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Frá kl.

11-16

Hádegistilboð
LÍTIL PIZZA

af matseðli og 0,33 cl gos

MIÐSTÆRÐ

af matseðli og 0,33 cl gos

1.000 KR.
1.500 KR.

OPIÐ
8-24

ALLA DAGA
Á EIÐISTORGI
Glaðværðin ríkti á þorrablóti Vesturbæjar og KR sem haldið var í DHL höllinni fyrir skömmu. Þangað mættu um átta hundruð Vesturbæingar
og aðrir gestir. Sjá myndir frá þorrablótinu á bls. 8.

- bls. 4-5
Viðtal við
Runólf Ágústsson
- bls. 6
Fer Reykjavíkurflugvöllur
í Hvassahraun?

Kaldalón byggingar hf.

Kaupir meirihluta í Vesturbugt
Kaldalón byggingar hf. mun eignast
80% hlut í Vesturbugt. Kaldalón er
nýtt fasteignafélag einstaklinga og er í
eignastýringu hjá Kviku banka.
Félagið Sundaborg ehf., sem stofnaði
Vesturbugt eignarhaldsfélag á sínum tíma
mun eiga 20% í verkefninu. Sundaborg er til

helminga í eigu VSÓ ráðgjafar ehf. og BAB
Capital sem er í eigu Bjarka A. Brynjarssonar,
fyrrverandi forstjóra Marorku. Vesturbugt
eingarhaldafélag vinnur að því að reisa
176 íbúðir við Vesturbugt á milli Slippsins
og Mýrargötu 26 ásamt verslunar- og
þjónusturými sem verður á jarðhæðum

bygginganna. Gert er ráð fyrir að Kaldalón
muni leggja á bilinu einn til tvo milljarða í
verkefnið en heildarkostnaður við það er
talin nema um 10 milljörðum. Ráðgert er að
framkvæmdir hefjist síðar á þessu ári en gert
er ráð fyrir að verkefnið taki þrjú til fjögur ár.

Góð þjónusta – Hagstætt verð
Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

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

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

Lamb og naut
fimmtudag - föstudag - laugardag - sunnudag
22. - 25. febrúar, á meðan birgðir endast

Sími 551-0224

á helgartilboði!

Lamba innanlærisvöðvi úr kjötborði 3.498 kr/kg
Kindafile úr kjötborði 3.298 kr/kg Djús-Appelsínur í neti 1,5 kg
50% afsláttur
Nautafile úr kjötborði 4.749 kr/kg
Avocado í neti 700 gr
Nautagúllas úr kjötborði 2.839 kr/kg
50% afsláttur
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Hugmyndasöfnun fyrir
íbúakosningu 2018 hafin
- ekki allir sáttir við frekari lýsingu við Ægisíðu

Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
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Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

Vandi grunnskólans
G

runnskólinn er eitt aðalumræðuefnið í samfélaginu þessa
dagana og ekki að ástæðulausu. Þótt PISA kannanir um
námsárangur grunnskólabarna séu ekki algildar gefa þær
miklar vísbendingar um hvert stefni. Og þær sína stöðugt
verri námsárangur í grunnskólanum. Eitt sem staldra ber við
í þessu efni er að allt að þriðjungur drengja getur ekki lesið
sér til gangs sem er skelfileg staða sem varla getur látið neinn
ósnortin.

E

n hverjar eru ástæður þess að svo er komið. Runólfur
Ágústsson margreyndur skólamaður segir í viðtali hér
í blaðinu að það virðist skorta hugmyndir um hvernig eigi
að taka á honum. Hann telur að skólakerfið búi við of mikla
miðstýringu og bendir á að í Reykjavík og eflaust víðar þurfi
að auka sjálfstæði einstakra skóla og það þurfi líka að auka
samstarf skóla og foreldra.

S

veitarfélögin tóku við rekstri grunnskólans nokkru
fyrir síðustu aldamót. Í framhaldi af því var farið út í að
byggja mörg dýr og vönduð skólahús og nú velta menn því
fyrir sér hvort of mikið af því fé sem varið hefur verið til
skólahalds hafi farið í ytri umgjörð en ekki til að efla innihald.
Sveitarfélögin verða þó ekki skilin eftir með þennan vanda.
Þau tóku aðeins við rekstri grunnskólans en innihaldinu –
sjálfum kennslumálunum var haldið eftir hjá ríkinu.
Menntamálaráðuneytið fer algerlega með þau mál og hafa
sveitarfélögin afar takmarkað aðkomu að þeim.

Skiptar skoðanir eru um lýsing við göngustíg á Ægissíðu.

Hugmyndasöfnun fyrir íbúakosningu ársins
2018 hófst 20. febrúar. Hugmyndirnar sem náðu
fram að ganga í íbúakosningunni á síðasta ári
og munu koma til framkvæmda á þessu ári eru:
Gönguleið yfir Hofsvallagötu. Fjölgun ruslatunna
í Vesturbænum. Lýsing við göngustíg á Ægissíðu.
Sjónauki við Eiðisgranda. Endurbætur á leikvelli
við Tómasarhaga. Endurbætur á körfuboltavelli
milli Faxaskjóls og Sörlaskjóls og að Hagatorg
verði tengt við nærumhverfi.
Talsverð umræður hafa orðið um kosninguna á

Facebook og ekki allir á einu máli. Einkum er það
tillagan um lýsingu á göngustígnum við Ægisíðu
sem fólk hefur gert athugasemdir við. Einkum vegna
þess að Ægisíðan myndi tapa sérstöðu sinni með
lýsingu. Ljósastaurar byggðamegin við götuna eigi
að duga og rökkurrómantíkin handan hennar muni
hverfa með frekari lýsingu. Óalgengt er að kvartað
sé yfir hugmyndum sem náð hafa fram að ganga í
íbúakosningum. Oftar mun kvartað yfir að þessi eða
hin hugmyndin hafi ekki verið kosin.

L

jóst er að ríki og sveitarfélög verða að taka höndum saman
og finna leiðir til lausnar þessum vanda. Finnar hafa náð
nokkuð góðum tökum á skólamálum. Einn fremsti skólamaður
Finna og þótt víðar væri leitað Pasi Sahlberg var hér á ferð á
dögunum og átti meðal annars viðræður við borgaryfirvöld.
Ef til vill getum við lært af honum. Alla vega notið hugmynda
til að vinna úr. Þennan vanda verður að leysa. Það getur
ekki gengið að ólæsi taki sér bólfestu hjá umtalsverðum
hluta Íslendinga.

Varðskipið Óðinn liggur við gömlu verðbúðabryggjuna.

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR
Hafðu samband
Við skoðum og gerum tilboð!
www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Gamla verðbúðabryggjan verður
endurbyggð
Ákveðið hefur verið að endurbyggja gömlu verbúðabryggjuna
við Sjómynjasafnið sem, er talin ónýt. Stjórn Faxaflóahafna
ákveðið að láta vinna að hönnun nýrrar bryggju. Kostnaður við
að smíða nýja samsvarandi bryggju er talinn 100 milljónir króna.
Í Vesturhöfn Gömlu hafnarinnar í Reykjavík eru fjórar timb
urbryggju r. Sílda rb ryggja n var breikkuð og endu rb ætt fyrir
alnokkru og telst í þokkalegu ástandi. Innri bryggjurnar þrjár
kallast einu nafni Verbúðabryggjur. Ytri bryggjurnar tvær voru
opnaðar, tekinn af þeim mesti hallinn og þær endurnýjaðar upp
úr 1990. Varðskipið Óðinn sem orðinn er hluti af Sjóminjasafninu
liggur við gömlu verbúðabryggjuna.

Vesturbæingar

Eru ekki allir KR-ingar
inn við beinið?
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Eigum að geta verið með
skóla á heimsmælikvarða

R

unólfur Ágústsson
hefur starfað að skólaog fræðslumálum
lengstan hluta starfsaldurs síns og fylgst
vel með þróun mála á öllum
skólastigum ár um saman.
Hann var rektor Háskólans
á Bifröst um sjö ára skeið en
starfaði síðan að stofnum og
uppbyggingu Keilis í Reykjanesbæ og stýrði honum fyrstu
þrjú árin. Á Bifrastarárunum
kom hann einnig að stofnun
Menntaskóla Borgarfjarðar. Eftir
hrun leiddi hann samstarf aðila
vinnumarkaðarins og ríkisins
í vinnumarkaðsmálum og var
m.a. stjórnarformaður Vinnumálastofnunar og Atvinnuleysistryggingasjóðs þegar fjölda
ungs fólks var gert kleift að fara
af atvinnuleysisbótum í skóla.
Runólfur er nú ásamt öðrum
verkefnum að vinna að stofnum
og uppbyggingu lýðháskóla á
Flateyri sem gert er ráð fyrir
að taki til starfa með haustinu.
Runólfur er Miðborgarmaður í
dag. Býr í gömlu Miðborginni
nánar tiltekið á Haðarstígnum.
Hann spjallar við Vesturbæjarblaðið nú á þeim tíma sem
mennta- og skólamál eru mikið
til umræðu.
„Já – það má segja að ég hafi
tengst skólamálum meira og
minna alla starfsævi mína og
þá einkum því sem kalla mætti
frumkvöðulsstörf. Þegar ég
tók við Háskólanum á Bifröst
nýstofnuðum vorum um 100
nemendur skráðir til náms
en þegar lét lét af störfum sjö
árum síðar voru þeir farnir að
nálgast þúsundið sem sýnir að
mikil þörf var fyrir nýjar leiðir í
háskólanámi. Stofnun Keilis var
að ýmsu leiti eðlilegt framhald
þess sem ég hafði verið að gera
á Bifröst. Með stofnun Keilis var
opnuð gátt fyrir fólk sem hætt
hafði námi til þess að hefja
námsferil að nýju. Sama má segja
um verkefni mín fyrir ríkisstjórn
Jóhönnu Sigurðardóttur efir hrun
en þar stýrði ég átaksverkefnum
sem komu ungu fólki af
atvinnuleysisskrá til náms og út
í atvinnulífið í framhaldi þess. Á
þeim tíma tókst að koma um sex
þúsund manns af bótum og inn
í skólakerfið. Síðasta verkefnið
sem ég hef tekið að mér á
skólasviðinu er undirbúningur
að stofnun lýðháskóla vestur á

Flateyri. Þar er verið að byggja á
norrænu lýðháskólahugmyndinni
sem lengi hefur verið við lýði á
hinum Norðurlöndunum en
aldrei náð verulegri fótfestu hér
á landi. Við gerum ráð fyrir að
auglýsa pláss í skólanum í apríl
og taka inn á bilinu 15 til 30
nemendur í fyrstu lotu.“ Runólfur
segir áhuga á lýðháskólamáni
verulegan hér á landi og fjölda
íslenskra ungmenna stunda nám
við danska lýðháskóla um þessar
mundir. „Þetta er bæði vinsælt
hjá nýútskrifuðum stúdentum en
líka ákveðin leið inn í nám eftir að
hafa hætt eða ekki haldið áfram af
einhverjum ástæðum og ákveðin
mjúk lending ef við getum orðað
það svo einkum vegna þess að
þessi tegund skóla byggir ekki
á prófum.“

Háskólarnir leggja
of mikla áherslu
á hefðbundið
akademískt nám
en okkur vantar
að byggja upp
starfstengt nám á
háskólastigi. Okkur
vantar stutt en
hagnýtt háskólanám
og sá akur er alveg
óplægður.

Ólæsi er óviðunandi

En að grunnskólanum. Hann er
mikið til umræðu þessa dagana
vegna slakrar útkomu í PISA
könnunum í samanburði við
Norðurlöndin og þeirrar vitneskju
að lestrarkunnáttu fari hrakandi
hér á landi. Runólfur tekur undir
þetta. „Það eru því miður engin
ný tíðindi að við komum illa út
úr samanburðarkönnunum
við Norðurlöndin. Þegar PISA
kannanir sýna að okkur hrakar
stöðugt meira í samanburðinum
og við vitum að allt að þriðjungur
drengja getur ekki lesið sér
til gagns er það skelfileg staða.
Skólakerfið er jöfnunartæki. Það
á að jafna tækifæri fólks í lífinu.
En þegar staðan er orðin svo að
hluti fólks er ólæs er það bein
vísbending um að þetta fólk
getur ekki nýtt sér þau lífsgæði
sem standa til boða eins og átt
sömu möguleika og aðrir í lífinu.
Þetta er staðreynd sem allir hljóta
að sjá og viðurkenna og gengur
ekki upp í okkar samfélagi.“ En
hvað er þá til ráða. „Það virðist
skorta hugmyndir um hvernig
eigi að ganga til móts við þennan
vanda. Ég held að skólakerfið
búi við of mikla miðstýringu.
Hér í Reykjavík og eflaust víðar
þarf að auka sjálfstæði einstakra
skóla og það þarf líka að auka
samstarf skóla og foreldra. Það
þarf bæði ytra og innra aðhald
í skólastarfinu. Nú er ég að
horfa á þetta frá mínum eigin
sjónarhóli sem foreldri. Ég
vil vita hvort barnið mitt er í
góðum skóla eða lökum og geta

„Ég held að skólakerfið búi við of mikla miðstýringu. Hér í Reykjavík
og eflaust víðar þarf að auka sjálfstæði einstakra skóla og það þarf
líka að auka samstarf skóla og foreldra,“ segir Runólfur Ágústsson.

lagt mitt af mörkum til að bæta
námsumhverfi minna barna
og annarra.“

Hægt að bregðast við
Runólfur vitnar til þess
árangurs sem orðið hefur í
skólastarfi á Seltjarnarnesi.
„PISA tölurnar eru ekki birtar
fyrir einstaka skóla heldur fyrir
hvert sveitarfélag fyrir sig. Því
er ekki hægt að sjá mun á milli
skóla. Hvort hann er einhver og
þá hver hann er. Á Seltjarnarnesi
er bara einn skóli í bæjarfélaginu
og því kemur þetta skýrt fram.
En dæmið af Seltjarnarnesi sýnir
okkur að það er hægt að bregðast

FERSKUR FISKUR
DAGLEGA
MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN
Nesvegur 100
Símar 562-1070, 896-4243
Opið virka daga kl. 10 - 18:30

við þessu og skólayfirvöld og
kennarar á Seltjarnesi hafa gert
það með þeim árangri sem hefur
komið fram.“

Sinnuleysið gagnvart
börnum innflytjenda
„Svo er annað sem við
verðum að hyggja að og það nú
þegar,“ heldur Runólfur áfram.
„Sinnuleysið gagnvart börnum
innflytjenda er að vera að tifandi
tímasprengju. Hlutfall barna
í leikskólum sem eru af erlendi
bergi brotnu hækkar stöðugt
og því spyr ég hvað ætlum við
að gera til að bregðast við því.

Menntakerfið gegnir lykilhlutverki
í aðlögum innflytjenda og barna
þeirra. Það hefur lítið verið gert
í að útbúa námsefni fyrir þetta
fólk og kennsla og þjónusta sem
það býr við dugar ekki. Og þetta á
ekki aðeins við um grunnskólann.
Framhaldsskólinn og jafnvel
háskólarnir eru á sama stað. Fólki
af erlendum uppruna er alltaf
að fjölga og nú lætur nærri að
um 10% íbúa höfuðborgarinnar
eiga sér erlendan uppruna eða
rætur. Á Suðurnesjum er þetta
hlutfall komið hátt í 20%.“
Runólfur segir ekki hægt að skilja
sveitarfélögin eftir með þennan
vanda. Ekki sé hægt að láta þau
sitja í súpunni. „Þarna verður
ríkið að koma til meðal annars
með því að láta útbúa námsefni.
Framtíð tungumálsins snýst líka
um læsið og raunar menntakerfið
í heild sinni.“

Lærðaskólahugsunarhátturinn en við lýði
Runólfur segir að ef horft sé
á háskólastigið, þróun þess
á undanförnum árum og þá
miklu uppbyggingu sem átt
hefur sér stað komi í ljós að
þar hafi skólarnir sjálfir fengið
að ráða ferðinni en á meðan
skorti á greiningu á því á hvaða
menntun við þurfum að halda
til framtíðar „Háskólarnir leggja
of mikla áherslu á hefðbundið
akademískt nám en okkur vantar

Nemandi í Melaskóla færði skólanum safn af Syrpum sem eru kiljur
í vasabroti sem innihalda myndasögur frá Disney, einkum sögur
um Andrés önd, Mikka mús og sögupersónur sem þeim tengjast á
linu hausti. Nú er rætt um skort á bókum fyrir börn og ungmenni í
skólum, í skólabókasöfnum og hinu daglega lífi. Þessi ungi maður gaf
syrpubókunum sínu lengri daga með því að gefa skólasafninu þær.

að byggja upp starfstengt nám á
háskólastigi. Okkur vantar stutt
en hagnýtt háskólanám og sá
akur er alveg óplægður. Það eru
ákveðnir brestir í menntakerfinu
að þessu leyti. Enn er verið að
horfa á allt háskólanám með
einhverskonar Lærðaskólanálgun. Það er nú meira en öld
síðan Lærðiskólinn var og hét
en hugsunarhátturinn hefur ekki
breyst nægilega eða lagast að
aðstæðum nútímans. Við sjáum
þetta vel á framhaldsskólastiginu.
Brottfallið er mikið. Flestir fara
enn í bóknám en verknámið er
illa sett og samkeppnisstaða
þess hefur versnað enn frekar
með styttingu stúdentsprófs
af bóknámsbrautum í þrjú ár á
meðan leiðir til verknáms eru
langar og flóknar. Það þarf að
endurskapa verknámskerfið og
byggja brú frá verknáminu yfir
á háskólastigið. Við höfum ekki
áttað okkur á að verknám getur
verið góð undirstaða fyrir nám á
háskólastigi einkum á raungreinasviðinu. Þarna höfum við verk
að vinna. Það ætti auðvitað
að vera sjálfsagt og eðlilegt að
smiður eigi greiða leið til þess að
verða byggingartæknifræðingur
en svo er ekki.“
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Verjum hærri upphæðum
en Skandinavar
En víkjum aðeins að steinsteypunni. Hefur verið lögð of
mikil áhersla á skólabyggingar
en minna hugað að innihaldinu.
„Það kann vel að vera og er
áhugaverð umræða. Ég heyrði
Skúla Helgason formann skólaog frístundaráðs Reykjavíkurborgar ræða í útvarpsviðtali fyrir
skömmu um að sveitarfélög hafi
ef til vill lagt of mikla áherslu
á dýr skólahús en hugað of
lítið að innihaldinu. Ég hef ekki
kynnt mér nægilega vel hvernig
kostnaður við grunnskóla er
reiknaður í nágrannalöndunum
– hvort húsnæðiskostnaður er
reiknaður sem sér hluti af skólakostnaðinum en ef að tölur frá
OECD eru hafðar til hliðsjónar
kemur i ljós að við erum að verja
mun hærri upphæðum á hvern
nemanda en t.d. bæði Finnar og
Svíar á meðan kjör kennara eru
mun lakari. Þegar svona kemur
upp eins og gert hefur í menntakerfinu hér á landi fara menn í
vörn og taka að skoða fortíðina
og nú er verið að velta fyrir sér
hvort yfirfærsla grunnskólans
frá ríkinu til sveitarfélaganna
hafi mistekist. Málið snýst

Stóra upplestrarkeppnin hefur verið haldin í 20 ár og stöðugt fengið
meiri athygli. Keppnin er orðinn fastur árlegur viðburður í mörgum
skólasamfélögum í Vesturbæ Reykjavíkur sem annarsstaðar. Á
myndinni er upphafsmaður hennar og einn helsti forvígismaður í
gegnum árin Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar að afhenda lesanda verðlaun.

bara ekki um það. Við verðum
hér að horfa fram á veginn og
tryggja gæði skólanna.“

Eigum að geta verið með
skóla á heimsmælikvarða
Runólfur víkur að skóla án
aðgreiningar og veltir því fyrir
sér hvor sú hugmyndafræði og
skólastefna hafi skilað okkur
því sem til var ætlast. „Þetta er
fögur hugsjón en spurningin er
engu að síður sú hvort þessi

stefna gagnast þeim nemendum
sem þurfa á sérstakri þjónustu
að halda. Þetta hefur væntanlega
bæði jákvæð og neikvæð áhrif en
það þarf að meta árangurinn. Við
þurfum að fara yfir málin og finna
út bestu leiðirnar. Þær sem skila
árangri í menntun og þroska.“
Runólfur veltir kennaranáminu
einnig fyrir sér. „Kennaranámið
var lengt úr þremur árum í
fimm og þá dróst aðsóknin að
því verulega saman. Fimm ára
námið hefur skilað mun færi

réttindakennurum en þriggja ára
námið gerði. Spurning er um af
hverju það gerðist. Ef við horfum
til Finnlands sem er um margt
framarlega í skólamálum þá er
kennaranámið þar finn ár eins og
hér. En þeir bjóða tvennskonar
kennaranám. Annars vegar fimm
ára námið sem gefur full réttindi
en einnig þriggja ára nám sem
veitir takmörkuð kennsluréttindi.
Það er einnig rætt um að kennara
skorti þjálfun og starfsreynslu
þrátt fyrir fimm ára háskólanám.
Hversu vel eru kennarar að sér í
þeim fögum sem þeim er ætlað
að kenna og hversu vel þeir eru
að sér í kenningum um uppeldisog kennslufræði. Getur verið
að lélega útkomu í stærðfræði
megi rekja til þess að kennarar
hafi ekki fengið nægilega
kennslu og þjálfun í þeirri grein.
Við það vakna spurningar um
hvort of mikil áhersla sé lögð á
uppeldis- og kennslufræðigreinar
í náminu en minni áhersla á
praktísku hliðina. Hvort fremur
sé þannig í raun verið að mennta
kennslufræðinga en kennara.
Þarna er einn eitt málið sem huga
verður að athuga.“ Runólfur segir
að menn verði að setjast niður og
spyrja sig gagnrýnna spurninga.
„Við verðum að spyrja okkar af
hverju við erum komin á þennan
stað í skólakerfinu og finna út
hvað og hvernig við getum gert
betur. Við verðum að horfa fram
á veginn og takast á við vandann.
Við erum lítið en efnað samfélag
og eigum að geta verið með skóla
á heimsmælikvarða.“

Hugmyndasöfnun fyrir Hverfið mitt
hefst í næstu viku
Hugmyndasöfnun í íbúalýðræðisverkefninu
Hverfið mitt hefst í næstu viku, 27. febrúar og
stendur til 20. mars. Allir geta sett hugmyndir
á sérútbúinn vef á þessum tíma. Í framhaldinu
verður svo unnið úr hugmyndum og þeim still
upp í íbúakosningu sem verður í október. Verkefnin sem kosin verða í ár koma til framkvæmda á
næsta ári.
Þátttaka á liðnu ári á Hverfið mitt var sú mesta
til þessa. Bæði skiluðu sér fleiri hugmyndir en

áður og eins var slegið met í kosningaþátttöku.
Hér má skoða þau verkefni sem kosin voru á liðnu
ári og verða framkvæmd í ár http://reykjavik.is/
hverfid-mitt-2017-framkvaemdir-2018
Kosningaaldurinn í haust á Hverfið mitt verður
lækkaður í 15 ár og verða því ungir borgarbúar
sérstaklega hvattir til að setja inn sínar hugmyndir.
Öllum er heimilt að setja inn hugmyndir óháð aldri
og búsetu. Það er fyrst í kosningunni sem skilyrði
eru sett um aldur og búsetu.
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Fer Reykjavíkurflugvöllur
í Hvassahraun?
Pasi Sahlberg spjallar við skólastjórnendur Hagaskóla og stjórnendur
í frístundamiðstöðinni Tjörninni.

Pasi Sahlberg
í Vesturbænum
Hinn heimsþekkti finnski
skólamaður, Pasi Sahlberg,
lagði leið sína í Vesturbæinn á
dögunum og kynnti sér skóla- og
frístundastarfið. Hann heimsótti
m.a. Grandaskóla og Hagaskóla,
frístundamiðstöðina Tjörnina,
félagsmiðstöðina Frosta, frístundaheimilið Frostheima og
leikskólann Ægisborg.
Alls staðar var Pasi Sahlberg
tekið fagnandi og átti hann
góðar samræður við skólastjórnendur og stjórnendur í frístundastarfinu. Í Grandaskóla sungu
börnin fyrir hann undir stjórn
Þórdísar Guðmundsdóttur tónlistarkennara. Í Hagaskóla tóku
Ómar Örn aðstoðarskólastjóri,
Guðrún Kaldal framkvæmdastjóri
Tjarnarinnar og Andrea Marel
forstöðumaður Frosta á móti Pasi
og fræddu hann m.a. um samstarf
skólans og félagsmiðstöðvarinnar Frosta þar sem markmiðið
er að vinna saman að velferð
unglinganna í skólanum. Þaðan
var haldið í frístundamiðstöðina
Tjörnina og í Frostheima þar sem

Pasi fékk m.a. kynningu á inn- og
útstimplunarkerfi barnanna, valsvæðunum og lýðræðisvinnunni.
Að lokum var farið í leikskólann
Ægisborg þar sem Sigrún Birgisdóttir leikskólastjóri kynnti fyrir
honum fagstarfið.
Pasi Sahlberg kom hingað til
lands ásamt Andy Hargreaves,
öðrum heimþekktum skólamanni,
til að vera Reykjavíkurborg
til ráðgjafar við mótun nýrrar
menntastefnu fram til ársins
2030. Þeir tvímenningar voru með
opinn fyrirlestur í Hörpu undir
yfirskriftinni Forysta í skóla- og
frístundastarfi á 21. öldinni –
innleiðing menntastefnu. Þar
fjölluðu þeir um hvernig áherslur í nýrri menntastefnu endurspeglar stefnur og strauma í
menntamálum 21. aldar. Þá
héldu þeir áhugaverða vinnustofu fyrir stjórnendur í skóla- og
frístundastarfi borgarinnar um
gildi samvinnunáms og teymisvinnu. Í vinnustofunni sátu einnig
fulltrúar nemenda úr öllum
hverfum borgarinnar.

Reykjavíkurflugvöllur. Þorgeir Pálsson fyrrv. flugmálastjóri telur óraunhæft að lengja flugbrautir í Vatnsmýrinni.

Starfshópur sem skipaður var síðasta haust um
framtíð Reykjavíkurflugvallar vill hrynda tillögum
Rögnunefndarinnar svokölluðu í framkvæmd.
Hópurinn leggur til að flugvallarskilyrði í
Hvassahrauni verði skoðuð með fullnægjandi hætti
með nauðsynlegum rannsóknum er varða flug á
svæðinu ásamt skipulagsmálum. Hópurinn leggur
áherslu á að ákvörðun vegna málsins verði að taka
sem fyrst en einnig að rekstraröryggi flugvallarins
í Vatnsmýri verði tryggt og að flugbrautum verði
ekki lokað fyrr en nýr flugvöllur verði tilbúinn.
Á vegum Icelandair hefur að undanförnu verið
unnið að mati á kostum þess að byggja nýjan flugvöll
í Hvassahrauni sem mögulega geti þjónað sem
aðalflugvöllur landsins. Að mati Icelandairmanna eru
veðurskilyrði betri heldur en á Keflavíkurflugvelli og
að tími uppbyggingar vallarins geti verið um fimm
ár. Fyrsti áfangi Hvassahraunsflugvallar ætti því að
gera verið tilbúinn á árunum 2025 til 2027. Að mati
Icelandair gæti kostnaður við byggingu flugvallarins
verið á bilinu 124 til 200 milljarða króna.

Óraunhæft að lengja flugbrautir
Reykjavíkurflugvallar
Þorgeir Pálsson, fyrrverandi flugmálastjóri segir
skýrslu hópsins að nauðsynlegt sé að tveir flugvellir
sem geti sinnt millilandaflugi verði staðsettir á
suðvesturhorni landsins. Þorgeir telur óraunhæft
að lengja flugbrautir Reykjavíkurflugvallar og að
ávinningur af því verði lítill miðað við þann kostnað
sem það hefði í för með sér.

Andvirði lands í Vatnsmýrinni
Í skýrslunni er lagt til að stofnað verði
þróunarfélag milli ríkis og borgar og annarra
hagsmunaaðila sem koma að málinu. Á vegum þess
yrði síðan unnin ítarleg fjárhags- og viðskiptaáætlun
fyrir nýjan flugvöll í Hvassahrauni þar sem andvirði
landsins í Vatnsmýrinni verði lagt til uppbyggingar
nýja flugvallarins og einnig uppbyggingu flugvalla
á landsbyggðinni. Þróunarfélagið myndi jafnframt
láta reikna út kostnað við endurgerð flugvallarins í
Vatnsmýri til samanburðar við gerð nýs flugvallar
í Hvassahrauni. Þá þurfi að gera úttekt á áhrif
byggingu nýs flugvallar á fjárhagsstöðu ríkisins og
Reykjavíkurborgar.

Fundinn verði staður fyrir kennsluog einkaflug
Starfshópurinn leggur áherslu á að staðið
verði við þau áform að fundinn verði staður fyrir
kennslu- og einkaflug í samstarfi við Isavia í nágrenni
höfuðborgarinnar ef byggður verður nýr flugvöllur.
Lgð er áhuersla á samráð verði haft við Isavia um
ýmis atriði eins og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli
á meðan nýr flugvöllur er í byggingu og ákveða
með hvaða hætti flugvellirnir geti átt í samstarfi. Þá
þurfi að tryggja greiðar samgöngur milli hins nýja
flugvallar og borgarinnar með tilliti til sjúkraflugs.
Í starfshópnum sátu Hreinn Loftsson, lögmaður,
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri, Eyrún Ingibjörg
Sigþórsdóttir ráðgjafi, Linda Gunnarsdóttir flugstjóri,
Róbert Guðfinnsson athafnamaður og Sveinn
Magnússon, skrifstofustjóri í velferðarráðuneytinu.

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

√ Bókhald og fjármál
√ Húsfélagafundir
√ Mínar síður
√ Húsbók þjónustusaga húss

Kraftur var í krökkunum í íþróttasalnum í Frostheimum þegar Pasi
leit þar við.

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188

Barnabílstólar í úrvali

√ Auk annarrar þjónustu

www.eignaumsjon.is

Bílasmiðurinn hf

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

FEBRÚARTILBOÐ
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Um 800 hundruð manns á þorrablóti
Um átta hundruð eldhressir Vesturbæingar mættu á þorrablót
Vesturbæjar og KR á dögunum sem fram fór í DHL-höllinni.
Þetta er annað árið í röð sem blótið er haldið þar.
Vesturbæingarnir sáu um skemmtiatriðin en Gummi Ben
var fjarri góðu gamni því hann var staddur í Englandi þar
sem hann vinnur þessa dagana að gerð þátta um “strákana
okkar” í karlalandsliðinu í knattspyrnu. Haukur Harðarson,
íþróttafréttamaður á RÚV og KR-ingur tók veislustjórnina
því að sér í hans stað. Saga Garðarsdóttir leikari var með

uppistand en hún spilaði fótbolta með KR á sínum yngri
árum. Svo var það enginn annar en Páll Óskar sem keyrði upp
stemninguna á dansgólfinu inn í nóttina. Fjölmörg kunnugleg
andlit voru á svæðinu. Má þar nefna Dag B. Eggertsson
borgarstjóra, Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra og
Andrés Jónsson almannatengil svo nokkur séu nefnd.
Erling Ó. Aðalsteinsson, hirðljósmyndari KR-inga var
að sjálfsögðu með myndavélina á lofti og náði mörgum
skemmtilegu myndum af Vesturbæingum fagna þorranum.
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Tekist á um borgarlínuna
Réttmæti borgarlínunnar var
ein af lykilspurningum á fundi
Félags viðskipta- og hagfræðinga
í Reykjavík en þar sem tekist
var á um nauðsyn og réttmæti
þ e s s a r a r f r a m k v æ m d a r.
Þorsteinn Rúnar Hermannsson,
samgöngustjóri Reykjavíkur borgar og Frosti Sigurjónsson,
hagfræðingur og fyrrverandi
þingmaður Framsóknarflokksins
færðu ólík rök fyrir máli sínu.
Frosti gagnrýndi áform um
framkvæmdina og sagði ólíklegt
að Borgarlínan myndi uppfylla
þær væntingar sem væru gerðar
til fjölgunar farþega almenningssamgangna. Hann sagði einnig að
kostnaðurinn mikill og ólíklegt að
um hagkvæma samgöngubót væri
að ræða.

Hvar eiga 70 þúsund
íbúar að búa
Þorsteinn lagði í sínu máli
áherslu á það grundvallarviðfangsefni að bregðast við mannfjölgunarspám sem gerðu ráð fyrir því
að íbúum höfuðborgarsvæðisins
myndi fjölga um allt að 70 þúsund
manns til ársins 2040 sem er álíka
fjölgun og átti sér stað á árunum
1985 til 2012. Þorsteinn benti á að
á því tímabili hefði verið fjárfest
fyrir 80 milljarða á núvirði í stofnæðakerfi höfuðborgarsvæðisins
en inn í þeirri tölu er meðal annar
uppbyggingu Reykjanesbrautar
milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar
og gjánna í gegnum Hamraborg.
Hann varpaði síðan fram þeirri
spurning hvar þessir 70 þúsund
íbúar eigi að búa, starfa og
komast á milli staða. Hann

Kort af umræddri borgarlínu.

sagði að í ljósi þess væri stóra
viðfangsefnið sem sveitarfélögin
á höfuðborgarsvæðinu væru að
fást við með Borgarlínunni. Frosti
ræddi nokkru nánar væntingar
sem væru gerðar til borgarlínukerfis, velti fyrir sér hvort þær væru
raunhæfar og svaraði sjálfum
sér að hann teldi svo ekki vera.
Hann minntist á sameiginlega
tilkynningu allra sveitarstjóra á
höfuðborgarsvæðinu frá því í lok
árs 2016 þar sem fjallað hafi verið
um hagkvæma og vistvæna leið
til að auka flutningsgetu og draga
úr álagi á stofnvegi. Samhliða
þessu ætti að þétta byggð og
draga úr byggingarkostnaði, auka
þjónustu, draga úr útblæstri,
fækka slysum og komast hraðar á
milli staða en í einkabíl. Þorsteinn
sagði á að frá árinu 1985 hafi
íbúar svæðisins verið 54 á hvern
hektara árið 1985 en væru í dag

35. Þetta þýddi aukinn kostnað
við uppbyggingu gatna, veitna
og annarra grunnþjónustumála.
Þorsteinn segir að út frá þessum
tölum væru landrýmismál ekki
glærumál heldur hrein nauðsyn
ef koma ætti fólki fyrir fram til
ársins 2040.

Kostnaður við
stofnvegakerfið
Þorsteinn benti á að kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir að
kostnaður við stofnvegakerfi
væri 110 til 130 milljarðar en um
100 til 120 milljarðar við innri
götur og ræsi. Hann sagði að án
þess að fara í miklar breytingar
á almenningssamgöngukerfinu
mætti búast við allt að 40 þúsund
fleiri bílum sem kostuðu 200 til
250 milljarða. Þá þyrfti að fjölga
bílastæðum mikið og sagði hann

Þorsteinn Hermannsson
samgöngustjóri Reykjavíkur.

Frosti Bergsson
fyrrverndi alþingismaður.

varlega áætlun vegna þeirra
nema um 200 250 milljörðum.
Hann sagði að umferðaspá miðað
við þessar forsendur gerði ráð
fyrir 65% auknum aksturstíma,
55% aukningu í vegalengd og að
umferðatafir myndu aukast um
80%. Þetta væri þrátt fyrir yfir 100
milljarða í stofnæðar. Þorsteinn
bætti einnig við að með byggingu
borgarlínu væri jafnframt gert
ráð fyrir yfir 40 milljörðum í
aðrar stofnvegaframkvæmdir til
ársins 2040. Þorsteinn ítrekaði
að borgarlína væri í grunninn
sérakreinakerfi þar sem vagnarnir
hefðu forgang á gatnamótum,
gætu ferðast án tafa með 5 til 10
mínútna tíðni. Þetta kæmi þó ekki
í staðinn fyrir strætisvagna sem
áfram myndu fara inn í hverfin og
á fáfarnari staði.

virtust ekki kjósa almenningssamgöngur almennt, enda
væri bara 4% af heildarferðum
á höfuðborgarsvæðinu með
slíkum máta. Spurði hann hvort
neyða ætti íbúa í almenningssamgöngur. Frosti sagði miklar
breytingar vera handan við
hornið í samgöngum í tengslum
við sjálfkeyrandi bíla og frekar
ætti að huga að innleiðingu slíks
kerfis frekar en að setja peninga
í borgarlínu. Frosti dróg upp
reikningsdæmi þar sem gert var
ráð fyrir að ferð með strætó tæki
í heild 20 mínútur sem tæki með
bíl 5 mínútu og því gætu að hans
sögn sparast 19 vinnudagar á ári
sem fólk er lengur til og frá vinnu
með almenningssamgöngum en
í einkabíl. Sagði hann borgarlínu
því geta skaðað hagvöxt á
svæðinu til lengri tíma.

Bara 4% af ferðum
með Strætó
Frosti bent á að Íslendingar

Kíktu á
boðefnabarinn!

CACAÓ & ANNAÐ Á KRISTALSVATNSBOÐEFNABARNUM FLÖSKUR
Bjóðum allskyns
holla og heimagerða drykki
á boðefnabarnum sem næra
bæði líkama og sál. Bliss og
ástardrykki og allt þar á milli.

Gæða vatnsflöskur úr
þýsku ölpunum hlaðnar
jákvæðum náttúrusteinum.
Margar tegundir.
Mögnuð gjöf.

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK
Ný heimasíða: systrasamlagid.is
facebook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

TÍMAMÓTAGJÖF!
Frábært veganesti út í lífið fyrir
fyrir fermingarbörn á öllum aldri:
Í einstaklega fallegum
gjafaumbúðum.
Silfur, gull, rósagull.
Fylgstu með
SLÖKUN Í BORG
á www.systrasamlagid.is

VÍTAMÍN &
DRYKKIR
Frá Viridian koma
vönduðustu bætiefni
samtímans en líka
magnaðir drykkir
til heimabrúks.

FLOTHETTAN
Framúrskarandi
íslensk hönnun.
4 litir/munstur.
Líka í netsölu á
systrasamlagid.is

AFGREIÐSLUTÍMI:
Mán. - fös.: 10 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.
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Félagsmiðstöðin Frosti

Skerjagarður hlaut
Keppti
í
báðum
flokkum
hvatningarverðlaun

í danskeppni Samfés

Stjórnendur í Skerjagarði taka við hvatningarverðlaunum
skóla- og frístundaráðs fyrir framúrskarandi leikskólastarf.
Sóldís Harðardóttir leikskólastjóri og Guðfinna Kristjánsdóttir
aðstoðarleikskólastjóri.

Leikskólinn Skerjagarður hlaut hvatningarverðlaunin fyrir
fagstarfið sem einkennist af metnaði í leik og starfi. Í umsögn
dómnefndar sagði m.a.: Ekki fyrr er séð svona góða útkomu
í mati. Er það til mikillar fyrirmyndar. Áhugi starfsmanna á
starfinu kemur vel fram og þekking þeirra er vel nýtt. Skólinn
er lærdómsamfélag þar sem bæði börn og starfsfólk læra í
leikskólanum. Leikskólinn Skerjagarður Bauganesi 13 er einkarekinn og með þjónustusamning við Reykjavíkurborg.
Rekstraraðilar eru Sóldís Harðardóttir leikskólakennari og Þórbjörn Sigurðsson. Leikskólastjóri er Sóldís Harðardóttir og aðstoðarleikskólastjóri er Guðfinna Kristjánsdóttir. Leikskólinn er
aðili að Samtökum sjálfstæðra skóla. Í dag dvelja 50 börn samtímis
á leikskólanum Skerjagarði. Á Skerjagarði eru tvær deildir, yngri
deildin Ból er með börn á aldrinum átján mánaða til tveggja og
hálfs árs.
Eldri deildin Bakki er með börn á aldrinum tveggja og hálfs til
sex ára.

Sykurhreinsun
sem virkar!
Hárfín blanda króms,
kanilsextrakts og alfa línólín
sýru sem virkar á aðeins
7 dögum.
Hjálpar þér á
beinu brautina.

Félagsmiðstöðin Frosti í Vesturbænum tók á dögunum þátt í
danskeppni Samfés en hún var
haldin föstudaginn 2. febrúar í
félagsheimilinu á Seltjarnarnesi.
Unglingar á aldrinum 13 til 16 ára
kepptu í einstaklings- og hópakeppnum og mætti Frosti til leiks
með keppendur og áhugasama
áhorfendur. Frosti átti keppendur
í báðum flokkum og voru bæði
atriðin frumsamin.
Þær Karólína Einarsdóttir, Ásta
Rún Ingvadóttir, Maríanna Mist Steingrímsdóttir og Erla María Sveinsdóttir tóku þátt í hópakeppninni
og má segja að þær hafi hrifið alla
í salnum með sér. Hildur Kaldalóns
tók svo þátt í einstaklingskeppninni með virkilega vel samið nútímadansverk og hreppti hún annað
sætið fyrir sína frábæru frammistöðu. Enn og aftur sannast það að
í Vesturbænum eru hæfileikabúnt á
hverju strái.

Myndin er tekin af danskeppni Samfés.

Frístundamiðstöðin Tjörnin

Fjölmiðlalæsisvika í febrúar
Krakkarnir í frístundaheimilum Tjarnarinnar
voru með fjölmiðlalæsisviku 5. til 9. febrúar
þar sem markmiðið var að virkja krakkana í að
vera gagnrýnin og meðvituð um það stanslausa
áreiti fjölmiðla og markaðsafla sem þau verða
fyrir á degi hverjum.
Margir kynnu að hafa efasemdir um að hægt
væri að fjalla um flókin málefni sem fjölmiðla og
markaðsöfl við svona ung börn, en það eru bara þeir
sem vita ekki hversu miklir snillingar krakkarnir og
starfsmennirnir okkar eru. Krakkarnir ræddu hvað
fjölmiðlar eru, hvort þeir séu upplýsandi, t.d. fréttir
og fræðirit, stjórnandi t.d. auglýsingar eða afþreying
t.d. kvikmyndir og tölvuleikir) eða allt af þessu og
sköpuðust áhugaverðar og lærðar umræður um þetta
í öllum hornum frístundaheimilanna. Einnig var rætt
um mátt samfélagsmiðla, hvert gildi þeirra væri og
hvort mögulega væri stjórnandi þáttur þeirra meiri
en margir áttuðu sig á. Voru krakkarnir alveg að
tengja við þetta því þó svo þau hafi ekki aldur til
að vera á samfélagsmiðlunum enn þá eru þau mjög
meðvituð um þá og oft óbeinir þátttakendur á þeim í
gegnum eldri systkini og foreldra.

Helltu sér af krafti í verkefnið

Hefur slegið í gegn í
Bretlandi.
Fær frábæra dóma hjá
Íslendingum.

Fæst í Systrasamlaginu, Óðinsgötu 1.
Í netsölu á www.systrasamlagid.is

Fjölbreytt og aldursviðeigandi verkefni voru í boði
fyrir krakkana sem voru með fréttaklúbba, bjuggu
til auglýsingar, fóru í logo spurningakeppnir og
ratleiki, tóku viðtöl, horfðu á auglýsingamyndbönd
og myndbönd sem sýndu veruleikann að baki
auglýsingunum og svo framvegis. Skemmst er
frá því að segja að krakkarnir helltu sér af krafti
í verkefnið og fræddust heilmikið um eðli
fjölmiðla og markaðssetningar sem beint er að
börnum á þessari viku.

Virkjuðum
foreldrana
Við lögðum okkur
einnig fram við að
virkja foreldra með
okkur í vinnunni
og hvöttum þá til
að ræða þessi mál
við krakkana heima
fyrir. Meðal annars
sendum við öllum
foreldrum póst með
upplýsingum um
hvað við værum að
gera með krökkunum
og komum með
ábendingar um
hvernig þeir gætu tekið málefnið fyrir heima fyrir,
svo sem með því að skoða hvar vörur sem beint er
að börnum eru staðsettar næst þegar fjölskyldan fór
að versla í matinn. Er sykraða morgunkornið í efstu
hillunni eða í augnhæð barna og er dísæta kexið
með krúttlegum teiknimyndafígúrum sem krakkarnir
þekkja úr teiknimyndum neðarlega í hillunum eða
ofarlega? Einnig bentum við foreldrum á að skoða
auglýsingar í blöðum og sjónvarpi sem birtast fyrir
öskudag út frá því sjónarhorni hvort verið sé að nota
kynjaða markaðssetningu á búningum fyrir börn, eru
strákar í álfakjólum og stelpur í ofurhetjubúningum
einhvers staðar í auglýsingunum o.s.frv. eða eru
markaðsöflin að halda kynjuðum staðalmyndum að
börnunum.
Skemmst er frá því að segja að vikan heppnaðist
stórkostlega og allir komu meðvitari og
fróðari út úr henni.

Húsfélagaþjónusta

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA
S: 562 5999

Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

√ Bókhald og fjármál
√ Húsfélagafundir
√ Mínar síður
√ Húsbók þjónustusaga húss
√ Auk annarrar þjónustu

S: 669 5999

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

www.eignaumsjon.is
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Ég varð kaffinu að bráð
og get ekki aftur snúið
- segir Bryndís Ploder sem stýrir Kaffi Örnu á Eiðistorgi
Bryndís Ploder tók við starfsemi
kaf fihússins og ísbúðarinnar
Örnu á Eiðistorgi ásamt Árnýju
Vigfúsdóttir í september á liðnu
ári en hafði áður stafað þar um
nokkurra mánaða skeið. Bryndís
hefur unnið að rekstri og þjónustu
kaffihúsa um árabil og er ein
þeirra sem tekið hefur virkan
þátt í þeirri byltingu sem orðið
hefur í kaffimenningu hér á landi
á síðari árum.
Margir minnast hennar frá Kaffi
Tári í Bankastræti þar sem hún
byggði upp lítið kaffihús að nútíma
fyrirmynd og ekki leið á löngu þar
til gestir – bæði fastagestir og gestir
og gangandi, morgunhanar sem
síðdegisfólk og síðar ferðafólk fylltu
litla kaffihúsið sem fljótlega þurfti
að stækka um helming. Fljótlega
fóru menn að koma með vinnutæki
sín – fartölvur á kaffihúsið til
hennar og þar hafa meðal annars
verið skrifaðar nokkar skáldsögur.
Þorgrímur Þráinsson rithöfundur
sat þar löngum við skriftir og Gímur
Atlason fráfarandi framkvæmdastjóri
Iceland Airwais átti sér samastað
á Tárinu í Bankastræti þegar hann
sinnti störfum sveitarstjóra vestur
á fjörðum og í Dölum. Sagðist ekki
þurfa aðra vinnustofu í bæjarferðum.
Morgunhanaklúbburinn á Tárinu
varð þekktur. Þar hittust ýmsir
góðborgarar í gráma morgunsins
og létu gamminn geisa. Sumir
þeirra er farnir yfir móðuna miklu.
Má þar nefna Árna Höskuldsson
gullsmið, Gunnar Eyjólfsson leikara,
Hauk Hjaltason framkvæmdastjóra
og Magnús Kjartansson
myndlistarmann. Aðrir eru enn í
fullu fjöri og sumir þeirra eiga enn
sitt horn hjá nýjum stjórnendum í
Bankastrætinu. Á meðal þeirra eru
Hilmar Einarsson í Morkinskinnu,
Kristinn Jónsson prentari sem oft
er kenndur við KR, Júlíus Hafstein
sendiherra, Egill Ásgrímsson
bólstrari á Bergstaðastrætinu,
Gunnlaugur Jónsson verslunarstjóri,
Guðbjörn “Bubbi” Gunnarsson
myndlistarmaður og fleiri voru
oft gestir í hópnum þeirra á
meðal Gunnar Guðjónsson
myndlistarmaður og fyrrum
grásleppukarl sem leit stundum
við og hermdi listilega eftir Stefáni
Jónssyni “Stórval” frá Möðrudal sem
var þekktur miðbæingur á sinni tíð.
Þegar Bryndís kvaddi Bankastrætið
hét hún vestur í Þjóðminjasafn þar
sem ákveðið hafði verið að opna

nýtt kaffihús á Vegum Kaffi társ og
naut hún þar reynslu sinnar til að
byggja það upp frá grunni. Áður en
hún kom til starfa hjá Örnu hafði
hún unnið að ýmum verkefnum fyrir
Kaffi tár einkum við uppsetningu
nýrra kaffihúsa. En hvað hvað
kveikti kaffiáhugann hjá Bryndísi á
sínum tíma.

Sonja kveikti áhugann
“Þetta byrjaði þegar ég
var að vinna í konditori inn á
Suðurlandsbraut. Þangað var keypt
ný kaffivél til að búa til kaffidrykki
og Sonja Grant var fengin til þess
að koma og kenna okkur á vélina
og þjálfa í gerð kaffidrykkja. Sonja
hafði þá starfað við þetta um tíma
og kynnt sér hina nýju kaffimenningu
sem var að ryðja sér til rúms mjög
vel. Sonja hefur einstakt lag á
að kenna fólki og þarna smitaðist
ég algerlega af þessum kaffiáhuga.
Ég varð kaffinu að bráð. Það varð
ekki aftur snúið ef þannig má
taka til orða.”

einu þekktasta jólalagi hér á landi
Jólahjóli með Sniglabandinu. Þeir
unnu þetta saman. Voru búnir að
mynda laglínu og Skúli Gautason
gerði textann að mig minnir. Björgvin
fór svo með þetta til pabba og
hann útsetti lagið og skrifaði það
endanlega út fyrir þá. Þetta hefur
ekki verið á vitorði margra en Hans
Ploder útskrifað lagið Jólahjól
fyrir Sniglabandið.”

Bryndís við kaffivélina á Kaffi Örnu. Ísvélin er til hliðar því einnig má
fá margvíslega ísrétti á kaffihúsinu.

eftir og eftir að byrjaði að vinna
hér finnst mér ég vara komin heim.
Orðin Nesari á nýjan leik. Þetta
gengur líka vel. Það tekur alltaf
tíma að vinna svona stað upp en
plássið er hentugt og umhverfið
er mjög gott. Við erum líka í góðu
samstarfi við Innovationhouse og
fólkið sem starfar þar og fengist
frumkvöðlasetrinu. Við höfum
nokkra sérstöðu því hér er að finna
laktósafríar mjólkurvörur frá Örnu

Bý á Melunum og labbar út
á Eiðistorg
“Nei – ég bý ekki alveg á Nesinu.
Ég bý þó í næsta nágrenni í næsta
á Melunum. Ég labba oft hingað út

sem gegna mikilvægu hlutverki
ekki síst í ísnum. Hér er hægt að
fá laktosfrían ís og einnig kökur og
bakkelsi. Mér finnst viðtökurnar með
þeim hætti að Seltirningum finnist
gott að hafa fengið sitt eigið kaffihús.
Við reynum líka að hafa þetta
fjölskylduvænt. Og nú stefnum við að
laga umhverfið hér fyrir utan þannig
að það komi að góðum notum ekki
síst á sólríkum sumardögum. Nei –
ég get ekki annað en verið bjartsýn.”

styrkur - ending - gæði

Spilað í öllum herbergjum
Bryndís er Austurríkismaður
í aðra ættina og Íslendingur í
hina. Faðir hennar var Hans
Ploder ættaður frá Bruck an der
Mur í Austurríki - einn þeirra
tónlistarmanna sem kom hingað
frá Evrópu um miðja síðustu öld.
Hann fékk stöðu fagottleikara við
Sinfóníuhljómsveit Íslands sem
var nýstofnuð og starfaði einnig
í Þjóðleikhúsinu auk þess að
sinna margvíslegum verkefnum
á tónlistarsviðinu. Lét hann ykkur
læra þýsku. “Við lærðum svona
til að geta aðeins bjargað okkur
og átt samskipti við fólkið okkar í
Austurríki. Pabbi átti alltaf svolítið
erfitt sjálfur með Íslenskuna.
Austurríkismenn tala aðra mállýsku
en til dæmis norður Þjóðverjar sem
eiga flestir mun auðveldara að læra
íslensku. Hann vildi þó halda sig við
íslenskuna enda starfandi í íslensku
umhverfi. En við þurftum öll að
læra á hljóðfæri. Ekkert annað var í
boði. Við vorum öll í tónlistarnámi.
Okkur voru bara fengin hljóðfæri
og sagt að spila og það var æft og
spilað í hverju herbergi á kvöldin.
Ég spilaði á Horn og Björgvin bróðir
spilaði á trompet. Hann spilar einnig
á trommur og er meðal annars
trommuleikari í Sniglabandinu.
Björgvin spilaði trompetlínuna í

hÁgÆÐa dansKar

Eldhúsinnréttingar
ViÐ hönnum Og tEiKnum

úrVal innréttinga

gOtt sKipulag

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

VönduÐ gÆÐaVara

OpiÐ:

Mán. - fim. kl. 09 til 18
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

BUXNADAGAR
VINNUFATABÚÐIN, s: 551-5425

/Vinnufatabudin
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Sóknarnefnd Dómkirkjunnar
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Fjörugur Öskudagur í Grandaskóla

Kærir deiliskipulag
Landsímareitsins

Fyrirhugað bygging sem á að rísa fyrir framan gamla Landsímahúsið.

Sóknar nefnd Dómkirkjunnar í Reykjavík hefur kær t
skipulag Landsímareitsins til úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála. Sóknar nefndin leggst gegn fyrirhuguðum
byggingarframkvæmdum á hóteli á reitnum sem að hluta nái yfir
elsta kirkjugarð Reykvíkinga.
Sóknarnefndin telur að þar undir hafi hluti af gamla kirkjugarðinum
í Reykjavík legið en jarðsett var í honum allt fram til ársins 1848. Í
kæru sóknarnefndarinnar kemur fram að nefndin vilji vernda hinn
forna Víkurgarð. Sóknarnefndin telur að Dómkirkjan hafi aldrei
afsalað sér umráðum yfir þessum garði sínum og enginn annar
hefur fengið heimildir yfir garðinum. Ekki hafi heldur verið leitað
samþykkis eða rætt við Dómkirkjuna og hún vill og telur sér skylt að
tryggja helgi garðsins eftir því sem hægt er. Málefni Víkurkirkjugarðs
var til umfjöllunar á sjöunda áratug liðinnar aldar. Þá ætlaði Póstur
og sími að steypa kjallara þar sem garðurinn er. Málið kom til
umfjöllunar í ríkisstjórn sem bannaði þessa framkvæmd á þeim
tíma. Þar sem því banni hefur ekki verið aflétt telur sóknarnefndin
deiliskipulagið ólöglegt þar sem ekkert samráð hafi verið haft við
Dómkirkjuna, kirkjugarðaráð og dómsmálaráðuneytið við gerð þess.

Fjölbreytta búninga mátti sjá í Grandaskóla á öskudaginn. Allt frá samkvæmisklæðnaði til náttfata og
bansagervi sáust líka á sveimi.

Margt var um að vera í Grandaskóla á
Öskudaginn. Í byrjun dags hittust nemendur í
heimastofum og undirbjuggu sig fyrir daginn.
Eftir það var skemmtun á miðrými með öllum
nemendum og starfsmönnum.
Að loknu nesti var boðið upp á margar

Kvartssteinn
í eldhúsið

www.101.is
AUGL†SINGASÍMI
511 1188

Kvarts steinn frá Silestone er fáanlegur í fjölbreyttum áferðum og litum.
Silestone bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.
silestone.com

FALLEGIR LEGSTEINAR

Afsláttur
Í FEBRÚAR

af öllum legsteinum

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

m i s m u n a n d i s t ö ð v a r. Þ a r v a r í b o ð i ;
pönnukökubakstur, myndataka, tónlist og dans,
draugahús, skólahreysti, Oobleck, dans, öskupokar,
ratleik, armbönd/perlur og kareoke. Dagurinn gekk
mjög vel og enduðu nemendur daginn í matsal þar
sem var boðið var upp á pylsur.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone.

Bakteríuvörn

Blettaþolið

Högg- og
rispuþolið

Kvarts steinn er unnin steinafurð. Við framleiðslu kvarts steinsins er nýtt það besta úr kvartsi með því að mylja
steininn niður, blanda í hann litar- og bindiefnum áður en steinninn er aftur pressaður saman.
Útkoman er mjög slitsterkt efni með þéttara yfirborð en hefðbundinn náttúrusteinn.

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1, 110 Reykjavík | Sími 566 7878 | rein.is

Sýruþolið
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Vesturbæjarbiskupinn
Er höfundur
var haldinn í Hagaskóla
“Köku ársins”

Sigurður Guðjónsson í Bernhöftsbakaríi

Sigurður Hannesson framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins,
Jóhannes Felixson formaður Landssambands bakarameistari, Katrín
Jakobsdóttir forsætisráðherra og Sigurður Már Guðjónsson bakarameistari með fyrsti „Köku ársins“.

Þátttakendur í skákmótinu Vesturbæjarbiskupnum.

Vesturbæjarbiskupinn var haldinn í Hagaskóla
þriðjudaginn 6. febrúar sl. Þetta er skákmót sem
hófst fyrir all nokkrum árum síðan en var síðan
endurvakið árið 2013. Nú er mótið haldið í fimmta
sinn síðan árið 2013, en árið 2017 datt út af
óviðráðanlegum ástæðum.
Líkt og undanfarin ár var flott mæting, en þetta
er eingöngu ætlað nemendum í 1.-10. bekk og var
keppt í fimm flokkum og er flokkunum skipt eftir
aldri og kyni. Það voru hátt í 40 keppendur þetta
árið, en veikindi settu strik sinni í reikninginn hjá
nokkrum keppendum sem gátu ekki keppt að þessu
sinni. En allt er þetta til gamans gert og er gaman að

sjá hversu mikil gróska er í skákmenningu skólanna
og má þakka Skákakademíunni fyrir, þar sem
þeir eru duglegir að breiða út sinn boðskap með
markvissum æfingum í skólunum. Að auki er einnig
keppt um farandbikar, en sá bikar er veittur þeim
skóla sem sendir inn flesta keppendur. Fyrstu tvö
árin var það Melaskóli sem vann, þar á eftir var það
Álfhólsskóli sem vann næstu tvö árin, en í ár var það
Landakotsskóli sem vann þennan bikar að þessu
sinni. Það er mikill uppgangur í skákinni í þeim skóla
og voru þeir vel að því komnir að fá farandbikarinn
að þessu sinni.

Sigurður Már Guðjónsson bakarameistari í Bernhöftsbakaríi er
höfundur köku ársins 2018 og tók Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra á móti fyrstu kökunni frá formanni Landssambands
bakarameistara, Jóhannesi Felixsyni í Bernhöftsbakarí miðvikudaginn 14. febrúar sl.
Landssamband bakarameistara, LABAK, efndi nýlega til árlegrar
keppni um Köku ársins. Keppnin fer þannig fram að keppendur skila
inn tilbúnum kökum sem dómarar meta og velja úr þá sem þykir
sameina þá kosti að vera bragðgóð, falleg og líkleg til að falla sem
flestum í geð og hlýtur hún titilinn Kaka ársins. Keppnin var haldin
í samstarfi við sælgætisgerðina Kólus og voru gerðar kröfur um að
kakan innihéldi Sambó Þrist. Sigurkakan hlýtur nafnbótina „Kaka
ársins 2018“. Dómarar í keppninni voru Jóhanna Vigdís Arnardóttir frá
Samtökum iðnaðarins, Gunnlaugur Örn Valsson, bakari og kökugerðarmaður, og Snorri Páll Jónsson, framkvæmdastjóri Kólus. Sala á kökunni
hófst í bakaríum félagsmanna LABAK um allt land fimmtudaginn 15.
febrúar og verður til sölu það sem eftir er ársins.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Nýjar vörur
streyma inn
Verslunin
Belladonna
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Búin að vera
100 daga
í Landakotsskóla
Haldið var upp á það á
dögunum að börnin í 1. bekk
í Landakostsskóla hefðu verið
heila 100 daga í grunnskóla.
Dagurinn var mjög skemmtilegur.
Hann hófst með samsöng, en
síðan lá leið 1. bekkinga um
skólann með tilheyrandi hávaða.
Fengu þau dynjandi lófaklapp
hvar sem þau komu. Þá unnu þau
ýmis verkefni tengd tölunni 100.
Foreldrar tóku svo þátt með því
að telja 100 góðgæti heima til að
taka með á sameiginlegt veisluborð
í skólanum.
Sérstök gleraugu voru sett upp
í tilefni 100asta dagsins og KR
merkið er á sínum stað.

– Verið velkomin –

Arna

ís- og kaffibar

Verið velkomin
til okkar á Eiðistorgið

Við bjóðum upp á kaffi og ótal bragðtegundir af dásamlegum Örnu ís.

OPIð 9-21 ALLA DAGA
Eiðistorg 15 • 170 Seltjarnarnes
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Sauma innkaupapoka
sem viðskiptavinir geta
fengið lánaða heim
- Markmiðið er að draga úr notkun plastpoka
Fjórar stúlkur í 10. bekk
Hagaskóla hafa tekið sér
áhugaver t verkefni fyrir
hendur. Þær eru Selma Rebekka
Kattoll, Nína Solveig Andersen,
Eir Ólafsdóttir og Eyrún Úa
Þorbjörnsdóttir. Verkefni þeirra
er að sauma innkaupapoka
úr taui og dreifa til neytenda.
Dreifingin fer fram með þeim
hætti að pokar nir verða til
staðar í matvör uverslunum
og fólk getur fengið þá lánaða
undir innkaup og tekið þá með
sér heim. Þeir eru hins vegar
ekki ætlaðir til eignar og ætlast
er til þess að fólk skili þeim aftur
í verslunina. Ekki er um að ræða
samkeppni við taupokana sem
eru seldir í verslunum heldur
er þetta hugsað í staðin fyrir þá
plastpoka sem fólk kaupir þegar
það gleymir sínum taupokum
heima. Fyrstu pokarnir munu
koma í Melabúðina föstudaginn
23. febrúar. Pokar nir er u
saumaðir af sjálfboðaliðum og
eru þeir úr gömlu efni sem hefur
verið safnað í samfélaginu.
Pokastöðvarnar á Íslandi eru
hluti af Alþjóðlega verkefninu
Boomerang Bags.
„Fólk getur alltaf gleymt að
taka innkaupapoka með sér og
verkefnið er ákveðin viðleitni
til þess að draga úr notkun
plastpoka 0vegna þess hversu
óumhverfisvænt plastið er,“
segja þær Selma, Nína og Eir sem
hittu Vesturbæjarblaðið nýlega
í félagsstarfinu á Aflagranda en
þær hafa fengið aðstöðu þar hjá
Stefaníu Snævarr og Sigríði (Siri)
Guðnýju Gísladóttur.
„Hugmynd okkar er komin frá
Höfn í Hornafirði en við höfum
einnig frétt af svipaðri starfsemi
víðar hér á landi sem hefur
virkað vel,“ segja þær. Þær hafa
skipulagt opna saumahittinga
á Aflagranda, en samhliða
því hafa þær einnig saumað
poka í skólanum. „Núna erum
við komnar með um 100 poka.
Fyrsti samstarfsaðili okkar er
Melabúðin, en hugmyndin er að
fara með pokana í fleiri verslanir
eftir því saumaskapurinn vex og
pokunum fjölgar.“ Þær segja gott
að geta byrjað með Melabúðinni,
þeir Friðrik og Pétur, eigendur
Melabúðarinnar, eru mjög opnir
fyrir verkefninu og tilbúnir
að taka þátt. „Markmiðið er
að fólk átti sig á hugsuninni
að baki þessu verkefni sem
vissulega er að draga úr notkun
plasts. Svo er líka skemmtilegt
að fást við þetta,“ segja þær.
„Allir pokarnir eru saumaðir
úr endurnýttum efnum sem
við fengum frá Hertex sem er á
vegum Hjálpræðishersins. Okkur
vantar þó meira efni til þess að
geta haldið áfram með þetta
verkefni, og við viljum gjarnan
nota þetta tækifæri og koma því
á framfæri að fólk geti látið okkur
hafa efni til að sauma úr - allt
frá sængurverum og gardínum
til stuttermabola,“ segja þær
Selma, Nína og Eir. „Allt er unnið
í sjálfboðavinnu og við þurfum
að fá fleiri sjálfboðaliða. Allir
eru velkomnir, óháð aldri og
saumakunnáttu. Þetta er mjög
einfaldur saumaskapur og það
er ekkert mál að kenna fólki. Það
eru heldur engar skuldbindingar
í þessu. Endilega koma og prufa,
og vita hvort áhugi vaknar á að

Selma Rebekka Cattoll, Nína Solveig Andersen og Eir Ólafsdóttir.
Eyrún Úa Þorbjörnsdóttir gat ekki mætt til fundar við Vesturbæjarblaðið en er engu að síður virkur þátttakandi í hópnum.

Selma Rebekka með innkaupapoka sem þær hafa saumað. Sérstakt
merki pokastöðvarinnar er saumað á áberandi stað á pokann til þess
að minna fólk á að skila honum aftur.

vera með í verkefninu. Við viljum
sjá sem flesta,“ segja þær.
Almennt er saumahittungur
annað hvert miðvikudagskvöld
kl. 20:00 í Félagsmiðstöðinni á
Aflagranda, þar sem aðstaðan er

góð. Til að taka þátt í verkefninu
hafið samband á Facebookhópnum Pokastöðin Vesturbær,
eða í gegnum netfangið
PokastodinVesturbaer@gmail.com

www.borgarblod.is
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Gunnar Freyr efstur í baráttunni
um Friðrikskónginn
Gunnar Freyr Rúnarsson er í for ystu í
baráttunni um Friðrikskónginn en þriðja mótið
af fjórum í mótaröðinni um Taflkóng Friðriks fór
fram sl. mánudagskvöld í skáksal KR í Frostaskjóli.
Staðan er nú sú að Gunnar leiðir með 26 stig
eftir þrjú mót, en Örn Leó Jóhannsson kemur
næstur með 18 stig eftir tvö mót og síðan Björgvin
Víglundsson með 14 stig einnig eftir tvö mót.
Hinir tveir síðarnefndu geta bætt við sig 10 stigum
með því að vinna lokamótið. Gunnar Freyr getur
bætt stöðu sina um 4 stig, því aðeins þrjú bestu mót
telja. Baráttan um fyrsta sætið stendur því á milli
hans og Arnars Leós á mánudagskvöldið kemur.
Reyndar er Guðfinnur R. Kjartansson með 17 stig
eftir þrjú mót, gæti náð 23 stigum með því að vinna
lokamótið og komist á pall.
Spennandi úrslitakeppni framundan ef Örn
Leó mætir til slags. Öllum heimil þátttaka óháð
þátttöku í mótaröðinni og því um gera að mæta,
velgja fastagestum undir uggum og hita upp fyrir
Deildakeppnina um þar næstu helgi. 9 umferðir – 10
mínútna skákir.
Skákmót KR eru öll mánudagskvöld árið um kring
og hefjast kl. 19.30. Svo eru haldin Árdegismót alla
laugardaga jafnt sumar sem vetur kl. 10.30 -13.
Mótin eru öllum opin óháð aldri og félagsaðild.
“Það gerist nú æ algengara að með iðki drimm
annað hvort einir sér eða í smærri hópum,” hafði
Laddi eftir Bjarna Fel hér um árið. Árdegismótin i
Vesturbænum gerast stöðugt vinsælli með hverjum
laugardagsmorgninum sem líður, jafnt vetur sem
sumar kl. 10.30 til eitt segir í frétt KR. Óvæntir
aufúsugestir reka inn nefið til að hrista af sér slenið
að morgni dags ásamt fastagestum. Að lokum á geta
þess að Skerjafjarðarskáldið Kristján Hreinsson orti

KR-síÐan

svo: "Skákin eflir þor og þrótt - þrek hún kann að
skapa. Að iðka tafl er eftirsótt - þótt engin vilji tapa".
Það eru orð að sönnu, segir í frétt frá KR.

Sigursælir KR ingar
Um helgina fór fram bikarmót
Taekwondosambands Íslands
og var að þessu sinni keppt
í poomsae. KR-ingar gerðu
góða ferð í Laugardalinn og
komu heim með fangið fullt af
eðalmálmum.
Benedikta Valgerður Jónsdóttir
og Styrmir Viggósson fengu
bæði gull í einstaklingsflokkum
sínum. Fryderek Jan Cieslinski og
Gunnar Alexander Freysson fengu
brons fyrir frammistöðu sína í
einstaklingsflokkum en Sóley
Rúnarsdóttir þurfti að láta sér
fimmta sæti duga að þessu sinni
í afar jöfnum flokki. Í parakeppni
fengu Sóley og Gunnar Alexander
hins vegar brons en Styrmir og
Fryderek enduðu með silfur í
sama flokki.

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Gómsæti í göngufæri
Verðlaunahafar í parakeppni, KR-ingar með bæði silfur og brons.

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud. og miðvikud.
13:00-14:30

www.kr.is

Fimmtudaga
13:00-14:30 og 17:00-19:30
Föstudaga
13:00-14:30

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Laugardaga og sunnudaga
13:00-17:00
Skólar og sérhópar:
Mánudag til föstudags 10:00 til 15:00.

GETRAUNANÚMER

KR ER 107

VÁ!
NÆRANDI KREM.
KLÍSTRAST EKKI.
FYRIR ANDLIT & LÍKAMA.

