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OPIÐ

allan sólarhringinn
á Eiðistorgi

Höfum opnað heilsuhof

v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8 - 18
Laugardagar: 10 - 16
sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

- bls. 4-5
Viðtal við Gísla
Martein Baldursson

Glæsilegur heimilismatur
alla daga frá 10.30 til 15.00

Hluti barnanna í 1. bekk í Grandaskóla, kát með tilveruna.

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Fyrstu skrefin á
langri skólagöngu!
Í haust hófu á sjötta tug barna nám í fyrsta
skipti í Grandas kóla. Auðv ita ð var miki ll
spennningur, þetta var eitthvað og miklu meira
en leikskóli fyrir þau börn sem þá leið höfðu far
ið, og auðvitað hin líka.
Þessi hópur sat í krók í stofunni og var að glíma

- bls. 8
Hofsvallagata
kostnaður 17 milljónir
- bls. 10
Tíu12 í Frostaskjóli

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

við verkefni fyrir skömmu sem kennarinn hafði
afhent þeim, en urðu nokkuð hissa á því að það
væri einh ver á taka mynd af þeim. Þeim fylgja
bestu óskir frá VESTURBÆJARBLAÐINU um far
sælt nám á komandi árum.

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

Góð þjónusta – Hagstætt verð
Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is

Lambakjöt & kjúklingar
fimmtudag - föstudag - laugardag - sunnudag
12. - 15. september, á meðan birgðir endast

Sími 551-0224

Rauð vínber
50% afsláttur

Kindafile 2998 kr/kg
Lambavöðvi 2998 kr/kg

Kjúklingabringur
20% afsláttur
Ferskur kjúklingur
20% afsláttur

prentun.is 17726

helgartilboð!
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Morgunblaðið
9. tbl. 16. árgangur
Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

Er raunverulega von á hjálp
við heimili í fjárhagsvanda?

A

ð elska fjölskyldu sína þykir flestum sjálfsagt mál, en að
elska óvin sinn og bera fyrir honum virðingu er hreinn
kærleikur. Kærleikurinn er einfaldur, sýndu hann því
það er svo auðvelt og kostar ekkert. Einelti er allt of algengt
hér á landi, og oft líðst það þrátt fyrir fögur orð um að tekið sé
með festu á slíkri vanvirðu. Stúlka sem var fædd með skarð í
vör hefur þurft að þoka slíkt einelti alla tíð. Það lýsir hins vegar
afar bágum karakter þeirra sem slíkt stunda, jafnvel heimsku.
Þessi harðneskja í samskiptum fólks birtist með ýmsum hætti
og er allt of algeng er í nútíma þjóðfélagi. En kannski hafa þeir
unglingar sem telja einelti ekkert athugavert það eftir háttarlagi
þeirra fullorðnu. Þeir verða kannski varir við harðneskjulegar
innheimtuaðgerðir banka, tryggingafélaga og fleiri stofnana á
eigin heimilum og finnst því ekkert athugavert að endurspegla
það. Sumar innheimtuaðgerðir eru ekkert annað en gróft ein
elti. Virðing þjóðarinnar fyrir Alþingi er í molum, og þar er við
engan annan að sakast en sjálfa þingmennina. Þingmenn þjóð
arinnar ættu að sýna hver öðrum meiri kærleika, þá gengju
þingstörfin kannski betur á Alþingi og meiri virðing yrði borin
fyrir stjórnmálamönnum almennt. Flest kosningaloforð stjórn
arflokkanna sem gefin voru á vordögum hafa ekki enn séð
dagsins ljós, en vonandi stendur það til bóta, a.m.k. hefur for
sætisráðherra boðað stórfellda hjálp til handa þeim heimilum
sem verst standa fjárhagslega. Almenningur vill trúa því að svo
verði, annars fer allt í bál og brand og þá verður svokölluð bús
áhaldabylting aðeins hjóm eitt í samanburði við þær aðgerðir
sem reiður almenningur gæti gripið til. Hveitibrauðsdögum
ríkisstjórnarinnar lauk 1. september sl., nú bíður þjóðin raun
hæfra aðgerða.
Vonandi ber borgarstjórn Reykjavíkur gæfu til að nýta það
landsvæði sem fæst þegar húsin á Keilugranda 1 verða vonandi
rifin til að stækka athafnasvæði KR í samráði við Búseta, íbúum
Vesturbæjar til hægðarauka. Einnig þarf sátt að ríkja um bygg
ingaáform á Lýsislóðinni,sem og öðrum lóðum. Vesturbæing
um fjölgar hægt en kannski hljótt en það má alls ekki verða að
íþróttastarfsemi í Vestur bænum verði of þröngur stakkur skor
inn. Skapa þarf KR olnbogarými. Ef það gerist ekki leita leita
íbúarnir yfir lækinn til annarra íþróttafélaga þar sem aðstaðan
er betri. Það er alveg deginum ljósara.
Geir A. Guðsteinsson

Listheimspekilegar
vangaveltur um vega
menningu

Í hádeginu sl. föstudag gafst
einstakt tækifæri að hlýða á lista
mannas pjall í Ljósm yndas afni
Reykjavíkur um sýningu Spessa,
„nafnlaus hestur.” Spessi, ásamt
Einari Kárasyni rithöfundi og Jóni
Proppé listheimspekingi, töluðu
um tilurð sýningarinnar. Skoðaði
þríeykið vegamenninguna út frá
Djöflaeyjunni og áhrifum skrifa
Jack Kerouac og upplifun sinni
á amerískri menningu en an all
ir hafa þeir dvalið í Ameríku í
lengri eða skemmri tíma. Hvaða
hugmyndir höfum við um vega
menninguna. Hvað er það sem
gerir það að verkum að farnar eru
pílagrímsferðir til Ameríku, fyrir
heitna landsins. Hvað er það sem
heillar svo mjög við lífið á vegum
úti? Sýningin stendur til 15. sept
ember nk.

Hamingjuhádegi í
Ráðhúsi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg og Hamingju
húsið bjóða borgarbúum í ham
ingjuhádegi alla föstudaga í sept
ember frá kl. 12:15 - 12:45 í Tjarn
arsal Ráðhússins. Markmiðið er
að eiga skemmtilega stund saman
og stuðla að meiri hamingju og
vellíðan borgarbúa. Boðið verður
upp á skemmtilega dagskrá sem
fær hamingjuhormónana í líkam
anum til að flæða hraðar, s.s. tón
list, hlátur, söng og ýmsar gleðiuppákomur. Frábærir listamenn
munu hjálpa borga rb úu m að
hlaða gleði-batteríin. Má þar nefna
Bryndísi Ásmundsdóttur, Valgeir
Guðjónsson, Svavar Knút og Krist
jönu Stefáns og Jakob Frímann
Magnú ss on. Fasti r liði r verða
hamingju-nesti, vímugjafi dagsins
og sérhverri dagskrá lýkur svo
með dansgöngu eða „dance walk.”
Þessa r föstud ags-gleðis tundi r
kosta ekkert.

Ráðhús / Tjarnarsalur

Tjarnarsalur Ráðhússins er sal
ur fólksins, Reykvíkinga og gesta
borgarinnar jafnt innlendra sem
erlendra. Hann er hluti af opnu
rými Ráðhússins sem ætlað er
almenningi og er að vissu leyti
andlit borgarinnar. Tjarnarsalur
inn er leigður út fyrir fjölþætta
starfsemi og er þar helst um að
ræða; sviðsviðb urði, tónl eika,

ráðstefnur, smærri fundi, kynn
ingar, móttökur og menningarvið
burði. Ráðhús Reykjavíkur er opið
mánudaga - föstudaga kl. 08:0019:00 laugardaga og sunnudaga kl.
12:00-18:00.

Foreldrafundur í
Grandaskóla

Haustf undi r með fore ldru m
neme nda í Grandas kóla voru
haldnir 9. – 13. september sl. í
ums jóna rs tofu m neme nda. Á
fundunum gafst foreldrum kost
ur á að skiptast á skoðunum um
ýmislegt sem varðar börnin þeirra
og skólastarfið. Margir foreldrar
nýttu sér það.

Vilji til að nýta and
dyri Ráðhúsins til
upplýsinga

Á fundi menningar- og ferða
málaráðs var lagt fram minnisblað
frá forstöðumanni Höfuðborgar
stofu, verkefnastjóra Upplýsinga
miðstöðvar ferðamanna og við
burðarstjóra á skrifstofu borgar
stjóra og borgarritara vegna bók
unar menningar- og ferðamála
ráðs þ. 27. maí sl. um hugmyndir
að nýtingu á anddyri Ráðhúss
Reykjavíkur til þess að veita ferða
mönnum, innlendum og erlend
um, uppl ýsi nga r um borgi na,
Strætó og hvar þeir leita sér frek
ari upplýsinga. Nú þegar sumar
ið er senn liðið og ferðamönnum
fer fækkandi er afgreiðslu málsins
slegið á frest, hvað sem veldur.

Safnfrístund í aust
urborginni byggð á
reynslu Frostheima

Skóla- og frístundaráð samþykk
ir að frá og með áramótum 20132014 verði starfrækt safnfrístund
fyrir börn í 3. og 4. bekk í Laugar
nesskóla og Langholtsskóla í hús
næði Reykjavíkurborgar í Laug
ard alnu m. Frís tundam iðs töði n
Kringlumýri mun bera ábyrgð á
starfseminni sem byggir á góðri
reynslu Frostheima í Vesturbæn
um og Hraunheima í Breiðholti.
Lögð verði áhersla á að koma til
móts við getu og þarfir átta og
níu ára gamalla barna með fjöl
breyttu, skemmtilegu og þrosk
andi frístundastarfi. Lagt er til að
sett verði á laggirnar sérstakt for

eldraráð sem taki virkan þátt í að
móta starfið.

Svalalokanir
samþykktar að
Meistaravöllum 9 – 13

Á afgreiðslufundi byggingafull
trúa Reykjavíkurborgar var tekið
fyrir erindi húsfélagsins Meistara
vellir 9 – 13 en sótt er um leyfi
leyfi til þess að byggja svalalok
anir og klæða með sléttri álklæðn
ingu suðurhlið hússins á lóðinni
nr. 9-13 við Meistaravelli. Erindi
fylgdi umsögn burðarvirkishönn
uðar, viðgerðartillögur frá Verk
sýn, minnisblað frá verkfræðistof
unni EFLU, fundargerð húsfélags
ins og samþykki eigenda (vantaði
fjóra). Mótmæli eins eiganda (í
tölvubréfi) frá 14. ágúst sl. fylgdi
erindinu. Með vísan til samþykkt
ar borgarráðs frá 1. september
1998 skal utanhúss- og lóðarfrá
gangi vera lokið eigi síðar en inn
an tveggja ára frá útgáfu bygging
arleyfis að viðlögðum dagsektum.
Áskilin er lokaúttekt byggingar
fulltrúa.

Ósamþykkt íbúð
hlýtur samþykki

Sótt hefur verið um samþykki
fyrir áður gerðri séreign (ósamþ.
íbúð) í kjallara og núverandi innra
fyrirkomulagi á fyrstu, annarri og
þriðju hæð fjölbýlishússins á lóð
inni nr. 7A við Ránargötu. Skoð
una rs kýrsla byggi nga rf ullt rúa
dags. 5. apríl 2013 og afsalsbréf
dags. 26. nóvember 1982 fylgdu
erindinu. Samþykki meðeigenda
í húsi og samþykki eigenda Rán
argötu 9A (vegna sorpgeymslu í
undirgangi húsanna) fylgdi erind
inu á teikni ngu m sem og bréf
hönnuðar. Erindið samþykkt en
það samræmist ákvæðum laga
nr. 160/2010. Skilyrt er að eigna
skiptayfirlýsingu vegna breytinga
í húsinu sé þinglýst til þess að
samþykktin öðlist gildi og einnig
er áskilin lokaúttekt byggingar
fulltrúa.

Breytingar að
Hringbraut 119

Á fundi byggingafulltrúa sæk
ir Greifinn ehf., Hringbraut 119
og Vestur Hár og snyrtistofa ehf.,
Hringbraut 119, um leyfi til að
breyta tveggja hæða atv innu
rými (rými 0102) í hárgreiðslu
og snyrtistofu í húsinu á lóð nr.
119 við Hringbraut. Afgreiðslu
umsóknarinnar var frestað.

660 6690 • 544 8611

Vesturbæingar

Útfararþjónusta
Inger Steinsson

Vönduð og persónuleg
þjónusta

lagnir@bmarkan.is

Sími: 551 7080 & 691 0919
Inger Rós Ólafsdóttir

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - athofn@athofn.is - www.athofn.is

Skólp og drenlagnir í yfir 20 ár
Meistaraábyrgd og 50 ára ending
www.bmarkan.is

Öflug íbúasamtök
eru í okkar þágu!
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JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur
á Aflagranda 40

Gerðu hverfinu
þínu gott!

Jógaleikfimi, mjúkar æfingar,
góðar teygjur, öndun og slökun.
Jóga liðkar og styrkir líkamann, er
gott gegn vefjagigt og eykur almenna
andlega og líkamlega velllíðan.

Réttindi frá
British School
of Yoga og
Yoga studio.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Við seljum allar
gerðir fasteigna.

Enginn þekkir hverfið
þitt betur en þú og þess
vegna viljum við ekki
skipuleggja það án þín.

Sanngjörn söluþóknun
og vönduð vinnubrögð.

Haraldur A Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegur 16d, 201 Kópavogi

Sími: 426-9000
www.abbafast.is

Með íbúafundum nýtum við sérþekkingu fólksins
sem býr og starfar í hverfinu til að skapa vistvænni
og betri borg. Taktu þátt í að skipuleggja þitt hverfi
og móta Reykjavík til framtíðar.

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

Sævar

Vesturbær

Hagaskóli

16. sept.

17–19

Hlíðar

Kjarvalsstaðir

17. sept.

17–19

Laugardalur

Laugardalshöll

18. sept.

17–19

Háaleiti - Bústaðir

Réttarholtsskóli

19. sept.

17–19

Breiðholt

Gerðuberg

23. sept.

17–19

Árbær

Fylkishöll

24. sept.

17–19

Grafarholt Úlfarsárdalur

Ingunnarskóli

25. sept.

17–19

Grafarvogur

Gufunesbær

26. sept.

17–19

Bíla- og bátarafmagn
Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

V

www.borgarblod.is

Vinna við hverfisskipulag í Miðborg og á Kjalarnesi er ekki hafin.

Þú getur gert þínu hverfi
gott á hverfisskipulag.is
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Sími: 565-7070
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Aðalskipulagið snýst um lífsgæði
N

ýtt aða ls kipul ag fyri r
Reykjavík liggur fyrir í
samþykktri auglýsingu.
Í því er að finna nýjar
áherslu r – áherslu r á
borð við að styrkja hverfi borgar
innar sem þegar eru byggð, frekar
en að byggja ný hverfi á útivistar
svæðunum austast í borginni. Ein
nig eru hugmyndir um að hægja
á bílaumferð inni í hverfunum og
bjóða upp á fjölbreytilegri ferða
máta. Þessar hugmyndir hafa ver
ið að þróast og taka mið af óskum
borgarbúa sem kallað hefur verið
eftir með könnunum. Sitt sýnist þó
hverjum eins og títt er þegar um
nokkuð róttækar breytingar er að
ræða. Vestu rb æja rb laði ð ræddi
þessi mál við Gísla Martein Bald
ursson borgarfulltrúa á dögunum
en hann hefur lagt skipulagsmál og
skipulag borga fyrir sig á undan
förnum árum. Hann var fyrst inntur
eftir aðdraganda þeirra skipulags
hugmynda sem koma fram í tillög
um að hinu nýja aðalskipulagi.
Hann segir að búið sé að vinna
að því frá árinu 2006. Í fyrstu undir
stjórn Hönnu Birnu Kristjánsdóttur
þáverandi borgarstjóra og nú inn
anr íki sr áh erra en síða n Júlí u sa r
Vífils Ingvarssonar og á yfirstand
andi kjörtímabili hafi Páll Hjaltason
núverandi formaður skipulagsráðs
stýrt verkinu. Rætur skipulagsins
liggi því til síðasta kjörtímabils þar
sem sjálfstæði sm enn lögðu alla r
megin línur þess. Eins og skipulags
stjóri Reykjavíkurborgar hefur sagt
þá hefur núverandi meirihluti Besta
flokksins og Samfylkingarinnar eng
ar U-beygjur tekið í skipulagsmálun
um þegar þeir tóku við. Gísli Mar
einn segir að aðalskipulag þurfi líka
að vinnast í sátt og samlyndi allra
flokka. Reglan hafi verið sú að allir
flokkar hafa samþykkt aðalskipulag í
borgarstjórn.

Markmiðið er að styrkja
hverfin
Gísli Marteinn segir að eitt megin
markmiðið með þessu skipulagi sé
að stytta vegalengdir fyrir borgar
búa, styrkja hverfin sem sjálfbærar
einingar með hverfisverslun, þjón
ustu og atvinnutækifærum. Eins eigi
að auðvelda ferðalög innan hverfis
og á milli hverfa. „Ég hef orðið var
við tilhneigingu til þess í umræð
unni að stilla útherfum og innhverf
um upp sem andstæðum. Úthverf
in í Reykjav ík eru hinsv ega r ólík
úth verfu m í öðru m löndu m sem
oft eru nær eingöngu svefnhverfi.
Hverfin í Reykjavík eru miklu heil
stæðari og sjálfbærari, bæði inn- og
úthverfin. Við teljum nauðsynlegt
að virkja hverfi borgarinnar í stað
þess að setja allan kraftinn í að byg
gja upp ný hverfi, sem myndu án
vafa geta ógnað lífsgæðum í þeim
hverfum sem fyrir eru, meðal annars

Virðulegur „boulevard“

með aukinni umferð í gegnum þau,“
segir Gísli Marteinn af sannfæringu.

Hætta að byggja upp til
fjalla og heiða

Gísli Marte inn segi r að í þessu
aða ls kipul agi sé í rauni nni veri ð
að snúa við þeirri stefnu að teygja
byggðina lengra „upp til fjalla og
heiða“ eins og Sjálfstæðismenn orð
uðu það löngu áður en hann fór að
hugsa um pólitík. Þá vildu Sjálfstæð
ismenn byggja meðfram ströndinni,
sem Gísli Marteinn segir að sé stefn
an nú. „Þegar við vorum að byrja á
þessu skipulagi árið 2006, lögðum við
mikla vinnu í að reyna að átta okkur á
því hvernig borg fólk muni vilja árið
2030. Við létum gera kannanir, spurð
um um búsetuóskir og nýbygginga
væði og í ljós kom að flestir velja Mið
borgina og Vatnsmýrina sem óska
búsetukost.“

Lifandi hverfi
Gísli Marteinn segir að þarna sé
gert ráð fyrir bæði litlum og stór
um íbúðum í þéttu miðborgarhverfi.
„Þetta er í raun ný hugsun í borg
arskipulagi Reykjavíkur, en um leið
afturhvarf til gömlu byggðarinnar
við höfnina. Götur eru fremur þröng
ar og hlutfall bílastæða lágt. Þannig
var byggðin auðvitað lengst af, en
þróaðist svo í aðrar áttir. Hugsunin í
þessu skipulagi er að þarna geti bæði
búið eldra fólk sem langar að minnka
við sig, hafa útsýni út á hafið og geta
gengið niður í miðbæ. Í skipulaginu
er gert ráð fyrir þjónustu á jarðhæð
um húsanna og út við kajann gætu
til dæmis hvalaskoðunarfyrirtækin
komist í varanlegt húsnæði og flutt
úr skúrunum sem þau reka starfsemi
sína í nú. Auk þess gætu ýmis minni
fyrirtæki, verslanir og veitingastaðir
komið sér fyrir þarna.
Allt það margbreytilega athafnalíf
sem hefur verið að kvikna á hafnar
svæðinu og ekki síst á Grandagarð
inu m og í Örfi se y sýni r að engi n
skortur er á góðum hugmyndum um
athafnalíf á þessu svæði. Ég hef því
mikla trú á að þetta verði mjög lifandi
hverfi auk þess sem miðbærinn er
einnig að vaxa í hina áttina samanber
uppbyggingu þar á ýmsum svæðum.
Ég held að þetta sé góð þróun. Það er
of mikið álag á miðborginni að milljón
ferðamenn á ári, auk okkar íbúanna,
séu alli r á sama bletti nu m. Þetta
verður allt viðráðanlegra með því að
dreifa álaginu. Svo tel ég að ferða
menn muni í vaxandi mæli vilja fara
útúr miðbænum og sjá íbúahverfin í
borginni, sem einnig mun þá ýta und
ir þjónustu í þeim.“

Fólk vill hægja á umferðinni
Umferðin er ríkur þáttur í skipu
lagi og þar þarf að samræma þarfir
fólks um friðsæld, öryggi og að kom
ast leiðar sinnar. Gísli Marteinn seg

Gísli Marteinn Baldursson borgarfulltrúi.

ir að fyrir skömmu hafi verið gerð
könnun á meðal borgarbúa þar sem
fólk var spurt hver væri helsti gallinn
við hverfið þess. „Þetta var gert til
þess að reyna að sjá hvaða augum
íbúar líta nánasta umhverfi sitt og
hvernig auka megi lífsgæði íbúanna á
hverjum stað. Algengasta svarið sem
við fengum við þessari spurningu var
bílaumferðin. Það þurfti svo sem ekki
að koma á óvart. Árum saman hafa
umferðamálin verið heitustu málin á
fundum foreldrafélaga í skólum og á
íbúafundum. Allsstaðar vill fólk hægja
á umferðinni í sínu hverfi. Ég held
ég geti ekki nefnt eina einustu götu
í Reykjavík þar sem ekki hefur verið
beðið um einhverskonar hraðahindr
anir. Meira að segja á Miklubrautinni
hefur fólk gengið út á götu og reynt
að stöðva umferðina til þess að verk
ja athygli á að hún sé alltof hröð. Íbú
ar í Hlíðunum hafa hreinlega heimtað
að hægt verði á umferðinni í gegnum
byggð þeirra.
Við sem keyrum bara þarna í gegn
höfum aðra hagsmuni, en þegar við
komum heim í hverfin okkar, ger
um við sömu kröfur til þeirra sem
vilja keyra í gegn á miklum hraða.
Meða lh ófi ð er vandr atað en ég
held að með góðu samráði við íbúa
og vilja borgaryfirvalda sé hægt að
finna lausnir á hverjum stað. Lykil
atriði núna er að gera vandamálið
ekki stærra en það er með röngum
ákvörðunum í skipulagi.“

Vond útfærsla
á Hofsvallagötu
„Hofsvallagatan er enn eitt dæm
ið. Ástæða þess að fari ð var út í
umdeildar breytingar þar voru kvart
anir um umferðahraða frá íbúum göt
unnar og nærliggjandi gatna. Ég held
að allir hafi verið sammála um að
hægja á umferðinni og þrengja göt
una. En breytingarnar sem spruttu
upp úr því voru hinsvegar ekki góðar.
Þær voru klaufalega útfærðar og báru
ekki virðingu fyrir karakter hverfis
ins. Hjólastígarnir eru ekki góðir og
ekki hannaðir í samráði við hjólafólk.
Auðvitað er gott að bílarnir aki núna
hægar en áður, en ég tel að það sé
algjörlega nauðsynlegt að vinda eitt
hvað ofan af þessu fyrir veturinn. Ég
er formaður í hverfisráði Vesturbæjar
sem hefur margoft komið kvörtun
um Vesturbæinga um umferðahraða
þarna til skila og við höfum tekið
undir þær áhyggjur. En við í ráðinu
sáum aldrei þessa útfærslu fyrr en
hún kom upp. Ég hét fyrst þegar fólk
fór að tala um fánastangir og fugla
hús að einhverjir væru að gera grín.
En hinu er rétt að halda til haga að
margir eru ánægðir með að umferðin
sé orðin hægari, ánægðir með hjóla
stígana og það að borgin ætli loksins
að fara að gera eitthvað við þessa
götu. En ég hef engan hitt sem ekki
telur að útfærslan þurfi að vera önn
ur og betri.“

Gísli Marte inn segi r miki lv ægt
að tryggja gott umferðarflæði í göt
unni þótt umferðin sé róleg. „Ég sé
til dæmis ekki fyrir mér hvernig fara
á um með snjóruðningstæki þegar
vetrar. Ég er satt að segja ekki viss
um að blessuð fuglahúsin lifi vetur
inn af. Mín skoðun er sú að við þurf
um ekki svona mikla litagleði og fjör
í endurhönnun Hofsvallagötunnar.
Ég tel að þegar þessi tilraun verð
ur fjarl ægð ættu m við að endu r
hanna götuna í stíl Vesturbæjarins.
Sjálfsagt er að þrengja götuna enda
er hún hönnuð sem tvær akreinar í
hvora átt, með mislægum gatnamót
um við Hringbraut. Engum dettur í
hug að það sé góð hugmynd leng
ur. Það er nóg pláss í götunni fyr
ir alv öru hjólas tíga beggja vegna
og þarna má auka við gróður, setja
upp bekki og gera umhverfið aðlað
andi. Þannig getur gatan orðið fal
leg breiðgata þar sem fólk hittist,
fylgist með mannlífinu og sest nið
ur. Og ef krakkar hlaupa óvænt út á
götu, verða þau ekki í lífshættu því
umferðin verður hægari. Slíkur virðu
legur „boulevard“ getur borið mikla
umferð greiðlega, en rólega. Endur
hönnun af þessum toga þarf að ná
alveg niður að Ægissíðu því hættuleg
ustu gatnamótin á þessari götu eru
við Neshagann, breið gatnamót með
óöruggum gangbrautarljósum. Það
þarf auðvitað að tryggja gott aðgengi
að þjónustunni við götuna, bílastæð
um Melabúðarinnar og fleiri staða.
Allt þetta er vel hægt ef íbúar og aðr
ir hagsmunaaðilar eru hafðir með í
ráðum. Ég vil að farið verði í end
urhönnun Hofsvallagötunnar strax
næsta sumar en ekki þarnæsta eins
og meirihlutinn stefnir að.“

Fólk verður að laga sig eftir
umferðakerfinu
Nokkuð hefur borðið á ótta á með
al Seltirninga þess efnis að þrengt
veri um of að aðkomuleiðum að Sel
tjarnarnesi sem liggja allar í gegnum
Vesturbæ Reykjavíkur. Seltirningar
eru kvíðnir út af vaxandi byggð og
telja hana þrengja að umferð af Nes
inu og hafa sagt í gríni að bráðum
þurfi þeir að fara sjóleiðina til Reykja
víkur. Er Reykjavíkurborg að þrengja
að Seltirningum að þessu leyti? Gísli
Marteinn kveðst hafa rætt þetta mál
við marga Nesverja og sumum finn
ist að Reykjavík sé að þrengja aðeins
að þeim og benda einkum á hvaða
leiðir séu færar þurfi að rýma byggð
ina vegna náttúruhamfara. „Ég hef
þó einnig orðið var við mikinn skiln
ing á þörfum Vesturbæinga um hæg
ari umferð. Í framtíðinni þarf eflaust
að huga betur að þessu máli og leita
leiða til þess að skapa aðstöðu fyrir
greiðari umferð. Menn hafa rætt um
stokka og eitt sinn var rætt um að
byggja brú yfir hafnarkjaftinn, sem
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Glas af Mateus Rosé
og 4 frábærir tapas réttir
á miðvikudögum í vetur

• Okkar sívinsæla beikonvafða hörpuskel
með döðlum og sætri chilisósu
• Kjúklingalundir með cous cous salati
og saffran alioli
• Lax á salsabeði með stökkum kartöflum
og paprikusósu
• Hvítsúkkulaði skyr-mousse með jarðarberjasósu
Ásamt glasi af Mateus Rosé

2.990 kr.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is

Seltirningar myndu vafalítið nota sér.
Engar ákvarðanir um slíkar stórfram
kvæmdir hafa verið teknar og þær
eru ekki fyrirsjáanlegar í næstu fram
tíð. Seltirningar verða því að taka tillit
til íbúa Vesturbæjarins eins og aðr
ir. Þeir verða bara að njóta þess að
keyra rólega í gegnum Vesturbæinn
og sjá alla fegurðina í mannlífinu,“
segir Gísli Marteinn og brosir.

tekna sinna í ferðir innanbæjar en
fólk í borgunum í kringum okkur. Því
er verulegt lífgæðamál og vanmetið
atriði varðandi fjárhag heimilanna að
gera fólki kleyft að vera með einn bíl
eða jafnvel engan. Þetta er ein megin
ástæðan þess að ég vil horfa til mið
svæðisins og Vatnsmýrarinnar þegar
um nýja byggingalendur í Reykjavík
er að ræða.“

Mikilvægt að ná samkomu
lagi um flugvallarmálið

Hátækniálma
við Landsspítalann

- Flugvallarmálið er orðið að tilfinn
ingamáli á meðal landsmanna. Hvern
ig víkur það við hugmyndum um hag
kvæmni byggðar í Vatnsmýrinni?
Gísli Marteinn segir mikilvægt að
Reykjavíkurborg og ríkið nái sam
komulagi um málið. „Fyrir liggur hvað
Reykjavíkurborg vill gera og það ligg
ur einnig fyrir að skipulagsvaldið er
hjá borginni. En borgaryfirvöld vilja
ekki nýta þetta skipulagsvald til að
fara með ófriði gegn landsbyggðinni,
sjúkraflugi eða öðrum þjóðlífsþátt
um. Því þarf að finna góða lausn á
innanlandsflugi og sjúkraflugi, en það
síðarnefnda getur verið talsvert betra
en það er í dag, eins og kom í ljós
í nýrri skýrslu ríkisendurskoðunar.
Ég vil hafa góðan og öflugan Reykja
víkurflugvöll en þegar allt er skoðað
sést að það land sem flugvöllurinn
er staðsettur á í dag er of verðmætt
til þess að nýta það undir flugvöll til
frambúðar. Skýrsla sem samgöngu
ráðuneytið lét gera sýnir að það er
þjóðhagslega hagkvæmt að finna flug
vellinum nýjan stað og byggja í Vatns
mýrinni. Því er mikilvægt að finna
annan stað fyrir flugvöll, og margir
möguleikar hafa verið nefndir sem
aldrei hafa verið fullkannaðir. Bessa
staðanes, Hvassahraun, Hólmsheiði
og Löngusker eru fjórir þeirra, en
einnig hefur verið bent á að ef nýjar
vegtengingar við Keflavík kæmu tæki
ferðin frá Austurvelli að innanlands
flugi um í 25 til 30 mínútur og því
væri sjálfsagt að skoða þann mögu
leika líka. En það er ríkisvaldið sem
á og rekur flugvöllinn og frumkvæði
að þessum rannsóknum þarf að koma
frá því.“

- En að öðru. Hugmyndir um bygg
ingu nýs Landspítala háskólasjúkra
húss eru nokku ð umd eilda r bæði
í ljósi núverandi stöðu þjóðarbúsins
og einnig er deilt um hvort staðsetn
ing hans við Hringbrautina sé heppi
leg eða hvort leita hefði átta annarra
leiða?
Gísli Marteinn segir fyrir liggja að
bæta þurfi húsakost Landsspítalans.
Ákvörðun um staðsetningu sé síðan
annað mál, og nokkuð sem borgin
ákvað ekki. Hann bendir á að fjórir
heilbrigðisráðherrar hafi komið að
ákvörðuninni um staðsetningu hans;
Ingibjörg Pálmadóttir, Álfheiður Inga

Vilji borgarbúa nokkuð skýr
Gísli Marteinn segir vilja borgarbúa
tiltölulega skýran í nýju aðalskipulagi.
„Borgarbúar vilja fleiri íbúðir vest
urhluta borgarinnar. Þeir vilja fleiri
störf í austurhluta borgarinnar og
með því að fara að þessum óskum
jöfnum við út umferðina í borginni. Á
nýlegri mynd sem hefur verið á face
book síðu lögreglunnar má sjá Miklu
brautina klukkan hálf níu að morgni.
Þar má sjá þrjár troðfullar akreinar
sem liggja til vesturs á meðan engan
bíl er að sjá á akreinunum sem lig
gja til austurs. Þetta sýnir hversu illa
við förum með umferðamannvirkin
og einnig með tíma okkar. Með því
að fjölga störfum austar í borginni,
og íbúum vestar í borginni jöfnum
við þessa miklu fólksflutninga kvölds
og morgna. Þetta er ein af ástæðum
þess að mjög óskynsamlegt væri að
setja 23 þúsund manna byggð á úti
vistarsvæðin fyrir austan núverandi
byggð.“
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dóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson og
Guðb jartu r Hanne ss on sem koma
hvert úr sínum flokki. Allir þessir ráð
herrar voru þeirrar skoðunar eftir að
hafa fengið álit frá sérfæðingum að
spítalinn ætti að vera við Hringbraut.
„Það voru skrifaðar margar skýrsl
ur þar sem taldir voru upp margir
kostir við staðsetningu spítalans við
Hringbraut en það er athyglisvert
að nálægðin við flugvöll var ekki tal
in mikilvægur þáttur. Nálægðin við
hás kóla nn var hinsv ega r ráða ndi
og sú staðreynd að á þessu svæði
eru flestar spítalabyggingar nú þeg
ar. Reykjavíkurborg hefur ekki gert
neinar kröfur um að spítalinn verði
staðsettur við Hringbrautina og ég
hef í vaxa ndi mæli efas emdi r um
þessa staðsetningu ef til stendur að
reisa þann gríðarlega massa sem síð
asta ríkisstjórn stefndi að. Ég greid
di atkvæði gegn skipulaginu – ekki
út af staðsetningunni heldur út af
deiliskipulagstillögunni sjálfri. Þessi
kassi sem fyrirhugað er að byggja
ofan á gömlu Hringbrautinni kemst
að mínu mati ekki fyrir á svæðinu.
Mér finnst tvennt koma til greina.
Að fara að hugmyndum Páls Torfa

Önundarsonar prófessors og fleiri
um að byggja minni byggingu á svæð
inu norðan gömlu Hringbrautarinnar.
Bygging sem er í rauninni einskon
ar ný hátækniálma sem yrði svipuð
að stærð og tveir Borgarspítalar en
engu að síður miklu minni en það
risahús sem núverandi áætlanir gera
ráð fyrir. Þetta yrði margfalt ódýrari
lausn og meiri peningar yrðu þá til í
tækjakaup og í reksturinn. Hin leiðin
væri að byggja upp annarstaðar og
þá koma ýmsir staðir til greina og
hafa verið skoðaðir. Staðir sem hafa
ýmsa kosti eins og Vífilsstaðir, Borg
arspítalasvæðið í Fossvogi eða aðrir
staðir.“

Tvær kenningar um
spítalabyggingar
Gísli Marteinn segir að í mjög gróf
um dráttum séu tvær kenningar uppi
um spítalabyggingar. „Annars vegar
að byggja þá inn í borgum og aðlaga
þeim svæðum sem fyrir eru en hin er
að byggja glænýja spítala, stór flykki
með öllu fyrir utan miðborgir. Í Edin
borg var sú leið farin að byggja utan
miðborgarinnar en breyta gamla spít

alanum í góðar íbúðir. Mér finnst við
vera að blanda þessum kenningum
saman. Að byggja utanbyggðarspítala
inni í sjálfi miðborginni.“

Hef áhuga á að starfa áfram
að borgarmálum
- En hvað hyggst Gísli Marteinn gera.
Hyggst hann halda áfram í borgarmál
unum?
„Já – ég hef mikinn áhuga á að fá
tækifæri til þess að halda áfram að
vinna að borgarmálunum því ég tel
þau mikilvægustu málin í samfélag
inu. Málin þar sem hægt er að vinna
að og skapa mikil lífagæði fyrir fólk.
Ég veit ekki fremur en aðrir hvernig
verður staðið að velja sæti á fram
boðsl ista hjá Sjálfs tæði sf lokknu m
í Reykjavík þar sem ekki hefur ver
ið tekin ákvörðun um prófkjör eða
hvort einhver önnur leið verður farin.
Á meðan svo er tel ég ekki tímabært
að ræða um hugsanleg sæti á fram
boðslita en það mun allt koma í ljós í
fyllingu tímans.“

Viltu vinna 20.000 kr.
matarkörfu?
Farðu á kvosin.is og
skráðu þig á póstlistann
hjá okkur, þá áttu kost á
að vinna 20.000 kr.
matarkörfu. Við munum
draga út einn heppinn
aðila í hverjum mánuði.

Í göngufæri úr Vatnsmýrinni
„Hverfi 102 í Vatnsmýrinni á að
verða frábært hverfi fyrir borgar
búa. Á bilinu 10 til 15 þúsund manns
munu búa þar og íbúar þessa svæðis
yrðu í göngufæri við báða háskólana
og mikinn fjölda starfa í nágrenninu.
Við þetta bætist síðan stærsti vinnu
staður landsins sem er Landsspítal
inn – einnig í göngufæri. Það hefur
verið reiknað út að þessi staðsetn
ing byggðar myndi draga úr umferð í
borginni svo nemur hundruðum þús
unda kílómetra árlega og gefa fólki
kost á að lifa mun hagkvæmara lífi
efnahagslega. Í nýjasta blaði Vísbend
ingar er vitnað í rannsókn sem sýnir
að árlegur kostnaður samfélagsins og
einstaklinga við að byggja nýtt hverfi
fyrir 15 þúsund manns á útivistar
svæðunum austast er þrem til fjórum
milljörðum meiri, en ef sami fjöldi
byggi í Vatnsmýrinni. Sumir segja
að við höfum ekki efni á að byggja
nýjan flugvöll, en útfrá þessum töl
um segi ég að við höfum ekki efni
á að gera það ekki. Við vitum líka
að Reykvíkingar eyða hærra hlutfalli

Kvosin við Ingólfstorg, kvosin.is
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Fjölmennur íbúafundur
um Hofsvallagötu
Séð yfir Lýsislóðina.

Íbúar í Bráðræðisholti
mótmæla byggingaáformum á Lýsislóð
Íbúa r á Bráðr æði sh olti og
nág renni hafa mótm ælt fyri r
huguðum háhýsum sem ráðgert
er að byggja á hinni svokölluðu
,,Lýsislóð.” Íbúarnir hafa fundað
með fulltrúum borgaryfirvalda
en svo virðist sem engu verði
hægt að hnika með þau áform
að reisa stórhýsi framan við lága
byggðina á holtinu. Í framhaldi
af því birtu íbúarnir eftirfarandi
yfirlýsingu:
,,Við undirritaðir íbúar á Bráð
ræði sh olti og í nág renni þess
mótmælum fyrirhugaðri nýbygg
ingu á svoköllu ðu m Lýsi sr eit.
Nær 150 íbúðir verða í húsinu,
í allt að tíu hæðum. Við teljum
að götu rna r umh verfi s reiti nn

anni engan veginn þeirri viðbót
arumferð sem fylgir slíkri fjölg
un íbúa. Sama gildir um bílastæði
en nú þegar er verulegur skort
ur á þeim. Við lýsum einnig yfir
áhyggjum okkar af vindstrengjum
sem skapast um slík hús. Þá er
væntanlegt stórhýsi í miklu ósam
ræmi við þau hús sem fyrir eru á
lágreistri byggðinni á holtinu auk
þess sem slík háhýsi eru í and
stöðu við nýtt aðalskipulag fyrir
Reykjavíkurborg.
Við skorum því að borgaryfir
völd að taka þessa framkvæmd
til endurskoðunar og vonum að
hlustað sé á okkur íbúanna og
okkar þarfir.”

Íbúafundur var haldinn í Hagaskóla þriðjudaginn
27. ágúst sl. þar sem farið var yfir framkvæmdir sem
hafa verið unnar við Hofsvallagötu í sumar. Marg
ir íbúar hafa ekki verið á eitt sáttir við þær fram
kvæmdir og mótmælt þeim í hinum ýmsu fréttamiðl
um. Reykjavíkurborg ákvað því að kalla til fundar
með íbúum og fara yfir þetta verkefni og kalla eftir
tillögum sem gætu orðið á þá leið að sem flestir yrðu
sáttir við endanlega niðurstöðu. Þess má einnig geta
að þarna voru líka mættir íbúar sem fannst þessi
framkvæmd mjög flott.
Borgin baðst afsökunar á því að hafa ekki haft meira
samráð við íbúa Vesturbæjar vegna þessa verkefnis og
ákvað í framhaldi að kalla eftir aðilum úr Vesturbæn
um til að vera með í að finna lausn sem allir myndu
sætta sig við til langtíma litið. Nokkrir aðilar buðu sig
fram og munu væntanlega fara yfir þetta verkefni með
starfsfólki Umhverfis- og samgöngusviðs borgarinnar
á næstu vikum. Vel var mætt á þennan fund en áætlað

er að um 200 manns hafi verið komin saman í Haga
skóla til að hlusta á rök borgarstarfsmanna.

BÍLARÉTTINGAR
OG SPRAUTUN
CABAS TJÓNAMATSKERFI.

Bílanes er viðurkennt af öllum tryggingafélögum
Veitum vandaða þjónustu og notum hágæða efni
Réttingaverkstæði,bílasprautun og húsgagnalökkun
Kíktu við hjá okkur og fáðu tilboð í verkið

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

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
20 ára

3

Danss

DANS
& JÓGA
SKEMMTILEG OG KRAFTMIKIL NÁMSKEIÐ

993-201

jan
mið 1

W W W. DA NS O G J O G A .I S O G Í S Í M A 8 9 8 4 9 4 2

HAUSTDAGSKRÁIN
í Dómkirkjunni
• Sunnudagskólinn er alla sunnudaga á messutíma.

Z u m b a í G a m la saln um a ð Hlí ð ar e nd a á þ r iðju d ö g u m
og fi m m t u d ö g um k l . 1 9 .1 5 o g lau g a r d ö g u m kl. 11.
O p n i r t í m a r og n ámsk eið .

Krakkagleði
F r áb æ r d a ns ná m s keið
fy ri r 4 - 7 á ra á
l a u g a rd a g s morg nu m k l . 1 0

LÍNUDANS
MEÐ JÓA
FYRIR
BYRJENDUR
OG LENGRA
KOMNA

Swing og Salsa
Jó g a m e ð Th e u
í Jó g ast ö ðin n i
A nd ar t ak
Skip h o l ti 29 A

SAMKV ÆMISDAN SAR
F YRIR H J ÓN OG PÖR
N ý t t n ám s k e i ð :
G r u n n s p o r i n r i fj u ð u p p .
O p n i r t í m a r á fi m m t u d a g s k v öl du m
kl. 20 45.

Dans & Jóga í Valsheimilinu að Hlíðarenda

• Æskulýðshópurinn hittist á mánudögum kl. 19.30-21.00
í Safnaðarheimilinu.
Umsjón með æskulýðsstarfinu hefur
Ólafur Jón Magnússon guðfræðinemi.
• Fyrirbænastundir alla miðvikudaga kl. 12.10-12.30 í kirkjunni,
léttur hádegisverður á eftir í safnaðarheimilinu.
• Opið hús fyrir eldri borgara hefst aftur fimmtudaginn 19. september
og er síðan alla fimmtudaga 13.30-15.30.
Kaffi á könnunni, notaleg samvera, skemmtun, ferðir.
• Messur eru í Dómkirkjunni alla sunnudaga kl. 11.00.
• Æðruleysismessur eru þriðja sunnudag í mánuð kl. 20.00.
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Laufey Böðvarsdóttir tekur við
Nýju lífi blásið í
starfi kirkjuhaldara við Dómkirkjuna Íbúasamtök Vesturbæjar
Fyri r skömmu lét Ástb jörn
Egilsson af starfi kirkjuhaldara
við Dómkirkjuna, og við starfi
hans tók Laufey Böðvarsdóttir.
Laufey ólst upp á kirkjustaðn
um Búrf elli í Grímsn esi, dótt
ir hjónanna Böðvars Pálssonar
fyrrv. hrepps tjóra og oddv ita
og Lísu Thomsen deildarritara.
Þegar hún var telpa þjónaði sr.
Ingólfur Ástmarsson í Grímsnes
inu en faðir hennar sinnti hinum
ýmsu störfum við kirkjuna, svo
sem meðhjálpari, hringjari og org
anisti. Eftir messu var messukaffi
inni í bæ hjá foreldrum Laufeyj
ar og þar áttu kirkjugestir góða
stund saman. ,,Það var notalegt
að alast upp með gömlu timbur
kirkjuna á hlaðinu heima. Prest
frúin og skáldkonan frú Rósa B.
Blöndals fylgdi manni sínum ætíð
til messu og hún hvatti mig til
að læra sálma og sérstaklega þó
sálminn „Í dag er glatt í döprum
hjörtum” sem hún hafði miklar
mætur á” segir Laufey. ,,Pabbi
hefði nú verið ánægður ef eitt
hvert okka r fimm systki na nna
hefðum lært til prests, en þó við
færum öll í háskólanám fór ekk
ert okka r í guðf ræði. Ég bjó á
Kirkjubæjarklaustri í nokkur ár,
þar söng ég með kirkjukórnum og
hafði gott og gaman af að hlusta
á prédikanir sr. Sigurjóns Einars
sonar.
Starf kirkjuhaldara er fjölbreytt
og spennandi og ég hlakka mikið

Á aða lf undi Íbúas amt aka
Vesturbæjar 14. ágúst sl.   var
kosin ný stjórn Íbúasamtaka
Vesturbæjar, sem voru upphaf
lega stofnuð 1977. Ágætlega
var mætt á fundi nn, ásamt
nýrri og fráfarandi stjórn og
nokkrum stofnf él ögu m voru
ýmsi r Vestu rb æi nga r, nýir,
gamlir, íslenskir, erlendir og
reyndar alls konar!
Nýja stjórn skipa Birgir Þröst
ur Jóhannsson, formaður; Ásta
Olga Magnúsdóttir, varaformað
ur og ritari; Charlotte Bøving,
gjaldkeri; Ásta Kristrún Ólafs

dótti r, meðs tjórna ndi; Gísli
Sigu rþ órss on, meðs tjórna ndi
og Gunna r Hara ldss on, með
stjórnandi. Póstfang Íbúasam
taka Vesturbæjar er ibuasam
tokvestu rb ae ja r@gmail.com
Miðvikudaginn 18. september
er ætlunin að halda opinn íbúa
fund í Víkinni Sjóminjasafni, kl
20:00 til þess að ræða sérstak
lega deiliskipulag sem er í kynn
ingu, þ.e. fyrir Vesturbugt sem
og Nýlendureit. Það er mál sem
brennur á mörgum Vesturbæ
ingum, sérstaklega á þeim sem
búa í nágrenni þessara svæða.

Laufey Böðvarsdóttir kirkjuhaldari með forvera sínum, Ástbirni Egilssyni.

til að takast á við þetta starf. Ég
bý í sókninni, við hjónin eigum
fjögur börn og það yngsta fermist
núna í vor.
Í Dómkirkjunni starfa afbragðs
prestar, þau sr. Hjálmar og sr.
Anna Sigríður, auk úrvals starfs
fólks og kórs. Sókna rn efnd
in vinnur gott starf og hjartað í
hverri sókn eru einstaklingarnir
sem sækja safnaðarstarfið. Hér
er gefandi og glaðlegt safnaðar
starf dómkirkjufólks. Dómkirkj
an skipar ríkan sess í þjóðlífinu
og heldur utan um okkur bæði á
gleði - og sorgarstundum. Hingað
leggja margir leið sína bæði til að

þakka og til að biðja. Starfið er
fjölbreytt í þessari fallegu kirkju
og það er líka gott að koma hér
við og bara njóta augnabliksins,
eiga sína kyrrðarstund.
Ástbjörn Egilsson hættir eftir
14 farsæl ár í starfi við Dómkirkj
una og hans verður sárt saknað,
enda er hann bæði skemmtilegur
og röggsamur.
Hérna í Dómkirkjunni er það
kærleikurinn og gleðin sem ræður
ríkjum og allir eru hjartanlega vel
komnir til okkar í safnaðarstarf
ið,” segir Laufey Böðvarsdóttir
kirkjuhaldari.

Dyggasti stuðningshundur KR kom í heimsókn í heilsubúðina Græn heilsa, hér er hann ásamt Önnu Björgu Hjartardóttur.

Heilsubúðin Græn Heilsa í vesturbænum
lífræn næringaefni og ráðgjöf
LukkuTröll KR kjöltuhundurinn Hjútli sem er elskaður og dáður af öllum sem til hans þekkja kom með
eigenda sínum í Græna heilsu á Ægisíðu 121 eftir að hafa fengið heiðursboð um að kynna sér lífræn
næringaefni frá Lifestream, sömu næringaefni og Meistaraflokkur KR í knattspyrnu notar í samráði við
kröfuharðan næringafræðing sinn. Anna Björg í Grænni heilsu tók vel á móti Hjútla og gaf honum að
smakka Spírulína sem hann var hæstánægður með. Spírulina er lífrænt fjölvítamín náttúrunnar og er
þvi kjörið fyrir alla fjölskylduna, frábært fyrir börn í námi og íþróttum, fullorðna sem vinna mikið og
gott fyrir allt venjulegt afreksfólk í lífinu sem og íþróttafólk. Græn heilsa sérhæfir sig í bætiefnum sem
eru unnin úr lífrænt ræktuðum afurðum og laus við alla verksmiðjuframleidda íblöndun.
Græn heilsa býður einnig upp á verðlaunaðar lífrænar húðvörur án aukaefna sem framleiddar eru úr
collageni, þangi, ávöxtum og jurtum.
Anna Björg eigandi verslunarinnar hefur 25 ára reynslu af að vinna að heilsumálum og lærði í
Göteborgs Gymnastiska Institstut.
Í september tekur til starfa hjá Grænni heilsu hjúkrunarfræðingur með masterspróf í lýðheilsufræðum
sem mun sinna hjúkrunarvörum og fræðslu. Boðið er upp á fría heilsuráðgjöf - tímpantanir.

www.borgarblod.is

Úr
strikamerkjum
í örflögur

Í september og október verða teknar í notkun nýjar
sjálfsafgreiðsluvélar í Borgarbókasafni. Settar verða
örﬂögur í allan safnkost í stað strikamerkja sem
notuð hafa verið.
Á meðan breytingarnar standa yﬁr er nauðsynlegt
að loka söfnunum.
Söfnin verða lokuð
sem hér segir:

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
18.-23. september
Ársafn, Hraunbæ 119
Sólheimasafn, Sólheimum 27
24.-27. september
Foldasafn í Grafarvogskirkju
Kringlusafn í Kringlunni
30. september - 4. október

Gerðubergssafn, Gerðubergi 3-5
7.-11. október

Opið alla virka daga frá kl. 10 – 17.30. Sími 551 1717

Ægisíða 121

www.borgarbokasafn.is - sími 411 6100
www.bokmenntir.is - www.bokvit.tumblr.com - www.artotek.is
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Umferðaröryggismál og hjólastígar við Hofsvallagötu:

Kostnaður nemur liðlega
17 milljónum króna
Oft er fjölmennt hjá eldri borgurum í Neskirkju.

,,Á krossgötum”
í Neskirkju
„Hvenær byrjið þið starfið fyr
ir eldri borgara?“ Þannig hefur
verið spurt undanfarið segir sr.
Sigurður Árni Þórðarson prest
ur í Neskirkju ,,Margir hafa tek
ið þátt í þessu starfi og í haust
verður það útvíkkað og bætt. Í
vetur verða samverur og fundir
á miðvikudögum og dagskráin
hefst oftast kl. 13,30.
Yfirskrift er ,,Á krossgötum.”
Efni til umf jöllu na r verðu r að
vanda fjölbreytilegt og bryddað
á ýmsum nýjungum. Sumt af því
sem verður á dagskrá verður tek
ið upp og miðlað á veraldarvefn

um. Ef einhver vilja taka þátt í
undirbúningi og viðtölum er ráð
að hafa samband við okkur pres
ta kirkjunnar.”
Farið verður í nokkrar ferðir
og sú fyrsta verður í Skorradal.
Kirkjubóndinn Hulda Guðmunds
dóttir á Fitjum verður heimsótt
miðvikudaginn 18. september nk.
Farið verður af stað frá Neskirkju
kl. 13.00 og er skráning í síma 5111560 eða runar@neskirkja.is  ,,All
ir eru velkomnir ,,Á krossgötur”
Neskirkju og bjóðið gjarnan vin
um með ykkur. Torg Neskirkju er
stórt,” segir sr. Sigurður Árni.

Píanótímar og söngtímar
í Vesturbæ!
Ég tek að mér píanókennslu og söngkennslu.
Nánari upplýsingar fást í síma 8418211
eða sigridurosk@gmail.com
Sigríður Ósk Kristjándóttir.

www.borgarblod.is

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Jón Bjarnason

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

REYNSLA

•

UMHYGGJA

•

Kostnaður vegna skreytinga á Hofsvallagötu er
óverulegur þegar rýnt er í kostnaðartölur vegna
framkvæmda við umtalaðan götukafla þar. Ein
stakt gróðurker kostaði 57 þúsund krónur og
fuglahús 17 þúsund krónur. Reykjavíkurborg vinn
ur nú að endurskoðun framkvæmdanna í samráði
við íbúa. Talsvert hefur verið fjallað um kostnað
Reykjavíkurborgar vegna fuglahúsa, flagga og
gróðurkerja á hluta Hofsvallagötu, sem sett voru
upp til að fegra götuna.
Kostnaðaráætlun borgarinnar vegna útboðs á
verkinu sýnir glögglega að upphæðir vegna þessara
þátta, eru aðeins lítill hluti af framkvæmdinni sem
kostaði tæpar 18 milljónir króna. Þannig kosta 16
fullbúin gróðurker með mold og plöntum tæpar 906
þúsund krónur og níu fuglahús 155 þúsund krónur.
Flöggin sem hanga á staurum úr ryðfríu járni kosta
144 þúsund krónur. Mestur kostnaður liggur í þeirri
framkvæmd sem snýr að umferðaröryggismálum í
götunni og hjólastígum eða nærri 17 milljónir.
Framkvæmdin var hugsuð sem tímabundin lausn
til að hægja á umferð og gera umferð gangandi og
hjólandi vegfarenda öruggari. Til stendur að end
urgera Hofsvallagötu alla með varanlegum lausn
um í samráði við íbúa samkvæmt hverfisskipulagi
sem nú er í vinnslu. Samkvæmt upplýsingum frá
umhverfis-  og skipulagssviði er framkvæmdin við
götukaflann á Hofsvallagötu alls ekki dýr í saman

Séð frá Víðimel yfir á Hofsvallagötuna.

burði við aðrar framkvæmdir á vegum borgarinnar.
Þannig kosta ein gangbrautarljós að jafnaði 20 – 25
milljónir króna.
Á fjölmennum íbúafundi sem haldin var í Haga
skóla var skipuð þriggja manna íbúanefnd til að fara
yfir breytingarnar með Reykjavíkurborg og vinna að
tillögum til úrbóta. Sú vinna er í fullum gangi.
Í nefndinni eiga sæti Ingibjörg Dalberg,
Þorbjörg Bjarnadóttir, Snorri Guðmundsson, Ásta
Camilla Gylfadóttir, Kristinn Fannar Pálsson og
Þóra Guðmundsdóttir.

Rúnstykki
á 50 krónur
Alla daga!

TRAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elíasson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

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 13 | S ími: 5 51- 3 0 8 3
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Vel sóttur haustfundur í Hagaskóla
- smiðjudagar á fimmtudögum

Þessir foreldrar eiga nemendur í 8. bekk.

Haustfundur foreldra og kenn
ara var haldinn í Hagaskóla 5.
september sl. Foreldrar mættu
til umsjónarkennara barnanna
sinna en fóru svo á sal til að
kynna sér námsefnið. Á fund
inu m verðu r fari ð yfir starf
skólaársins. Foreldrar gátu hitt
alla kennara skólans og skoð
að kennslubækur og ýmis gögn
sem unnið verður með í vetur.
Í Hagaskóla er lögð áhersla á
góða samvinnu foreldra og skól
ans og þátttöku foreldra í skóla
starfinu. Þar sem Hagaskóli er
heilsueflandi grunnskóli var for
eldrum boðið upp á hafragraut,
sem efl aust ýmsi r hafa þegi ð
með ósku m. Hagas kóli verðu r
55 ára 1. október nk. og þá verð

ur opið hús, þ.e. skólinn verður
opinn gestum og gangandi allan
þann dag.

Smiðjudagar í Hagaskóla
Fimmtud aga r, frá hálfn íu til
eitt eru smiðjudagar í Hagaskóla.
Hugmyndin með smiðjudögum er
að nemendur velji sér viðfangs
efni með aðstoð umsjónarkenn
ara. Nemendur gera sínar eigin
áætla ni r um það hverni g þeir
ætla að verja smiðjutímum fjórar
vikur fram í tímann. Þannig hafa
nemendur val en bera um leið
ábyrgð á eigin námi. Smiðjudagar
bjóða upp á fjölbreytni, sveigjan
leika og einstaklingsmiðun í námi.
Nemendur geta þannig t.d. val

Foreldrar samankomnir á sal skólans til að kynna sér námsefnið sem þar lá á borðum.

ið að leggja áherslu á ákveðna
þætti ákveðinnar námsgreinar í
ákveðinn tíma vegna þess að þeir
þurfa að ná betri tökum á honum
eða að bæta við sig þar sem þeir
standa vel að vígi. Smiðjudagar
bjóða upp á þverfaglegt nám og
nám þvert á bekki og árganga.
Með smiðjudögum gefst einnig
tækifæri til að vinna að viðfangs

efnum sem ekki hafa átt sinn stað
í stundatöflum nemenda hingað
til. Grunnhugmyndin með smiðju
dögum er að nemendur hafi val,
taki ábyrgð á eigin námi og séu
virkir í sínu námi.
Stjórne ndu r og kenna ra r í
Hagaskóla hafa miklar væntingar
til þess að foreldrar taki virkan
þátt í þessu ferli, fylgist með og

hafi skoðanir á því hvernig nem
endur nota smiðjutímana. Þeg
ar börnin koma heim með fyrstu
áætlanir sínar er það hlutverk for
eldra að lesa þær yfir og aðstoða
börnin við að fullbúa áætlana
gerðina. Allir smiðjudagar byrja
og enda á því að nemendur koma
til umsjónarkennara eins og fram
kemur á stundatöflum þeirra.

Matur og vín:

Uppskrift mánaðarins
Sögugratín
Leiðbeiningar:
Setjið saxaða laukinn í pott.
Leggið lúðuna þar ofan á og
hörpuskel og humar ofan á
lúðuna. Hellið hvítvíninu yfir
og kryddið með salti og pipar,
setjið lok yfir pottinn og sjóðið
í fimm mínútur. Notið spaða
til að taka fiskinn varlega upp
úr pottinum, leggið hann á
þurrt stykki og þerrið. Hellið
rjómanum út í pottinn og látið
sjóða saman, kryddið með
fiskikrafti, salti og pipar. Þykkið
ef þarf.
Þegar sósan er tilbúin er
eggjarauðunum og steinseljunni
bætt út í. Notið fjórar eldfastar
skálar og setjið 100 g af

smálúðu, tvo humarhala og
fjórar hörpuskeljar ásamt ¼ af
rækjunum í hverja skál og hellið
sósu yfir.
Stráið osti yfir og bakið í ofni við
220°C í 5 til 8 mínútur.
Berið fram með nýbökuðu
brauði.
Hráefni:
400 g smálúða
8 humarhalar
16 litlar hörpuskeljar
2 dl rækjur
2 laukar, saxaðir
1 búnt steinselja, söxuð
500 ml rjómi
500 ml hvítvín
fiskkraftur
4 eggjarauður
sjávarsalt og pipar
smjör
rifinn ostur.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Montalto Organic Cataratto,
Hvítvín - Ítalía
1.799 kr.
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt,
mild sýra. Ljós ávöxtur, sítrus, krydd.
LÍFRÆNT-RÆKTAÐ vín frá Sikiley.

Uppskrift mánaðarins
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.
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Rafmagnsreiðhjól er
umhverfisvænn kostur

Ragnar með eitt hjólið fyrir utan verslunina.

Í vaxa ndi umh verfi sv itu nd
eykst stöðugt fjöldi þeirra sem
velja sér annan ferðamáta en
bíl, sé þess einhver kostur. Notk
un reiðhjóla fer vaxandi og á
markaði eru einnig komin raf
magnsr eiðh jól sem auðv eld
ar ferðalagið, ekki verður eins
erfitt að hjóla.
Ragnar Kristinn Kristjánsson
reku r rafmgnsh jólav erslu ni na
Rafmagnshjól að Fiskislóð 45 og
er þar með hollensk gæðahjól af
gerði nni Qwic. ,,Rafh laða end
ist frá 55 km upp í 110 km, allt

eftir þvi hversu erfitt landslag
ið er. Hjólin kosta frá 289 þús
und upp í 389 þúsund, sem er
hjól af gerðinni Trend sem hefur
hlotið mörg verðlaun. Það fylg
ir hjólunum allt, s.s. stillanlegt
stýri, ljós, bjalla, hlífar, góður
lás og margt fleira. Því má ekki
gleyma að þetta er reiðhjól með
aðs toð, ekki móto rh jól með 6
mism una ndi þung þrep. Það
er því létt að hjóla, enginn þarf
að koma sveittu r í vinnu na,”
segir Ragnar Kristinn.

Vetrarstarf Rótarinnar
er í Kvennaheimilinu
að Hallveigarstöðum

SEPTEMBER 2013

Tíu12 starfið í Frostaskjóli
er byrjað með stæl
Flest það sem Tíu12 starfi ð í
Frostaskjóli býður krökkunum upp
á er þeim að kostnaðarlausu. Ann
að gjald er haft í lágmarki og þá í
tilefni sérstakra viðburða á dagskrá
Tíu12 starfsins. Ekki þarf að skrá
sig til þess að taka þátt í starfinu og
er mæting því frjáls á opnunartíma.
Tíu12 býður upp á fjölbreytt félagsog tómstundastarf þar sem áhersla
er lögð á fjölbreytta og skemmtilega
dagskrá þar sem allir ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi. Auk
þessa er lögð áhersla á að krakkarn
ir geti haft áhrif á dagskrá vetrarins
með þátttöku í miðstigsráði.
Á opnunartíma er boðið upp á
,,opið hús” sem þýðir að krakkarnir
geta komið og nýtt sér aðstöðuna
til gagns og gamans. Þau geta til að
mynda spilað ýmis konar pool, þyt
hokkí, fótboltaspil, bandí, Playstation
og fleira. Auk þess geta þau unnið
þar heiman ám, horft á sjónv arp,
hlustað á tónlist auk þess sem krakk
arnir hafa greiðan aðgang að starfs
mönnu m til skrafs og ráðag erða.
Að auki er skipulögð dagskrá í boði
þar sem bryddað er upp á ýmsu til
afþreyingar, til að mynda sundferðir,
diskótek, stuttar ferðir, tónleikar og
svo framvegis. Nokkrir klúbbar hafa
verið starfræktir í Tíu12 og munu
leiðb eine ndu r hafa ums jón með

Flottur hópur á gleðistund í Frostaskjóli.

hverjum klúbbi og hittast klúbba
meðlimir yfirleitt einu sinni í viku, en
slíkt fer þó eftir skipulagi hverju sinni
og verður það auglýst sérstaklega.
Starfsfólk frístundastarfsins held
ur úti heimasíðu sem finna má á
vef Tíu12 starfsins en þar má finna
dagskrá starfsins og nýjustu fréttir
hverju sinni. Þar ber einnig að líta
myndir frá starfinu og uppákomum
frá vetrinum.

Í kvöld, fimmtudaginn 12. septem
ber, verður kynning fyrir 5. bekkinga
og foreldra í salnum frá 17:00 – 18:00
og svo er opið hús frá 18:00 - 19:30.
Foreldrar 5. bekkinga eru hvattir
til að mæta á staðinn, skoða húsið,
spjalla við starfsfólkið og spila við
börnin sín.
Nefna má að föstud
 a g i n n
27. septe mb er er sundf erð í
Vesturbæjarlaugina.

Félagsmiðstöðin Frosti komin í nýtt húsnæði
Félagsmiðstöðin Frosti er komin aftur á fullt eftir
flutning og breytingar. Starfið hefur flutt starfsemi
sína fyrir 8. - 10.bekk í kjallara Hagaskóla. Miklar
breytingar hafa átt sér stað og hefur félagsmiðstöðin
nú glæsilega aðstöðu til að bjóða unglingunum uppá
frábært starf.
Klúbbastarf hefur hafið göngu sína og geta allir
skráð sig í þá klúbba sem eru í boði t.d. myndasögu-,
tölvu-, kvikmynda-, stráka-, stelpu-, rapp og dj klúbb.
Allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, en ef
svo er ekki þá er öllum velkomið að stofna sinn eigin
klúbb með aðstoð starfsfólks Frosta. Hægt er að nálg
ast tímasetningar á öllum klúbbum inná vef Frosta
skjóls (www.frostaskjol.is) undir félagsmiðstöð. Sú

nýjung er einnig í boði þessa önnina að unglingar geta
fengið aðgang að hljómsveitarherbergi Hagaskóla.
Opnunartími á daginn er frá 12:00 – 16:00 alla virka
daga. Þá geta unglingarnir komið allt frá hádegis
hléi og fundið sér afþreyingu. Viðtalstímar eru alla
virka daga frá 11:30 – 12:00 á skrifstofu Frosta hliðin
á félagsmiðstöðinni í kjallara Hagaskóla. Á kvöldin
er opið á mánudögum og miðvikudögum frá 19:00
– 22:00 og annan hvern föstudag frá 19:00 – 22:00. Á
kvöldopnunum er skipulög dagskrá hverju sinni en
þeir sem heillast ekki af dagskránni geta leitað í allt
það sem félagsmiðstöðin hefur uppá á bjóða. Fyrsta
ballið fyrir 8. - 10.bekk var í gær, 11. september í Haga
skóla, en það var hið árlega haustball.

SYSTRASAMLAGIÐ
VERSLUN OG KAFFIHÚS...

Hallveigarstaðir.

Vetrarstarf Rótarinnar - félags
um málefni kvenna með áfeng
is- og fíknivanda – hófst form
lega með umr æðuk völdi 11.
september sl. í Kvennaheimil
inu að Hallveigarstöðum, Tún
götu 14, Reykjav ík. Í haust
verða umræðukvöld annan og
fjórða miðvikudag hvers mán
aðar, nema í desember, þá verð
ur aðventukvöld 11. desember
og svo verðu r fari ð í jólaf rí.
Umræðukvöldin eru öllum opin,
bæði konum og körlum.
Fyrsti gestu r haustsi ns var
Sigrún Sigurðardóttir hjúkrunar
fræðingur og lektor við Háskól
ann á Akureyri en Sigrún er dokt
ors nemi í lýðh eilsuv ísi ndu m.
Erindi hennar fjallaði um fíkn sem
afleiðingu af ofbeldi og annars
konar áföllum í æsku. Rannsókn
ir Sigrúnar snúast um að skoða
afleiðingar ofbeldis í æsku fyrir
heilsufar og líðan karla og kvenna

og vinna að þróun þverfaglegra
meðferðarúrræða fyrir þann hóp.
Úrræðið sem Sigrún hefur unnið
að er kallað Gæfusporin og hef
ur hún unnið með það úrræði á
Akureyri undanfarin tvö haust og
nú í haust verður farið af stað í
þriðja sinn. Einnig er verið að fara
að stað með Gæfusporin í Mjódd
inni Í Reykjavík í september þar
sem Sigr ún verðu r með hand
leiðslu og fræðslu.
Næsta umræðukvöld er 9. októ
ber nk. sem nefnist ,,Meðferð við
fíkn.” Gestu r funda ri ns verðu r
Helga Sif Friðjónsdóttir Ph.D. í
hjúkrunarfræði, hjúkrunardeild
arstjóri á fíknigeðdeild á geðsviði
Landspítala. 23. október er svo
,,Konur, fíkn og sektartilfinning.”
Gestur fundarins verður Sigríður
Guðmarsdóttir, Ph.D. í guðfræði
og sókna rp restu r í Reykjav ík.
Aðra dagskrá má sjá á heimasíðu
Rótarinnar.

...með gæða lífrænt kaffi og te, heilsudrykki,
slikkerí, croissant, þeytinga, chiagraut,
ásamt vítamínum, snyrtivörum, ilmvötnum,
jógafatnaði, jógadýnum og fylgihlutum
sem og öðrum árstíðarbundnum vörum.
Afgreiðslutími:

Virkir dagar
Laugardagar

8 - 18

10 - 16

SAMFLOT í Sundlaug Seltjarnarness alla mánudaga kl. 20.00.
Suðurströnd 10, Seltjarnarnesi
F y r i r n e ð a n s u n d l a u g i n a o g Wo r l d C l a s s .
Sími : 511 6367
w w w. f a c b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 63737 09/13

BÆTTU SMÁ
TORONTO Í LÍF ÞITT
Verð frá

33.900* kr.

Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Hverfisgatan fer ekki langt á meðan þú ferð eitthvað annað
Við höfum öll upplifað einstaka listviðburði í Þjóðleikhúsinu. En listin á sér fleiri heimkynni en gamla
Skuggahverfið. Í Toronto eru mörg úrvalsleikhús, sex óperufélög, fimmtíu ballett- og danshópar og
tvær sinfóníuhljómsveitir. Þar eru líka frábær söfn eins og menningar- og náttúrusögusafnið Royal
Ontario Museum og Art Gallery of Ontario svo að ekki sé minnst á allt sem er í boði í þessari háborg
kvikmyndalistarinnar í Kanada, „Hollywood norðursins“. Hvernig væri að víkka sjóndeildarhringinn
og skreppa til Toronto? Hverfisgatan verður á sínum stað þegar þú kemur til baka.

+ Bókaðu núna á icelandair.is

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur
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Nýjung í málefnum eldra fólks
Þriðja kyns lóði n er hugt ak
sem fari ð er að ryðja sér til
rúms í umræðum um málefni
eldri borga ra eða fólks sem
er við eða búið að ljúka hinu
hefðbundna starfsskeiði. Þessi
hugm yndaf ræði hefu r náð til
Íslands því fyrstu U3A samtökin
voru stofnuð hér á landi í mars
á liðnu ári. Þetta sjónarhorn á
síðari hluta mannsævinnar fel
ur í sér möguleika til að auka
lífg æði fólks sem hefu r loki ð
hefðbundnum störfum en býr
að góðri heilsu og starfskröftum.
U3A er skammstöfum fyrir The
University of the Third Age eða
háskóli þriðja aldursins. U3A er
hluti af alþjóðlegri hreyfingu sem
nú hefu r náð hinga ð til lands.
Fyrstu U3A samtökin voru stofn
uð í Frakklandi fyrir 40 árum og
hafa síðan breiðst út til í 30 til
40 landa víðsvegar um heiminn.
Starf U3A Reykjavík byggir á hug
takinu „að læra svo lengi sem lif
ir“. Starfið fer fram í hópum sem
taka fyrir viðfangsefni sem hóp
arnir velja sjálfir eftir áhugasviði
þeirra sem í þeim eru. Ekki eru
sett skilyrði fyrir þátttöku og eng
in próf eru tekin. Með þátttöku í
starfi U3A Reykjavík er hægt að
fræðast í góðum félagsskap, eign
ast ný áhugam ál og mynda ný
tengsl jafnt innanlands sem utan.

Hver er þriðja kynslóð
in? – hvernig þarf hún að
bregðast við?
Þorleifur Gunnlaugsson vara
borga rf ullt rúi hefu r unni ð að
mále fnu m eldra fólks með
al anna rs og kynnt sér starf
semi þriðjukynslóðarháskólans.
Hann segi r þessa nálgu n mjög
áhugaverða. „Segja má að venju
legri mannsævi standi sama n
af þremu r kyns lóðab ilu m. Hið
fyrsta tekur til bernskunnar og
ungdómsáranna, næsta til hinn
ar hefðbundnu starfsæfi og hið
þriðja þegar þeim hluta ævinn
ar líkur. Ég hef veitt því eftirtekt
í samskiptum mínum við þenn
an þjóðfélagshóp að eldriborg
arah ugt aki ð fer í tauga rna r á
mörgum. Fólk á þessu æviskeiði
stendur saman af mjög fjölbreytt
um hópi. Ytri sem innri aðstæð
ur þess eru margbreytilegar og
helgast af ýmsum þáttum á borð
við heilsufar, efnahag, og öðru
en stóra breytingin er að viðkom
andi hættir að að vinna.

Fólk sett í skilgreinda
kassa
Þorleifur segir okkur tamt að
setja fólk inn í fyri rf ram skil
greinda kassa en þeir eigi alls
ekki við þegar kemur að þessu
ævis keiði. „Lífslíku r fólks eru
mun lengri en var á árum áður.
Þar kemur bætt og aukin læknis
fræðileg þekking og heilsugæsla
til sögunnar en einnig ýmsir aðr
ir þættir. Færri hafi unnið mikla
erfiðisvinnu og eru líkamlega illa
farnir af þeim sökum og margs
konar líkamlegt og andlegt við
hald á sér stað sem var tiltölu
lega óþekkt á árum áður. Í dag
getur fólk orðið 90 til 100 ára án
þess að lenda í miklum heilsu
farsl egu m vandr æðu m. Þessa r
breyttu aðstæður og hugmynd
ir um aldursmörk fólks liggja að
baki því sem U3A eru að fást við.
Á þeirra vegu m er veri ð að
setja upp ýmis prógrömm sem
fólk getur valið. Þessi hugmynda
fræði hefu r nú náð hinga ð til
lands og voru fyrstu U3A sam
tökin stofnu ð hér á landi fyri r
rúmu ári en þau hafa tengsl við
hina alþjóðlegu hreyfingu. Þetta
er mjög áhugav ert vegna þess
hversu eldra fólk er almennt orð
ið frískara en áður en þarf að
takast á við ýmsar breytingar í
lífi sínu burtséð frá heilsufari og
starfsgetu.“

Ekki hár aldur
Þorleifur segir að margir sem
náð hafa 67 ára aldri eða að fylla
sjö áratugi séu fullfrískt fólk með
góða vinnugetu og margir kjósa
að geta veri ð lengu r á vinnu
markaði. Margt af fólki á þessu
aldursskeið búi yfir mikilli reyn
slu og hafi margt fram að færa
á vinnumarkaði. Af þeim sökum
þurfi að gefa fólki kost á ákveðnu
vali varðandi starfslok - til dæm
is frá 67 ára til 72. Margir hlakki
líka til starfslokanna og séu bún
ir að undirbúa þau á ýmsa vegu
á meða n aðri r hafa fulla n hug
á að starfa lengur. „Ég lít á val
af þessu tagi sem mannréttindi
og til bóta fyrir samfélagið.“ En
hvað tekur við að loknum stafs
degi. Þorleifur segir að fólk þurfi
oft af fara í gegnum hálfgerðan
frums kóg af lögu m og reglu m
sem geti verið flókin og illskiljan
leg þeim sem ekki hafa lestur og
túlkun laga að atvinnu. Fólk þurfi
því stundum lögfræðiaðstoð til
þess að finna rétt sinn í samfé
laginu. „Ég tel það kröfu fólks að
lög og reglur séu aðgengileg og

Þetta tengist allt
saman. Starfsgeta
fólks, heilsufar, efna
hagur og hvernig það
getur varið þessum
hluta ævinnar á sem
bestan máta.
dvelja eins lengi heima og unnt
er og þá komi heimaþjónustan
til. Einn vandi brenni þó dálít
ið á núna. Hann sé sá að þegar
einstaklingur í hjónabandi þarf á
umönnun hjúkrunarheimilis að
halda en maki hans býr við fulla
heilsu.

Vistunarmatið veldur
vanda
Þorleifur Gunnlaugson varaborgarfulltrúi.

sett fram á mannam áli þannig
að flestir geti skilið þau. Sjálfsá
kvörðunarrétturinn sem er mikil
vægur þarf að vera ríkur.“

Fjárhagsáhyggjur auka á
vanlíðan
Þorl eifur bendi r á að margi r
lækki í tekjum þegar starfsdegi
lýkur. Þótt fólk eigi eftirlaunarétt
jafnast hann oft ekki á við þær
tekjur sem það hafði áður. Sum
ir búi að góðum efnum en aðrir
hafi ekkert annað en grunnlífeyri
fyrir sig að leggja. „Þarna getur
verið um verulegan aðstöðumun
að ræða og þeir sem lækka í
tekjum þurfa oft að gera miklar
breyti nga r á venju m sínu m og
neysluháttum. Margt eldra fólk
tapa ði sparna ði í hruni nu. Til
dæmis fólk sem átti fjármuni í
hlutabréfum og í hinum svoköll
uðu peningamarkaðssjóðum sem
bankarnir komu á fót. Eldra fólk
hefur líka oft áhyggjur af börn
um sínum og jafnvel barnabörn
um sem töpu ðu fjárm unu m í
bankahruninu. Afkomendur voru
líka að tapa. Eldra fólk var ef til
vill búið að selja stóra eign og
minnka við sig og lagði einhverja
fjármuni afkomendum sínum til
handa sem rýrnuðu eða hurfu í
hruninu eftir því hvernig þeim
var komi ð fyri r. Þega r fólk er

hætt að vinna og býr eingöngu
við lífe yri sg reiðslu r hefu r það
fáa möguleika til þess að rífa sig
upp. Fjárhagsáhyggjur fólks á efri
árum auka oft á vanlíðan þess
og sá hópur sem býr við þær er
hlutfallslega stærri en áður. Því
er að mörgu að hyggja þegar mál
efni eldra fólks eða þriðju kyn
slóða ri nna r eru anna rs vega r.
Þar er fjárhagslega hliðin eitt en
félagslega hliðin sem oft er tengt
starfslokum annað og þar kemur
starf U3A eða háskóla þriðju kyn
slóðarinnar til sögunnar.“

Hjúkrunarheimilið –
hvenær verður það lausn
Eitt af því sem snertir þriðju
kynslóðina eru hjúkrunarheim
ilin og hvenær fólk þarf á þjón
ustu þeirra að halda. Þorleifur
segir það opinbera stefnu hér á
landi að fá fólk til þess að vera
sem lengst heima. Það hafi tvo
kosti. Annars vegar þann að flest
ir dvelji eins lengi á heimi lu m
sínum og þeir geta sem er mun
kostnaðarminna fyrir samfélagið.
Hinn sé sá að flytjast á hjúkrunar
heimili eða sambærilega stofnun
þegar fólk getur ekki annast um
sig vegna sjúkdóma eða hrörn
una r. Hann segi r að þetta haf
reynst vel og fólk kunni almennt
að meta að því sé gert kleyft að

„Í núgildandi kerfi ræður svo
kallað vistunarmat því hvort þörf
er talin fyrir að fólk fái pláss á
hjúkru na rh eimi li,“ heldu r Þor
leifur áfram. Þegar aðeins annar
aðilinn þarf á því að halda, eins
og oftast er, koma fram vand
mál um aðs kilna ð eins og við
þekkjum úr nýlegri umræðu. Mér
finnst skipta máli að taka á þess
um vanda vegna þess að þarna
er um sjálfsák
 vörðunarrétt fólks
að ræða. Tilfinningar fólks eru
heldur ekki á eina vegu í þessum
efnum. Margir eru búnir að vera
með sjúkling jafnvel til margra
ára á heimilinu og vilja ekki flytja
með honum inn á hjúkrunarheim
ili heldur dvelja áfram í heima
húsum og halda sambandi við
ástvin sinn þaðan eftir því sem
kostur er.
Tvöf öld innl ögn má því ekki
verða að kvöð heldu r verðu r
að hafa ákveðinn sveigjanleika í
þessu vegna þess að aðrir vilja
fylgja ástvini sínum inn á stofn
un þegar hann getur ekki lengur
notfært sér heimahlynninguna.
Annar vandi er að við búum ekki
við nægjanlega góða heimahlynn
ingu og þar er einkum fjárskorti
um að kenna. Hér í Reykjavík er
búið að þrengja mjög að þess
um málaflokki. Ráðningabann er
að einhverju leyti í gildi og ill
mögulegt að fá fólk til afleysinga.
Þrif eru eldra fólki oft erfið þótt
það geti annast um sig að öðru
leyti. Þarna þurfum við að taka
til hendinni vegna þess að heims
þjónu sta n verðu r alltaf ódýr
ari en innl ögn á stofna ni r auk
þess sem hún getur lengt þann
tíma umtalsvert sem eldra fólk
og lasburða getur búið heima.
Þetta tengist allt saman. Starfs
geta fólks, heilsufar, efnahagur
og hvernig það getur varið þess
um hluta ævi nna r á sem best
an máta. Þarna kemu r hás kóli
„þriðju kynslóðarinnar“ til sög
unnar ásamt ýmsu öðru.“
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Tannlæknastofa tekin til
starfa að Sólvallargötu 84

Laugarnar í Reykjavík

- fyrsta tannlæknastofan frá Eiðistorgi í Þingholt í mörg ár
Tannl ækni ngas tofa Vestur
bæjar er að Sólvallagötu 84, við
hornið á Ánanaustum. Aðstaða
er fyrir sex tannlækna. Börkur
Thoroddsen, Marg rét Marí a
Þórðardóttir, Birgi r Pétu rss on
og Örn Guðm undss on starfa
á stofunni ásamt Lilju Ragnars
dóttu r tannf ræði ngi. Ekki er
ljóst nú hver sjötti tannlæknir
inn verðu r en einnig verðu r
starfandi aðstoðarfólk í móttöku
og á klínink.
Ekki hefu r veri ð tannl ækni r
starfandi á svæðinu frá Eiðistorgi
að Þingholtum í nokkur ár.
Börkur segir að áhersla sé lögð
á að veita skjólstæðingunum sárs
aukal ausa r, nút íma tannl ækn
ingar í öruggu umhverfi þar sem
ýtrustu smitgátar er gætt. Í fyrstu
heimsókn fer fram skoðun ásamt
því, að ástand munns og tanna
er greint og metið. Sé meðferðar
þörf er gert grein fyrir henni. Engin
meðf erð fer fram í fyrsta tíma
nema verkjastillandi meðferðar sé
þörf. Ein aðferðin til þess að það
markmið náist er að nota ,,Wand”
deyfingatæknina.
,,Góðar tennur eru gulli betri.
Betri er heil tönn en vel fyllt. Því
leggjum við áherslu á tannvernd.
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Börkur Thoroddsen tannlæknir, Adda Gerður Árnadóttir aðstoðar
maður á klínik (klínikdama), Lilja Ragnarsdóttir tannfræðingur og
Bryndís Rán Birgisdóttir aðstoðarmaður í móttöku og á klínik

Með góðum forvörnum má draga
úr þörf á kostnaðsömum aðgerð
um. Markmið okkar og skilaboð til
skjólstæðinga okkar er eftirfarandi:
• Að öll meðferð sé sársauka
laus.
• Að þú sért alltaf verkjalaus.
• Að þú haldir tönnunum heilum

allt lífið.
• Að þú hafir fallegt bros.
• Að þú njótir þess að tyggja.
• Að koma í veg fyrir bólgur í
tannholdi
• Að meðhöndla tannskemmdir
á byrjunarstigi.

fyrir alla
fjölskyl duna

í þí nu
hv erfi

Sími: 411 5000 • www.itr.is

550 kr.
Ful lorð nir
130 kr.
Bör n
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,,Í góðu og grænu samfélagi
lítum við til fleiri þátta“
-segir Svandís Svavarsdóttir alþingismaður

Barnakór við Tjörnina!
Viltu vera með?

Barnakór Fríkirkjunnar hefur starfsemi sína
á ný eftir sumarfrí.
Allir ungir og áhugasamir söngfuglar eru
velkomnir og hvattir til að mæta.
Æft verður á fimmtudögum
frá klukkan 16:15-17:15.
Fyrsta æfing verður
fimmtudaginn 12. september.
Nánari upplýsingar gefur
Álfheiður Björgvinsdóttir kórstjóri í
síma 849-8660 og
skrifstofa Fríkirkjunnar í Reykjavík
í síma 552-7270.

Í umræðunni um hægsæld og hamingju samfélaga
kemur hugtakið hagvöxtur upp ítrekað. En er þetta
gott hugtak til að lýsa þroska samfélags og vellíðan
íbúanna? Sífellt fleiri efast nú um að svo sé. Félags
legt öryggi, kynjajafnrétti, góð menntun og heilnæmt
umhverfi er ekki mælt með hagvexti. Hins vegar
veldur fjölgun slysa aukum hagvexti og sömuleið
is fasteignabólur, ágeng nýting náttúruauðlinda og
sömuleiðis ofneysla og sóun.
Hvernig metum við þá hvort við erum á réttri
leið? Hvernig metum við líðan almennings, íbúanna?
Hvernig metum við raunveruleg lífsgæði? Hvernig
líður fólki í frítímanum, í vinnunni og á heimilinu?
Hvernig er heilsan? Hver eru náttúrugæðin?
Hagvöxturinn einn virðist oft vera eina og æðsta
pólitíska markmiðið en það dugar ekki. Í góðu og
grænu samfélagi lítum við til fleiri þátta. Við lítum til
þess að nýting auðlindanna sé sjálfbær og náttúran
njóti vafans, stuðlum að félagslegum jöfnuði, opnu
og lýðræðislegu samfélagi án fordóma og setjum
raunveruleg lífsgæði íbúanna í forgrunn.
Hagv axta rh yggja n nálga st trúa rb rögð en er
afstaða sem ógnar framtíð mannkynsins ef hún ein
ræður för. Við þurfum að halda stjórnvöldum við
efnið og taka fleiri þætti með í reikninginn fyrir börn
in og framtíðina.

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Gómsæti í göngufæri

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla
Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Sverrir Einarsson

Allan sólarhringinn
Komum heim til
aðstandenda ef óskað er Kristín Ingólfsdóttir

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Samstarfshópur
um forvarnir

Þegar borg er stjórnað þarf
græn framtíð að vera bæði leið
arl jós og mælik varði. Þega r
ákvarðanir eru teknar um skipu
lag og orkumál eða mennta- og
velferðarmál þarf að hugsa til
framtíðar og standast freistingar
til skamms tíma. Vinstrihreyf
ingi n – grænt framb oð hefu r
ítrekað sýnt að hún þorir þegar
aðrir þegja og óttast ekki gagn
rýni. Flokkur sem byggir á sjálf Svandís
bærni leggur áherslu á félags Svavarsdóttir.
legan jöfnuð og efnahagslegan
stöðu gl eika á öllu m sviðu m.
Jafnrétti kynslóðanna er mark
mið. Lífsgæði og gott samfélag til framtíðar skiptir
ekki minna máli en aðstæður okkar sem nú byggjum
þetta samfélag.
Komandi sveitarstjórnarkosningar snúast ekki
bara um næstu fjögur ár. Þær snúast um græna
framtíð.
Svandís Svavarsdóttir
formaður þingflokks Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs
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Styttist í fyrsta leik á Íslandsmótinu í körfubolta kvenna:

KR með nokkra nýja
leikmenn og nýjan þjálfara
Kvennalið KR er nú á fullu að
undirbúa sig fyrir komandi tíma
bil í körfunni. Breytingar hafa
orðið á liðinu frá síðasta keppn
istímabili og þjálfaraskipti urðu
í sumar þegar Yngvi Gunnlaugs
son tók við af Finni Frey Stefáns
syni.
Yngvi er að hefja sitt þriðja ár
í KR en hann gerði Haukastúlkur
að Íslandsmeisturum árið 2009.
Varnarmaðurinn sterki Guðrún
Gróa Þorsteinsdóttir hefur söðl
að um og mun spila undir merkj
um Snæf ells næsta tímab il og
Hrafnhildur Sævarsdóttir hefur
lagt skóna á hilluna í bili. Á móti
hafa KR-ingar fengið þær Berg
dísi Ragnarsdóttur og Bergþóru
Tómasdóttur frá Fjölni, en sú fyrr
nefnda var í æfingahópi A-lands
liðsins fyrir Smáþjóðaleikana í
sumar. Bergþóra er dóttir fyrrver
andi landsliðsmannsins Tómas
ar Holton og er líkt og faðir sinn
mjög frambærilegur spilari.
Auk þeirra mun KR tefla fram
nýjum útlendingi, en bakvörður
inn Kelli Thompson hefur samið

KR tókst ekki að endurheimta
sætið í PEPSI-deild kvenna

Lið KR fyrir æfingaleik gegn Stjörnunni fyrir skömmu. Á líðsmynd
ina vantar fyrirliðann Helgu Einarsdóttur, Ínu Maríu Einarsdóttur og
Elínu Þóru Helgadóttur.

um að leika með þeim svart-hvítu
á þessu tímabili. Kelli á að baki
farsælan feril með UNLV-háskól
anum þar sem hún skoraði 18,2
stig að meðaltali síðasta árið sitt.

Greinilegt er að spennandi tíma
bil er framundan hjá stelpunum
í KR en fyrsti leikur í Íslandsmót
inu er útileikur gegn Val þann
9. október nk.

Stór hópur KR-inga keppti á
alþjóðlega flæmska borðtennismótinu
Á þriðja tug borðtennismanna
úr KR fóru í sumar til Ostende í
Belgíu, þar sem tekið var þátt í
alþjóðlega flæmska borðtennis
mótinu 16. - 20. ágúst sl. Skráð
ir keppendur úr KR voru 24 og
tóku bæði foreldrar og farar
stjórar þátt í fjölbreyttri keppni
á mótinu. Þetta er líklega stærsti
borðt enni sh ópu r frá KR sem
hefur farið til keppni erlendis,
í rúmlega 40 ára sögu deildar
innar. Ferðin þótti heppnast ein
staklega vel og nutu keppendur
þess að fara á fallega strönd bæj
arins að keppnisdögum loknum.
Keppendur frá KR voru Auð
ur Tinna Aðalbjarnardóttir, Ársól
Arnardóttir, Bjarni Thor Kárason,
Breki Þórðarson, Dagur Benjamin
R. Kjartansson, Davíð Jónsson,
Eina r Geirss on, Elle rt Kristj án
Geo rgss on, Elv ar Kjarta nss on,
Georg Lúðvíksson, Guðjón Páll
Tóma ss on, Guðr ún Ólafsd ótt
ir, Hrafnh ildu r Þorv aldsd ótti r,
Jóh anne s Kári Yngvas on, Karl
A. Claesson, Kári Ármannsson,
Kári Mímisson, Kjartan Skarphéð
inson, Pétur Gunnarsson, Pétur
Marteinn Tómasson, Sigrún Ebba
Tómasdóttir, Skúli Gunnarsson,
Sveina Rósa Sigu rða rd ótti r og
Tómas Ingi Shelton.

KR-síÐan

Christina Murray skorar gegn ÍA.

Tvö-núll sigur KR á ÍA í úrslita
keppni 1. deildar kvenna í knatt
spyrnu dugði ekki til að endur
heimta sætið í Pepsi-deildinni
á næsta ári. ÍA vann 3-0 á Akra
nesi á laugardag og því 3-2 sam
anlagt. Viðureignin tapaðist í
slökum leik á laugardag.
Shakira Duncan og Christina
Murray komu KR í 2-0 fyrir hlé
en það vantaði þetta þriðja mark
til að jafna viðureignina. Upphaf
smínútur seinni hálfleiks lofuðu
góðu. Shakira fékk dauðafæri eftir
fáeinar sekúndur en varnarmenn
ÍA komu í veg fyrir mark. Á næstu
mínútum fékk Stefanía tvö færi

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

en skotin voru ekki á rammann.
Meirihluti þess sem eftir lifði af
leiknum fór fram á vallarhelmingi
ÍA en KR-ingum gekk illa að búa
til færi. Áfallið að sitja eftir í 1.
deildinni er ekki minna en áfallið
að falla úr Pepsi-deildinni haustið
2011. En koma tímar og koma ráð,
og nýtt mót sumarið 2014.
KR skoraði 74 mörk í 1. deild
inni í sumar. Flest mörk skoruðu
Shakira Dunca n 17, Christi na
Murray 12, Sigríður María Sigurð
ardóttir 8, Sonja Björk Jóhanns
dótti r 8, Stefa ní a Pálsd ótti r 6,
Sigrún Inga Ólafsdóttir 5, Melissa
Marie Ortiz 4 en aðrar færri.

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 19:30
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Hópurinn sem fór til Belgíu.

Æfingar hófust 2. september
sl. og hafa allir kost á að prófa
að koma á tvær æfingar sér að
kostna ða rl ausu. Byrje ndu r,
stelpur, æfa á miðvikudögum kl.
15:40-16:40 og föstud ögu m kl.
14:20-15:20 í B-sal KR, byrjend
ur, strákar, æfa á miðvikudögum

kl. 14:40-15:40 og föstudögum kl.
14:20-15:20 í sama sal.
Sérstakar öðlingaæfingar fara
fram á þriðjud ögu m kl. 20:3022:00 í íþróttahúsi Hagaskóla, og
æfa þar ýmsir foreldrar í deild
inni og fleiri sem vilja spreyta sig í
skemmtilegum félagsskap.

www.kr.is

Eru tryggingarnar þínar í lagi?
Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir
bæði einstaklinga og fyrirtæki.
Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni.
Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

GETRAUNANÚMER

KR ER 107

1.494

afsláttur

áður 1.698 kr/kg

Markhonnun ehf

12%

Kræsingar & kostakjör

grísa mínútusteik
fersk

1.689

21%

afsláttur

áður 2.138 kr/kg

lambalæri

ferskt - nýslátrað
kjötbúðingur
490 gr

296

34%

afsláttur

áður 449 kr/pk

gulrófur
íslenskar

180

áður 359 kr/kg

Hakkbollur
1kg

899

25%

afsláttur

áður 1.198 kr/pk

50%

afsláttur

Þvottaefni blenda
sensitive 1.17

299
áður 499 kr/pk

appelsínusafi

Calypso 200ml

59

25%

afsláttur

áður 79 kr/stk

40%

afsláttur

Croissant

m/osti og skinku

160
áður 229 kr/stk

Tilboðin gilda 12. - 15. september
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

30%

afsláttur

