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Vesturbæjarútibú við Hagatorg

8. tbl. 17. árg.

PANTAÐU Á
DOMINO’S APP

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

SÍMI 58 12345

OPIÐ

allan sólarhringinn
á Eiðistorgi
Gröndalshús bíður nú uppgert eftir því að komast í hóp félaga við Vesturgötu.

Gröndalshús flutt í Grjótaþorpið
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

- bls. 4-5
Viðtal við Pálínu
Magnúsdóttur
borgarbókavörður

Grönd alsh ús verðu r flutt í
Grjótaþorpið og staðsett á með
al anna rra eldri húsa. Húsi ð
stóð áður ofar við Vesturgötu
en var flutt þaðan til gleymslu
fyrir nokkru. Fljótlega verður
hafist handa um undirbúning
á lóði nni við Vestu rg ötu 5a.
Steyptur verður kjallari undir
húsið en gert er ráð fyrir að að
flutningurinn á hinn nýja stað
fyrir geti orðið fyrir lok þessa
árs.
Reykjav íku rb org keypti hús
ið á sínum til varðveislu vegna
menningarsögulegs gildis þess
en það á sér yfir 130 ára sögu.

Sigu rðu r Jónss on járns miðu r
byggði húsið árið 1881 úr timbri
sem barst til Íslands með gríðar
stóru skipi sem rak mannlaust
um hafi ð og stranda ði í Höfn
um. Sigu rðu r bjó í húsi nu og
hafði þar einnig járnsmiðju sína
til 1888 en þá eigna ði st Bene
dikt Grönd al húsi ð. Efti r það
var það jafnan kennt við hann
og nefnt Gröndalshús. Eftir að
húsi ð var flutt var ytra byrði
þess endurgert og tekið mið af
uppr unal egu útl iti og byggi ng
arstíl við þá vinnu. Í framhaldi
af flutningnum nú verður geng
ið endanlega frá öllu ytra byrði

hússins og lóð en áætlað er að
þeim framkvæmdum verði lokið
í júní 2015. Nokkurt tímabund
ið rask verður vegna flutnings
hússins. Flytja þarf tré og steina
við götu en hvort tveggja verður
endurnýtt. Göngustíg milli húsa
frá Hlaðvarpahúsi verður lokað
tímabundið og þar kemur vinnu
skúr til bráðabirgða. Í frétt frá
Reykjavíkurborg kemur fram að
áhersla verði lögð á snyrtilega
umg engni á verks tað og með
öryggi vegfarenda í huga verður
vinnusvæðið girt af.

Glæsilegur heimilismatur
alla daga frá 10.30 til 20.00
ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30.

Góð þjónusta – Hagstætt verð
- bls. 10
Hverfishátíð í
Skerjafirði
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

Lambakjötstilboð!
Lambaprime
Lambafilet
Lambalundir

úr kjötborði

úr kjötborði
úr kjötborði

2.998.- kr kg
3.989.- kr kg
4.489.- kr kg

helgina 21.-24. ágúst
- meðan birgðir endast
Sími 551-0224
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b o r g a r f r é t t i r
Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Eiðistorgi 13-15 • 170 Seltjarnarnes • Pósthólf 172
Ritstjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
Netfang: thordingimars@gmail.com
Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298

Vill að borgin reki
heilsugæsluna

Heimasíða: borgarblod.is

bót við fjölbreitt net göngu-  og
hjólastíga í borginni og liggur að
hluta til í gegnum fallegt skóg
lendið í Öskjuhlíð.

Verkefni á Vitatorgi

Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson

Samþykkt hækkað
ris og svalir við
Hólavallagötu 3

Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Morgunblaðið
8. tbl. 17. árgangur
Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

Hjartað í Vesturbænum

K

R varð bikarmeistari í fótbolta á dögunum við mikinn fögn
uð félagsmanna og margra Vesturbæinga. KR var stofnað á
tímum þegar miklar þjóðfélagsbreytingar voru að eiga sér
stað. Þegar fyrstu árbik þess nútíma sem við þekkjum voru við sjón
arrönd. Íslendingar voru að kynnast félögum og félagasamtökum og
þeir voru líka að kynnast íþróttum sem tóku að festa sig í sessi að
glímunni undanskildri sem landsmenn höfðu áður þekkt.

E

ngin aðstaða var til fótbolta eða annarrar íþróttaiðkunar á þeim
tíma. Leikmenn urðu jafnan sjálfir að tína grjót af melum þar
sem leikið var áður en hægt var að flauta til leiks. Í fyrstu var leik
ið á Grímstaðaholti en síðar varð hinn fornfrægi Melavöllur til þar
sem Þjóðarbókhlaðan stendur nú. Þar má segja að vagga fótbolta
hafi risið hér á landi. Eftir að þriðji hluti Vesturbæjarins reis vestan
Hofsvallagötu og við Kaplaskjól var núverandi fótboltavöllur byggð
ur og félagsaðstaða við Frostaskjól. KR hefur ekki yfir yfirbyggðum
velli að ráða – ekki enn að minnsta kosti en hvað framtíðin ber í
skauti í þeim efnum er ekki gott að segja til um.

Dagur B. Eggertsson, borgar
stjóri Reykjavíkur, vill að Reykja
víkurborg reki heilsugæsluna í
borginni, með sama sniði og ver
ið hefur á Akureyri, en þar hefur
hún verið rekin samkvæmt sér
stökum þjónustusamningi við rík
ið og verið samþætt annarri þjón
ustu. Dagur segir á Facebook-síðu
sinni að hann vilji eindregið að
heilsugæslan í Reykjavík flytjist
til borgarinnar. Hann segir „Akur
eyrar-módelið“, þar sem öll nær
þjónusta sé á einni hendi, vera
framt íða rr ekstra rf yri rk omul ag
heilsugæslu, og einu heildstæðu
framtíðarsýnina sem víðtæk sam
staða sé um.

Fjölmenni í gleði
göngunni

S

aga KR greinir frá skini og skúrum eins og gengur í sögu íþrótta
félaga. Sigrar og töp skiptast á en Vesturbæingar hafa jafnan
verið tryggir að standa með sínu félagi. Sigur KR í bikarkeppninni nú
var þeim kærkomin síðsumargjöf. Í 115 ára sögu þessa félags hefur
það verið hjartað í Vesturbænum og verður það trúlega svo lengi
sem fótbolti verður spilaður hér á landi.

Í

Fjölbreytt hafnarlíf

þessu tölublaði Vesturbæjarblaðsins er rætt við Gísla Gíslason
framkvæmdastjóra Faxaflóahafna. Í viðtalinu lætur Gísli þau sjón
armið í ljós að gamla höfnin eigi að fá að lifa sem höfn. Að und
anförnu hafi verið unnið að því að festa höfnina í sessi sem höfn á
sama tíma og fjölbreytt starfsemi hafi verið að festa þar rætur.

V

esturbæjarblaðið tekur af heilum hug undir þessi sjónarmið
Gísla. Mikilvægt er að fjölbreytt hafnarlíf fái að þróast á þessum
slóðum þaðan sem Reykjavíkurborg óx frá sjávarsíðunni á sínum
tíma. Skipakomur, fiskvinnsla og önnur hafnarstarfsemi á sem best
að geta þróast í samfélagi við aðrar atvinnugreinar; verslun og við
skipti, menningarlíf og síðast en ekki síst íbúabyggð.

Þ

ess sér nú þegar ýmis merki að mismunandi atvinungreinar eru
að eflast á hafnarsvæðinu. Fyrirhuguð er frekari íbúðabyggð
sem er af hinu góða. Hví skildi fólk ekki vilja búa í nágrenni öflugs og
fjölbreytts hafnarlífs. Gamla höfnin er ein af perlum Vesturbæjarins.
Vonandi verður sú slóð fetuð þar sem þegar hafa verið stígin spor.

ar þungavinnuvélar verði þrifnar
áður en þær yfirgefa byggingar
stað. Samráð skal haft við bygg
inga rf ullt rúa um staðs etni ngu
búnaðarins.
Samþykktin fellur úr gildi við
útg áfu á endanlegu byggi nga r
leyfi.

Borgarbúar fjölmenntu í mið
borgina þegar gleðigangan fór af
stað um tvöleytið í sól og blíð
viðri laugardagin 9. ágúst. Talið
var að um áttatíu þúsund manns
hafi verið í miðborginni að njóta
gleðinnar. Miðborgin iðaði af lífi
þegar gleðigöngunni lauk við Arn
arhól og er óhætt að fullyrða að
hún hafi verið afar glæsileg og
tekist vel í góða veðrinu.  

Nýr hjólastígur

Nýr tvíbreiður hjólastígur hefur
verið tekinn í notkun í Öskjuhlíð.
Stígurinn er við hlið göngustígs
sem liggur frá Flugvallarvegi að
bílastæðum Háskólans í Reykja
vík.   Hjólastígurinn er 2.5 metra
breiður. Einfaldur áningarstaður
hefur síðan verið gerður á stíga
mótum þar sem stígar frá Per
lunni og Hótel Natura tengjast
göngu-  og hjólastígum. Sett var
ný lýsing meðfram stígnum sem
Orkuveita Reykjavíkur hannaði.
Nýi stígurinn er kærkomin við

Í ágúst hafa nokkrir viðburð
ir verið á Vitatorgi til að draga
fólk að umfram það sem gerist
á venjulegum dögum. Verkefnið
er hluti af „Torg í biðstöðu“, sem
ætlað er að gæða almenningsrými
auknu lífi og koma með hugmynd
ir um nýtingu þeirra. Næstkom
andi laugardag verður boðið upp
á tónleika, dans, hljóðgjörning og
matarmarkað.

Stefán Eiríksson
sviðsstjóri velferð
arsviðs
Borga rr áð hefu r ákveðið að
ráða Stefán Eiríksson sviðsstjóra
velferðarsviðs frá 1. september
næstkomandi. Stefán hefur starf
að sem lögreglustjóri höfuðborg
arsvæðisins frá árinu 2007. Stef
án býr yfir leiðtogahæfileikum og
hefur farsæla reynslu af stjórnun
hjá hinu opinbera til margra ára.  
Á árunum 2002-2006 sem skrif
stofustjóri og staðgengill ráðu
neytisstjóra dóms- og kirkjumála
ráðuneytis og frá árinu 2007 sem
lögreglustjóri höfuðborgarsvæð
isins.

Stækkun við
Fáfnisnes 11

Samþykkt hefur verið að leyfa
að byggja kjalla ra, 1. hæð og
rishæð til suðurs úr járnbentri
steinsteypu og einangrað að utan
með þéttull, koma fyrir þaksvöl
um á 1. hæð og kvist á norður
hlið tvíbýlishússins á lóð nr. 11
við Fáfnisnes.

Takmarkað
byggingarleyfi fyrir
bílgleymslu við
Grandaveg 42

Samþykkt hefur verið takmark
að byggingarleyfi til að steypa
upp veggi á neðri hæð bílgeymslu
ásamt súlu m, millig ólfi bíl
geymslna, sökklum undir plötu og
gólfplötu efri hæðar bílgeymslu
þar sem ekki eru holplötur. Í sam
ræmi við samþykkt umhverfis- og
skipulagsráðs dags. 9. október
2013 skal vélknúinn þvottabúnað
ur vera til staðar á byggingarlóð
sem tryggi að vörubílar og aðr

Samþykkt hefur verið leyfi til að
hækka ris og byggja svalir á bak
hlið, lækka jarðveg við suðurhlið
húss, innrétta nýja íbúð í risi og
hjóla-  og vagnageymslu í kjallara
fjölbýlishúss á lóð nr. 3 við Hóla
vallagötu.  

Samþykktir skilvegg
ir í olíustöð númer 1

Samþykkt hefur verið leyfi til að
steypa skilveggi milli þróa 1, 2 og
3 í olíustöð nr. 1 á lóð við Hólma
slóð.

Inniframkvæmdir
og þakgluggar við
Nesveg 47

Samþykkt hefur verið leyfi fyr
ir áður gerðum breytingum inni
sem eru veggir sagaðir og úti hafa
verið komið fyrir hurð og glugga
á kjallara verönd og fjórum þak
gluggum á suðurhluta þaks við
Nesveg 47.

Stækkun og breyting
ar við Ránargötu 29A

Til umfjöllunar er hjá skipulags
fulltrúa umsókn um leyfi til að
stækka kvist og byggja svalir við
hann, stækka aðaltröppur með
palli, breyta stiga milli kjallara og
neðri hæðar, koma fyrir salernum
og böðum í fjórum svefnherberg
um, breyta inntaki og endurnýja
heimtaugar og heimaæðar í hús
inu lóð nr. 29A við Ránargötu.

Samþykkt íbúð og
sérafnotafletir við
Reynimel 28

Samþykki hefur verið veitt fyr
ir áður gerðri íbúð í kjallara og
skiptingu lóðar í sérafnotafleti
fjölb ýli sh úss á lóð nr. 28 við
Reynimel.

Vesturbæingar

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

Sævar

Bíla- og bátarafmagn

AUGLÝSINGASÍMI:

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

511 1188

Enn einn bikarinn
í Vesturbæinn!
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Íbúar hafa áhyggjur af íbúða
byggingum á N1 lóðinni

hágæða
útimálning
fyrir íslenskar
aðstæður

N1 lóði n við Ægi ss íðu þar sem fyri rh uga ð er að byggja
íbúðahúsnæði.

upp með
að vera í
góðu sam
ráði við
borga rb úa
um veiga
m i k l a r
breyti nga r
á nærum
h v e r f i
þeirra. Íbú Vala Ingim arsd ótt
ar í grennd ir er einn tengiliður
i n n i v i ð íbúa á svæðinu.
lóð bensín
stöðvarinn
ar við Ægisíðu keyptu sín hús og

íbúðir í þeirri trú að þarna væri
í gildi skipulag sem gerir ráð fyr
ir verslunar-  og þjónustsvæði en
ekki þéttingarsvæði með blokk
um og raðh úsu m,“ segi r Vala.
Skipulagsyfirvöld í borginuni hafa
ekki enn svarað erindi íbúanna
um málið og við munum að sjálf
sögðu ítreka það. Við ætlum ekki
að láta Hofsvallagötuævintýrið og
samráðsleysið í kringum það end
urtaka sig. Við munum boða sjálf
til íbúafundar ef skipulagsyfirvöld
gera það ekki“ segir Vala.

www.borgarblod.is

Bestun Birtingahús

Fél agi ð Ægi ss íða hefu r fest
kaup á lóð og fasteignum N1 við
Ægissíðu 102 en þar hefur verið
rekin bensínstöð um langt ára
bil. Hugmyndir eru uppi um að
á lóðinni verði byggð raðhús
og jafnel stærri fjölbýli. Íbúar
í nág renni nu hafa mikla r og
þungar áhyggjur af því að þarna
verði um að ræða of þétta og
fjölm enna byggð. Íbúa r hafa
sent umhverfis- og skipulagsráði
Reykjavíkur erindi þar sem þeir
lýsa áhyggjum sínum yfir þess
um hugmyndum og óska eftir
því að ráðið upplýsi íbúa um
þær ákvarðanir sem teknar hafa
verið í málinu og óska jafnframt
eftir því að haldinn verði opinn
íbúafundur um skipulag þessa
svæðis sem fyrst.
Vala Ingimarsdóttir er einn af
tengiliðum íbúanna á svæðinu.
Hún hafði þetta að segja um mál
ið. „Fjölm argi r íbúa r í Vestu r
bænum hafa áhyggjur af fyrirhug
uðum byggingaráformum á lóð
bensínstöðvarinnar við Ægisíðu.
Íbúar hverfisins komu af fjöllum
þegar fréttir birtust í fjölmiðlum
í byrjun sumars þess efnis að á
umræddri lóð ætti að rísa íbúða
byggð með raðhúsum og blokk
um‘‘ Vala bendir ennfremur á að
skipulagsyfirvöld í Reykjavík hafa
hvorki haldið almenna fundi til
kynni nga r á þessu m áformu m
né gert nærliggjandi húsum við
vart um þessa miklu breytingu
á skipulagi svæðisins sem mun
óhjákvæmilega hafa mikil áhrif
á nánasta umhverfi. Það sætir
undrun að málið hafi ekki ver
ið kynnt fyrir íbúum í ljósi þess
að nýr meirihluti í borginni lagði

Vitretex

Veljum íslenskt

Virka daga:
Laugardaga:

Opnunartími:

08.00 – 18.00
10.00 – 14.00

Borgartúni 22 Rvk. - Dugguvogi 4 Rvk. - Dalshrauni 11 Hfj. - Furuvöllum 7 Ak. - slippfelagid.is
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Lesskilningurinn
skiptir miklu máli
Á

unda nf örnu m árum
hefu
 r hlutv
 erk
almenningsbókasafna
veri ð að breyta st
frá því að vera söfn
útlána yfir í að vera fjölbreyttar
menningarmiðstöðvar þar sem
áhersla er lögð á menni nga r
mál, alhliða miðlun upplýsinga
og vellíðan fólks. Borgarbóka
safn Reykjavíkur er eitt þeirra.
Safnið er í dag stærsta menning
arstofnun borgarinnar - rekur
fimm söfn í borgarhverfum auk
höfuðstövanna í Grófarhúsinu
við Tryggagötu á mótum Mið- og
Vesturbæjar. Þess utan er bóka
bíllinn Höfðingi og sögubíllinn
Æringi á ferðinni um alla borg.
Pálína Magnúsdóttir er borgar
bókavörður eins og staða for
stöðum anns safni ns heiti r og
stendu r hugt aki ð á gömlu m
merg. Pálína gegndi áður starfi
forstöðumanns bókasafnsins á
Seltjarnarnesi í rúma tvo áratugi
og hóf þar þá þróun og vegferð
sem hún hefur haldið áfram eftir
að hún flutti sig inn fyrir borg
arm örki n. Vestu rb æja rb laði ð
leit við hjá Pálínu á dögunum
og leitaði fróðleiks um safnið og
starfsemi þess.
„Þegar ég kom hingað til starfa
á árinu 2012 hafði ég unnið að
þróun þeirra hugmynda sem ég
hef um bókas öfn og hlutv erk
þeirra – þess hlutverks að vera
alhliða menningarmiðstöðvar og
þannig í takt við tímann því mik
ið vatn hefur runnið til sjávar og
margt breyst í samfélaginu frá
því bókasöfnum var fyrst komið á
fót. Ég hef ákveðna sýn á hlutverk
bókasafnanna og þá staðföstu trú
að söfnin eigi að vera sá staður
þar sem fólk getur komið aflað
sér fróðleiks og skemmtunar og
fundið sér griðastað frá amstri
hversdagsins.“ Pálína segir hlut
verkið tvíþætt. Að vera menning
arstofnun og félagsstofnun ásamt
því að vera upplýsinga-  og þekk
ingarmiðstöð. „Ég tel að margar
leiðir geti legið að þessu mark
miði. Þetta starf verður ekki unn
ið á einum degi heldur er um þró
un að ræða sem þarf að haldast í
hendur við annað sem er að ger
ast í mannfélaginu.“

þess að viðhalda almennu læsi.
Annað sem við erum að gera er
viðbót við það grunnstef í starfi
safnanna og viðleytni þeirra til
þess að fá fólk af öllum gerðum
og stigum til þess að koma. Að
mínu mati er nauðs ynl egt að
nálgast fólk á fleiri vegu. Ekki ein
vörðungu út frá lestrarkunnáttu
heldur út af þeirri fjölbreytni sem
einkennir alla miðlun í dag.“ Pálí
na segir að það þurfi ákveðinn
innri aga til þess að lesa og visst
úthald -  jafnvel til þess að lesa
eina bók í heilu lagi. „Ég er ekki
viss um að allir hafi það og leiti
því í annað – í aðra miðla sem
þeim finnst auðveldara að nema.
Ef fólk les ekki regluega þá tap
ast hæfnin smám saman. Þetta
er eins og að fara í ræktina. Sá
sem hreyfir sig lítið eða ekkert
stirnar. Eins er með lesturinn. Allt
sem menn rækta ekki fjærlægist.  
Hugsanlega er þar að finna hluta
skýringar þess að lesskilningur
virðist fara minnkandi.“   

Pálína Magnúsdóttir borgarbókavörður ásamt móður sinni Sveinbjörgu Símonardóttur.

Úr vöruhúsi í
menningarmiðstöð
Grófarhúsið við Tryggvagötu
var upphaflega byggt sem vöru
hús enda stendur það á miðju
gamla hafna rs væði si ns. Pálína
segir að þegar Borgarbókasafnið
flutti þangað úr íbúðarhúsnæði
við Grundarstíg á aldamótaárinu
2000 hafi opnast ýmsir möguleik
ar til þess að víkka hlutverk þess
og starfsvið út og þeir möguleikar
muni halda áfram að vaxa. „Nú er
áformað að reisa viðbyggingu hér
við Tryggvagötuna og mun safnið
fá hluta hennar til afnota auk þess
sem annar hluti verður nýttur
fyrir íbúðir. Með viðbyggingunni
aukist möguleikarnir enn meira
til þess að vinna að hinu tvöfalda
hlutverk safnsins.“

Lesskilningurinn skiptir
miklu máli
„Eitt af okkar stóru hlutverk
um er að gera fólki auðveldara
að nýta tungumálið og viðhalda

almennu læsi sem stundum er
rætt um að nokkuð vanti á. Ég
er ekki viss um að allir séu sam
mála um að skortur á lesskilningi
sé fyrir hendi eða að um ólæsi
geti verið að ræða en kannanir
sýna að við verðum að gera bet
ur. Kennarastéttinni verður ekki
einni kennt um þetta. Það væri
óréttmætt heldur er þetta hluti af
samfélagsþróuninni. Ég hef stund
um velt því fyrir mér án þess þó
að hafa vísindalegt mat að baki
mér hvort vankunnátta í lestri
eða takm arka ðu r lesskylni ng
ur séu ný af nálinni. Hvort þessi
vandi hafi ef til vill alltaf verið fyr
ir hendi en sé að koma fram bæði
í könnunum og ekki síður fyrir til
stuðlan nýrra miðla einkum inter
netsins þar sem fólk getur tjáð
sig í rituðu máli. Þar kemur glög
gt fram að hæfnin er mjög mis
jöfn bæði til að lesa texta, lesa í
aðstæður og einnig í tjáningunni.“
Pálína segir að farið sé að skil
greina læsi með öðrum hætti en
var.“ Við erum að tala um grunn
læsi, menningarlæsi, læsi á samfé

lagið og jafnvel læsi á fólk. Þannig
er búið að víkka hugtakið út. Við
teljum það eitt helsta hlutverk
okkar að varðveita og efla hæfni
fólks að þessu leyti og hvernig við
nýtum tungumálið.“      

Útlánin verða alltaf
grunnstef
Upp í huga nn kemu r eldri
kona með plastpoka í hönd. Hún
stefnir á bókasafnið og hverfur
í huganum inn í þá veröld sem
er eða ef til vill réttara sagt sem
var. Í pokanum eru nokkrar bæk
ur sem hún er að skila. Ætlar að
fá aðrar að láni. Ef til vill kemur
hún í hverri viku. Ef til vill sjaldn
ar. Er þessi kona með pokann
hætt að koma. Pálína segir svo
alls ekki vera. Útlánin séu og eigi
að vera ákveðinn hluti af starfi
safnsins og þeim heimi sem fólk
gengur inn í þegar það kemur inn
um dyrnar. „Útlánin verða alltaf
grunnstef í starfseminni. Ákveð
inn hluti af starfinu og einn þáttur
upplýsignamiðlunarinnar og til

Þurfum að nálgast fólkið
á staðnum
Pálína segir bókasöfnin vera
hlutlausar stofnanir í samfélag
inu og starfa að miðlum upplýs
inga til allra óháð stærð þeirra
eða stöðu. „Þau eru hluti þeirrar
lýðræðismyndar sem samfélagið
byggir á. Þau eiga ekki að vera og
eru ekki hátimbraðar menningar
stofnanir sem miðla myndbrot
um menningar eða sinna völdum
aðilum. Þau eru allra. Þess vegna
er leitast við að ná til allra samfé
lagsþegna hverjir sem þeir eru og
hvar sem þeir búa. Á því byggist
sú stefna okkar að koma okkur
fyrir og byggja upp starfstöðvar
í hverfum borgarinnar. Þótt við
búum við góða aðstöðu hér við
Reykjavíkurhöfn er langt í frá að
við náum þessu m markm iðu m
héðan af hafnarbakkanum. Þetta
er eins og með matvörubúðina.
Við þurfum að nálgast fólkið á
staðnum.“

Breytingar í Grafarvogi
og Gerðubergi
Stóru úth verfasöfn á veg
um Borga rb ókas afnsi ns eru
í Gerðub ergi í Breiðh olti og

í Grafa rv ogi en Kringla n er
stærsta úthverfasafnið í útlánum
talið. „Þessa dagana erum við að
undirbúa flutning á Grafarvogs
safninu. Það hefur verið til húsa
í kjallara Grafarvogskirkju og er
orðið þröngt um það í dag. Oft
er mikil umferð við kirkjuna eink
um þegar jarðarfarir fara fram
sem gerir aðkomu að safninu erf
iða. Við erum að flytja starfsemi
þess í húsnæði sem World Class
var áður með í Spönginni og við
það stækkar umráðasvæði okk
ar úr 700 fermetrum í um 1200
fermetra og opnar mikla mögu
leika í starfs emi nni Við erum
líka að vinna að miklum breyt
ingu m á umg jörð Gerðub ergs
safnsins. Verið er að taka niður
veggi á milli veitingaaðstöðunnar
í Gerðubergi og safnsins og móta
þannig pláss þar sem fólk get
ur komið, nýtt sér margvíslega
þjónustu safnsins og notið veit
inga. Þetta er liður í því sem ég
var að tala um þegar breytt hlut
verk almenningsbókasafna bar á
góma. Að skapa fólki aðstöðu til
að koma og láta sér líða vel. Þótt
Gerðuberg sé á margan hátt ein
stakt mennigarhús í borgarhverfi
hefur þessa tengingu á milli bóka
safnis, kaffihússins og menningar
miðstöðina vantað. Lengi vel var
ekkert kaffihús í Breiðholti þar
sem um 22 þúsund manns búa og
kaffiaðstaðan í Gerðubergi hafði
með tímanum verið að breytast
í einskonar mötuneyti. Borgar
bókasafn og Menningarmiðstöðin
Gerðuberg sameinast um áramót
in í eina stofnun og ætlum við að
breyta skipuriti safnsins í kjölfar
ið og stofna deild sem mun sinna
viðburðum og fræðslu innan þess
ramma sem Gerðub erg starfar
sem alhliða mennigarhús.“
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Ljóðaslammið – viður
kenning á degi íslenskrar
tungu
Borgarbókasafnið hefur staðið
fyrir ýmsum viðburðum á und
anförnum árum. Viðburðum sem
tengjast bókum og lestri en farn
ar nýjar leiðir við að koma inni
haldi þeirra á framfæri. Eitt af því
er Ljóðas lamm ið. Ljóðas lamm
– hvað er það? Er það eitthvað
sem Baggalútur hefur komið á
framfæri? „Nei – með fullri virð
ingu fyrir þeim hugmyndaríku og
ágætu strákum þá varð hugmynd
in að því til hér innanhúss. Úlf
hildur Dagsdóttir sem starfar hér
við safnið á þessa hugmynd að
nýjum leiðum við ljóðaflutning
og orðið kom í framhaldi af því úr
hennar smiðju. Við fengum við
urkenningu fyrir Ljóðaslammið
á degi íslenskrar tungu sem við
erum mjög stolt af.“ En hvað er
ljóðaslamm í raun og veru? „Slam
mið byggir á flutningi ljóða þar
sem ýmum tjáni nga ra ðf erðu m
er beitt. Þarna er ekki eingöngu
um beinan lestur að ræða heldur

eru unnar nokkurskonar sýning
ar eða atriði í tengslum við flutn
inginn. Það er unnið með frjálsa
perf ormansa og eina skily rði ð
sem flytjendum er sett er að ljóð
in séu frumsamin og á íslensku.
Þarna er á ferðinni ein hugmynd
þess hvernig nýta má tungumál
ið og koma bókmenntum til fólks
með ýmsum hætti. Þarna má nota
tónlist og leiklist til þess að móta
tjáninguna og fara flestar leiðir
innan þeirra takmarka um frum
samið efni á íslensku setja. Ljóða
slammið fór fyrst fram á safna
nótt árið 2008 og er orðinn fastur
liður í starfsemi safnsins.“

starfsm önnu m þess. Eink unn
aro rð Bókm enntab orga ri nna r
er „orðið er frjálst“   og það var
starfsmaður safnsins, Björn Unn
ar Valsson sem átti hugmyndina
að því. „Þótt þetta sé oft notað af
stjórendum funda líkt og „orðið
er laust“ þegar fundarmönnum er
boðið í ræðustól til þess að taka
þátt í umr æðu m þá hefu r það

dýpri og víðtækari merkingu. Í því
felist það frelsi sem felst í hinu
talaða orði án takmarkana. Ég hef
orðið vör við undrun fólks sem
kemur hingað frá samfélaögum
sem búa við ritskoðun og hana
stundum mikla. Þá skilur mað
ur ef til vill betur tilganginn með
sem því sem við erum að gera.“

„Orðið er frjálst“
Pálína segir að Reykjavík bók
menntab org UNESCO tengi st
Borgarbókasafninu með nánum
böndu m. Starfsm aðu r Borga r
bókasafnis, Kristín Viðarsdóttir
vann að umsókn um að Reykja
vík fái að vera bókmenntaborg
UNESCO. Hún er nú annar tveggja
verkefnisstjóra Bókmenntaborg
arinnar. Borgarbókasafn styrkir
þetta verkefni og vinnur náið með

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.

Réttindi frá
British School
of Yoga og
Yoga studio.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Netfang:
gbballett@simnet.is

Heimasíða:
www.gbballett.is

Til hamingju KR-ingar!
Við óskum KR-ingum til hamingju með
•

jl.is

•

SÍA

bikarmeistaratitilinn í knattspyrnu

JÓNSSON & LE’MACKS

karla. Landsbankinn er stoltur bakhjarl
knattspyrnudeildar KR.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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Allt fast á Héðinsreit
Nú er verið að endurnýja gangstéttina við Neshaga.

Nauðsynlegt að upp
hitunin sé samfelld

Nú stendu r yfir vinna við
að endurnýja gangstéttina við
Neshaga. Um er að ræða aðal
gönguleið barna í Melaskólann
og Hagaskólann fyrir þau börn
sem búa vestan Hofsvallagötu.
Spurning er hvort skoða þarf
alvarlega að borgin setji hita í
þær stéttir sem eru í alfaraleið
og þá einkum og sér í lagi við
þjónustustofnanir borgarinnar
og við skóla. Það er ekki bara
kostnaður fólgin í þessu heldur
myndi þetta spara snjómokstur
og fækka hálkuslysum. Því ligg
ur á að taka ákvörðun varðandi
Neshagann þar sem verið er að
vinna í gangstéttunum þar þessa
dagana.
Júlíus Vífill Ingvarsson borgar
fulltrúi tók málið upp í Umhverf
is-  og skipulagsráði. Vesturbæj
arblaðið spurði hann hvað hafi
verið um að ræða. Hann sagði að
endurskoða þyrfti vinnulagið við
þessar framkvæmdir. „Ég vildi
ræða um upphitun gangstéttanna
í borginni. Það er mikið öryggis

mál fyrir gangandi vegfarendur að
geta komist leiðar sinnar að vetr
arlagi þrátt fyrir frosthörkur og
hálku. Sérstaklega er mikilvægt
að gönguleiðir barna séu auðar.
Við eigum að skilgreina þær leiðir
sérstaklega og vinna með borgar
búum að því að gera þær hindr
unarlausar. Með því aukum við
öryggi, hvetjum til þess að gengið
sé í skólana, minnkum skutlið og
spörum snjómokstur. Þetta hefur
sem sagt margvíslega kosti. Nú
í dag eru gangstéttar upphitað
ar þar sem tekist hefur að ná í
húseigendur til að fá samþykki
þeirra og oft er það einfaldlega
svo að fólk gleymir að svara eða
er ekki á landinu þegar tilkynn
ing berst. Þetta er tilv ilju na r
kennt og ástæða til þess að end
urskoða vinnulagið. Neshagi er
einmitt dæmi um gönguleið sem
börn nota mikið á leið í skólann
og nauðsynlegt að upphitunin sé
samfelld.,“ segir Júlíus Vífill borg
arfulltrúi.

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

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Vesturhluti Héðinsreitsins og Héðinshúsið í baksýn. Eins og sjá má er reiturinn notaður fyrir bílastæði.
Gamalt malbið er víða brotið upp og reiturinn nánast búinn malarslitlagi.

Fyrir framan Héðinshúsið við
Seljaveg við endann á Nýlendu
götu er stór óbyggðu r reitu r
sem einkum er nýttur fyrir bíla
stæði. Reitu ri nn er að mestu
búi nn mala rs litl agi og ekke rt
hefur verið aðh afst þar árum
saman. Á árinu 2008 var fyrir
hugað að hefja byggingafram
kvæmdir á Héðinsreitnum eins
og hann er jafnan nefndur en í
október á því ári skall hrunið á
landsmönnum og ekkert var úr
framkvæmdum. Ekki er líklegt
að hafist verði handa við bygg
ingar á Héðinsreit í bráð meðal
annars vegna óútkljáðra dóms
mála sem ekki er úlit fyrir að
ljúki fyrr en á næsta ári.
Héði nsr eitu ri nn skipti st í
tvennt. Vestur hluti reitsins er í
eigu félagsins Héðinsreitar og var

það félag búið að leggja í ýmsa
forv innu vegna byggi ngaf ram
kvæmda, meðal annars var búið
að skipul egga byggi ngas væði ð
auk þess að gera fjármögnunar
samning við BYR sparisjóð upp
á bilinu sex til sjö milljarða króna
en byggja átti allt að 200 íbúð
ir á reitnu m. Þega r erfi ðl eika r
fóru að gera vart við sig í rekstri
sjóðins var fjármögnunarsamn
ingnum rift. Héðinsreitur taldi rift
unina ekki standast lög og höfð
aði mál á hendur sparisjóðnum
vegna hennar. Eftir að BYR fór í
slitameðferð krafðist Héðinsreit
ur viðurkenningar á bótaskyldu
á hendur slitastjórn og vann það
mál í Hæstarétti þar sem riftun
in var dæmd ólögmæt og slitabú
BYRs bótaskylt. Slitastjórn undi
ekki þeim dómi á þeim grund

velli að ekkert tjón hefði hlot
ist vegna riftunarinnar. Við það
hófust málaferli sem standa enn
og ekki talið líklegt að ljúki fyrr
en á næsta ári. Gert er ráð fyr
ir að uppbygging á vestari hluta
Héðinsreitsins geti tekið allt að
þrjú ár eftir að þær hefjast. Verði
farið af stað með framkvæmdir á
næsta ári leysist ágreiningsefn
in við slitastjórn BYRs gæti þeim
lokið á árinu 2018. En þá verður
liðin áratugur frá því framkvæmd
ir áttu að hefjast. Austari hluti
Héðinsreits er í eigu félaga sem
tengja st Ingu nni Werne sd ótt
ur og fleiri aðila. Ekki er kunn
ugt um hvort einh verja r hug
myndir eru í gangi um að hefja
framkvæmdir þar.

Sími: 511 11 88

Hinrik
Valsson

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

Heilgrillaður grís
chorizo
serrano
tapenade
hummus
sultaður laukur
mencheco ostur
og fleira góðgæti

SÆLKERA

MARKAÐUR
GARNÓTT
Á MENNIN

Spænskur sælkeramarkaður verður fyrir utan
Tapasbarinn á menningarnótt. Á boðstólum verður
alls konar spænskt góðgæti, heilsteiktur grís,
grilluð spjót og tapas-snittur.
Hljómsveitin Harmónía Sjarmónía spilar suðræna
tóna kl. 16 og 17. Spænsk stemning, grill og gleði.

KL. 15–20

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík | Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Puerto de la Cruz
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Rómantískur sólaráfangastaður
á norðurhluta Tenerife

Puerto de la Cruz
hefur yfir sér rólegt yfirbragð,
þar sem gamli og nýji tíminn
mætast á mjög sjarmerandi hátt.
Við sjávarsíðuna er svo að
finna afar fallegan sundlaugaog lystigarð, Lago Martiánes,
sem þjónar borginni sem einskonar
strandgarður.

HOTEL MARTE
Verð frá

63.600 kr.

HOTEL BEST SEMIRAMES
Verð frá

100.000 kr.

m.v. tvo fullorðna og eitt barn í tvíbýli með morgunverði.
65.300 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 27. ágúst – 3. september

m.v. tvo fullorðna og eitt barn í tvíbýli með morgunverði.
110.400 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 17.–24. september

HOTEL BEST SEMIRAMES

HOTEL MARTE

Verð frá

97.300 kr.

m.v. tvo fullorðna í tvíbýli með morgunverði.
103.900 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 3.–10. september

Verð frá

102.600 kr.

m.v. tvo fullorðna í tvíbýli með morgunverði.
106.300 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 19.–27. nóvember

Nánari upplýsingar er að finna á sumarferdir.is

Fiskislóð 31, 101 Reykjavík | Sími 514 1400 | sumarferdir.is
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SA LO N R E YK J AV Í K

ÞREYTT Á AÐ EYÐA OF MIKLUM TÍMA Í AÐ REYNA AÐ TEMJA HÁRIÐ?
VILT ÞÚ SLÉTT, GLANSANDI OG “FRIZZ” LAUST HÁR
EINS OG JENNIFER ANISTON?
SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA KERATIN
SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR
MJÚKT, SLÉTT, HEILBRIGÐT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.
PANNTAÐU TÍMA Í FRÍA RÁÐGJÖF OG LEYFÐU OKKUR SÝNA
ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR ÞIG OG ÞITT HÁR

VERTU VELKOMINN
S A L O N R E Y K J AV Í K
GRANDAGARÐUR 5
101 REYKJAVÍK
SÍMI:
56 85 305

=

O P N U N A R T Í M A R
VIRKA DAGA:
8 - 18
LAUGARDAGA
9 - 13
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Gamla höfnin verði
áfram atvinnuhöfn
„Að mínu mati er grund
vallaratriði að gamla höfnin í
Reykjav ik fái að að lifa um
ókomna tíð sem atvinnuhöfn og
um það held ég að flestir séu
sammála,“ segir Gísli Gíslason
framk væmdas tjóri Faxaf lóa
hafnar og formaður Hafnasam
bands Íslands í spjalli við Vest
urbæjarblaðið. Gísli bendir á þá
uppbyggingu sem orðið hefur
á vegum HB Granda á undan
förnum árum sem dæmi um að
útvegsstarfsemi sé ekki á förum
af hafnarsvæðinu.
„Á síðustu árum hefur veri ð
unnið ágætlega að því að festa
höfnina í sessi og það birtist okk
ur meðal annars í áformum og
uppbyggingu HB Granda en ein
nig í þróun Íslenska sjávarklasans
í Bakkaskemmunni. Aukin hafn
arstarfsemi mun vafalaust einnig
birtast okkur í framtíðinni í því að
við munum fá inn til hafnarinnar
fleiri skip sem tengjast ferðaþjón
ustu. Slippurinn mun fá að lifa á
meðan mögulegt er, en vafalaust
kemur sá tími að skoða verður
hvort hagkvæmt verði að fjárfesta
í nýjum mannvirkjum sem tengj
ast skipav iðg erðu m á þessu m
stað þegar núverandi mannvirki
úreldast. Viðhorfin gagnvart þess
ari starfsemi eru að breytast. Þá
vill allmenningur meiri aðgang að
ákveðnum svæðum hafnarinnar
og við þurfum að finna rétta jafn
vægið á milli atvinnusvæðanna
og þeirra svæða þar sem almenn
ingur er velkominn. Það er búið
að draga línuna varðandi íbúða
byggð og sú íbúðabyggð sem er
fyrirhuguð við Mýrargötu mun
ekki hafa nein áhrif á hafnarstarf
semina en þeir sem þar koma til
með að búa þurfi vissulega að
taka tillti til þeirrar starfsemi sem
fram fer við höfnina.“

Gísli Gíslason framkvæmdastjóri Faxaflóahafna á skrifstofu sinni í
Hafnarhúsinu.

Olíuhöfnin er ekki
á förum

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Gómsæti í göngufæri

Eitt af því sem brennur á mörg
um er staða olí uh afna rinna r í
Örfirisey og flutningar á eldfimum
efnum um atvinnu og íbúahverfi.
Spurning er um hvort einhverra
breytinga sé að vænta á starfsemi
henna r á næstu nni. Gísli seg
ir að aðalskipulag Reykjavíkur
borgar til næstu ára geri ráð fyr
ir að olíbirgðastöðin verði áfram
í Örfirisey. „Erfitt er að segja til
um hvar ný stöð gæti risið, en
hana þyrfti að byggja áður en
núverandi stöð yrði aflögð. Það
er bísna stórt og dýrt verkefni.
Öryggisúttektir og skýrslur um
stöðina segja okkur að ef flutn
ingaleiðir lengjast þá eykst áhætt
an en lang stærsti hluti eldsneyt
isins sem í stöðina kemur fer á
höfuðborgarsvæðið. Verkefnið er
að gæta sem best að öryggisþátt
um núverandi stöðvar þar til ann
að verður ákveðið um heppilega
staðsetningu.

Fjöldi fiskiskipa í vesturhöfninni í Reykjavík.

Gamla höfnin þarf
andrými

100% endurgreiddur vsk af vinnu

Sími: 565-7070

Gísli kveðst óhræddu r við
ákveðna blöndun ólíkrar starf
semi á hafnarsvæðinu, en vissu
lega þurfi að hafa það í huga
að íbúðabyggðin færist ekki of
nærri atvinnusvæðunum. „Gamla
höfnin þarf andrými þannig að
atv innus tarfs emi n geti þróa st
og blómstrað. Í dag er unnið að
framkvæmdum við göngubrú við
Sjóm injas afni ð sem mun gera
hafnarsvæði enn álitlegra fyrir
fólk að njóta útiveru og nærveru
við höfni na. Á Norðu rg arði er
mjög skemmtilegt listaverk Ólafar
Nordal, auk þess sem vel hefur

Þorlákur Kristinssson myndlsitarmaður Tolli á tali við reykvískan
trillusjómann. Myndin var tekin fyrir nokkrum árum.

verið gengið frá umhverfinu þar
í kring. Fólk er vissulega velkom
ið á hafnarsvæðið en gæti allr
ar varkárni vegna umferðar og
aðstæðna. Atvinnulega, sögulega
og menningarlega er Reykjavík
lífsnauðsyn að viðhalda útvegi
og fiskvinnslu við gömlu höfnina.

Reykjavík er eina höfuðborgin í
Evrópu þar sem útvegur og fisk
vinnsla er í öndvegi og hágæða
vara framl eidd með nýju stu
tækni. Þeirri sérstöðu eigum við
að halda og í því eru fólgin verð
mæti sem ekki mega glatast.“
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Gömlu Vesturhús í
upprunalegt form
Gamli steinbærinn Vesturhús
á baklóðinni við Holtsgötu 41
mun væntanlega ganga í endur
nýjun lífdaga. Reykjavíkirborg
hefur fest kaup á bænum fyrir
14 milljónir króna en borgin átti
fyrir helming hússins sem hefur
verið friðað. Nokkrar breytingar
hafa verið gerðar á steinbæn
um í gegnum tíðina og byggt við
hann eða réttara sagt bygging
um hróflað upp í kringum hann
en stofn hússins er nokkuð vel
varðveittur. Nú stendur til að
koma ytra byrði hússins í upp
runalegt horf og verður það síð
an boðið til sölu sem íbúðarhús.
Vesturhús var byggt árið 1884
og er hluti af tvöföldum steinbæ,
Stóra Seli, sem var ein af hjáleig
um Reykjavíkur og er eini tvöfaldi
steinb æri nn sem enn stendu r.
Þar var lengi myndarbýli með all
miklu túni og fyrirtaks útræði, en
talið er að þar hafi upphaflega
verið sel frá Vík. Selsbæirnir voru
alls fimm en auk Stóra Sels stan
da enn Litla Sel og Jórunnarsel
að Vesturgötu 61 en Ívarssel var
flutt í Árbæjarsafn. Til Selsbæj
anna má rekja elstu byggð vestast
í Vesturbænum og af þeim eru
dregin örnefni á þessum slóðum.

Holtsgata 41b eða Vesturhús hefur staðið autt á baklóðinni við
Holtsgötu 41 um árabil og niðurnýðslan ekki látíð á sér standa. En nú
mun verða breyting á og bænum komið í upprunalegt horf.

17 steinbæir standa enn
Steinb æi r eru sérr eykv ísk
húsagerð sem varð til eftir að
menn höfðu lært að höggva grjót
til húsag erða r þega r Alþ ing
ishúsið var reist árið 1881. All
margir steinbæir voru byggðir í
Reykjavík á árunum 1880 til 1900

og voru það einkum tómthúsa
menn sem reistu sér slík íbúðar
hús. Talið er að um 130 steinbæ
ir hafi verið byggðir í Reykjavík
á þessu tímabili, en samkvæmt
könnun Minjasafns Reykjavíkur
frá árinu 2010 standa enn 17 slíkir
steinbæir.

Skapandi
síðsumar

Viridan - vegan
vítamín án “nastís.”

Manduka jógadýnur af
bestu gæðum!

Dr. Bronner
stórkostlegu sápurnar.

Hrein og ómenguð
vítamín og bætiefni
sem virka.

Ferða- og heimadýnur.
4 tegundir.

Fyrir þig og þína og
þvottavélina. Þú ræður.

ENGIN FYRIRSTAÐA!

NÝ SENDING!

NÚ Í STÓRU!

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 5116367

PRANCING LEOPARD: Gullfalleg
föt sem hægt er að hreyfa sig í.

360° lífræn, sterk og sanngirnisvottuð.

ÞETTA ER FRAMTÍÐIN!
AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar
Laugardagar

9 - 18
10 - 16
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Hverfishátíð í Skerjafirði

Endur við Tjarnarbakkann. Er þeim að fækka eða hverfa þær alveg er
áhyggjuefni.

Endurnar hverfa
verði ekkert að gert
Ólafur Karl Nielsen, fuglafræð
ingur hjá Náttúrufræðistofnun
Íslands segir að endur eiga veru
lega erfitt uppdráttar á Reykja
víkurtjörn og ljóst að flestar and
artegundir muni deyja út ef ekk
ert verði að gert.
Sex anda rt egu ndi r verpa á
Tjörninni en þar af eru þrjár við
það að deyja út; duggönd, gar
gönd og æður. Ástæðu rna r
eru margar, til dæmis afrán frá
hrafni og köttum, mávar gleypa
síðan unga, varpland skreppur
sama n í Vatnsm ýri nni og svo
er fæðus kortu r og samk eppni
við aðg angsh arða mávan a erf

ið. Gleðitíðindin eru þó þau að
urtönd hefur orpið á Tjörninni en
það er í fyrsta sinn sem það ger
ist. Hún er þó árlegur gestur þar
að vetrartíma. Ólafur Karl segir
þó að helstu gleðit íði ndi n séu
þau að borgaryfirvöld hafi látið af
afskiptaleysisstefnu sinni í þess
um málum en hún myndi ganga af
þessu fuglalífi dauðu. Þessi nýja
stefna birtist til dæmis í því að
þrjátíu æðarungum var sleppt í
Vatnsmýrinni í sumar og er fæði
komið til þeirra nú, þótt markmið
ið sé að þeir lifi sem villtir fuglar í
framtíðinni.

Íbúas amt ök Skerjaf jarða r,
Prýðifélagið Skjöldur stendur
árlega fyrir veglegri hverfishátíð
og fór hún fram sl. laugardag.
Mikið er um að vera þennan
dag í hverfinu og hefst hátíðin á
kassabílarallý fyrir börnin en mik
ill undirbúningur er hjá börnun
um fyrir það og er byrjað snem
ma sumars á að hanna Kassabíl
ana og prufukeyra þá fyrir rallýið.
Börnin skemmtu sér svo í vegleg
um hoppuköstulum sem var kom
ið upp við Skógarróló og grillaðar
voru pylsur sem börnin renndu
niður með bestu lyst. Um kvöld
ið var svo skemmtun og grillað
og mikið sungið. Sú hefð hefur
skapast að verðlaun eru veitt fyr
ir best skreytta borðið og bestu
bernaisesósuna.

Sigríður Ragna Sigurðardóttir og
Frosti Heimisson.

heitur matur
í hádeginu
og á kvöldin
taktu meÐ
eða

borÐaÐu á staÐnum
Alvöru matur

eða

Kassabílarallý fyrr um daginn.

Heba Helgadóttir, Dagur Fróði Kristjánsson, Brynja Halldórsdóttir og
Stefnir Kristjánsson.

Ingibjörg H. Valsdóttir, Heba Helgadóttir og Marta Guðjónsdóttir.
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Langþráð Kaffihús
Vesturbæjar að opna
„Hugmyndin að því að opna
kaffihús hér vaknaði einhverju
sinni þegar ég átti leið í apótek
ið og sá hversu plássið var illa
nýtt. Við Pétur fórum svo á fund
forráðamanna þess og viðruðum
þessa hugmynd okkar og út frá
því var ákveðið að skipta pláss
inu upp,“ segir Gísli Marteinn
Baldursson sjónvarpsmaður og
fyrrum borgarfulltrúi þegar tíð
indamaður hitti hann og Pétur
Hafl iða Marte inss on ath afna
mann og fyrrum knattspyrnu
mann á stéttinni fyrir utan gamla
Vesturbæjarapótekið á dögun
um. „Hér er ekkert nema iðn
aðarmenn og ryk þannig að þú
verður að koma og fá betra kaffi
þegar við erum búnir að opna“
sagði Pétur en Margrét Marteins
dóttir, systir hans og góðkunn
fréttakona af RÚV mun standa í
stafni á nýju kaffihúsi sem bráð
lega verður opnað í hluta hús
næðisins þar sem Vesturbæjar
apótek var frá því á sjötta ára
tugnum. „Margrét systir verður
verti nn og andl it staða ri ns,“
segir Pétur.
Þeir Gísli Martein og Pétur eru
báðir Breiðhyltingar en hafa fyr
ir löngu fært sig vestur á bóginn
og búa á Melunum. Með þessu
framtaki eru þeir að auka enn við
það sem einkenna mun miðjuna
á Melunum. Nútímalegt kaffihús
beint á móti Vesturbæjarlaug og
Melabúðinni. „Okkur hefur lengi
fundi st vanta kaffih ús í Vest
urbæinn. Kaffi Tár er reyndar í
Þjóðminjasafninu en er aðeins í
útjaðri þessarar melamiðju sem
oft er talað um og síðan er það
bara háskólakaffihúsið eða Háma
og Norrænahúsið út í Vatnsmýri.
Það hefur enginn ráðist í þetta
áður þannig að okkur fannst tími
kominn til þess að drífa í því,“ seg
ir Pétur. Gísli Marteinn segir að
kaffihús af þessari gerð rými vel
við þá þróun sem er að verða í
skipulagsmálum. „Fólk vill fá meiri
nærþjónustu inn í hverfin og við
hér á Melunum stöndum nokk
uð vel að vígi í því efni miðað við
marga aðra. Í nýja aðalskipulag
inu fyrir Reykjavík er eitt af meg
inmarkmiðunum að gera hverfin
sjálfbærari og fólk geti sinnt fleiri
erindum sínum innan hverfis en
nú er. Það gerir búsvæðin líka
öruggari að ógleymdum sparnaði
og betra andrúmslofti sem hlýst
af minni bílaumferð.“

Barnafólk, háskólafólk,
laugargestir og allir hinir
Þeir Gísli Marteinn og Pétur
Hafliði hyggjast hafa langan opn
unardag. Byrja snemma á morgn
ana og hafa opið til klukkan 10
eða hugsanlega 11 á kvöldin. Þeir
taka skýrt fram að þrátt fyrir vín
veitingaleyfi þá eigi þetta ekki
að breytst í bar á kvöldin. „Við
ætlum ekki að reka þetta sem
kaffihús á daginn og hverfiskrá
á kvöldin. Það er alveg öruggt.
Við viljum alls ekki að þessi starf
semi skapi ónæði fyrir íbúana hér
umhverfis okkur heldur á staður
inn þvert á móti að verða þeim til
ánægju og auka lífsgæði allra sem
búa hér í grenndinni.“ Þeir ætla
sér að búa til morgunstemningu
þar sem áhugasamir og árrisulir
Vesturbæingar og aðri geti hist
yfir kaffi áður en þeir halda til
vinnu. „Þeir sem fara snemma í
Vestu rb æja rl augi na geta síð
an labbað yfir til okkar og feng
ið kaffi og nýbakað eftir sundið.
Svo er líka fólk sem vill ekki þurfa
að fara úr hverfinu þótt það langi
í kaffisopa og hitta annað fólk,“
segir Pétur.   

heldur ekki gleyma því að marg
ir íbúar í nágrenninu voru búnir
að láta í ljós óskir um að dreg
ið yrði úr umferðahraða um göt
una. Um þá útfærslu sem unnið
var eftir í fyrra má auðvitað deila
en ætlunin er að endurgera göt
una alla á næstu árum. Við erum
þess fullvissir að sú framkvæmd
mun gera götuna enn betri fyrir
hverfið, umferðahraða verði hald
ið niðri, gatan verði fallegri og
aðgengi að Melabúðinni, Vestur
bæjarlauginni, apótekinu og okkur
verði betra.“

Orðssporið frá manni til
manns
En kaffihúsið sjálft. Morgunkaffi
en ekki krá. „Já það er rétt,“ segir
Pétur. „Við verðum með kokk á
staðnum og ætlunin er að galdra
fram ljúfar veitingar í hádeginu
og á kvöldin. Við verðum með
létttari rétti í hádeginu en bjóð
um upp á einfaldan en metnað
arfullan matseðil á kvöldin. Við
ætlum að reka þetta á lífrænni og
umhverfisvænni stefnu og kaupa

Þar sem fólk gat áður sótt lyfin sín verður brátt opnað Kaffihús
Vesturbæjar. Lyfin verða þó ekki langt undan því apótekið fæst
ist aðeins um set og verður opnað á nsætu dögum í norðurenda
hússinns. Í næstu dyrum við gamla innganginn.

beint frá býli eins og hægt verð
ur. Við búum öll hér í nágrenn
inu svo þetta verður alveg í tún
inu heima. Framkvæmdirnar hafa
gengið vel, en kannski ekkert mjög
hratt,“ bætir Gísli Marteinn við
brosandi, „en við höfum verið að
vinna þetta að miklu leyti sjálf.
Við erum kannski ekki vönustu
verkamennirnir en foreldrar og
fjölskyldur hafa verið dugleg við
að hjálpa svo og vinir og kunningj
ar. Apótekarinn hefur verið ótrú

lega skilningsríkur en apótekinu
var lokað meðan á breytignunum
hefur staðið og allt innréttað að
nýju. Við vonumst til að geta opn
að upp úr næstu mánaðamótum
og markaðssetningin verður eink
um í gegnum fasta og góða kúnna.
Orðsporið verður að berast frá
manni til manns. Góði r hluti r
spyrjast hratt út í Vesturbænum,
enda fólk hér jákvætt með ein
dæmum!“

Margir vildu draga úr
hraða á Hofsvallagötu
„Svo er líka ungt fólk með börn.
Ef til vill fólk í fæðingarorlofi og af
hverju á það ekki að geta farið út
með krílin sín og hitt annað fólk
og önnur lítil kríli,“ heldur Gísli
Marteinn áfram. „Við það má svo
bæta að háskólasamfélagið er hér
í grenndinni. Háskóli Íslands hef
ur afnot af tveimur húsum hér í
næsta nágrenni. Húsinu við Nes
hagann sem lengi hýsti Menning
armiðstöð Bandaríkjanna og svo
Haga sem oft var kennt við Coca
Cola því Vífilfell var þar til húsa
– fyrst með alla starfsemi sína en
síðar skrifstofu.   Nú er líka búið
að laga svæðið í kringum Vestur
bæjarlaugina, gera torg og göngu
stíga þannig að það er orðið mun
betra útivistarsvæði,“ segir Gísli
Marteinn. Hofsvallagatan er vin
sælt umræðuefni í Vesturbænum
og einkum á Melunum. „Nú hefur
verið ákveðið að bíða með frek
ari breytingar á henni til næsta
sumars og undirbúa þær betur.
En hvað sem fólk vill segja um
götuna og þær framkvæmdir sem
unnar voru á síðasta ári þá má

S. 562 9292

Átt þú gamalt hús sem þarf
að gera við - hvar á að byrja?

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa.
Ókeypis ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga kl. 15 - 17
og á sama tíma í síma 411 6333.

HÚSVERNDARSTOFA

S. 562 9292
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Miklar fjárfestingar
í Miðborginni
Birna með strákunum í Pollapönk fyrir Kaupmannahafnarferðina á
liðnu vori.

Mikið að gera hjá
Dansskóla Birnu Björns
Mikið hefur verið um að vera
hjá Dansskóla Birnu Björns. Á
síðustu önn var hin árlega dan
skeppni Dansfárið haldið en yfir
100 nemendur tóku þátt. Nem
endas ýni nga r skóla ns voru í
Borgarleikhúsinu og þemað var
Ævintýri. Allir nemendur tóku
þátt í þessari fögru og glæsilegu
sýningu.
Sögumaður sýningarinnar var
Selma Björnsdóttir og má segja
að þetta hafi verið mikil leikhús
upplifun fyrir gesti og nemendur.
Birna fór í Eurovision með Pol
lapönk og sá um sviðshreyfing
ar þeirra á sviðinu í Kaupmanna

höfn. Þann 17. júní voru margir
neme ndu r skóla ns að dansa á
stóra sviðinu á Arnarhóli. Þeir
dönsuðu m.a. með Gunna og Fel
ix. Nemendur og kennarar skól
ans tóku þátt í Ball out of hell
stórtónleikum í Hörpu. Núna í
haust opnaði skólinn glæsilega
nýja vefsíðu. Þar má sjá myndir
úr starfi, upplýsingar um dans
námið, kennarara, stundarskrá
ofl skemmtilegt. Á döfinni er síð
an dansworkshop – Hrekkjavöku
vika – jólasýning – danskeppni og
margt fleira skemmtilegt.

Gert er ráð fyrir miklum fjár
festingum í byggingum í Mið
borg Reykjavíkur á næstunni.
Rætt er um tölu r frá um 70
milljörðum króna upp í allt að
100 milljarða í því efni. Miklar
framk væmdi r eru fyri rh uga ð
ar á Hörpureitnum sem er með
stærstu byggingasvæðunum þar
sem framkvæmdir eru fyrirhug
aðar en framkvæmdir eru einnig
fyrirhugaðar víðar.  
Þetta er ný þróun í byggingar
málum þar sem gert er ráð fyr
ir minni framk væmdu m í ytri
hlutum borgarinnar og á jöðrum
henna r en framk væmdi r hafa
einkum einkennst af byggingum
þar á unda nf örnu m árum. Nú
þegar er hafin vinna að undirbún
ingi stórra verkefna á miðborg
arsvæðinu og ætlunin er að end
urhanna og byggja fleri reiti upp
eða á næstu árum. Gera verður
ráð fyrir að miðborg Reykjavík
ur taki miklum breytingum vegna
tugmilljarða fjárfestingar í íbúð
um og hótelum á næstu árum.
Einnig er ljóst að spenna getur
myndast á byggingarmarkaði og
umræddar stórframkvæmdir því
haft áhrif á byggingarkostnað á
öðrum svæðum á höfuðborgar
svæðinu og jafnvel víðar og ein
nig á vinnumarkaðinn þar sem
skortur er að verða á sérhæfðu
byggingarfólki. Á árunum eftir síð
ustu aldamót og fram til ársins

Miklar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á Hörpureitnum.

2007 streymdu erlendir bygginga- 
og verkamenn hingað til lands í
leit að vinnu sem vissulega var
auðfengin. Spurning er um hvort
sú saga eigi eftir að endurtaka sig
að einhverju leyti. Tvennt gæti
þó dregið úr því. Annars vegar er
erfitt að fá húnsæði fyrir erlent
vinnuafl sem stendur og gjald
eyri sh öft gera erl endu starfs
fólki erfitt um vik að flytja laun

til heimalands síns þar sem þau
yrðu greidd í íslenskum krónum.
Hvort þetta á eftir að hafa áhrif
á framkvæmdagleðina eða drei
fa framkvæmdum á lengri tíma
en áætlanir gera ráð fyrir verður
framtíðin að leiða í ljós.

Matur og vín:

Réttur mánaðarins
Grilluð
kjúklingaspjót
satay
1 kg kjúklingalundir eða bringur
skornar niður.
Látið marinerast í 100 ml af
kókosmjólk og 1 msk turmerik
í a.m.k. klukkustund.
Gott er að láta spjótin /
grillpinnana liggja í vatni áður
en kjúklingurinn er þræddur
upp á þau.

Satay sósa –
hægt að gera fyrirfram og hita
upp áður en borið er fram
150 g hnetusmjör
1 msk soya sósa
1 msk sykur
1 tsk chilliflögur
1 tsk ferskt engifer smátt saxað
1 tsk hvítlaukur smátt saxaður
1 tsk fiskisósa
150 ml kókosmjólk
Safi úr einni límónu
Allt hráefni er sett í pott hitað að
suðu og látið malla við miðlungs
hita þar til sósan er farin að
þykkna, u.þ.b. 10 mín.
Borið fram með hrísgrjónum og
fersku salati
Uppskrift fyrir 4

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:
Mamma Piccini rauðvín – 75 cl
– 1.590 kr –
Ítalía / Toskana
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt, ferskt,
miðlungstannín. Skógar ber, lyng, vanilla.

Mamma Piccini hvítvín – 75 cl
– 1.590 kr –
Ítalía / Toskana
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, ferskt.
Ljós ávöxtur, sítrus, steinefni.

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

KR-ingar til hamingju með
bikarmeistaratitilinn 2014

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Ljósmyndastofa
Erlings
erling.is
Sími 552-0624

NESSKIP
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KVÖLD- OG MORGUNTÍMAR
KENNSLA HEFST 10. SEPTEMBER

TEIKNING

Teikning 1
Teikning 2

MÁLUN

Málun 1
Málun 2
Málun 3
Málun framhald

Módelteikning
Módelteikning, framhald

Frjáls málun
Vatnslitun
Vatnslitun og teikning

KERAMIK

Leirkerarennsla
Leirmótun og rennsla

ÝMIS NÁMSKEIÐ

Litaskynjun
Gróðurhús hugmyndanna
Íslensk listasaga

Gifsmótagerð

Textílteiknun
Silkiþrykk / textílþrykk

NÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG
UNGT FÓLK: KENNSLA HEFST 12. SEPTEMBER
4 - 5 ÁRA

Myndlist

þriðjudaga / föstudaga / laugardaga

6 - 9 ÁRA í JL-húsinu og Miðbergi, Breiðholti
Myndlist
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Sumarferðir flytja
í Örfirisey
S u m a r 
ferði r fluttu
s t a r f s s t ö ð
og sölus krif
stofu sína úr
Hlíðas mára í
Kópavogi út í
Örfi rse y fyr
ir nokkru og
er starfsemin Kristbjörg
nú reki n frá Kristjánsdóttir
Fiskis lóð 31. vörumerkjastjóri
E i n h v e r j u m Sumarferða.
kann að finn
ast nýja staðs etni ngi n furðu
leg og telja að ferðaskrifstofa
þurfi að vera meira í alfaraleið.
„Sannleikurinn er sá að fjöldi
fólks á leið um Fiskislóðina á
hverjum degi. Stórar verslanir
og fjölmörg önnur fyrirtæki eru
staðsett í þessu nýja miðbæjar
umhverfi vestast í Vesturbæn
um segi r Kristb jörg Kristjáns
dóttir vörumerkjastjóri Sumar
ferða.
Kristb jörg segi r gama n að
vera komi n í Vestu rb æi nn og
vera á því öfluga athafnasvæði
sem búið sé að byggja upp við
Fiskislóðina og í Örfirsey allri.
„Hér eru stórar matvöruverslan
ir, sérverslanir af ýmsum toga,
veitingastarfsemi, söfn og öflug
menningarstarfsemi hefur skot
ið rótum í gömlu verb úðunum
örs kammt frá okku r. Staðs etn
ingi n háir okku r því alls ekki
neitt. Ég held að hún hafi fremur
ják væð áhrif á viðs kiptav ini na
en neikvæð. Ég finn það þegar
fólk kemur hingað til skrafs og
ráðagerða, við erum líka út við
sjói nn og úts ýni ð dás amal egt.
Salan hjá okkur fer að miklu leyti
fram í gegnum netið. Við leggj
um mikla áherslu á það sem oft
er kölluð umbúðalaus þjónusta
en þar eru þætti r á borð við
skilv irka þjónu stu, framl eiðni
starfsfólks og áreiðanlegar flug
áætlanir settir í öndvegi. Þessi
vinnu- og viðskiptamáti hentar
viðs kiptav inu m okka r vel auk
þess að með uppl ýsi nga- og
sams kiptat ækni nút íma ns hef
ur okkur tekist að innleiða stór
fellda verðlækkun á hefðbundn
um sumarleyfisferðum. Í annan
stað mun sá tímasparnaður sem
ávinnst með breyttum starfsað
ferðum nýtast til þess að fylgjast
enn betur með þeim ónýttu tæki

Sumarferðir eru fluttar að Fiskislóð 31.

færum sem stöðugt eru að bjóð
ast víða um heim.“

Fólk heldur áfram að
koma
Kristbjörg segir að þrátt fyr
ir þessa r breyti nga r á starfs
umhverfinu haldi fólk áfram að
koma á sölus krifs tofu na. „Það
kemur til þess að spyrjast fyr
ir, kynna sér ferðam ögul eik
ana sem eru í boði og til þess
að spjalla. Margir koma aftur og
aftu r – eru orðni r fastakúnna r
ef svo má segja og á það ekki
síst um fólk sem kýs að fara til
suðrænna landa oft kallaðra sól
arlanda til þess að njóta veður
blíðu og rólegheita. Svo er líka
mikið hringt hingað til þess að
spyrjast fyrir og kynna sér hvað
er í boði. Við leggjum mikið upp
úr því að þekkja okkar viðskipta
vini og veita þeim góða þjón
ustu. Myndakeppni Sumarferða
á facebook er gott dæmi um það.
En í þeim leik hvetjum við við
skiptavini okkar til að senda okk
ur ábendingar og fallega mynd
úr ferðinni sinni sem við getum
bætt í myndaalbúm Sumarferða.
Myndakeppnina má finna á face
book síðu Sumarferða sem og á
vefsíðunni www.sumarferdir.is.

Tvö flug í viku til kanarí
og Tenerife í vetur
En hvað er einku m veri ð að
selja þessa dagana? „Við leggj
um okkur fram við að höfða til
sem flestra og á sumrin og haus

tin bjóðum upp á ferðir til Mið
jarðarhafsins á fallegar strend
ur víða á Spáni og á Marmaris á
Tyrklandi. Ferðirnar okkar henta
fólki á öllum aldri og ekki síst
fjölskyldufólki. Í vetur ætlum við
að leggja áherslu á Tenerife og
Gran Kanari sem oftast eru kall
aðar Kanaríeyjar í daglegu tali,“
segir Kristbjörg. „Fólk er þegar
farið að bóka og kaupa ferðir fyr
ir vetu ri nn svo munu m við að
fljúga tvisvar í viku til Kanaríeyja
frá og með miðjum janúar mán
uði. Síða sta vetu r buðu Sum
arferðir á Tenerife enn nýjung
þegar gistisamningar voru gerðir
við hótel í höfuðborginni Santa
Cruz annarsvegar og Puerto de
la cruz hinsvegar. Báðir þessir
áfangastaðir eru á norðurhluta
eyjunnar og er skemmtileg við
bót sem eykur á fjölbreytnina.
Svo megu m við ekki gleyma
„heldrib orga raf erðu nu m“ okk
ar sem farnar eru haust og vor
í fararstjórn Jennýar Ólafsdótt
ur. Við höfum verið svo lánsöm
með þessa r ferði r og þær svo
vel heppnaðar að fólk fer ár eftir
ár með Jenný sem er eins tak
ur fara rs tjóri. Það eru um 150
manns að fara núna í september
og ferðin löngu uppseld.“ Krist
björg segi r mikla og vaxa ndi
þörf fyri r slíka r ferði r. „Þessi
góði þjóðfélagshópur er að stæk
ka og fólk sem er margt hvert
vant að ferðast nýtur félagskap
hvors anna rs og finnst nota
legt að dvelja um tíma í hlýju
umhverfi og góðu yfirlæti.“

mánudaga / þriðjudaga / miðvikudaga
fimmtudaga / föstudaga / laugardaga

8 - 12 ÁRA

Leirrennsla og mótun

Leirrennsla og skúlptúr

10 - 12 ÁRA í JL-húsinu og Miðbergi, Breiðholti
Teikning - málun - grafík
Teiknileikni
Myndlist

Videó og hreyfimyndagerð
Myndasögur

13 - 16 ÁRA
Teikning - málun - grafík
Teikning

Vöruhönnun og leir

Skráning á
www.myndlistaskolinn.is
og í síma: 551 1990

Nesstofa

- Hús og saga Ný sýning í Nesstofu sem fjallar
um húsið og landlæknisembættið
sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá
14. júní - 31. ágúst
kl. 13-17.
Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands.

20% FRAMHALDSSKÓLAAFSLÁTTUR
NÁMSKEIÐIN ERU STYRKHÆF HJÁ FLESTUM STÉTTARFÉLÖGUM

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200
www.thjodminjasafn.is

Til hamingju
Vesturbæingar!
Þeim sem eru enn ekki búnir að jafna sig eftir
að titillinn var í höfn er bent á heilsumælingu
sem Lyf & heilsa JL-húsinu bjóða upp á.

PIPAR \ TBWA • SÍA • 142593

Við mælum:

Blóðþrýsting
Blóðsykur
Blóðfitu

Ekki bíða lengur – komdu í heilsumælingu!

OPNUNARTÍMAR
08.00–22.00 VIRKA DAGA / 10.00–22.00 HELGAR
lyfogheilsa.is

JL-húsinu
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Bernskuminningar úr Vesturbænum
Árið 1953 fluttist ég að Vesturgötu 53b fimm ára gömul með foreldrum mínum, hjónunum Fjólu Jósefs
dóttur heimavinnandi húsmóður og Eyþóri Magnúsi Bæringssyni verslunarmanni og systkinum mínum,
Sigtryggi Rósmar og Þóreyju. Einnig flutti móðurafi minn Jósef Þorsteinsson og ráðskona hans Ingibjörg
Brandsdóttir með okkur þangað. Ég er yngsta barnið, fimm árum yngri en systir mín og sjö árum yngri
en bróðir minn. Þegar ég fæddist leigðu foreldrarnir litla íbúð á Rauðarárstíg, en við fluttum fljótlega að
Skipasundi 51 þar sem pabbi byggði hús, en varð alltaf að selja hverja hæð sem byggðist til að geta haldið
áfram með húsið og seldi síðan allt.

Vesturgatan er gatan mín

Segir Hildur G. Eyþórsdóttir bókasafnsfræðingur sem að þessu sinni rifjar upp bernskuna fyrir Vesturbæjarblaðið.
Húsi ð Vestu rg ata 53b sem pabbi
keypti var gamalt rautt bárujárnsklætt
timburhús, hæst í miðjunni með tveim
ur viðbyggingum sitt hvorum megin við
aðalhúsið. Þar voru í raun þrjár íbúð
ir, kjallari og önnur viðbyggingin gat
verið hvað sem var, geymsla eða skrif
stofa. Þetta var ansi mikil breyting hjá
okkur að koma úr nýju húsi í eldgam
alt, þar þurfti svo sannarlega að taka til
hendinni.
Við systkinin vorum nú misspennt fyr
ir þessum flutningum. Ég var ánægðust
og festi strax rætur, enda hafði ég ekki
tengst Skipasundinu neitt sérstaklega,
sem þau höfðu aftur á móti gert. Þeg
ar við fluttum vorum við systurnar með
rauða hunda og þurftum að vera inni og
ég man ennþá hvað það var erfitt, því
okkur langaði svo að kanna umhverf
ið strax og vorum svo forvitnar að sjá
aðstæður þarna. Eftir á að hyggja hafa
þessir flutningar samt verið erfiðir fyrir
mömmu því þrengslin voru mikil, þótt í
heildina væru margar vistarverur, enda
voru þær nær strax fylltar af fólki. Í hús
inu voru samtals átta börn hjá þremur
fjölskyldum. Fyrir utan okkur í vestur
enda var einstæð móðir með barn á efri
hæð í miðhúsinu, ásamt afa og ráðskonu
og á neðri hæðinni var einstæð móðir
með fjögur börn.

Margir krakkar
Allt í kringum okkur voru margir krakk
ar, við Ránargötu, Framnesveg og Vest
urgötu. Þarna eignaðist maður góða leik
félaga. Við vorum mjög mikið í alls konar
boltaleikjum. Fórum í Yfir við skúrinn
á Framnesvegi 1 og í Fallin spýtan. Eins
var stundum farið í Hlaupið í skarðið,
Bim-bam-bim-bam, bimbi-rimbi-rim-bam,
snú-snú og svo í ýmsa eltingaleiki á vorin,
sumrin og haustin, en á veturna vorum
við meira inni við eða í snjóboltaleik þeg
ar þannig viðraði.
Okkur krökkunum þótti mjög gaman
að ganga út í Örfirisey til að leika okkur

Handofið veggteppi af Eyþóri Magnúsi
Bæringssyni og Vesturgötu 53b unnið af
Kolbrúnu Hlöðversdóttur árið 1980.

þar. Þá tókum við með teppi og nesti,
sem oftast var gosflaska full að mjólk með
korktappa og brauð eða kex með. Þarna
gátum við dvalið lengi við leiki eða verið
að horfa á skipin koma og fara eða bara
að glápt á karlana vinna við netaviðgerðir
eða að beita.
Reyndar var ég á tímabili með skóla
hald heima hjá Mjöll Snæsdóttur sem
bjó þá á Seljavegi og er yngri en ég. Þar
vorum við kennari og einn nemandi og
héldum mjög alvarlegt skólahald með
tilheyrandi kennslustundum og fræðslu
og einnig með frímínútum og nestistíma.
Ekki mátti heldur gleyma að gefa nemand
anum lýsistöflu daglega. Ég man nú ekki
hve lengi við héldum þetta út, en höfðum
mikla ánægju af og líktum eftir almennu
skólahaldi eins og hægt var.

Rúnkabúð og mötuneyti
Fyrstu árin okkar á Vesturgötu voru
tvö lítil steinhús gegnt húsinu, auk þess
var og er steinbær á horni Vesturgötu
og Bakkastígs. Í fyrstnefnda húsinu hafði
meða l anna rs Runó lfu r Ívarss on eða
„Rúnki“ eins og hann var kallaður litla
verslu n, sem við krakka rni r nefndu m
„Rúnkabúð,“ þar sem allt milli himins og
jarðar fékkst. Hann var geysivinsæll kaup
maður á horninu, hæglátur og liðlegur í
viðskiptum og vissi trúlega allt um alla í
hverfinu. Hjá honum var hálfgert félags
heimili, þótt húsakynnin væru afskap
lega lítil. Hann flutti síðan verslunina árið
1959 á Framnesveg og nefndi hana Veg
urinn, þegar litla steinhúsið var rifið og
farið var að byggja húsið sem nú stend
ur á Vesturgötu 52. Í hinum síðarnefndu
húsunum voru svokölluð mötuneyti, sem
voru mjög algeng á þessum tíma. Þarna
bjuggu konur sem unnu fyrir sér með
því að hafa kostgangara svo það var all
taf heilmikil umferð af fólki um götuna. Í
mínum augum voru þetta mest einstæðir
sérviskulegir karlar sem keyptu matinn
hjá þeim og margir komu jafnvel tvisvar á
dag, í hádegis- og kvöldmat og fengu sum
ir nesti með sér fyrir kaffitímann og morg
unmatinn. Ég kynntist engum þeirra neitt
að ráði, en tók samt eftir þeim, því þeir
settu svip sinn á umhverfið. Hitt steinhús
ið vék svo síðar fyrir viðbótar blokkar
byggingu á þessum stað.

Fjóla Jósefsdóttir og Eyþór Magnús
Bæringsson í borðstofunni á Vesturgötu
53b árið 1966.

Tólf ára bekkur I 1960-1961 í Melaskóla. Hildur er þriðja frá vinstri í sitjandi röð
fremst.

Íbúðabyggð og atvinnusvæði
Vestu rg ata n og næsta nág renni var
mjög mannmargt á þessum tíma enda bjó
fólk miklu þrengra en í dag. Annað var
einkennandi fyrir umhverfið að það var
ekki bara íbúabyggð, heldur líka atvinnu
svæði. Þarna var Vélsmiðjan Héðinn á
Seljaveginum með marga í vinnu og svo
Hraðfrystistöðin í Reykjavík fyrir neðan
Mýrargötu á móts við Seljaveginn og Dan
íelsslippur fyrir neðan Mýrargötu á móts
við Bakkastíginn og allt þetta skapaði
umferð fólks.

Snemma að vinna
Við hlið okkur á Vesturgötu 53 bjó Ólaf
ur Guðmundsson með Gunnhildi konu
sinni og einnig bjó þar systi r henna r
Steingerður. Hann átti og rak Efnalaug
Vesturbæjar í lágri og langri byggingu
sem var bak við húsið og snéri gaflinum
inn á okkar lóð. Þarna var ég mjög oft
að sýsla og kynntist mörgu góðu fólki
sem vann þar. Mér er minnisstæðust hún
Kalla, sem leyfði mér að vinna hjá sér
við að hreinsa buxnavasa í þar til gerðri
vél. Þarna stóð ég keik við vélina og hélt
buxnavasanum að burstanum og fannst
ég feikna dugleg að vera að vinna við vél
ar og hugsaði að svona væri að vera full
orðin.
Í raun og veru fór ég óvenju snemma
að vinna, því ég fór í fyrsta barnagæslu
starfið sjö ára og var það við Hagamel, en
móðirin átti rætur við Framnesveginn og
tengdist Wolfgang vini mínum. Þarna var
ég að passa heima lítinn dreng í tvo-þrjá
klukkutíma í einu nokkrum sinnum í viku.
Ég kunni starfinu mjög vel, ekki skemmdi
fyrir að þegar bróðir minn var fermdur
gat ég sjálf keypt mér fínan sparikjól í
Kjólabúðinni Eros við Hafnarstræti, en
mamma fór með mér að velja hann.
Ég tók að mér annað barnfóstrustarf
eitt sumarið en það var í nýju blokkinni á
móti og þar passaði ég stúlku, Kristínu að
nafni, en annað foreldrið var frá Ameríku.
Foreldrarnir reyndust mér vel og það var
mikið fjör á staðnum. Þarna kynntist ég

Leikfélagarnir Hulda, Bryndís og Hildur
sitja á tröppum hússins þar sem Bryndís
bjó við Framnesveg 7, sem er á horni
Framnesvegar og Ránargötu.

ýmsu nýju eins og partýhaldi og framhjá
haldi sem leiddi til skilnaðar. Ég gleymi
ekki hvað mér fannst margt framandi hjá
þeim bæði í heimilishaldi og hegðun og í
minningunni finnst mér eins og þau hafi
haft vinnukonu einhvern hluta af vikunni.
Það var nokkuð öðru vísi heimilishald en
í húsinu á móti, en allt sem maður upp
lifir mótar mann á einn eða annan hátt
og gerir mann að þeirri manneskju sem
maður er.

Porgy og Bess
Í þessu sama húsi bjó um tíma leikfé
lagi minn, Þorbjörg, sem var dóttir Björns
Ólafssonar og Kolbrúnar. Ég gleymi ekki
þegar hún gaf mér páfagaukapar, sem
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hún hafði skírt Porgy og Bess eftir samnefndum
söngleik. Þótt þau lifðu nokkuð lengi breytti ég
aldrei nafni þeirra. Í litlu íbúðinni okkar í stóra
húsinu fór nú frekar mikið fyrir þessum fuglum,
en mamma leyfði mér samt að hafa þá þótt mik
ið þyrfti að þrífa í kringum þá. Þarna í húsinu
bjó líka María tollvarðardóttir sem gaf mér sitt
servéttusafn sem varð til þess að ég átti stærsta
safnið í götunni og naut þess þangað til áhuga
sviðið breyttist og ég gaf safnið frá mér. Ég safnaði
líka leikaramyndum og voru Gina Lollobrigida og
Sophia Loren uppáhaldsleikkonurnar og átrúnað
argoðin.
Lengi vel var ég að sendast í búðir fyrir hana
Steinu á Bakkastígnum og jafnvel að hjálpa henni
að taka til. Það var gaman að ræða við hana og ég
lærði ýmislegt til húshalds hjá henni, sem varð
mér til gagns síðar á ævinni. Þegar ég hugsa til
baka þá man ég eftir svo mörgu fólki í nágrenn
inu sem ég kynntist ágætlega. Þá kemur mér í hug
Eyborg Guðmundsdóttir sem var svo blíð og ljúf
manneskja. Hún gaf mér ógleymanlegan dúkku
hnífaparakassa frá útlöndum. Ég átti þessa gjöf
lengi, þótt ég væri löngu hætt að leika mér með
hana, því það var ekki á hverjum degi sem ég fékk
eitthvað á þessum tíma frá útlöndum. Eins eru
mér minnisstæð hjónin, Valtýr Pétursson og kona
hans, Herdís Vigfúsdóttir því inni hjá þeim var allt
öðru vísi en inni hjá okkur í hornhúsinu. Kannski
meira eins og er inni hjá mörgu fólki í dag, dálít
ið eins og það sem kallað er skandinavískur stíll,
létt, ljóst og bjart, en líka jafnvel einhvers konar
naumhyggja nútímans, sem ég kunni auðvitað
engin skil á. Þessi þrjú síðastnefndu bjuggu öll í
háu steinhúsi sem er sambyggt Vesturgötu 53.
Allar upplifanir bæta við reynslubankann og gera
það að verkum að heimurinn opnast æ meira fyrir
manni og mér finnst ég hafa lært heil ósköp af að
kynnast mörgu fólki í æsku, þótt aðeins séu nefnd
ir fáeinir hér.

Þvottadagar
Þegar ég var að alast upp á Vesturgötunni þá
hafði mamma ákveðna þvottadaga. Þvotturinn
var soðinn í stórum þvottapotti og síðan var hann
settur í þvottavél og þar var hægt að vinda þvott
inn. Þvotturinn var síðan hengdur út til þerris eða
á snúrurnar í þvottahúsinu og þegar hann var
orðinn þurr þá notaði mamma rullu til að slétta
þvottinn.
Mér fannst þessir þvottadagar skemmtilegir
því þá var oft eitthvað fljótlegt í matinn eins og
Ora fiskibollur úr dós í karrýsósu. Það var uppá
haldsmaturinn minn á þessum tíma. Þá borðaði
ég ekki tómatsósu því ég taldi að hún væri vond.
Það var ekki fyrr en ég varð unglingur og að passa
hjá frænku minni, að á borð var borið Spaghettí
Bolognese, hakk með tómatsósu og spaghetti. Þá
neyddist ég til að láta mér hana til munns og vitið
menn mér fannst hún bara góð og hef síðan borð
að tómatsósu, eins og ekkert væri.
Það var fiskur oft í matinn á Vesturgötunni og
oftast soðinn og borinn fram með hömsum og
tólg, en stundum steiktur upp úr raspi og eggj
um. Reyndar fannst mér karbúnaði frábært, en
það voru hjá mömmu lambalærisneiðar velt upp
úr eggjum og raspi og borið fram með brúnuðum
kartöflum, grænum baunum og rauðkáli og ekki
má gleyma heimatilbúnu rabarbarasultunni með.
Þetta var sparimatur í þá daga, en sem afar fáir
elda í dag enda kannski ekki það hollasta. Ann
að var alltaf hjá okkur, en það voru grautar eða
súpur í eftirmat, hrísgrjónagrautur, hafragrautur
með slátri, kakósúpa, sætsúpa, sveskjugrautur og
að ógleymdum sagagrjónavellingnum, sem mér
fannst nú aldrei góður.

Dönsuðum oft á sunnudögum
Við kunnum líka fjölskyldan að skemmta okkur
saman og það gerðum við meðal annars með því
að dansa saman á stofugólfinu eftir danstónlist
úr útvarpinu. Þarna sveifluðum við okkur saman
í tjútti og jafnvel ræl og öðrum gömlum dönsum
og svo var tvistað af miklum eldmóð. Pabbi hafði
byrjað snemma að dansa en hann sýndi vikivaki
dans á alþingishátíðinni á Þingvöllum 1930. Hann
var mesta dansfíflið og mamma smitaðist af áhuga
hans, þannig að saman voru þau öflugt danspar.
Mér var sagt löngu síðar að nágrannarnir við Rán
argötuna, fjölskylda Magnúsar Steingrímssonar
hafi oft horft á okkur inn um stofugluggann og
undrað sig á aðförunum, en kannski líka verið
dálítið hissa á uppátækinu.
Við horfðum aldrei á Kanasjónvarpið og eign
uðumst ekki sjónvarp fyrr en eftir að íslenska
sjónvarpið hóf göngu sína enda fannst pabba það
algjör tímaeyðsla. Aftur á móti hlustuðum við
mjög oft saman á leikrit í útvarpinu.

Maggabúð
Þegar ég var 11 ára keypti pabbi verslun á
Laugavegi 134 og nefndi hana Maggabúð en hann
var alltaf kallaður Maggi. Ég var ansi oft spurð
„Hvort ég væri ekki dóttir hans pabba míns.“ Hann
fór að starfa sjálfstætt og var einyrki í byrjun. Ég
hjálpaði honum oft og þurfti að leysa hann af,
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Skólasetning
Melaskóla 2014
Skólasetning 22. ágúst
Skólasetning Melaskóla er í skála skólans.
Kl. 9:00 Nemendur í 2. og 3.bekkur
Hildur G. Eyþórsdóttir stendur hér við handofna
veggteppið Mengun eftir Sigrúnu Sverrisdóttur

þegar hann varð að útrétta á opnunartíma og það
rakst ekki á skólatíma. Þetta var nýlenduvöruversl
un, en líka með vefnaðarvörur. Þarna fannst mér
ég vera ansi ábúðarmikil og jafnframt bera mikla
ábyrgð en líkaði mjög vel að vera búðarkona. Ég
er hrædd um að börn í dag væru ekki látin vera
svona ein í verslun, enda ekki hægt því heimurinn
er orðinn miklu grimmari og flóknari en var á þess
um tíma.
Reyndar varð ég fyrir óskemmtilegri lífsreynslu
þarna því ég sá þegar viðskiptavinur stal sokkum,
nærfatnaði og fleiru og bar það hágrátandi upp
á konuna, sem neitaði algjörlega. Ég vissi ekkert
hvað ég ætti að gera annað en að hringja heim en
þá svaraði engin þar meðan konan var í búðinni.
Mér hugkvæmdist ekki að hringja í lögregluna
enda var ég skelfingu lostin og átti bágt með að
jafna mig á þessu. Síðar um daginn kom konan
reyndar aftur og skilaði vörunum sem var miklu
meira en það sem ég sá hana stela. Ég hef trúlega
höfðað til einhvers góðs í henni með viðbrögðum
mínum, en um það get ég ekkert vitað með vissu.
Þetta hafði líklega einhver áhrif á mig til frambúð
ar, því ég hef verið ferlega þjófhrædd og treysti
ókunnu fólki ekkert allt of vel.

Á Framnesvegi og við Kaplaskjólsveg
Pabbi opnaði fleiri Maggabúðir. Eina nokkrum
árum síðar í bílskúr við Úthlíð 7 og síðan í Vest
urbænum í kjallara að Framnesveg 19 og loks að
Kaplaskjólsvegi 43, sem hann rak til dauðadags
2. september 1972. Ég var alltaf viðloðandi versl
unarrekstur hans og vann þar flest sumur og oft
með skóla, en hann hafði líka starfsfólk. Ég sagði
oft á þessum tíma að það væri merkilegt að alltaf
þegar væri skólafrí þá væru starfstúlkurnar veikar
svo ég varð að vinna. Þetta er ábyggilega ekki satt,
þótt mér fyndist þetta vera svona. Við bjuggum á
Vesturgötunni til ársins 1969, en þá fluttum við að
Reynimel 78. Pabbi átti bíl í mjög skamman tíma
og því fór hann alltaf með strætó og það gerðum
við öll. Þegar hann var eingöngu orðinn með eina
verslun á Kaplaskjólsvegi, þá tók hann oft kassa
með sér í strætó með nauðsynjum til heimilisins.
Eitt skipið þá vatt sér að honum ein kona í vagnin
um og spurði hvað er í kassanum?
Skólaganga mín hófst í sjö ára bekk og auðvitað
var ég í Melaskólanum. Þar var ég fyrst í bekk hjá
Marteini Skaftfeld kennara. Hann var mikið ljúf
menni, en eitthvað veikur svo skipt var um kenn
ara eftir þriðja bekk. Þá kenndi Kjartan Þorgilsson
okkur, bróðir Helgu yfirkennara. Hann var trúlega
of góður og rólegur svo ekki gekk neitt sérstaklega
vel hjá honum að halda aga, þannig að í 12 ára
bekk fengum við kvenskörunginn Magneu Hjálm
arsdóttur og hélt hún okkur vel við kennsluefnið.
Þar sem Vesturgatan er austanmegin við Hring
brautina þá tilheyrði ég skólahverfi „Gaggó-Vest“
eða Gagnfræðaskóla Vesturbæjar við Hringbraut
ina og var þar tvö fyrstu árin í gagnfræðaskóla.
Þótt mér líkaði þar ágætlega, þá urðu vinkonur
mínar örlagavaldar, þar sem þær áttu heima vest
anmegin við Hringbrautina og voru í Hagaskóla.
Þess vegna fór ég ein og talaði við Björn Jónsson
skólastjóra og sótti fast eftir að vera í sama skóla
og vinkonurnar. Hann tók mér vel og veitti undan
þágu þannig að ég fór í Hagskóla og var þar í þriðja
og fjórða bekk í verslunardeild þar sem aðeins
voru kvennemendur.
Það var sérstaklega einn staður á Vesturgötu
sem mér fannst fallegastur, en það var á þeim
punkti sem hægt var að sjá húsin meðfram göt
unni og svo aðeins hafið og himininn við endann.
Þar fannst mér heimurinn vera óendanlegur og
ég hafa frelsi og mikla víðáttu sem átti vel við mig.
Þetta er ekki lengur hægt að sjá á sama máta eftir
að búið var að rífa niður Selbrekku og Selvörina,
því þá var gatan beygð lítillega og hús reist við
enda götunnar sem skaga dálítið fram í hana.
Enginn veit ævina fyrr en öll er, svo kanns
ki á ég eftir að enda þar sem ég byrjaði eða á
Vesturgötunni. Það væri mér ekki á móti skapi.
Það yrði samt ekki í gamla húsinu því það var
rifið árið 1987.

Kl. 10:00 Nemendur í 4. og 5. bekk
Kl. 11:00 Nemendur í 6. og 7.bekk
Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá
mánudaginn 25.ágúst 2014.
Nemendur í 1.bekk eru boðaðir í viðtöl ásamt
foreldrum/forráðmönnum sínum dagana 22. og
25. ágúst. Kennsla hjá þeim hefst samkvæmt
stundaskrá, þriðjudaginn 26.ágúst 2014.
Við hlökkum til að sjá ykkur,
starfsfólk Melaskóla.

Verið velkomin!

Menningarnótt

23.08.2014

í Borgarbókasafni
Laugardag 23. ágúst kl. 13-22
Kl. 13-22
KLIPPILJÓÐ
Allir geta sýnt snilli sína í ljóðagerðinni!
Kl. 13.30-15.30
ÖRTÓNLEIKAR Í MIKILLI NÁND
OG SAMDÆGURSLJÓÐ
Tónleikar ólíkra tónlistarmanna á 15 mínútna
fresti. Meðal listamanna eru: Markús, Kira
Kira, Kött Grá Pjé, Benni Hemm Hemm,
Magnús og Árni Grétar (Futuregrapher),
Fríða og Smári úr Klassart og Just another
snake cult.
Á sama tíma lesa rithöfundar og ljóðskáld
upp samdægursljóð og texta sína í bland við
eldri verk. Þeir sem lesa upp eru m.a. Kristín
Ómarsdóttir, Kristín Eiríksdóttir, Hermann
Stefánsson, Skarphéðinn Bergþóruson,
Magnús Björn Ólafsson og Atli Sigþórsson.
Kl. 15
TRÍÓ REYNIS SIGURÐSSONAR
Tríóið leikur jazzaða tónlist úr ýmsum áttum,
t.d. franska slagara, sænska alþýðutónlist og
tónlist sem tengist Reykjavík og söngdansbókum Suður- og Norður-Ameríku.
Kl. 18
AFMÆLISSÝNING ÍSLENSKRAR GRAFÍKUR
Sýning í tilefni 45 ára afmælis félagsins
verður opnuð. Verk um 30 listamanna verða
á sýningunni, unnin með ýmsum aðferðum.
Heiðursfélagi er Björg Þorsteinsdóttir og
verða verk hennar í öndvegi.
Kl. 19.30 og 20.30
FÖNDUR
Föndur fyrir alla fjölskylduna. Leiðbeinandi
verður Kristín Arngrímsdóttir myndlistarmaður og rithöfundur.

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
s. 411 6100, borgarbokasafn@borgarbokasafn.is
Afgreiðslutími:
Mán-ﬁm 10-19. Fös 11-18. Lau og sun 13-17

www.borgarbokasafn.is

www.bokmenntir.is - www.bokvit.tumblr.com - www.artotek.is
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Menningarnótt á Tapas barnum:

Spænskur sælkera
markaður, grill og
suðræn tónlist
Í tile fni menni nga rn ætu r
verður fjölmargt um að vera á
veitingahúsinu Tapas barnum.
Staðurinn opnar kl. 15 og fyrir
utan verður blússandi spænsk
stemning frá 15 - 20, Spænskur
sælkeramarkaður, grill og veit
ingasala og tónlist.

Fyrir sælkera er tilvalið að stop
pa við á Sælkeramarkaðinum og
næla sér í spænskt góðgæti; gæða
chorizo pylsur frá Baron Del Lei,
Serrano skinku og Mancheco ost,
sykraða r möndlu r og sælg æti.
Á boðstólnum verða líka með
al annars tapenare og hummus

Tapas barsins, ólífur og sultaður
laukur.
Einnig munu meistarakokkar
Tapas barsins heilgrilla grís og
hægt verður að versla veitingar,
t.d. grillspjót og tapas snittur.

Ný og spennandi
gleraugnaverslun
á Skólavörðustíg 2.
Hringbraut 119
Sími: 55 44444

Sjónmælingar - 511 2500

Hljómsveitin Harmónía Sjarm
ónía spilar dillandi suðræna tón
list kl. 16 og 17.
Nánari upplýsingar er hægt að
nálgast á facebook síðu Tapas
barsins.
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KR bikarmeistari 2014

KR-síÐan
Fótbolti: Meistaraflokkur kvenna

KR stelpurnar
í undanúrslit
Baldur Sigurðsson fyrirliði KR hampar bikarnum.

KR er bikarmeistari í knattsyrnu árið 2014.
Meistaratitillinn vannst eftir sigur á Keflavík í
úrslitaleik á Laugardalsvelli þar sem KR-ingar
skorðu tvö mörk en Keflvíkingar eitt. Þetta er 14.
bikarmeistaratitill KR og sá fjórði á síðustu sjö
árum.
Leikurinn var jafn í fyrri hálfleik en í seinni hálf
leik tóku KR-ingar yfir. Það var þó ekki fyrr en í
uppbótartíma sem þeim tókst að skora sigurmark
ið sem Kjartan Henry Finnbogason skoraði eftir
sendingu frá Gary Martin. Kjartan sagði draumi lík
ast hvernig KR-ingum tókst að klára leikinn. Hann

hvaðst varla trúa þessu í samali við fréttavefinn Vísi
eftir sigurinn á Keflavík en með sigrinum vann hann
sinn þriðja bikarmeistaratitil með KR. „Við byrjuð
um kannski ekki alveg nógu vel og þeir skoruðu eftir
að við gerðum mistök. En markið var spark í rass
inn fyrir okkur. Við jöfnuðum fljótlega og eftir það
fannst mér þetta ekki vera spurning,“ sagði Kjartan
og bætti við að alger draumur hafi verið að ná að
klára þetta svona því minnstu munaði að Jonasi
Sandqvist, markverði Keflavíkur, tækist að verja
skot Kjartans.

Leikmenn KR syngja sigursöngva.

Stuðningsmenn KR fagna eftir leik.

KR stelpurnar fagna góðum sigri á Fram stelpum.

KR vann Fram 2-0 í B-riðli 1.
deildar kvenna fyrir skömmu.
Marg rét Marí a Hólmarsd ótti r
skoraði bæði mörkin.
Sigurinn tryggði KR efsta sætið
í B-riðli og sæti í undanúrslitum
þar sem KR-ingar mæta líkast til
HK/Víkingi í byrjun september.
Margrét skoraði fyrra markið
eftir um hálftíma leik. Hulda átti
fínan sprett upp hægri kantinn og
sendi á Margréti sem var hægra
megi n í vítat eigi nu m. Marg rét
snéri á varnarmann og sendi bolt

ann framhjá markverðinum sem
kom út á móti.
Tíu mínú tu m efti r leikh léið
setti Margrét seinna markið. Sig
rún Inga sendi bolta nn inn að
markinu í háum boga og virtist
sem hann ætlaði að detta undir
slánna. Markvörðurinn náði að
slá boltann frá, undir pressu frá
Sonju, en náði svo ekki valdi á
boltanum.
Boltinn féll fyrir Margréti sem
átti auðvelt verk með að setja
boltann í opið markið.

Mætum á völlinn í sumar
og styðjum KR til sigurs!

www.kr.is

TAEKWONDO Í KR
Byrjendahópar fyrir krakka og fullorðna
Upplýsingar á kr.is

GETRAUNANÚMER

KR ER 107

AUTUMN 2014

STUDY ICELANDIC
AT MÍMIR
COURSES START SEPTEMBER 15th

CITY
CENTER
Register now

Learning Icelandic at Mímir
• At Mímir everyone is welcome and the atmosphere is relaxed.
• Courses are based on the curriculum of Icelandic as a second language
published by The Ministry of Education, Science and Culture.
• Solid training in comprehension, listening, reading, writing and speaking.

Öldugata 23, 101 Reykjavík

• Variety of courses, diverse teaching material and fun teaching methods.

EAST
CITY
Skráning hefst júníHöfðabakki 9

Entrance to
Mímir-símenntun

NEW
LOCATION

Vesturlandsvegur
Höfðabakki 9, 110 Reykjavík Bus line no. 6 from downtown and bus line no. 12 from Breiðholt

Registration: tel: 580 1800 or at www.mimir.is

