí, croissant,kökur,
grautaog“boost”ásamtvítamínum, flothettum,
jógafatnaði,jógadýnumogfylgihlutumogöðrum
árstíðarbundnum vörum. Systrasamlagið er á
besta stað,beint fyrirutanSeltjarnarneslaugina
ogWorldClass.

Að sögn Jó hönnu Krist jáns dótt ur, ann ars eig
anda Systra sam lags ins hafa Seltirn ing ar og aðr ir 
tek ið versl un inni og kaffi hús inu fagn andi. “Það er 
ekki hægt að segja ann að en að fólk sé for vit ið og 
ánægt með að eiga kost á öðru en pylsu og kók og 
syk ur sætu sæl gæti eft ir lík ams rækt ina og sund
ferð irn ar,“ seg ir Jó hanna sem rek ur Systra sam lag
ið ásamt Guð rúnu syst ur sinni. “Okk ar hug mynd 
var líka sú að koma á fram færi nauð syn þess að 

slaka á. Það er að fólk kynni sér kosti þess að iðka 
jóga og hug leiðslu í þess um ofur stress aða heimi,” 
bæt ir Guð rún við. Það sé m.a. ástæð an fyr ir því 
að syst urn ar hafi einnig val ið að leggja áherslu 
á Flot hett una – til iðkunn ar fljót andi hug leiðslu, 
al ís lenska hönn un Unn ar Val dís ar, sem er eitt hvað 
sem fólk  bók staf lega verði að kynna sér nán ar.

Þreytt ir jóga, lík ams rækt ar og sund garp ar geta 
því ekki bara sval að þorsta sín um með heilsu
drykk og feng ið sér holl an bita í stað skyndi bita, 
held ur líka kynnt sér fal leg an jóga fatn að, vítam in 
og bæti efni og skoð að kosti þess að róa hug ann og 
vera í nú inu. 

En út af fyr ir sig er ein stök og ró andi upp lif un að 
staldra við í Systra sam lag inu á Sel tjarn ar nes inu.

Kaffihúsogverslun
semnærirlíkamaogsál

Systurnar Guðrún og Jóhanna Krisjánsdætur
vildu m.a. koma á framfæri nauðsyn núvitundar
með Systrasamlaginu, auk þess að selja allskyns
aðrahollustu,einsogvítaminogbætiefni,þeyt
inga, croissant úr lífrænu hveiti og lífrænt kaffi
ogte,svofátteittsénefnt.

Lógó Systrasamlagsins hefur þegar vakið
nokkraathygli.Þaðhefurveriðvaliðtilbirtingar
LogoLounge8,úr35.000lógóumvíðsvegaraðúr
heiminum,íbókþeirrasemkemurúteftirfáeina
mánuði.HönnuðurþesserEinarGylfason.

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.

Veltusundi 1 • Sími 564 3248  
www.gull.is

Gullsmiðja Óla
20 ára

Í tilefni 20 ára afmælis Gullsmiðju Óla
verður veittur 20% afsláttur af öllum vörum
verslunarinnar frá 19. – 30. júní 2013.
Þar að auki fær fólk sem verslar tækifæri á
 að auka afsláttinn enn frekar með því að 
kasta tening og getur þá fengið auka afslátt
af afsláttarverði.
1-2= 10% af afsláttarverði
3-4= 20% af afsláttarverði
5-6= 30% af afsláttarverði
 
Þannig að afslátturinn getur orðið allt að 44%.

Nú verður 
gullteningnum kastað.
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR mætti Víkingi Ólafsvík í Pepsi-deild karla
sl. sunnudag.KRhefur ekki áður leikiðviðVík-
ing fráÓlafsvíká Íslandsmóti,eneinaviðureign
félagannaímótiávegumKSÍerleikurfélagannaí
Lengjubikarnum2012þegarKRvann3-2.

KR vann leik inn nú 21 eft ir að hafa und ir frá 4. 
mín útu eft ir mark Vík ings, og allt þar til að 60. mín
útu þeg ar KR jafn aði úr víta spyrnu sem mark vörð ur 
Vík ings varði, en inn skopp aði bolt inn engu að síð ur. 
Skömmu síð ar skor aði Ósk ar Örn Hauks son með 
stór glæsi legu skoti.

KR er í efsta sæti Pepsideild ar eft ir bestu byrj un 
fé lags ins á Ís lands móti í 17 ár. KRing ar hafa sigr að í 
sjö leikj um af átta leikj um af og gert eitt jafn tefli Vík
ing ar leika í efstu deild í fyrsta sinn, en frami þeirra 
hef ur þeirra hef ur ver ið ótrú lega skjót ur. Vík ing ar

léku í 2. deild inni árið 2010 og í 1. deild árin 2011 
og 2012. Byrj un in hef ur ekki ver ið góð og er lið ið í 
neðsta sæti með eitt stig  eft ir jafn tefli gegn ÍBV  í 
átta leikj um. Vík ing ur var 23. lið ið sem KR leik ur 
gegn í deild ar keppni á KRvelli. KR leik ur næst gegn 
Fylki á Ár bæj ar velli næsta sunnu dag.

KRvannVíkingÓlafsvíkífyrstu
viðureignfélagannaídeildarkeppni

Baldur Sigurðsson, sem var fyrirliði í fjarveru
Bjarna Guðjónssonar vegna meiðsla, í viðureign
viðVíkinginnDamirMuminovic.

Christina Murray skoraði
þrennu þegar KR vann Fjarða-
byggð 6-0 á Neskaupstað í 1.
deild kvenna, A-riðli. Það var
fyrstaþrennaKR-ingsá Íslands-
mótiífjögurár.

Sonja Björk Jó hanns dótt ir skor
aði tvö mörk og Sig rún Inga Ólafs
dótt ir eitt mark. Þetta var fyrsti 
leik ur KR gegn Fjarða byggð ar á 

Ís lands móti kvenna. KR lék sex 
sinn um gegn Þrótti frá Nes kaup
stað á ár un um 1991 til 1993 en 
Þrótt ur er eitt þriggja fé laga sem 
mynda Fjarða byggð.

KR er í 3. sæti rið ils ins með 
9 stig en Fjarð ar byggð er án 
stiga. Völs ung ur á Húsa vík er 
í efsta sæti.

KRí3.sætiíB-riðli
1.deildarkvenna

ChristinaMurraymeðboltann.

KR-ingar fengu semandstæð-
ingíEvrópudeildUEFAGlentor-
an frá Norður Írlandi og verða
leikirnirummiðjanjúlímánuð.

Ef KR vinn ur Glentor an og 
kemst áfram mæt ir það belgíska 
lið inu R. Stand ard de Liège í 2. 
um ferð. Fyrri leik ur inn yrði á KR
velli en sá seinni á Stade Maurice 
Dufra sne í Lié ge. R. Stand ard de 
Liège hef ur átt stór an sess í þátt
töku Ís lend inga í Evr ópu keppni. 

Ás geir Sig ur vins son varð fyrst
ur Ís lend inga til að leika með 
er lendu fé lagi í Evr ópu keppni 
þeg ar hann lék með Stand ard í 23 
tapi fyr ir Ards í UEFA bik ar keppn
inni haust ið 1973. Stand ard hef ur 
einu sinn leik ið við ís lenskt fé lag 
í Evr ópu keppni. Stand ard vann 
Val í Evr ópu keppni bik ar hafa árið 
1966. Val ur náði góðu jafn tefli í 
Laug ar daln um en tap aði stórt í 
Belg íu.

KR-ingarmætaGlentoran
fráNorður-Írlandi

EvrópudeildUEFA:

Nánari upplýsingar 
á www.nggolf.is

Golfnámskeið

Lúðvík Júlíus Jónsson, hefur verið vanari að vera á
bekknumundanfarinár,endaliðstjórimeistaraflokks
KR til margra ára. Í leiknum móti Víkingi fylgdist
hannmeðleiknumfrásvölumKRheimilisins.

Guðmundur Reynir Gunnarsson átti þokkalegan
leik hjáKR.Hérerboltinnað fara í fyrirgjöf fyrir
markVíkinga.

NorðurálsmótiðáAkranesi erknattspyrnumót
fyrirallakraftmiklastrákaí7.flokki,semkomatil
aðskemmtasérí leikogkeppni,sannkallaðstór-
mót7.flokkskarla.

All ir þjálf ar ar, far ar stjór ar, for eldr ar, systk ini og 
aðr ir ætt ingj ar eru ávallt vel komn ir á Skag ann með 
strák un um. Norð ur áls mót ið 2013 var hald ið 21.23. 
júní sl. og á mót ið í ár mættu 28 fé lög með 144 lið og 
um 1250 þátt tak end ur. KRing ar stóðu sig vel, unnu 
í svo kall aðri Spænsku deild í keppni Aliða, urðu í 1. 
og 2. sæti í þýsku deild inni í keppni Cliða og unnu 
ís lensku deild ina í keppni Fliða.

Önn ur fjöl menn mót eru framund an, bæði fyr ir 
stráka og stelp ur. Shellmót ið í Vest manna eyj um fer 
fram 26. til 30. júní nk. fyr ir 6. flokk drengja, strák ar í 
5. flokki keppa á Ak ur eyri á N1mót inu 3. – 6. júlí nk. 
og svo er kom ið að stór móti í knatt spyrnu kvenna, 
Síma mót inu í Kópa vogi sem hefst 18. júlí nk. en það 

er mót fyr ir stelp ur í 5., 6. og 7. flokki. Að sjálf sögðu 
send ir KR mörg lið á öll þessi mót.

Þessirstrákarí5.flokkikeppaáAkureyriáN1mótinu.ÞangaðsendirKR6lið.

KR-ingarsendafjölmörgliðástór-
mótvíðaumlandíyngriflokkum

Næsta 
AimPoint-námskeið
er 5. júlí.

KRstelpuráSímamótinuífyrra.




