
Í haust hófu á sjötta tug barna nám í fyrsta 
skipti í Granda skóla. Auð vit að var mik ill 
spennning ur, þetta var eitt hvað og miklu meira 
en leik skóli fyr ir þau börn sem þá leið höfðu far
ið, og auð vit að hin líka. 

Þessi hóp ur sat í krók í stof unni og var að glíma 

við verk efni fyr ir skömmu sem kenn ar inn hafði 
af hent þeim, en urðu nokk uð hissa á því að það 
væri ein hver á taka mynd af þeim. Þeim fylgja 
bestu ósk ir frá VEST UR BÆJ AR BLAÐ INU um far
sælt nám á kom andi árum.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 15.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐIHluti barnanna í 1. bekk í Grandaskóla, kát með tilveruna.

Fyrstu skref in á 
langri skóla göngu!

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

- bls. 8
Hofsvallagata 

kostnaður 17 milljónir

- bls. 10
Tíu12 í Frostaskjóli

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

pr
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77
26

Kjúklingabringur
20% afsláttur

Ferskur kjúklingur
20% afsláttur

Lambakjöt & kjúklingarLambakjöt & kjúklingar
Kindafile 2998 kr/kg

Lambavöðvi 2998 kr/kg

Rauð vínber
50% afsláttur

helgartilboð! 

Sími 551-0224 



Listheimspekilegar
vangavelturumvega
menningu

Í há deg inu sl. föstu dag gafst 
ein stakt tæki færi að hlýða á lista
manna spjall í Ljós mynda safni 
Reykja vík ur um sýn ingu Spessa, 
„nafn laus hest ur.” Spessi, ásamt 
Ein ari Kára syni rit höf undi og  Jóni 
Proppé list heim spek ingi, töl uðu 
um til urð sýn ing ar inn ar. Skoð aði 
þrí eyk ið vega menn ing una út frá 
Djöfla eyj unni og áhrif um skrifa 
Jack Ker ou ac og upp lif un sinni 
á am er ískri menn ingu en an all
ir hafa þeir dval ið í Am er íku í 
lengri eða skemmri tíma. Hvaða 
hug mynd ir höf um við um vega
menn ing una. Hvað er það sem 
ger ir það að verk um að farn ar eru 
píla gríms ferð ir til Am er íku, fyr ir
heitna lands ins. Hvað er það sem 
heill ar svo mjög við líf ið á veg um 
úti? Sýn ing in stend ur til 15. sept
em ber nk.

Hamingjuhádegií
RáðhúsiReykjavíkur

Reykja vík ur borg og Ham ingju
hús ið bjóða borg ar bú um í  ham
ingju há degi alla föstu daga í sept
em ber frá kl. 12:15  12:45 í Tjarn
ar sal Ráð húss ins. Mark mið ið er 
að eiga skemmti lega stund sam an 
og stuðla að meiri ham ingju og 
vellíð an borg ar búa. Boð ið verð ur 
upp á skemmti lega dag skrá sem 
fær ham ingju horm ón ana í lík am
an um til að flæða hrað ar, s.s. tón
list, hlát ur, söng og ýms ar gleði
upp á kom ur. Frá bær ir lista menn 
munu hjálpa borg ar bú um að 
hlaða gleðibatt er í in. Má þar nefna 
Bryn dísi Ás munds dótt ur, Val geir 
Guð jóns son, Svav ar Knút og Krist
jönu Stef áns og Jak ob Frí mann 
Magn ús son. Fast ir lið ir verða 
ham ingjunesti, vímu gjafi dags ins 
og sér hverri dag skrá lýk ur svo 
með dans göngu eða „dance walk.” 
Þess ar föstu dagsgleði stund ir 
kosta ekk ert.

Ráðhús/Tjarnarsalur
Tjarn ar sal ur Ráð húss ins er sal

ur fólks ins, Reyk vík inga og gesta 
borg ar inn ar jafnt inn lendra sem 
er lendra. Hann er hluti af opnu 
rými Ráð húss ins sem ætl að er 
al menn ingi og er að vissu leyti 
and lit borg ar inn ar. Tjarn ar sal ur
inn er leigð ur út fyr ir fjöl þætta 
starf semi og er þar helst um að 
ræða; sviðsvið burði, tón leika, 

ráð stefn ur, smærri fundi, kynn
ing ar, mót tök ur og menn ing ar við
burði. Ráð hús Reykja vík ur er opið 
mánu daga  föstu daga kl. 08:00
19:00 laug ar daga og sunnu daga kl. 
12:0018:00.

Foreldrafundurí
Grandaskóla

Haust fund ir með for eldr um 
nem enda í Granda skóla voru 
haldn ir 9. – 13. sept em ber sl. í 
um sjón ar stof um nem enda. Á 
fund un um gafst for eldr um kost
ur á að skipt ast á skoð un um um 
ým is legt sem varð ar börn in þeirra 
og skóla starf ið. Marg ir for eldr ar 
nýttu sér það.

Viljitilaðnýtaand
dyriRáðhúsinstil
upplýsinga

Á fundi menn ing ar og ferða
mála ráðs var lagt fram minn is blað 
frá for stöðu manni Höf uð borg ar
stofu, verk efna stjóra Upp lýs inga
mið stöðv ar ferða manna og við
burð ar stjóra á skrif stofu borg ar
stjóra og borg ar rit ara vegna bók
un ar menn ing ar og ferða mála
ráðs þ. 27. maí sl. um hug mynd ir 
að nýt ingu á and dyri Ráð húss 
Reykja vík ur til þess að veita ferða
mönn um, inn lend um og er lend
um, upp lýs ing ar um borg ina, 
Strætó og hvar þeir leita sér frek
ari upp lýs inga. Nú þeg ar sum ar
ið er senn lið ið og ferða mönn um 
fer fækk andi er af greiðslu máls ins 
sleg ið á frest, hvað sem veld ur.

Safnfrístundíaust
urborginnibyggðá
reynsluFrostheima

Skóla og frí stunda ráð sam þykk
ir að frá og með ára mót um 2013
2014 verði starf rækt safn frí stund 
fyr ir börn í 3. og 4. bekk í Laug ar
nes skóla og Lang holts skóla í hús
næði Reykja vík ur borg ar í Laug
ar daln um. Frí stunda mið stöð in 
Kringlu mýri mun bera ábyrgð á 
starf sem inni sem bygg ir á góðri 
reynslu Frost heima í Vest ur bæn
um og Hraun heima í Breið holti. 
Lögð verði áhersla á að koma til 
móts við getu og þarf ir átta og 
níu ára gam alla barna með fjöl
breyttu, skemmti legu og þrosk
andi frí stunda starfi. Lagt er til að 
sett verði á lagg irn ar sér stakt for

eldra ráð sem taki virk an þátt í að 
móta starf ið.

Svalalokanir
samþykktarað
Meistaravöllum9–13

Á af greiðslu fundi bygg inga full
trúa Reykja vík ur borg ar var tek ið 
fyr ir er indi hús fé lags ins Meist ara
vell ir 9 – 13 en sótt er um leyfi 
leyfi til þess að byggja svala lok
an ir og klæða með sléttri ál klæðn
ingu suð ur hlið húss ins á lóð inni 
nr. 913 við Meist ara velli. Er indi 
fylgdi um sögn burð ar virk is hönn
uð ar, við gerð ar til lög ur frá Verk
sýn, minn is blað frá verk fræði stof
unni EFLU, fund ar gerð hús fé lags
ins og sam þykki eig enda (vant aði 
fjóra). Mót mæli eins eig anda (í 
tölvu bréfi) frá 14. ágúst sl. fylgdi 
er ind inu. Með vís an til sam þykkt
ar borg ar ráðs frá 1. sept em ber 
1998 skal ut an húss og lóð ar frá
gangi vera lok ið eigi síð ar en inn
an tveggja ára frá út gáfu bygg ing
ar leyf is að við lögð um dag sekt um. 
Áskil in er loka út tekt bygg ing ar
full trúa.

Ósamþykktíbúð
hlýtursamþykki

Sótt hef ur ver ið um sam þykki 
fyr ir áður gerðri sér eign (ósamþ. 
íbúð) í kjall ara og nú ver andi innra 
fyr ir komu lagi á fyrstu, annarri og 
þriðju hæð fjöl býl is húss ins á lóð
inni nr. 7A við Rán ar götu. Skoð
un ar skýrsla bygg ing ar full trúa 
dags. 5. apr íl 2013 og af sals bréf 
dags. 26. nóv em ber 1982 fylgdu 
er ind inu. Sam þykki með eig enda 
í húsi og sam þykki eig enda Rán
ar götu 9A (vegna sorp geymslu í 
und ir gangi hús anna) fylgdi er ind
inu á teikn ing um sem og bréf 
hönn uð ar. Er ind ið sam þykkt en 
það sam ræm ist ákvæð um laga 
nr. 160/2010. Skil yrt er að eigna
skipta yf ir lýs ingu vegna breyt inga 
í hús inu sé þing lýst til þess að 
sam þykkt in öðlist gildi og einnig 
er áskil in loka út tekt bygg ing ar
full trúa.

Breytingarað
Hringbraut119

Á fundi bygg inga full trúa sæk
ir Greif inn ehf., Hring braut 119 
og Vest ur Hár og snyrti stofa ehf., 
Hring braut 119,  um leyfi til að 
breyta tveggja hæða at vinnu
rými (rými 0102) í hár greiðslu 
og snyrti stofu í hús inu á lóð nr. 
119 við Hring braut. Af greiðslu 
um sókn ar inn ar var frestað.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

A ð elska fjöl skyldu sína þyk ir flest um sjálf sagt mál, en að 
elska óvin sinn og bera fyr ir hon um virð ingu er hreinn 
kær leik ur. Kær leik ur inn er ein fald ur, sýndu hann því 

það er svo auð velt og kost ar ekk ert. Ein elti er allt of al gengt 
hér á landi, og oft líðst það þrátt fyr ir fög ur orð um að tek ið sé 
með festu á slíkri van virðu. Stúlka sem var fædd með skarð í 
vör hef ur þurft að þoka slíkt ein elti alla tíð. Það lýs ir hins veg ar 
afar bág um karakt er þeirra sem slíkt stunda, jafn vel heimsku. 
Þessi harð neskja í sam skipt um fólks birt ist með ýms um hætti 
og er allt of al geng er í nú tíma þjóð fé lagi. En kannski hafa þeir 
ung ling ar sem telja ein elti ekk ert at huga vert það eft ir hátt ar lagi 
þeirra full orðnu. Þeir verða kannski var ir við harð neskju leg ar 
inn heimtu að gerð ir banka, trygg inga fé laga  og fleiri stofn ana á 
eig in heim il um og finnst því ekk ert at huga vert að end ur spegla 
það. Sum ar inn heimtu að gerð ir eru ekk ert ann að en gróft ein
elti. Virð ing þjóð ar inn ar fyr ir Al þingi er í mol um, og þar er við 
eng an ann an að sakast en sjálfa þing menn ina. Þing menn þjóð
ar inn ar ættu að sýna hver öðr um meiri kær leika, þá gengju 
þing störf in kannski bet ur á Al þingi og meiri virð ing yrði bor in 
fyr ir stjórn mála mönn um al mennt. Flest kosn inga lof orð stjórn
ar flokk anna sem gef in voru á vor dög um hafa ekki enn séð 
dags ins ljós, en von andi stend ur það til bóta, a.m.k. hef ur for
sæt is ráð herra boð að stór fellda hjálp til handa þeim heim il um 
sem verst standa fjár hags lega. Al menn ing ur vill trúa því að svo 
verði, ann ars fer allt í bál og brand og þá verð ur svoköll uð bús
á halda bylt ing að eins hjóm eitt í sam an burði við þær að gerð ir 
sem reið ur al menn ing ur gæti grip ið til. Hveiti brauðs dög um 
rík is stjórn ar inn ar lauk 1. sept em ber sl., nú bíð ur þjóð in raun
hæfra að gerða.

Von andi ber borg ar stjórn Reykja vík ur gæfu til að nýta það 
land svæði sem fæst þeg ar hús in á Keilu granda 1 verða von andi 
rif in til að stækka at hafna svæði KR í sam ráði við Bú seta, íbú um 
Vest ur bæj ar til hægð ar auka. Einnig þarf sátt að ríkja um bygg
inga á form á Lýs i slóð inni,sem og öðr um lóð um. Vest ur bæ ing
um fjölg ar hægt en kannski hljótt en það má alls ekki verða að 
íþrótta starf semi í Vest ur bæn um verði of þröng ur stakk ur skor
inn. Skapa þarf KR oln boga rými. Ef það ger ist ekki leita leita 
íbú arn ir yfir læk inn til ann arra íþrótta fé laga þar sem að stað an 
er betri. Það er al veg deg in um ljós ara.

	 	 	 	 	 Geir	A.	Guð	steins	son

Erraunverulegavonáhjálp
viðheimiliífjárhagsvanda?

Vesturbæingar

Öflug íbúasamtök
eru í okkar þágu!

SEPTEMBER 2013

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

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

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 
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100% endurgreiddur vsk af vinnu

V

Gerðu hverfinu 
þínu gott!

Þú getur gert þínu hverfi 
gott á hverfisskipulag.is

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

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.

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

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

JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur 

á Aflagranda 40

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

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

andlega og líkamlega velllíðan.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Réttindi frá 
British School 

of Yoga og 
Yoga studio.

Haraldur A Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegur 16d, 201 Kópavogi
Sími: 426-9000
www.abbafast.is

Við seljum allar
gerðir fasteigna. 
Sanngjörn söluþóknun
og vönduð vinnubrögð.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

www.borgarblod.is



Nýtt að al skipu lag fyr ir 
Reykja vík ligg ur fyr ir í 
sam þykktri aug lýs ingu. 
Í því er að finna nýj ar 
áhersl ur – áhersl ur á 

borð við að styrkja hverfi borg ar
inn ar sem þeg ar eru byggð, frek ar 
en að byggja ný hverfi á úti vist ar
svæð un um aust ast í borg inni. Ein
nig eru hug mynd ir um að hægja 
á bíla um ferð inni í hverf un um og 
bjóða upp á fjöl breyti legri ferða
máta. Þess ar hug mynd ir hafa ver
ið að þró ast og taka mið af ósk um 
borg ar búa sem kall að hef ur ver ið 
eft ir með könn un um. Sitt sýn ist þó 
hverj um eins og títt er þeg ar um 
nokk uð rót tæk ar breyt ing ar er að 
ræða. Vest ur bæj ar blað ið ræddi 
þessi mál við Gísla Mart ein Bald
urs son borg ar full trúa á dög un um 
en hann hef ur lagt skipu lags mál og 
skipu lag borga fyr ir sig á und an
förn um árum. Hann var fyrst innt ur 
eft ir að drag anda þeirra skipu lags
hug mynda sem koma fram í til lög
um að hinu nýja að al skipu lagi.

Hann seg ir að búið sé að vinna 
að því frá ár inu 2006. Í fyrstu und ir 
stjórn Hönnu Birnu Krist jáns dótt ur 
þá ver andi borg ar stjóra og nú inn
an rík is rá herra en síð an Júl í us ar 
Víf ils Ingv ars sonar og á yf ir stand
andi kjör tíma bili hafi Páll Hjalta son 
nú ver andi for mað ur skipu lags ráðs 
stýrt verk inu. Ræt ur skipu lags ins 
liggi því til síð asta kjör tíma bils þar 
sem sjálfstæð is menn lögðu all ar 
meg in lín ur þess. Eins og skipu lags
stjóri Reykja vík ur borg ar hef ur sagt 
þá hef ur nú ver andi meiri hluti Besta 
flokks ins og Sam fylk ing ar inn ar eng
ar Ubeygj ur tek ið í skipu lags mál un
um þeg ar þeir tóku við. Gísli Mar
einn seg ir að að al skipu lag þurfi líka 
að vinn ast í sátt og sam lyndi allra 
flokka. Regl an hafi ver ið sú að all ir 
flokk ar hafa sam þykkt að al skipu lag í 
borg ar stjórn.

Markmiðiðeraðstyrkja
hverfin

Gísli Mart einn seg ir að eitt meg in 
mark mið ið með þessu skipu lagi sé 
að stytta vega lengd ir fyr ir borg ar
búa, styrkja hverf in sem sjálf bær ar 
ein ing ar með hverf is versl un, þjón
ustu og at vinnu tæki fær um. Eins eigi 
að auð velda ferða lög inn an hverf is 
og á milli hverfa. „Ég hef orð ið var 
við til hneig ingu til þess í um ræð
unni að stilla útherf um og inn hverf
um upp sem and stæð um. Út hverf
in í Reykja vík eru hins veg ar ólík 
út hverf um í öðr um lönd um sem 
oft eru nær ein göngu svefn hverfi. 
Hverf in í Reykja vík eru miklu heil
stæð ari og sjálf bær ari, bæði inn og 
út hverf in. Við telj um nauð syn legt 
að virkja hverfi borg ar inn ar í stað 
þess að setja all an kraft inn í að byg
gja upp ný hverfi, sem myndu án 
vafa geta ógn að lífs gæð um í þeim 
hverf um sem fyr ir eru, með al ann ars 

með auk inni um ferð í gegn um þau,“ 
seg ir Gísli Mart einn af sann fær ingu.

Hættaaðbyggjaupptil
fjallaogheiða

Gísli Mart einn seg ir að í þessu 
að al skipu lagi sé í raun inni ver ið 
að snúa við þeirri stefnu að teygja 
byggð ina lengra „upp til fjalla og 
heiða“ eins og Sjálf stæð is menn orð
uðu það löngu áður en hann fór að 
hugsa um póli tík. Þá vildu Sjálf stæð
is menn byggja með fram strönd inni, 
sem Gísli Mart einn seg ir að sé stefn
an nú. „Þeg ar við vor um að byrja á 
þessu skipu lagi árið 2006, lögð um við 
mikla vinnu í að reyna að átta okk ur á 
því hvern ig borg fólk muni vilja árið 
2030. Við lét um gera kann an ir, spurð
um um bú setu ósk ir og ný bygg inga
væði og í ljós kom að flest ir velja Mið
borg ina og Vatns mýr ina sem óska 
bú setu kost.“ 

Lifandihverfi
Gísli Mart einn seg ir að þarna sé 

gert ráð fyr ir bæði litl um og stór
um íbúð um í þéttu mið borg ar hverfi. 
„Þetta er í raun ný hugs un í borg
ar skipu lagi Reykja vík ur, en um leið 
aft ur hvarf til gömlu byggð ar inn ar 
við höfn ina. Göt ur eru frem ur þröng
ar og hlut fall bíla stæða lágt. Þannig 
var byggð in auð vit að lengst af, en 
þró að ist svo í aðr ar átt ir. Hugs un in í 
þessu skipu lagi er að þarna geti bæði 
búið eldra fólk sem lang ar að minnka 
við sig, hafa út sýni út á haf ið og geta 
geng ið nið ur í mið bæ. Í skipu lag inu 
er gert ráð fyr ir þjón ustu á jarð hæð
um hús anna og út við kaj ann gætu 
til dæm is hvala skoð un ar fyr ir tæk in 
kom ist í var an legt hús næði og flutt 
úr skúr un um sem þau reka starf semi 
sína í nú. Auk þess gætu ýmis minni 
fyr ir tæki, versl an ir og veit inga stað ir 
kom ið sér fyr ir þarna. 

Allt það marg breyti lega at hafna líf 
sem hef ur ver ið að kvikna á hafn ar
svæð inu og ekki síst á Granda garð
in um og í Örf is ey sýn ir að eng in 
skort ur er á góð um hug mynd um um 
at hafna líf á þessu svæði. Ég hef því 
mikla trú á að þetta verði mjög lif andi 
hverfi auk þess sem mið bær inn er 
einnig að vaxa í hina átt ina sam an ber 
upp bygg ingu þar á ýms um svæð um. 
Ég held að þetta sé góð þró un. Það er 
of mik ið álag á mið borg inni að millj ón 
ferða menn á ári, auk okk ar íbú anna, 
séu all ir á sama blett in um. Þetta 
verð ur allt við ráð an legra með því að 
dreifa álag inu. Svo tel ég að ferða
menn muni í vax andi mæli vilja fara 
útúr mið bæn um og sjá íbúa hverf in í 
borg inni, sem einnig mun þá ýta und
ir þjón ustu í þeim.“

Fólkvillhægjaáumferðinni
Um ferð in er rík ur þátt ur í skipu

lagi og þar þarf að sam ræma þarf ir 
fólks um frið sæld, ör yggi og að kom
ast leið ar sinn ar. Gísli Mart einn seg

ir að fyr ir skömmu hafi ver ið gerð 
könn un á með al borg ar búa þar sem 
fólk var spurt hver væri helsti gall inn 
við hverf ið þess. „Þetta var gert til 
þess að reyna að sjá hvaða aug um 
íbú ar líta nán asta um hverfi sitt og 
hvern ig auka megi lífs gæði íbú anna á 
hverj um stað. Al geng asta svar ið sem 
við feng um við þess ari spurn ingu var 
bíla um ferð in. Það þurfti svo sem ekki 
að koma á óvart. Árum sam an hafa 
um ferða mál in ver ið heit ustu mál in á 
fund um for eldra fé laga í skól um og á 
íbúa fund um. Alls stað ar vill fólk hægja 
á um ferð inni í sínu hverfi. Ég held 
ég geti ekki nefnt eina ein ustu götu 
í Reykja vík þar sem ekki hef ur ver ið 
beð ið um ein hvers kon ar hraða hindr
an ir. Meira að segja á Miklu braut inni 
hef ur fólk geng ið út á götu og reynt 
að stöðva um ferð ina til þess að verk
ja at hygli á að hún sé alltof hröð. Íbú
ar í Hlíð un um hafa hrein lega heimt að 
að hægt verði á um ferð inni í gegn um 
byggð þeirra. 

Við sem keyr um bara þarna í gegn 
höf um aðra hags muni, en þeg ar við 
kom um heim í hverf in okk ar, ger
um við sömu kröf ur til þeirra sem 
vilja keyra í gegn á mikl um hraða. 
Með al hóf ið er vand ratað en ég 
held að með góðu sam ráði við íbúa 
og vilja borg ar yf ir valda sé hægt að 
finna lausn ir á hverj um stað. Lyk il
at riði núna er að gera vanda mál ið 
ekki stærra en það er með röng um 
ákvörð un um í skipu lagi.“

Vondútfærsla
áHofsvallagötu

„Hofs vallagat an er enn eitt dæm
ið. Ástæða þess að far ið var út í 
um deild ar breyt ing ar þar voru kvart
an ir um um ferða hraða frá íbú um göt
unn ar og nær liggj andi gatna. Ég held 
að all ir hafi ver ið sam mála um að 
hægja á um ferð inni og þrengja göt
una. En breyt ing arn ar sem spruttu 
upp úr því voru hins veg ar ekki góð ar. 
Þær voru klaufa lega út færð ar og báru 
ekki virð ingu fyr ir karakt er hverf is
ins. Hjóla stíg arn ir eru ekki góð ir og 
ekki hann að ir í sam ráði við hjóla fólk. 
Auð vit að er gott að bíl arn ir aki núna 
hæg ar en áður, en ég tel að það sé 
al gjör lega nauð syn legt að vinda eitt
hvað ofan af þessu fyr ir vet ur inn. Ég 
er for mað ur í hverf is ráði Vest ur bæj ar 
sem hef ur margoft kom ið kvört un
um Vest ur bæ inga um um ferða hraða 
þarna til skila og við höf um tek ið 
und ir þær áhyggj ur. En við í ráð inu 
sáum aldrei þessa út færslu fyrr en 
hún kom upp. Ég hét fyrst þeg ar fólk 
fór að tala um fánastang ir og fugla
hús að ein hverj ir væru að gera grín. 
En hinu er rétt að halda til haga að 
marg ir eru ánægð ir með að um ferð in 
sé orð in hæg ari, ánægð ir með hjóla
stíg ana og það að borg in ætli loks ins 
að fara að gera eitt hvað við þessa 
götu. En ég hef eng an hitt sem ekki 
tel ur að út færsl an þurfi að vera önn
ur og betri.“

Virðulegur„boulevard“
Gísli Mart einn seg ir mik il vægt 

að tryggja gott um ferð ar flæði í göt
unni þótt um ferð in sé ró leg. „Ég sé 
til dæm is ekki fyr ir mér hvern ig fara 
á um með snjó ruðn ings tæki þeg ar 
vetr ar. Ég er satt að segja ekki viss 
um að blessuð fugla hús in lifi vet ur
inn af. Mín skoð un er sú að við þurf
um ekki svona mikla lita gleði og fjör 
í end ur hönn un Hofs valla göt unn ar. 
Ég tel að þeg ar þessi til raun verð
ur fjar lægð ætt um við að end ur
hanna göt una í stíl Vest ur bæj ar ins. 
Sjálf sagt er að þrengja göt una enda 
er hún hönn uð sem tvær akrein ar í 
hvora átt, með mis læg um gatna mót
um við Hring braut. Eng um dett ur í 
hug að það sé góð hug mynd leng
ur. Það er nóg pláss í göt unni fyr
ir al vöru hjóla stíga beggja vegna 
og þarna má auka við gróð ur, setja 
upp bekki og gera um hverf ið að lað
andi. Þannig get ur gat an orð ið fal
leg breið gata þar sem fólk hitt ist, 
fylgist með mann líf inu og sest nið
ur. Og ef krakk ar hlaupa óvænt út á 
götu, verða þau ekki í lífs hættu því 
um ferð in verð ur hæg ari. Slík ur virðu
leg ur „bou levard“ get ur bor ið mikla 
um ferð greið lega, en ró lega. End ur
hönn un af þess um toga þarf að ná 
al veg nið ur að Æg is síðu því hættu leg
ustu gatna mót in á þess ari götu eru 
við Nes hag ann, breið gatna mót með 
óör ugg um gang braut ar ljós um. Það 
þarf auð vit að að tryggja gott að gengi 
að þjón ust unni við göt una, bíla stæð
um Mela búð ar inn ar og fleiri staða. 
Allt þetta er vel hægt ef íbú ar og aðr
ir hags muna að il ar eru hafð ir með í 
ráð um. Ég vil að far ið verði í end
ur hönn un Hofs valla göt unn ar strax 
næsta sum ar en ekki þarnæsta eins 
og meiri hlut inn stefn ir að.“  

Fólkverðuraðlagasigeftir
umferðakerfinu

Nokk uð hef ur borð ið á ótta á með
al Seltirn inga þess efn is að þrengt 
veri um of að að komu leið um að Sel
tjarn ar nesi sem liggja all ar í gegn um 
Vest ur bæ Reykja vík ur. Seltirn ing ar 
eru kvíðn ir út af vax andi byggð og 
telja hana þrengja að um ferð af Nes
inu og hafa sagt í gríni að bráð um 
þurfi þeir að fara sjó leið ina til Reykja
vík ur. Er Reykja vík ur borg að þrengja 
að Seltirn ing um að þessu leyti? Gísli 
Mart einn kveðst hafa rætt þetta mál 
við marga Nes verja og sum um finn
ist að Reykja vík sé að þrengja að eins 
að þeim og benda eink um á hvaða 
leið ir séu fær ar þurfi að rýma byggð
ina vegna nátt úru ham fara. „Ég hef 
þó einnig orð ið var við mik inn skiln
ing á þörf um Vest ur bæ inga um  hæg
ari um ferð. Í fram tíð inni þarf ef laust 
að huga bet ur að þessu máli og leita 
leiða til þess að skapa að stöðu fyr ir 
greið ari um ferð. Menn hafa rætt um 
stokka og eitt sinn var rætt um að 
byggja brú yfir hafn ar kjaft inn, sem 
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Seltirn ing ar myndu vafa lít ið nota sér. 
Eng ar ákvarð an ir um slík ar stór fram
kvæmd ir hafa ver ið tekn ar og þær 
eru ekki fyr ir sjá an leg ar í næstu fram
tíð. Seltirn ing ar verða því að taka til lit 
til íbúa Vest ur bæj ar ins eins og aðr
ir. Þeir verða bara að njóta þess að 
keyra ró lega í gegn um Vest ur bæ inn 
og sjá alla feg urð ina í mann líf inu,“ 
seg ir Gísli Mart einn og bros ir.

Mikilvægtaðnásamkomu
lagiumflugvallarmálið

- Flug vall ar mál ið er orð ið að til finn-
inga máli á með al lands manna. Hvern-
ig vík ur það við hug mynd um um hag-
kvæmni byggð ar í Vatns mýr inni?

Gísli Mart einn seg ir mik il vægt að 
Reykja vík ur borg og rík ið nái sam
komu lagi um mál ið. „Fyr ir ligg ur hvað 
Reykja vík ur borg vill gera og það ligg
ur einnig fyr ir að skipu lags vald ið er 
hjá borg inni. En borg ar yf ir völd vilja 
ekki nýta þetta skipu lags vald til að 
fara með ófriði gegn lands byggð inni, 
sjúkra flugi eða öðr um þjóð lífs þátt
um. Því þarf að finna góða lausn á 
inn an lands flugi og sjúkra flugi, en það 
síð ar nefnda get ur ver ið tals vert betra 
en það er í dag, eins og kom í ljós 
í nýrri skýrslu rík is end ur skoð un ar. 
Ég vil hafa góð an og öfl ug an Reykja
vík ur flug völl en þeg ar allt er skoð að 
sést að það land sem flug völl ur inn 
er stað sett ur á í dag er of verð mætt 
til þess að nýta það und ir flug völl til 
fram búð ar. Skýrsla sem sam göngu
ráðu neyt ið lét gera sýn ir að það er 
þjóð hags lega hag kvæmt að finna flug
vell in um nýj an stað og byggja í Vatns
mýr inni. Því er mik il vægt að finna 
ann an stað fyr ir flug völl, og marg ir 
mögu leik ar hafa ver ið nefnd ir sem 
aldrei hafa ver ið full kann að ir. Bessa
staða nes, Hvassa hraun, Hólms heiði 
og Löngu sker eru fjór ir þeirra, en 
einnig hef ur ver ið bent á að ef nýj ar 
veg teng ing ar við Kefla vík kæmu tæki 
ferð in frá Aust ur velli að inn an lands
flugi um í 25 til 30 mín út ur og því 
væri sjálf sagt að skoða þann mögu
leika líka. En það er rík is vald ið sem 
á og rek ur flug völl inn og frum kvæði 
að þess um rann sókn um þarf að koma 
frá því.“

Viljiborgarbúanokkuðskýr
Gísli Mart einn seg ir vilja borg ar búa 

til tölu lega skýr an í nýju að al skipu lagi. 
„Borg ar bú ar vilja fleiri íbúð ir vest
ur hluta borg ar inn ar. Þeir vilja fleiri 
störf í aust ur hluta borg ar inn ar og 
með því að fara að þess um ósk um 
jöfn um við út um ferð ina í borg inni. Á 
ný legri mynd sem hef ur ver ið á face
book síðu lög regl unn ar má sjá Miklu
braut ina klukk an hálf níu að morgni. 
Þar má sjá þrjár troð full ar akrein ar 
sem liggja til vest urs á með an eng an 
bíl er að sjá á akrein un um sem lig
gja til aust urs. Þetta sýn ir hversu illa 
við för um með um ferða mann virk in 
og einnig með tíma okk ar. Með því 
að fjölga störf um aust ar í borg inni, 
og íbú um vest ar í borg inni jöfn um 
við þessa miklu fólks flutn inga kvölds 
og morgna. Þetta er ein af ástæð um 
þess að mjög óskyn sam legt væri að 
setja 23 þús und manna byggð á úti
vist ar svæð in fyr ir aust an nú ver andi 
byggð.“

ÍgöngufæriúrVatnsmýrinni
„Hverfi 102 í Vatns mýr inni á að 

verða frá bært hverfi fyr ir borg ar
búa. Á bil inu 10 til 15 þús und manns 
munu búa þar og íbú ar þessa svæð is 
yrðu í göngu færi við báða há skól ana 
og mik inn fjölda starfa í ná grenn inu. 
Við þetta bæt ist síð an stærsti vinnu
stað ur lands ins sem er Lands spít al
inn – einnig í göngu færi. Það hef ur 
ver ið reikn að út að þessi stað setn
ing byggð ar myndi draga úr um ferð í 
borg inni svo nem ur hund ruð um þús
unda kíló metra ár lega og gefa fólki 
kost á að lifa mun hag kvæmara lífi 
efna hags lega. Í nýjasta blaði Vís bend
ing ar er vitn að í rann sókn sem sýn ir 
að ár leg ur kostn að ur sam fé lags ins og 
ein stak linga við að byggja nýtt hverfi 
fyr ir 15 þús und manns á úti vist ar
svæð un um aust ast er þrem til fjór um 
millj örð um meiri, en ef sami fjöldi 
byggi í Vatns mýr inni. Sum ir segja 
að við höf um ekki efni á að byggja 
nýj an flug völl, en út frá þess um töl
um segi ég að við höf um ekki efni 
á að gera það ekki. Við vit um líka 
að Reyk vík ing ar eyða hærra hlut falli 

tekna sinna í ferð ir inn an bæj ar en 
fólk í borg un um í kring um okk ur. Því 
er veru legt líf gæða mál og van met ið 
at riði varð andi fjár hag heim il anna að 
gera fólki kleyft að vera með einn bíl 
eða jafn vel eng an. Þetta er ein meg in 
ástæð an þess að ég vil horfa til mið
svæð is ins og Vatns mýr ar inn ar þeg ar 
um nýja bygg inga lend ur í Reykja vík 
er að ræða.“

Hátækniálma
viðLandsspítalann

- En að öðru. Hug mynd ir um bygg-
ingu nýs Land spít ala há skóla sjúkra-
húss eru nokk uð um deild ar bæði 
í ljósi nú ver andi stöðu þjóð ar bús ins 
og einnig er deilt um hvort stað setn-
ing hans við Hring braut ina sé heppi-
leg eða hvort leita hefði átta ann arra 
leiða?

Gísli Mart einn seg ir fyr ir liggja að 
bæta þurfi húsa kost Lands spít al ans. 
Ákvörð un um stað setn ingu sé síð an 
ann að mál, og nokk uð sem borg in 
ákvað ekki. Hann bend ir á að fjór ir 
heil brigð is ráð herr ar hafi kom ið að 
ákvörð un inni um stað setn ingu hans; 
Ingi björg Pálma dótt ir, Álf heið ur Inga

dótt ir, Guð laug ur Þór Þórð ar son og 
Guð bjart ur Hann es son sem koma 
hvert úr sín um flokki. All ir þess ir ráð
herr ar voru þeirr ar skoð un ar eft ir að 
hafa feng ið álit frá sér fæð ing um að 
spít al inn ætti að vera við Hring braut. 
„Það voru skrif að ar marg ar skýrsl
ur þar sem tald ir voru upp marg ir 
kost ir við stað setn ingu spít al ans við 
Hring braut en það er at hygl is vert 
að ná lægð in við flug völl var ekki tal
in mik il væg ur þátt ur. Ná lægð in við 
há skól ann var hins veg ar ráð andi 
og sú stað reynd að á þessu svæði 
eru flest ar spít ala bygg ing ar nú þeg
ar. Reykja vík ur borg hef ur ekki gert 
nein ar kröf ur um að spít al inn verði 
stað sett ur við Hring braut ina og ég 
hef í vax andi mæli efa semd ir um 
þessa stað setn ingu ef til stend ur að 
reisa þann gríð ar lega massa sem síð
asta rík is stjórn stefndi að. Ég greid
di at kvæði gegn skipu lag inu – ekki 
út af stað setn ing unni held ur út af 
deiliskipu lags til lög unni sjálfri. Þessi 
kassi sem fyr ir hug að er að byggja 
ofan á gömlu Hring braut inni kemst 
að mínu mati ekki fyr ir á svæð inu. 
Mér finnst tvennt koma til greina. 
Að fara að hug mynd um Páls Torfa 

Ön und ar son ar pró fess ors og fleiri 
um að byggja minni bygg ingu á svæð
inu norð an gömlu Hring braut ar inn ar. 
Bygg ing sem er í raun inni eins kon
ar ný há tækni álma sem yrði svip uð 
að stærð og tveir Borg ar spít al ar en 
engu að síð ur miklu minni en það 
risa hús sem nú ver andi áætl an ir gera 
ráð fyr ir. Þetta yrði marg falt ódýr ari 
lausn og meiri pen ing ar yrðu þá til í 
tækja kaup og í  rekst ur inn. Hin leið in 
væri að byggja upp ann ar stað ar og 
þá koma ýms ir stað ir til greina og 
hafa ver ið skoð að ir. Stað ir sem hafa 
ýmsa kosti eins og Víf ils stað ir,  Borg
ar spít ala svæð ið í Foss vogi eða aðr ir 
stað ir.“ 

Tværkenningarum
spítalabyggingar

Gísli Mart einn seg ir að í mjög gróf
um drátt um séu tvær kenn ing ar uppi 
um spít ala bygg ing ar. „Ann ars veg ar 
að byggja þá inn í borg um og að laga 
þeim svæð um sem fyr ir eru en hin er 
að byggja glæ nýja spít ala, stór flykki 
með öllu fyr ir utan mið borg ir. Í Ed in
borg var sú leið far in að byggja utan 
mið borg ar inn ar en breyta gamla spít

al an um í góð ar íbúð ir. Mér finnst við 
vera að blanda þess um kenn ing um 
sam an. Að byggja ut an byggð ar spít ala 
inni í sjálfi mið borg inni.“  

Hefáhugaáaðstarfaáfram
aðborgarmálum

- En hvað hyggst Gísli Mart einn gera. 
Hyggst hann halda áfram í borg ar mál-
un um? 

„Já – ég hef mik inn áhuga á að fá 
tæki færi til þess að halda áfram að 
vinna að borg ar mál un um því ég tel 
þau mik il væg ustu mál in í sam fé lag
inu. Mál in þar sem hægt er að vinna 
að og skapa mik il lífagæði fyr ir fólk. 
Ég veit ekki frem ur en aðr ir hvern ig 
verð ur stað ið að velja sæti á fram
boðs lista hjá Sjálf stæð is flokkn um 
í Reykja vík þar sem ekki hef ur ver
ið tek in ákvörð un um próf kjör eða 
hvort ein hver önn ur leið verð ur far in. 
Á með an svo er tel ég ekki tíma bært 
að ræða um hugs an leg sæti á fram
boð slita en það mun allt koma í ljós í 
fyll ingu tím ans.“
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Kvosin við Ingólfstorg, kvosin.is

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. 

Viltu vinna 20.000 kr. 
matarkörfu?



Íbúar á Bráðræðisholti og
nágrenni hafa mótmælt fyrir
huguðumháhýsumsemráðgert
eraðbyggjaáhinnisvokölluðu
,,Lýsislóð.”Íbúarnirhafafundað
með fulltrúum borgaryfirvalda
en svo virðist sem engu verði
hægt að hnika með þau áform
aðreisastórhýsiframanviðlága
byggðinaáholtinu. Í framhaldi
afþvíbirtuíbúarnireftirfarandi
yfirlýsingu:

,,Við und ir rit að ir íbú ar á Bráð
ræð is holti og í ná grenni þess 
mót mæl um fyr ir hug aðri ný bygg
ingu á svoköll uð um Lýs is reit. 
Nær 150 íbúð ir verða í hús inu, 
í allt að tíu hæð um. Við telj um 
að göt urn ar um hverf is reit inn 

anni eng an veg inn þeirri við bót
ar um ferð sem fylg ir slíkri fjölg
un íbúa. Sama gild ir um bíla stæði 
en nú þeg ar er veru leg ur skort
ur á þeim. Við lýs um einnig yfir 
áhyggj um okk ar af vind strengj um 
sem skap ast um slík hús. Þá er 
vænt an legt stór hýsi í miklu ósam
ræmi við þau hús sem fyr ir eru á 
lágreistri byggð inni á holt inu auk 
þess sem slík há hýsi eru í and
stöðu við nýtt að al skipu lag fyr ir 
Reykja vík ur borg.

Við skor um því að borg ar yf ir
völd að taka þessa fram kvæmd 
til end ur skoð un ar og von um að 
hlust að sé á okk ur íbú anna og 
okk ar þarf ir.” 
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ÍbúafundurvarhaldinníHagaskólaþriðjudaginn
27.ágústsl.þarsemfariðvaryfirframkvæmdirsem
hafaveriðunnarviðHofsvallagötu í sumar.Marg
ir íbúarhafaekkiveriðáeitt sáttir viðþær fram
kvæmdirogmótmæltþeimíhinumýmsufréttamiðl
um.Reykjavíkurborgákvaðþvíaðkalla til fundar
meðíbúumogfarayfirþettaverkefniogkallaeftir
tillögumsemgætuorðiðáþáleiðaðsemflestiryrðu
sáttirviðendanleganiðurstöðu.Þessmáeinniggeta
að þarna voru líka mættir íbúar sem fannst þessi
framkvæmdmjögflott.

Borg in baðst af sök un ar á því að hafa ekki haft meira 
sam ráð við íbúa Vest ur bæj ar vegna þessa verk efn is og 
ákvað í fram haldi að kalla eft ir að il um úr Vest ur bæn
um til að vera með í að finna lausn sem all ir myndu 
sætta sig við til lang tíma lit ið. Nokkr ir að il ar buðu sig 
fram og munu vænt an lega fara yfir þetta verk efni með 
starfs fólki Um hverf is og sam göngu sviðs borg ar inn ar 
á næstu vik um. Vel var mætt á þenn an fund en áætl að 

er að um 200 manns hafi ver ið kom in sam an í Haga
skóla til að hlusta á rök borg ar starfs manna. 

Fjölmennuríbúafundur
umHofsvallagötu

Séð yfir Lýs i slóð ina.

ÍbúaríBráðræðisholti
mótmælabygginga-
áformumáLýsislóð

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

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

BÍLARÉTTINGAR 
OG SPRAUTUN
CABAS TJÓNAMATSKERFI.

	  

• Sunnudagskólinn er alla sunnudaga á messutíma.

• 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.

HAUSTDAGSKRÁIN
í DómkirkjunniSKEMMTILEG OG KRAFTMIKIL NÁMSKEIÐ

W W W . D A N S O G J O G A . I S  O G  Í  S Í M A  8 9 8  4 9 4 2

DANS & JÓGA  20 áraDa
ns

sm
iðjan 1993-2013

Swing og Salsa

LÍNUDANSKrakkagleði

Z u m b a  í  G a m l a  s a l n u m  a ð  H l í ð a r e n d a  á  þ r i ð j u d ö g u m  
o g  � m m t u d ö g u m  k l .  1 9 . 1 5  o g  l a u g a r d ö g u m  k l .  1 1 .
O p n i r  t í m a r  o g  n á m s k e i ð .

F r á b æ r  d a n s n á m s k e i ð  
f y r i r  4  -  7  á r a  á  
l a u g a r d a g s m o r g n u m  k l .  1 0  

M E Ð  J Ó A  
F Y R I R
B Y R J E N D U R   
O G  L E N G R A  
K O M N A

S A M K V Æ M I S D A N S A R
F Y R I R  H J Ó N  O G  P Ö R

N ý t t  n á m s k e i ð :  
G r u n n s p o r i n  r i � u ð  u p p .  
O p n i r  t í m a r  á  � m m t u d a g s k v ö l d u m  
k l .  2 0  4 5 .

J ó g a  m e ð  T h e u  
í  J ó g a s t ö ð i n n i  

A n d a r t a k  
S k i p h o l t i  2 9  A

D a n s  &  J ó g a  í  V a l s h e i m i l i n u  a ð  H l í ð a r e n d a

AUGL†SINGASÍMI
511 1188
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www.borgarbokasafn.is  -  sími 411 6100
www.bokmenntir.is  -   www.bokvit.tumblr.com  -  www.artotek.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

Fyrir skömmu lét Ástbjörn
Egilsson af starfi kirkjuhaldara
við Dómkirkjuna, og við starfi
hanstókLaufeyBöðvarsdóttir.

Lauf ey ólst upp á kirkju staðn
um Búr felli í Gríms nesi, dótt
ir hjón anna Böðv ars Páls son ar 
fyrrv. hrepp stjóra og odd vita 
og Lísu Thom sen deild ar rit ara. 
Þeg ar hún var telpa þjón aði sr. 
Ingólf ur Ást mars son í Gríms nes
inu en fað ir henn ar sinnti hin um 
ýmsu störf um við kirkj una, svo 
sem með hjálp ari, hringj ari og org
anisti. Eft ir messu var messu kaffi 
inni í bæ hjá for eldr um Lauf eyj
ar og þar áttu kirkju gest ir góða 
stund sam an.  ,,Það var nota legt 
að al ast upp með gömlu timb ur
kirkj una á hlað inu heima. Prest
frú in og skáld kon an frú Rósa B. 
Blön dals fylgdi manni sín um ætíð 
til messu og hún hvatti mig til 
að læra sálma og sér stak lega þó 
sálm inn „Í dag er glatt í döpr um 
hjört um” sem hún hafði mikl ar 
mæt ur á” seg ir Lauf ey. ,,Pabbi 
hefði nú ver ið ánægð ur ef eitt
hvert okk ar fimm systk in anna 
hefð um lært til prests, en þó við 
fær um öll í há skóla nám fór ekk
ert okk ar í guð fræði. Ég bjó á 
Kirkju bæj ar klaustri í nokk ur ár, 
þar söng ég með kirkjukórn um og 
hafði gott og gam an af að hlusta 
á pré dik an ir sr. Sig ur jóns Ein ars
son ar.

Starf kirkju hald ara er fjöl breytt 
og spenn andi og ég hlakka mik ið 

til að takast á við þetta starf. Ég 
bý í sókn inni, við hjón in eig um 
fjög ur börn og það yngsta fermist 
núna í vor. 

Í Dóm kirkj unni starfa af bragðs
prest ar, þau sr. Hjálm ar og sr. 
Anna Sig ríð ur, auk úr vals starfs
fólks og kórs. Sókn ar nefnd
in vinn ur gott starf og hjart að í 
hverri sókn eru ein stak ling arn ir 
sem sækja safn að ar starf ið. Hér 
er gef andi og glað legt safn að ar
starf dóm kirkju fólks. Dóm kirkj
an skip ar rík an sess í þjóð líf inu 
og  held ur utan um okk ur bæði á 
gleði  og sorg ar stund um. Hing að 
leggja marg ir leið sína bæði til að 

þakka og til að biðja. Starf ið er 
fjöl breytt  í þess ari fal legu kirkju 
og það er líka gott að koma hér 
við og bara njóta augna bliks ins, 
eiga sína kyrrð ar stund.

Ást björn Eg ils son hætt ir eft ir 
14 far sæl ár í starfi við Dóm kirkj
una og hans verð ur sárt sakn að, 
enda er hann bæði skemmti leg ur 
og rögg sam ur.

Hérna í Dóm kirkj unni er það 
kær leik ur inn og gleð in sem ræð ur 
ríkj um og all ir eru hjart an lega vel
komn ir til okk ar í safn að ar starf
ið,” seg ir Lauf ey Böðv ars dótt ir 
kirkju hald ari.

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. 

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

Ægisíða 121

LaufeyBöðvarsdóttirtekurvið
starfikirkjuhaldaraviðDómkirkjuna

Lauf ey Böðv ars dótt ir kirkju hald ari með for vera sín um, Ást birni Eg ils syni.

Á aðalfundi Íbúasamtaka
Vesturbæjar 14. ágúst sl.  var
kosin ný stjórn Íbúasamtaka
Vesturbæjar,semvoruupphaf
lega stofnuð 1977. Ágætlega
var mætt á fundinn, ásamt
nýrri og fráfarandi stjórn og
nokkrum stofnfélögum voru
ýmsir Vesturbæingar, nýir,
gamlir, íslenskir, erlendir og
reyndarallskonar!

Nýja stjórn skipa Birg ir Þröst
ur Jó hanns son, for mað ur; Ásta 
Olga Magn ús dótt ir, vara for mað
ur og rit ari; Charlotte Bøving, 
gjald keri; Ásta Kristrún Ólafs

dótt ir, með stjórn andi; Gísli 
Sig ur þórs son, með stjórn andi 
og Gunn ar Har alds son, með
stjórn andi. Póst fang Íbúa sam
taka Vest ur bæj ar er ibu asam
tokvest ur ba ej ar@gmail.com  
Mið viku dag inn 18. sept em ber 
er ætl un in að halda op inn íbúa
fund í Vík inni Sjó minja safni, kl 
20:00 til þess að ræða sér stak
lega deiliskipu lag sem er í kynn
ingu, þ.e. fyr ir Vest ur bugt sem 
og Ný lendu reit. Það er mál sem 
brenn ur á mörg um Vest ur bæ
ing um, sér stak lega á þeim sem 
búa í ná grenni þess ara svæða.

Nýjulífiblásiðí
ÍbúasamtökVesturbæjar

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

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Kostnaðurvegna skreytingaáHofsvallagötuer
óverulegurþegar rýnter í kostnaðartölurvegna
framkvæmda við umtalaðan götukafla þar. Ein
stakt gróðurker kostaði 57 þúsund krónur og
fuglahús17þúsundkrónur.Reykjavíkurborgvinn
urnúaðendurskoðunframkvæmdannaísamráði
við íbúa.Talsverthefurverið fjallaðumkostnað
Reykjavíkurborgar vegna fuglahúsa, flagga og
gróðurkerjaáhlutaHofsvallagötu, semsettvoru
upptilaðfegragötuna.

Kostnaðaráætlun borgarinnar vegna útboðs á
verkinusýnirglögglegaaðupphæðirvegnaþessara
þátta,eruaðeins lítillhlutiaf framkvæmdinni sem
kostaði tæpar 18milljónir króna.Þannigkosta16
fullbúingróðurkermeðmoldogplöntumtæpar906
þúsundkrónurogníufuglahús155þúsundkrónur.
Flögginsemhangaástaurumúrryðfríujárnikosta
144þúsundkrónur.Mesturkostnaðurligguríþeirri
framkvæmdsemsnýraðumferðaröryggismálum í
götunnioghjólastígumeðanærri17milljónir.

Framkvæmdinvarhugsuðsemtímabundin lausn
tilaðhægjaáumferðoggeraumferðgangandiog
hjólandi vegfarenda öruggari. Til stendur að end
urgera Hofsvallagötu alla með varanlegum lausn
um í samráðivið íbúasamkvæmthverfisskipulagi
sem nú er í vinnslu. Samkvæmt upplýsingum frá
umhverfis og skipulagssviði er framkvæmdin við
götukaflannáHofsvallagötu allsekkidýr í saman

burðiviðaðrarframkvæmdirávegumborgarinnar.
Þannigkostaeingangbrautarljósaðjafnaði20–25
milljónirkróna.

Á fjölmennum íbúafundi semhaldinvar íHaga
skólavarskipuðþriggjamannaíbúanefndtilaðfara
yfirbreytingarnarmeðReykjavíkurborgogvinnaað
tillögumtilúrbóta.Súvinnaerífullumgangi.

Í nefndinni eiga sæti Ingibjörg Dalberg,
ÞorbjörgBjarnadóttir, SnorriGuðmundsson,Ásta
Camilla Gylfadóttir, Kristinn Fannar Pálsson og
ÞóraGuðmundsdóttir.

Kostnaðurnemurliðlega
17milljónumkróna

UmferðaröryggismáloghjólastígarviðHofsvallagötu:

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

Séð frá Víði mel yfir á Hofs valla göt una.

„Hvenærbyrjiðþiðstarfiðfyr
ir eldriborgara?“Þannighefur
verið spurtundanfarið segir sr.
Sigurður Árni Þórðarson prest
ur íNeskirkju ,,Margirhafa tek
iðþátt í þessu starfi og íhaust
verðurþaðútvíkkaðogbætt. Í
veturverðasamverurog fundir
á miðvikudögum og dagskráin
hefstoftastkl.13,30.

Yfirskrift er ,,Á krossgötum.”
Efni til umfjöllunar verður að
vanda fjölbreytilegt og bryddað
áýmsumnýjungum.Sumtafþví
semverðurádagskráverðurtek
iðuppogmiðlaðáveraldarvefn

um. Ef einhver vilja taka þátt í
undirbúningiogviðtölumer ráð
aðhafasambandviðokkurpres
takirkjunnar.”

Farið verður í nokkrar ferðir
og sú fyrsta verður í Skorradal.
KirkjubóndinnHuldaGuðmunds
dóttir á Fitjum verður heimsótt
miðvikudaginn18.septembernk.
FariðverðurafstaðfráNeskirkju
kl.13.00ogerskráningísíma511
1560eðarunar@neskirkja.is,,All
ir eru velkomnir ,,Á krossgötur”
Neskirkjuogbjóðiðgjarnanvin
ummeðykkur.TorgNeskirkjuer
stórt,”segirsr.SigurðurÁrni.

Oft er fjöl mennt hjá eldri borg ur um í Nes kirkju.

,,Ákrossgötum”
íNeskirkju

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



Haustfundurforeldraogkenn
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
inum verður farið yfir starf
skólaársins. Foreldrar gátu hitt
alla kennara skólans og skoð
aðkennslubækurogýmisgögn
semunniðverðurmeðívetur.

Í Hagaskóla er lögð áhersla á
góðasamvinnu foreldraogskól
ansogþátttöku foreldra í skóla
starfinu. Þar sem Hagaskóli er
heilsueflandigrunnskóli var for
eldrum boðið upp á hafragraut,
sem eflaust ýmsir hafa þegið
með óskum. Hagaskóli verður
55ára1.októbernk.ogþáverð

uropiðhús, þ.e. skólinnverður
opinn gestum og gangandi allan
þanndag.

SmiðjudagaríHagaskóla
Fimmtudagar, frá hálfníu til

eitterusmiðjudagar íHagaskóla.
Hugmyndinmeðsmiðjudögumer
að nemendur velji sér viðfangs
efni með aðstoð umsjónarkenn
ara. Nemendur gera sínar eigin
áætlanir um það hvernig þeir
ætlaaðverjasmiðjutímumfjórar
vikur fram í tímann.Þannighafa
nemendur val en bera um leið
ábyrgðáeiginnámi.Smiðjudagar
bjóðauppá fjölbreytni,sveigjan
leikaogeinstaklingsmiðunínámi.
Nemendur geta þannig t.d. val

ið að leggja áherslu á ákveðna
þætti ákveðinnar námsgreinar í
ákveðinntímavegnaþessaðþeir
þurfaaðnábetritökumáhonum
eðaaðbætaviðsigþarsemþeir
standa vel að vígi. Smiðjudagar
bjóðauppáþverfaglegtnámog
nám þvert á bekki og árganga.
Með smiðjudögum gefst einnig
tækifæri tilaðvinnaaðviðfangs

efnumsemekkihafaáttsinnstað
í stundatöflum nemenda hingað
til.Grunnhugmyndinmeðsmiðju
dögumeraðnemendurhafival,
taki ábyrgð á eigin námi og séu
virkirísínunámi.

Stjórnendur og kennarar í
Hagaskólahafamiklarvæntingar
til þess að foreldrar taki virkan
þátt íþessu ferli, fylgistmeðog

hafi skoðaniráþvíhvernignem
endur nota smiðjutímana. Þeg
arbörninkomaheimmeð fyrstu
áætlanirsínarerþaðhlutverkfor
eldraaðlesaþæryfirogaðstoða
börnin við að fullbúa áætlana
gerðina. Allir smiðjudagar byrja
ogendaáþvíaðnemendurkoma
tilumsjónarkennaraeinsogfram
kemurástundatöflumþeirra.
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VelsótturhaustfunduríHagaskóla

Þess ir for eldr ar eiga nem end ur í 8. bekk.

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.

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.

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

-smiðjudagaráfimmtudögum

For eldr ar sam an komn ir á sal skól ans til að kynna sér náms efn ið sem þar lá á borð um.
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Flest það sem Tíu12 starf ið í 
Frosta skjóli býð ur krökk un um upp 
á er þeim að kostn að ar lausu. Ann
að gjald er haft í lág marki og þá í 
til efni sér stakra við burða á dag skrá 
Tíu12 starfs ins. Ekki þarf að skrá 
sig til þess að taka þátt í starf inu og 
er mæt ing því frjáls á opn un ar tíma. 
Tíu12 býð ur upp á fjöl breytt fé lags 
og tóm stunda starf þar sem áhersla 
er lögð á fjöl breytta og skemmti lega 
dag skrá þar sem all ir ættu að geta 
fund ið eitt hvað við sitt hæfi. Auk 
þessa er lögð áhersla á að krakk arn
ir geti haft áhrif á dag skrá vetr ar ins 
með þátt töku í mið stigs ráði. 

Á opn un ar tíma er  boð ið upp á 
,,opið hús” sem þýð ir að krakk arn ir 
geta kom ið og nýtt sér að stöð una 
til gagns og gam ans. Þau geta til að 
mynda spil að ýmis kon ar pool, þyt
hokkí, fót bolta spil, bandí, Playsta tion 
og fleira. Auk þess geta þau unn ið 
þar heima nám, horft á sjón varp, 
hlust að á tón list auk þess sem krakk
arn ir hafa greið an að gang að starfs
mönn um til skrafs og ráða gerða. 
Að auki er skipu lögð dag skrá í boði 
þar sem brydd að er upp á ýmsu til 
af þrey ing ar, til að mynda sund ferð ir, 
diskó tek, stutt ar ferð ir, tón leik ar og 
svo fram veg is. Nokkr ir klúbb ar hafa 
ver ið starf rækt ir í Tíu12 og munu 
leið bein end ur hafa um sjón með 

hverj um klúbbi og hitt ast klúbba
með lim ir yf ir leitt einu sinni í viku, en 
slíkt fer þó eft ir skipu lagi hverju sinni 
og verð ur það aug lýst sér stak lega. 

Starfs fólk frí stunda starfs ins held
ur úti heima síðu sem finna má á 
vef Tíu12 starfs ins en þar má finna 
dag skrá starfs ins og nýj ustu frétt ir 
hverju sinni. Þar ber einnig að líta 
mynd ir frá starf inu og upp á kom um 
frá vetr in um.

Í kvöld, fimmtu dag inn 12. sept em
ber, verð ur kynn ing fyr ir 5. bekk inga 
og for eldra í saln um frá 17:00 – 18:00 
og svo er opið hús frá 18:00  19:30. 
For eldr ar 5. bekk inga eru hvatt ir 
til að mæta á stað inn, skoða hús ið, 
spjalla við starfs fólk ið og spila við 
börn in sín. 

Ne fna  má að  föstu  dag  inn 
27. sept em ber er sund ferð í 
Vest ur bæj ar laug ina.

Tíu12 starf ið í Frosta skjóli 
er byrj að með stæl

FlotturhópurágleðistundíFrostaskjóli.

Vetr ar starf Rót ar inn ar  fé lags 
um mál efni kvenna með áfeng
is og fíkni vanda – hófst form
lega með um ræðu kvöldi 11. 
sept em ber sl. í Kvenna heim il
inu að Hall veig ar stöð um, Tún
götu 14, Reykja vík. Í haust 
verða um ræðu kvöld ann an og 
fjórða mið viku dag hvers mán
að ar, nema í des em ber, þá verð
ur að ventu kvöld 11. des em ber 
og svo verð ur far ið í jóla frí. 
Um ræðu kvöld in eru öll um opin, 
bæði kon um og körl um.

Fyrsti gest ur hausts ins var 
Sig rún Sig urð ar dótt ir hjúkr un ar
fræð ing ur og lekt or við Há skól
ann á Ak ur eyri en Sig rún er dokt
or snemi í lýð heilsu vís ind um. 
Er indi henn ar fjall aði um fíkn sem 
af leið ingu af of beldi og ann ars 
kon ar áföll um í æsku. Rann sókn
ir Sig rún ar snú ast um að skoða 
af leið ing ar of beld is í æsku fyr ir 
heilsu far og líð an karla og kvenna 

og vinna að þró un þver fag legra 
með ferð ar úr ræða fyr ir þann hóp. 
Úr ræð ið sem Sig rún hef ur unn ið 
að er kall að Gæfu spor in og hef
ur hún unn ið með það úr ræði á 
Ak ur eyri und an far in tvö haust og 
nú í haust verð ur far ið af stað í 
þriðja sinn. Einnig er ver ið að fara 
að stað með Gæfu spor in í Mjódd
inni Í Reykja vík í sept em ber þar 
sem Sig rún verð ur með hand
leiðslu og fræðslu.

Næsta um ræðu kvöld er 9. októ
ber nk. sem nefn ist ,,Með ferð við 
fíkn.” Gest ur fund ar ins verð ur  
Helga Sif Frið jóns dótt ir Ph.D. í 
hjúkr un ar fræði, hjúkr un ar deild
ar stjóri á fíknig eð deild á geðsviði 
Land spít ala. 23. októ ber er svo 
,,Kon ur, fíkn og sekt ar til finn ing.” 
Gest ur fund ar ins verð ur Sig ríð ur 
Guð mars dótt ir, Ph.D. í guð fræði 
og sókn ar prest ur í Reykja vík. 
Aðra dag skrá má sjá á heima síðu 
Rót ar inn ar.

Vetr ar starf Rót ar inn ar 
er í Kvenna heim il inu 
að Hall veig ar stöð um

Hallveigarstaðir.

Afgreiðslutími:

S u ð u r s t r ö n d  1 0 ,  S e l t j a r n a r n e s i  
F y r i r  n e ð a n  s u n d l a u g i n a  o g  W o r l d  C l a s s .

S í m i  :  5 1 1  6 3 6 7     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

Virkir dagar  8 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

SYSTRASAMLAGIÐ  
VERSLUN OG KAFFIHÚS... 

SAMFLOT í Sundlaug Seltjarnarness alla mánudaga kl. 20.00.

Fé lags mið stöð in Frosti er kom in aft ur á fullt eft ir 
flutn ing og breyt ing ar. Starf ið hef ur flutt starf semi 
sína fyr ir 8.  10.bekk í kjall ara Haga skóla. Mikl ar 
breyt ing ar hafa átt sér stað og hef ur fé lags mið stöð in 
nú glæsi lega að stöðu til að bjóða ung ling un um uppá 
frá bært starf. 

Klúbba starf hef ur haf ið göngu sína og geta all ir 
skráð sig í þá klúbba sem eru í boði t.d. mynda sögu, 
tölvu, kvik mynda, stráka, stelpu, rapp og dj klúbb. 
All ir ættu að geta fund ið eitt hvað við sitt hæfi, en ef 
svo er ekki þá er öll um vel kom ið að stofna sinn eig in 
klúbb með að stoð starfs fólks Frosta. Hægt er að nálg
ast tíma setn ing ar á öll um klúbb um inná vef Frosta
skjóls (www.frosta skjol.is) und ir fé lags mið stöð. Sú 

nýj ung er einnig í boði þessa önn ina að ung ling ar geta 
feng ið að gang að hljóm sveit ar her bergi Haga skóla.

Opn un ar tími á dag inn er frá 12:00 – 16:00 alla virka 
daga. Þá geta ung ling arn ir kom ið allt frá há deg is
hléi og fund ið sér af þr ey ingu. Við tals tím ar eru alla 
virka daga frá 11:30 – 12:00 á skrif stofu Frosta hlið in 
á fé lags mið stöð inni í kjall ara Haga skóla. Á kvöld in 
er opið á mánu dög um og mið viku dög um frá 19:00 
– 22:00 og ann an hvern föstu dag frá 19:00 – 22:00. Á 
kvöldopn un um er skipu lög dag skrá hverju sinni en 
þeir sem heill ast ekki af dag skránni geta leit að í allt 
það sem fé lags mið stöð in hef ur uppá á bjóða. Fyrsta 
ball ið fyr ir 8.  10.bekk var í gær, 11. sept em ber í Haga
skóla, en það var hið ár lega haust ball.

Fé lags mið stöð in Frosti kom in í nýtt hús næði

Í vax andi um hverf is vit und 
eykst stöðugt fjöldi þeirra sem 
velja sér ann an ferða máta en 
bíl, sé þess ein hver kost ur. Notk
un reið hjóla fer vax andi og á 
mark aði eru einnig kom in raf
magns reið hjól sem auð veld
ar ferða lag ið, ekki verð ur eins 
erfitt að hjóla. 

Ragn ar Krist inn Krist jáns son 
rek ur rafmgns hjóla versl un ina 
Raf magns hjól að Fiski slóð 45 og 
er þar með hol lensk gæða hjól af 
gerð inni Qwic. ,,Raf hlaða end
ist frá 55 km upp í 110 km, allt 

eft ir þvi hversu erfitt lands lag
ið er. Hjól in kosta frá 289 þús
und upp í 389 þús und, sem er 
hjól af gerð inni Trend sem hefur 
hlot ið mörg verð laun. Það fylg
ir hjól un um allt, s.s. still an legt 
stýri, ljós, bjalla, hlíf ar, góð ur 
lás og margt fleira. Því má ekki 
gleyma að þetta er reið hjól með 
að stoð, ekki mót or hjól með 6 
mis mun andi þung þrep. Það 
er því létt að hjóla, eng inn þarf 
að koma sveitt ur í vinn una,” 
seg ir Ragn ar Krist inn.

Raf magns reið hjól er 
um hverf is vænn kost ur

Ragnarmeðeitthjóliðfyrirutanverslunina.
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.
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Vertu með okkur

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.



Þriðja kyn slóð in er hug tak 
sem far ið er að ryðja sér til 
rúms í um ræð um um mál efni 
eldri borg ara eða fólks sem 
er við eða búið að ljúka hinu 
hefð bundna starfs skeiði. Þessi 
hug mynda fræði hef ur náð til 
Ís lands því fyrstu U3A sam tök in 
voru stofn uð hér á landi í mars 
á liðnu ári. Þetta sjón ar horn á 
síð ari hluta mannsæv inn ar fel
ur í sér mögu leika til að auka 
líf gæði fólks sem hef ur lok ið 
hefð bundn um störf um en býr 
að góðri heilsu og starfs kröft um.

U3A er skamm stöf um fyr ir The 
Uni versity of the Third Age eða 
há skóli þriðja ald urs ins. U3A er 
hluti af al þjóð legri hreyf ingu sem 
nú hef ur náð hing að til lands. 
Fyrstu U3A sam tök in voru stofn
uð í Frakk landi fyr ir 40 árum og 
hafa síð an breiðst út til í 30 til 
40 landa víðs veg ar um heim inn. 
Starf U3A Reykja vík bygg ir á hug
tak inu „að læra svo lengi sem lif
ir“. Starf ið fer fram í hóp um sem 
taka fyr ir við fangs efni sem hóp
arn ir velja sjálf ir eft ir áhuga sviði 
þeirra sem í þeim eru. Ekki eru 
sett skil yrði fyr ir þátt töku og eng
in próf eru tek in. Með þátt töku í 
starfi U3A Reykja vík er hægt að 
fræð ast í góð um fé lags skap, eign
ast ný áhuga mál og mynda ný 
tengsl jafnt inn an lands sem utan.

Hver er þriðja kyn slóð
in? – hvern ig þarf hún að 
bregð ast við?

Þor leif ur Gunn laugs son vara
borg ar full trúi  hef ur unn ið að 
mál efn um eldra fólks með
al ann ars og kynnt sér starf
semi þriðju kyn slóð ar há skól ans. 
Hann seg ir þessa nálg un mjög 
áhuga verða. „Segja má að venju
legri mannsævi standi sam an 
af þrem ur kyn slóða bil um. Hið 
fyrsta tek ur til bernsk unn ar og 
ung dóms ár anna, næsta til hinn
ar hefð bundnu starfsæfi og hið 
þriðja þeg ar þeim hluta æv inn
ar lík ur. Ég hef veitt því eft ir tekt 
í sam skipt um mín um við þenn
an þjóð fé lags hóp að eldri borg
ara hug tak ið fer í taug arn ar á 
mörg um. Fólk á þessu ævi skeiði 
stend ur sam an af mjög fjöl breytt
um hópi. Ytri sem innri að stæð
ur þess eru marg breyti leg ar og 
helg ast af ýms um þátt um á borð 
við heilsu far, efna hag, og öðru 
en stóra breyt ing in er að við kom
andi hætt ir að að vinna.

Fólk sett í skil greinda 
kassa

Þor leif ur seg ir okk ur tamt að 
setja fólk inn í fyr ir fram skil
greinda kassa en þeir eigi alls 
ekki við þeg ar kem ur að þessu 
ævi skeiði. „Lífslík ur fólks eru 
mun lengri en var á árum áður. 
Þar kem ur bætt og auk in lækn is
fræði leg þekk ing og heilsu gæsla 
til sög unn ar en einnig ýms ir aðr
ir þætt ir. Færri hafi unn ið mikla 
erf ið is vinnu og eru lík am lega illa 
farn ir af þeim sök um og margs
kon ar lík am legt og and legt við
hald á sér stað sem var til tölu
lega óþekkt á árum áður. Í dag 
get ur fólk orð ið 90 til 100 ára án 
þess að lenda í mikl um heilsu
fars leg um vand ræð um. Þess ar 
breyttu að stæð ur og hug mynd
ir um ald urs mörk fólks liggja að 
baki því sem U3A eru að fást við. 

Á þeirra veg um er ver ið að 
setja upp ýmis prógrömm sem 
fólk get ur val ið. Þessi hug mynda
fræði hef ur nú náð hing að til 
lands og voru fyrstu U3A sam
tök in stofn uð hér á landi fyr ir 
rúmu ári en þau hafa tengsl við 
hina al þjóð legu hreyf ingu. Þetta 
er mjög áhuga vert vegna þess 
hversu eldra fólk er al mennt orð
ið frískara en áður en þarf að 
takast á við ýms ar breyt ing ar í 
lífi sínu burt séð frá heilsu fari og 
starfs getu.“ 

Ekki hár ald ur
Þor leif ur seg ir að marg ir sem 

náð hafa 67 ára aldri eða að fylla 
sjö ára tugi séu full frískt fólk með 
góða vinnu getu og marg ir kjósa 
að geta ver ið leng ur á vinnu
mark aði. Margt af fólki á þessu 
ald urs skeið búi yfir mik illi reyn
slu og hafi margt fram að færa 
á vinnu mark aði. Af þeim sök um 
þurfi að gefa fólki kost á ákveðnu 
vali varð andi starfs lok  til dæm
is frá 67 ára til 72. Marg ir hlakki 
líka til starfs lokanna og séu bún
ir að und ir búa þau á ýmsa vegu 
á með an aðr ir hafa full an hug 
á að starfa leng ur. „Ég lít á val 
af þessu tagi sem mann rétt indi 
og til bóta fyr ir sam fé lag ið.“ En 
hvað tek ur við að lokn um stafs
degi. Þor leif ur seg ir að fólk þurfi 
oft af fara í gegn um hálf gerð an 
frum skóg af lög um og regl um 
sem geti ver ið flók in og ill skilj an
leg þeim sem ekki hafa lest ur og 
túlk un laga að at vinnu. Fólk þurfi 
því stund um lög fræði að stoð til 
þess að finna rétt sinn í sam fé
lag inu. „Ég tel það kröfu fólks að 
lög og regl ur séu að gengi leg og 

sett fram á manna máli þannig 
að flest ir geti skil ið þau. Sjálfs á
kvörð un ar rétt ur inn sem er mik il
væg ur þarf að vera rík ur.“

Fjár hags á hyggj ur auka á 
van líð an

Þor leif ur bend ir á að marg ir 
lækki í tekj um þeg ar starfs degi 
lýk ur. Þótt fólk eigi eft ir launa rétt 
jafn ast hann oft ekki á við þær 
tekj ur sem það hafði áður. Sum
ir búi að góð um efn um en aðr ir 
hafi ekk ert ann að en grunn líf eyri 
fyr ir sig að leggja. „Þarna get ur 
ver ið um veru leg an að stöðumun 
að ræða og þeir sem lækka í 
tekj um þurfa oft að gera mikl ar 
breyt ing ar á venj um sín um og 
neyslu hátt um. Margt eldra fólk 
tap aði sparn aði í hrun inu. Til 
dæm is fólk sem átti fjár muni í 
hluta bréf um og í hin um svoköll
uðu pen inga mark aðs sjóð um sem 
bank arn ir komu á fót. Eldra fólk 
hef ur líka oft áhyggj ur af börn
um sín um og jafn vel barna börn
um sem töp uðu fjár mun um í 
banka hrun inu. Af kom end ur voru 
líka að tapa. Eldra fólk var ef til 
vill búið að selja stóra eign og 
minnka við sig og lagði ein hverja 
fjár muni af kom end um sín um til 
handa sem rýrn uðu eða hurfu í 
hrun inu eft ir því hvern ig þeim 
var kom ið fyr ir. Þeg ar fólk er 

hætt að vinna og býr ein göngu 
við líf eyr is greiðsl ur hef ur það 
fáa mögu leika til þess að rífa sig 
upp. Fjár hags á hyggj ur fólks á efri 
árum auka oft á van líð an þess 
og sá hóp ur sem býr við þær er 
hlut falls lega stærri en áður. Því 
er að mörgu að hyggja þeg ar mál
efni eldra fólks eða þriðju kyn
slóð ar inn ar eru ann ars veg ar. 
Þar er fjár hags lega hlið in eitt en 
fé lags lega hlið in sem oft er tengt 
starfs lok um ann að og þar kem ur 
starf U3A eða há skóla þriðju kyn
slóð ar inn ar til sög unn ar.“ 

Hjúkr un ar heim il ið – 
hvenær verð ur það lausn

Eitt af því sem snert ir þriðju 
kyn slóð ina eru hjúkr un ar heim
il in og hvenær fólk þarf á þjón
ustu þeirra að halda. Þor leif ur 
seg ir það op in bera stefnu hér á 
landi að fá fólk til þess að vera 
sem lengst heima. Það hafi tvo 
kosti. Ann ars veg ar þann að flest
ir dvelji eins lengi á heim il um 
sín um og þeir geta sem er mun 
kostn að ar m inna fyr ir sam fé lag ið. 
Hinn sé sá að flytj ast á hjúkr un ar
heim ili eða sam bæri lega stofn un 
þeg ar fólk get ur ekki ann ast um 
sig vegna sjúk dóma eða hrörn
un ar. Hann seg ir að þetta haf 
reynst vel og fólk kunni al mennt 
að meta að því sé gert kleyft að 

dvelja eins lengi heima og unnt 
er og þá komi heima þjón ust an 
til. Einn vandi brenni þó dá lít
ið á núna. Hann sé sá að þeg ar 
ein stak ling ur í hjóna bandi þarf á 
um önn un hjúkr un ar heim il is að 
halda en maki hans býr við fulla 
heilsu. 

Vist un ar mat ið veld ur 
vanda

„Í nú gild andi kerfi ræð ur svo
kall að vist un ar mat því hvort þörf 
er tal in fyr ir að fólk fái pláss á 
hjúkr un ar heim ili,“ held ur Þor
leif ur áfram. Þeg ar að eins ann ar 
að il inn þarf á því að halda, eins 
og oft ast er,  koma fram vand
mál um að skiln að eins og við 
þekkj um úr ný legri um ræðu. Mér 
finnst skipta máli að taka á þess
um vanda vegna þess að þarna 
er um sjálfs á kvörð un ar rétt fólks 
að ræða. Til finn ing ar fólks eru 
held ur ekki á eina vegu í þess um 
efn um. Marg ir eru bún ir að vera 
með sjúk ling jafn vel til margra 
ára á heim il inu og vilja ekki flytja 
með hon um inn á hjúkr un ar heim
ili held ur dvelja áfram í heima
hús um og halda sam bandi við 
ást vin sinn það an eft ir því sem 
kost ur er. 

Tvö föld inn lögn má því ekki 
verða að kvöð held ur verð ur 
að hafa ákveð inn sveigj an leika í 
þessu vegna þess að aðr ir vilja 
fylgja ást vini sín um inn á stofn
un þeg ar hann get ur ekki leng ur 
not fært sér heima hlynn ing una. 
Ann ar vandi er að við búum ekki 
við nægj an lega góða heima hlynn
ingu og þar er eink um fjár skorti 
um að kenna. Hér í Reykja vík er 
búið að þrengja mjög að þess
um mála flokki. Ráðn inga bann er 
að ein hverju leyti  í gildi og ill
mögu legt að fá fólk til af leys inga. 
Þrif eru eldra fólki oft erf ið þótt 
það geti ann ast um sig að öðru 
leyti. Þarna þurf um við að taka 
til hend inni vegna þess að heims
þjón ust an verð ur alltaf ódýr
ari en inn lögn á stofn an ir auk 
þess sem hún get ur lengt þann 
tíma um tals vert sem eldra fólk 
og las burða get ur búið heima. 
Þetta teng ist allt sam an. Starfs
geta fólks, heilsu far, efna hag ur 
og hvern ig það get ur var ið þess
um hluta æv inn ar á sem best
an máta. Þarna kem ur há skóli 
„þriðju kyn slóð ar inn ar“ til sög
unn ar ásamt ýmsu öðru.“
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Nýj ung í mál efn um eldra fólks

ÞorleifurGunnlaugsonvaraborgarfulltrúi.

Þetta teng ist allt 
sam an. Starfs geta 

fólks, heilsu far, efna
hag ur og hvern ig það 
get ur var ið þess um 

hluta æv inn ar á sem 
best an máta.
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Tann lækn inga stofa Vestur
bæjar er að Sól valla götu 84, við 
horn ið á Ána naust um. Að staða 
er fyr ir sex tann lækna. Börkur 
Thoroddsen, Mar grét  Mar ía 
Þórðardóttir, Birg ir Pét urs son 
og Örn Guð munds son starf a 
á stof unni ásamt Lilju Ragn ars
dótt ur tann fræð ingi. Ekki er 
ljóst nú hver sjötti tann lækn ir
inn verð ur en einnig verð ur 
starf andi að stoð ar fólk í mót töku 
og á klín ink. 

Ekki hef ur ver ið tann lækn ir 
starf andi á svæð inu frá Eiðis torgi 
að Þing holt um í nokk ur ár. 

Börk ur seg ir að áhersla sé lögð 
á að veita skjól stæð ing un um sárs
auka laus ar, nú tíma tann lækn
ing ar í ör uggu um hverfi þar sem 
ýtr ustu smit gát ar er gætt. Í fyrstu 
heim sókn fer fram skoð un ásamt 
því, að ástand munns og tanna 
er greint og met ið. Sé með ferð ar 
þörf er gert grein fyr ir henni. Eng in 
með ferð fer fram í fyrsta tíma 
nema verkja still andi með ferð ar sé 
þörf. Ein að ferð in til þess að það 
mark mið ná ist er að nota ,,Wand” 
deyf inga tækn ina.

,,Góð ar tenn ur eru gulli betri. 
Betri er heil tönn en vel fyllt. Því 
leggj um við áherslu á tann vernd. 

Með góð um for vörn um má draga 
úr þörf á kostn að sömum að gerð
um. Mark mið okk ar og skila boð til 
skjól stæð inga okk ar er eft ir far andi:
• Að öll með ferð sé sárs auka

laus.
• Að þú sért alltaf verkja laus.
• Að þú hald ir tönn un um heil um 

allt líf ið.
• Að þú haf ir fal legt bros.
• Að þú njót ir þess að tyggja.
• Að koma í veg fyr ir bólg ur í 

tann holdi
• Að með höndla tann skemmd ir 

á byrj un ar stigi.

Tann lækna stofa tek in til
starfa að Sól vall ar götu 84

Börkur Thoroddsen tannlæknir, Adda Gerður Árnadóttir aðstoðar
maður á klínik (klínikdama), Lilja Ragnarsdóttir tannfræðingur og
BryndísRánBirgisdóttiraðstoðarmaðurímóttökuogáklínik

- fyrsta tann lækna stof an frá Eiðis torgi í Þing holt í mörg ár

Laugarnar í Reykjavík

Sími: 411 5000   •  www.itr.is

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

550 kr.

130 kr.
Fullorðnir

Börn

Fyrir 
líkama 
og sál

Sími: 411 5000   • www.itr.is
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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

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Í um ræð unni um hæg sæld og ham ingju sam fé laga 
kem ur hug tak ið hag vöxt ur upp ít rek að. En er þetta 
gott hug tak til að lýsa þroska sam fé lags og vellíð an 
íbú anna? Sí fellt fleiri ef ast nú um að svo sé. Fé lags
legt ör yggi, kynja jafn rétti, góð mennt un og heil næmt 
um hverfi er ekki mælt með hag vexti. Hins veg ar 
veld ur fjölg un slysa auk um hag vexti og sömu leið
is fast eigna ból ur, ágeng nýt ing nátt úru auð linda og 
sömu leið is of neysla og sóun.

Hvern ig met um við þá hvort við erum á réttri 
leið? Hvern ig met um við líð an al menn ings, íbú anna? 
Hvern ig met um við raun veru leg lífs gæði? Hvern ig 
líð ur fólki í frí tím an um, í vinn unni og á heim il inu? 
Hvern ig er heils an? Hver eru nátt úru gæð in?

Hag vöxt ur inn einn virð ist oft vera eina og æðsta 
póli tíska mark mið ið en það dug ar ekki. Í góðu og 
grænu sam fé lagi lít um við til fleiri þátta. Við lít um til 
þess að nýt ing auð lind anna sé sjálf bær og nátt úr an 
njóti vafans, stuðl um að fé lags leg um jöfn uði, opnu 
og lýð ræð is legu sam fé lagi án for dóma og setj um 
raun veru leg lífs gæði íbú anna í for grunn. 

Hag vaxt ar hyggj an nálg ast trú ar brögð en er 
af staða sem ógn ar fram tíð mann kyns ins ef hún ein 
ræð ur för. Við þurf um að halda stjórn völd um við 
efn ið og taka fleiri þætti með í reikn ing inn fyr ir börn
in og fram tíð ina.

Þeg ar borg er stjórn að þarf 
græn fram tíð að vera bæði leið
ar ljós og mæli kvarði. Þeg ar 
ákvarð an ir eru tekn ar um skipu
lag og orku mál eða mennta og 
vel ferð ar mál  þarf að hugsa til 
fram tíð ar og stand ast freist ing ar 
til skamms tíma. Vinstri hreyf
ing in – grænt fram boð hef ur 
ít rek að sýnt að hún þor ir þeg ar 
aðr ir þegja og ótt ast ekki gagn
rýni. Flokk ur sem bygg ir á sjálf
bærni legg ur áherslu á fé lags
leg an jöfn uð og efna hags leg an 
stöð ug leika á öll um svið um. 
Jafn rétti kyn slóð anna er mark
mið. Lífs gæði og gott sam fé lag til fram tíð ar skipt ir 
ekki minna máli en að stæð ur okk ar sem nú byggj um 
þetta sam fé lag.

Kom andi sveit ar stjórn ar kosn ing ar snú ast ekki 
bara um næstu fjög ur ár. Þær snú ast um græna 
fram tíð.

SvandísSvavarsdóttir
formaðurþingflokksVinstrihreyfingarinnar–græns

framboðs

,,Í góðu og grænu sam fé lagi
lít um við til fleiri þátta“

Samstarfshópur
um forvarnir

-segirSvandísSvavarsdóttiralþingismaður

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.

Svandís
Svavarsdóttir.
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www.kr.is

KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Tvö-núll sig ur KR á ÍA í úr slita-
keppni 1. deild ar kvenna í knatt-
spyrnu dugði ekki til að end ur-
heimta sæt ið í Pepsi-deild inni 
á næsta ári. ÍA vann 3-0 á Akra-
nesi á laug ar dag og því 3-2 sam-
an lagt. Viður eign in tap að ist í 
slök um leik á laug ar dag. 

Shakira Dunc an og Christ ina 
Murray komu KR í 20 fyr ir hlé 
en það vant aði þetta þriðja mark 
til að jafna viður eign ina. Upp haf
smín út ur seinni hálf leiks lof uðu 
góðu. Shakira fékk dauða færi eft ir 
fá ein ar sek únd ur en varn ar menn 
ÍA komu í veg fyr ir mark. Á næstu 
mín út um fékk Stef an ía tvö færi 

en skot in voru ekki á rammann. 
Meiri hluti þess sem eft ir lifði af 
leikn um fór fram á vall ar helm ingi 
ÍA en KRing um gekk illa að búa 
til færi. Áfall ið að sitja eft ir í 1. 
deild inni er ekki minna en áfall ið 
að falla úr Pepsideild inni haust ið 
2011. En koma tím ar og koma ráð, 
og nýtt mót sum ar ið 2014.

KR skor aði 74 mörk í 1. deild
inni í sum ar. Flest mörk skor uðu 
Shakira Dunc an 17, Christ ina 
Murray 12, Sig ríð ur Mar ía Sig urð
ar dótt ir 8, Sonja Björk Jó hanns
dótt ir 8, Stef an ía Páls dótt ir 6, 
Sig rún Inga Ólafs dótt ir 5, Melissa 
Marie Ort iz 4 en aðr ar færri.

KR tókst ekki að end ur heimta 
sæt ið í PEPSI-deild kvenna

ChristinaMurrayskorargegnÍA.

Kvenna lið KR er nú á fullu að 
und ir búa sig fyr ir kom andi tíma-
bil í körf unni. Breyt ing ar hafa 
orð ið á lið inu frá síð asta keppn-
is tíma bili og þjálf ara skipti urðu 
í sum ar þeg ar Yngvi Gunn laugs-
son tók við af Finni Frey Stef áns-
syni. 

Yngvi er að hefja sitt þriðja ár 
í KR en hann gerði Hauka stúlk ur 
að Ís lands meist ur um árið 2009. 
Varn ar mað ur inn sterki Guð rún 
Gróa Þor steins dótt ir hef ur söðl
að um og mun spila und ir merkj
um Snæ fells næsta tíma bil og 
Hrafn hild ur Sæv ars dótt ir hef ur 
lagt skóna á hill una í bili. Á móti 
hafa KRing ar feng ið þær Berg
dísi Ragn ars dótt ur og Berg þóru 
Tóm as dótt ur frá Fjölni, en sú fyrr
nefnda var í æf inga hópi Alands
liðs ins fyr ir Smá þjóða leik ana í 
sum ar. Berg þóra er dótt ir fyrr ver
andi lands liðs manns ins Tómas
ar Holton og er líkt og fað ir sinn 
mjög fram bæri leg ur spil ari.

Auk þeirra mun KR tefla fram 
nýj um út lend ingi, en bak vörð ur
inn Kelli Thomp son hef ur samið 

um að leika með þeim svarthvítu 
á þessu tíma bili. Kelli á að baki 
far sæl an fer il með UNLVhá skól
an um þar sem hún skor aði 18,2 
stig að með al tali síð asta árið sitt. 

Greini legt er að spenn andi tíma
bil er framund an hjá stelp un um 
í KR en fyrsti leik ur í Ís lands mót
inu er úti leik ur gegn Val þann 
9. októ ber nk.

StyttistífyrstaleikáÍslandsmótinuíkörfuboltakvenna:

Á þriðja tug borð tennis manna 
úr KR fóru í sum ar til Ostende í 
Belg íu, þar sem tek ið var þátt í 
al þjóð lega flæmska borð tennis-
mót inu 16. - 20. ágúst sl. Skráð-
ir kepp end ur úr KR voru 24 og 
tóku bæði for eldr ar og far ar-
stjór ar þátt í fjöl breyttri keppni 
á mót inu. Þetta er lík lega stærsti 
borð tenn is hóp ur frá KR sem 
hef ur far ið til keppni er lend is, 
í rúm lega 40 ára sögu deild ar-
inn ar. Ferð in þótti heppn ast ein-
stak lega vel og nutu kepp end ur 
þess að fara á fal lega strönd bæj-
ar ins að keppn is dög um lokn um.

Kepp end ur frá KR voru Auð
ur Tinna Að al bjarn ar dótt ir, Ár sól 
Arn ar dótt ir, Bjarni Thor Kára son, 
Breki Þórð ar son, Dag ur Benja min 
R. Kjart ans son, Dav íð Jóns son, 
Ein ar Geirs son, Ell ert Krist ján 
Ge orgs son, El var Kjart ans son, 
Ge org Lúð víks son, Guð jón Páll 
Tóm as son, Guð rún Ólafs dótt
ir, Hrafn hild ur Þor valds dótt ir, 
Jó hann es Kári Yngva son, Karl 
A. Claes son, Kári Ár manns son, 
Kári Mím is son, Kjart an Skarp héð
ins on, Pét ur Gunn ars son, Pét ur 
Mart einn Tóm as son, Sig rún Ebba 
Tóm as dótt ir, Skúli Gunn ars son, 
Sveina Rósa Sig urð ar dótt ir og 
Tómas Ingi Shelton.

Æf ing ar hófust 2. sept em ber 
sl. og hafa all ir kost á að prófa 
að koma á tvær æf ing ar sér að 
kostn að ar lausu. Byrj end ur, 
stelp ur, æfa á mið viku dög um kl. 
15:4016:40 og föstu dög um kl. 
14:2015:20 í Bsal KR, byrj end
ur, strák ar, æfa á mið viku dög um 

kl. 14:4015:40 og föstu dög um kl. 
14:2015:20 í sama sal.

Sér stak ar öðlinga æf ing ar fara 
fram á þriðju dög um kl. 20:30
22:00 í íþrótta húsi Haga skóla, og 
æfa þar ýms ir for eldr ar í deild
inni og fleiri sem vilja spreyta sig í 
skemmti leg um fé lags skap.

Stór hóp ur KR-inga keppti á
al þjóð lega flæmska borð tennis mót inu

HópurinnsemfórtilBelgíu.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00
Fimmtudaga

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

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

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

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

KR með nokkra nýja
leik menn og nýj an þjálf ara

Lið KR fyrir æfingaleik gegn Stjörnunni fyrir skömmu. Á líðsmynd
inavantarfyrirliðannHelguEinarsdóttur, ÍnuMaríuEinarsdótturog
ElínuÞóruHelgadóttur.



áður 1.698 kr/kg

1.494

áður 449 kr/pk

kjötbúðingur
490 gr

296

áður 2.138 kr/kg

grísa mínútusteik
fersk

1.689

áður 499 kr/pk

Þvottaefni blenda
sensitive 1.17

299

áður 79 kr/stk

appelsínusafi
Calypso 200ml
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lambalæri 
ferskt - nýslátrað

Kræsingar & kostakjör

12%
afsláttur

21%
afsláttur

50%
afsláttur

40%
afsláttur

áður 1.198 kr/pk

Hakkbollur
1kg

899

áður 229 kr/stk

Croissant
m/osti og skinku

160
áður 359 kr/kg

gulrófur
íslenskar

180

25%
afsláttur

30%
afsláttur

34%
afsláttur

25%
afsláttur

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




