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Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að fjölga 
göngugötum í miðborginni. Þessi stefna borgaryfirvalda 

hefur hlotið misjafnar viðtökur. Af nýjum tölum að dæma fjölgar 
þeim sem sjá kosti þess að loka götum á miðborgarsvæðinu fyrir 
akandi umferð.

Smám saman varð ljóst að takmarka þurfti umferð bíla um 
miðborgina. Í fyrstu var þessu mætt með gjaldskyldu fyrir 

bílastæði og einnig með byggingu bílastæðahúsa. Til að byrja 
með var erfitt að fá borgarbúa til þess að nýta sér húsin. Nú er 
sá hugsunarháttur á undanhaldi.

T il eru þeir sem vilja kenna takmörkun bílaumferðar um 
þverrandi verslun í miðborginni. Þar er að mestu um 

misskilning og jafnvel þvermóðsku að ræða.

Með byltingu í ferðaþjónustu fyrir um áratug breyttist 
verslunarþörfin. Ferðalangar kjósa aðrar verslanir en 

heimafólk. Verslanir sem gengu út á að þjóna ferðamönnum 
spruttu upp. Einkum í Miðborginni. Eftirspurn eftir 
verslunarhúsnæði jókst og húseigendur sem í mörgum tilvikum 
eru stór og hagnaðardifin leigufélög voru fljót að hækka 
leigu. Ýmsir sem fyrir voru sáu sér ekki fært að keppa við 
ferðamannabúðirnar hurfu á braut.

Þegar ferðamenn hættu að koma vegna covid faraldursins 
voru fáir eftir til þess að versla í ferðamannabúðunum. Sú er 

megin ástæða fyrir vanda verslunar í miðborginni í dag. Dæmi 
eru nú um að húsaleiga sé tekin að lækka.

Hverfi faraldurinn af braut má gera ráð fyrir ferðamönnum á 
nýjan leik. Ef til  vill með breyttu sniði. Þeir munu aftur ýta 

undir verslun. Hún mun vaxa að nýju og þjóna ferðalöngum sem 
heimafólki. Að aka á bílnum upp að dyrum verslana breytir þar 
litlu um.

Göngugötur og verslun
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ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

Grófarhús verður lifandi menningar- og sam-
félagshús og hönnunarsamkeppni verður haldin 
um endurgerð og stækkun þess. Borgarráð hefur 
samþykkt tillögu borgarstjóra þess efnis að 
fela umhverfis- og skipulagssviði að undirbúa 
hönnunarsamkeppni um endurgerð og stækkun 
Grófarhúss en þar eru nú til húsa höfuðstöðvar 
Borgarbókasafns – Menningarhúss, Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur og Borgarskjalasafn. Framkvæmdin 
sjálf mun fela í sér gagngera endurgerð Grófar-
hússins við Tryggvagötu og tengingu við 
nýja viðbyggingu.  

Aðalútibú Borgarbókasafnsins er til húsa 
í Grófarhúsinu en hugmyndin er að breikka 
starfsemi þess í anda breytinga á bókasöfnum í 
nágrannalöndunum. Grófarhúsið á að verða hús 
fyrir fólk þar sem „allir eru velkomnir og upplifa að 

þeir séu það“ eins og segir í forsögn að fyrirhugaðri 
samkeppni. „Fólk á að geta komið saman, verið 
einsamalt, leitað sér upplýsinga eða bara dvalið í 
fjölbreyttum herbergjum á sínum forsendum og 
notið jafns aðgengis að fjölbreyttu rými, upplifun og 
upplýsingum, óháð samfélagsstöðu, efnahag, kyni, 
heilsu eða þjóðerni.“ Ætlunin er að upprunalegt 
útlit hússins verði endurheimt og að lögð verði 
áhersla á endurnýtingu og sjálfbærni í samræmi 
við hugmyndafræði Græna plansins. Þá eru einnig 
hugmyndir um að á húsinu verði þakgarður þar 
sem borgarbúar geta notið samveru og útsýnis yfir 
höfnina og Grjótaþorpið. Á jarðhæð hússins er gert 
ráð fyrir útfærslu á borgaraþjónustu og sérstaklega 
hugað að þjónustuhönnun. 

Grófarhúsið. Ætlunin er að endurheimta upprunalegt útlit þess auk að byggja við það.

Grófarhúsið endurgert
- verður lifandi menningar- og samfélagshús í Miðborginni

SÖFNUNARÁTAK
Á RAFTÆKJUM í október
Í tilefni af alþjóðlegu átaki í söfnun raftækja 14. október

Við hvetjum landsmenn til að skila inn raftækjum, ljósaperum 

og rafhlöðum til endurvinnslu á næsta gámasvæði. 

Lestu meira um átakið á: www.gamafelagid.is



motormax@motormax.is

Bónstöð

Mössun og 
keramíkhúðun

Bókaðu tíma í keramíkhúðun hjá Motormax 
í síma 545 4040 eða á motormax@motormax.is

Motormax býður 
keramíkhúðun 

á frábæru kynningarverði

Starfsmenn Motormax dekra við bílinn með vörum
Profiline CC36 (ceramic coating 36) frá Sonax veitir lakki bílsins langtímavörn gegn UV geislum, eiturefnum og öðrum  

umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru og vegryki. Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig sérlega sterkan  
varnarhjúp svo að yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og verður sérlega auðvelt í þrifum.  

Varnarhjúpurinn eykur styrk og mótstöðu lakksins, gefur hámarksgljáa, frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt. 

Vörnin endist í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega.

Litlir fólksbílar Verð frá 79.900 kr.
Stórir fólksbílar & jepplingar Verð frá 99.900 kr.
Jeppar  Verð frá 109.900 kr.
Breyttir bílar & sendibílar  Verðtilboð



Þ
órður Magnússon 
stjórnar formaður Eyris 
Invest, Eyris Sprota 
og Eyris Ventures 
spjallar við Vestur

bæjarblaðið að þessu sinni. Um 
aldamótin síðustu ákvað hann 
ásamt Árna syni sínum að hefja 
starfsemi með mikla framsýni að 
leiðarljósi. Að stofna fjárfesting
arsjóði sem hefðu það að megin 
markmiði að styðja við og efla 
nýsköpun í atvinnulífinu. Í dag 
um tveimur áratugum síðar fara 
sjóðirnir fyrir um 10 milljarða 
króna fjárfestingum í 15 ólíkum 
fyrirtækjum. Hann segir að 
líkja megi hlutverki sjóðanna 
við foreldrahlutverk og leggur 
áherslu á að vinna náið með 
stjórnendum við að byggja þau 
upp. Á meðal fyrirtækja sem Eyrir 
Invest á hluta að eru Marel sem 
er löngu þekkt fyrir sérhæfingu 
í þróun og framleiðslu búnaðar 
til framleiðslu matvæla og 
stoðtækjafyrirtækið Össur auk 
annarra fyrirtækja sem starfa 
á ýmsum sviðum.

Hvaðan kemur þessi maður sem 
hefur óbilandi áhuga á skapandi 
íslensku atvinnulífi og hefur lagt 
hluta starfsævi sinnar til að efla 
það og einkum sprotafyrirtæki sem 
byggð hafa verið upp í kringum 
hugvit. Þórður er fljótur til svars. 
“Ég er alin upp í Þingholtunum, 
fæddur við Bergstaðastræti en 
hef nánast alið allan vinn aldur 
í Vestur bænum. Lengst af á 
högunum með stuttum útúrdúr 
í Frosta skjólinu. Ættir mína 
liggja þó utan af landi eins og 
margra. Úr Laxárdal í Suður Þing
eyjarsýslu. Sveitinni þar sem 
vagga kaupfélaganna stóð og 
langafi minn var Torfi Bjarnason 
í Ólafsdal við Gilsfjörð. Hann var 
mikill frumkvöðull í landbúnaði 
eins og margir þekkja. Stofnaði 
meðal annars búnaðarskóla.” 
Þórður kveðst hafa stofnað 
heimili ungur og verið enn í 
menntaskóla þegar elsti sonur 
hans fæddist. “Sá drengur er Árni 
Þórðarson sem nú er forstjóri 
Marel. Hinir eru Magnús Geir 
þjóðleikhússtjóri og Jón Gunnar. 
Hann er með bakgrunn úr leikhúsi 
líkt og Magnús Geir bróðir hans. 
Hann hefur starfað við leikstjórn 
og er nú framkvæmdastjóri 
Mussila sem er sprotafyrirtæki og 

vinnur að því að kenna börnum 
tónfræði og tónlist í gegnum 
tölvutækni.” Eiginkona Þórðar og 
móðir drengjanna er Marta María 
Oddsdóttir. “Konan er hrein
ræktaður Vesturbæingur. Ættuð af 
Grenimelnum og það kom eiginlega 
aldrei annað til greina en að búa 
sér heimili í þeim bæjarhluta.”     

Góð ár í Minnesota
Þórður kveðst hafa farið að 

vinna eins og margir gerðu og gera 
enn með námi. “Ég fór að vinna 
í birgðageymslu hjá Símanum og 
var gerður að birgðastjóra þegar 
sá sem gegndi því starfi veiktist. 
Eftir stúdentspróf stundaði ég nám 
við Háskóla Íslands og fór síðan 
til Minnesota þar sem ég var við 
nám í tvö ár.” Þórður segir árin 
vestra hafa verið mjög góðan 
tíma. “Þarna var gamla íslenska 
samfélagið öflugt. Valdimar Björns
son fyrrverandi ráðherra var þarna 
allt í öllu. Hann var fæddur vestra. 
Var af annarri kynslóð vesturfara 
og talaði ágæta Íslensku. Valdimar 
hafði haft afskipti af stjórnmálum 
og blaðamennsku. Hann dvaldi 

líka á Íslandi á árum heim
styrjandarinnar og þar kynntist 
hann Guðrúnu konu sinni. Þarna 
starfaði Hekluklúbburinn og mikið 
félagsstarf var á meðal hinna 
Íslandsættuðu. Við duttum talsvert 
inn í þetta samfélag og gaman að 
kynnast þessu fólki.”

Þegar ullin var og hét
“Þegar ég kom heim gerðist 

ég markaðsstjóri fyrir ullar og 
skinnavinnslu. Þetta var á þeim 
tíma þegar ullin var og hét. 
Mikil atvinna fylgdi ullar og 
skinnavinnslunni. Um tíu þúsund 
manns höfðu atvinnu af henni á 
tímabili. Ég held að við höfum náð 
að byggja upp veruleg verðmæti 
í viðskiptasamböndum bæði í 
Evrópu og í Bandaríkjunum. Síðan 
var einnig selt til Austur Evrópu. 
Eftir þetta starfaði ég sem fram
kvæmdastjóri fyrir Fríhöfnina í tvö 
ar. Fríhöfnin var þá lítil verslun 
í gömlu flugstöðinni. Verkefni 
mitt á þessum tíma var einkum 
að innleiða nútímann í starfsemi 
hennar. Færa hana í takt við nýja 
og breytta tíma. Svo flutti ég mig 

til Eimskip þar sem ég gerðist 
framkvæmdastjóri. Við Hörður 
Sigurgestsson komum þangað 
um svipað leyti. Þá var að hefjast 
nýtt tímabil í sögu skipafélagsins. 
M ik lar  brey t ingar  urðu  á 
skömmum tíma. Þar á meðan 
þurfti að skipta skipastólnum út. 
Með tilkomu gámaflutninga urðu 
gömlu skipin úrelt og útvega 
þurfti skip sem hentuðu fyrir 
slíka flutninga. Á þessum tíma 
voru farþegaflutningar að mestu 
komnir í loftið og Gullfoss hættur 
að sigla. Þegar þarna var komið 
sögu var starfsemin einnig að 
flytja á nýjar slóðir. Í Sundahöfnina 
sem búið var að skipuleggja þótt 
höfuðstöðvarnar væri enn í gamla 
húsinu við Hafnarstræti.”   

Nýtt skref um aldamótin
Svo lá leiðin í einkareksturinn. 

“Já – ég hafði verið að að kenna 
við Háskóla Íslands með fram 
öðrum störfum. Markaðsfræði 
og eins alþjóðafjármálastjórnun 
eins og það hét. En þarna um 
aldamótin ákváðum við feðgarnir 
að stíga skref og halda á nýjar 

lendur. Við ákváðum strax í 
upphafi að byggja rekstur okkar á 
langtímamarkmiðum. Við vorum 
eina fjárfestingafélagið sem lifði 
hrunið 2008 af. Á árunum 2004 
og 2005 gerðumst við stórir 
hluthafar í fyrirtækjunum Marel 
og Össuri. Við horfum til langs 
tíma til að byggja upp verðmæti. 
Við verðum að byggja reksturinn 
upp á væntingum sem eru að 
verða í heiminum. Dæmi um það 
er verkefni Marel að finna leiðir 
til þess að nýta hráefni betur. 
Það er í fullum takt við tímann 
og þá hugsun sem er að ryðja sér 
til rúms. Núna er verið að þróa 
verksmiðju þar sem þríviddartækni 
er beitt til þess að geta séð hlutina 
fyrir áður en farið er af stað. 
Raunverulega er hægt að horfa á 
verksmiðjuna starfa í myndrænni 
útfærslu. Þetta er dæmi um 
samstarf háskóla, umhverfis og 
atvinnurekstrar. Þetta hefur verið 
að þróast. Í fyrstu var það bundið 
við fiskinn en er nú að færast 
yfir í kjúklingaframleiðsluna. Það 
er verið nýta þá þekkingu sem 
hefur verið að skapast varðandi 
fiskvinnsluna yfir í aðrar afurðir. 
Nú er verið að setja upp möguleika 
þr ív íddarinnar  í  k júkl inga
vinnslunni. Það styttir þróunar
ferlið að geta keyrt verksmiðjur 
áður en búið er að setja þær upp. 
Þróunin í gerð forritanna er að 
hluta til byggð á þekkingu sem 
hefur orðið til við gerð tölvuleikja.”

Grundvallaratriði 
að spyrja 

Þórður segir að nú sé litið til 
að fjárfesta í sprotafyrirtækjum 
sem vinna að því að gera heiminn 
betri. Þar megi finna ýmsa þættir 
sem snúist um breytingar sem 
séu að eiga sér stað í heiminum. 
“Grundvallar atriði í þessu sam
bandi er að spyrja spurninga um 
starfsemi og rekstur fyrirtækja 
jafnvel þótt vegferð þeirra sé 
komin verulega fram á við. 
Grundvallaratriði í mínum huga að 
hafa skýra stefnu. Stundum þarf 
að fara yfir stöðuna. Jafnvel að 
hugsa markmið og leiðir fyrirtækja 
upp á nýtt. Stundum geta legið 
hlykkir á leið þessarar stefnu – 
þessari leið. Erfitt getur reynst að 
hverfa frá einhverju sem fólk hefur 
skapað af ástríðu og átt hug þess. 
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Nýsköpun er ein af burðar-
stoðum samfélagsins

Þórður Magnússon.

Nesvegur 100
 Símar 562-1070, 896-4243

Opið virka daga kl. 10 - 18:30

MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN

FERSKUR FISKUR 
DAGLEGA

- segir Þórður Magnússon stjórnarformaður Eyris Invest, Eyris Sprota og Eyris Ventures



En þá er að reyna að finna nýjar 
leiðir. Það hoppar enginn hærra 
en hann hugsar.”

Þurfum að koma nýrri 
tækni á markað 

Nú stendur Eyrir Invest fyrir 
stofnun að nýjum sjóði til að 
fylgja þessum fjárfestingum eftir. 
Byggja upp fjármögnunarleiðir 
og deifileiðir til að fylgja þessum 
fjárfestingum eftir. “Við þurfum að 
koma nýrri tækni á markað. Allt 
tekur tíma og vegurinn er ekki 
alltaf beinn og breiður. Ég verð 
þó að segja að flest af því sem við 
höfum verið að gera hefur gengið 
upp.” Þórður viðurkennir að allt 
þetta kosti þrautseigju og seiglu. 
“Tækifærin eru mörg. Við erum til 
dæmis að ná langt í lyfjageiranum. 
Þar hefur mikil þekking og reynsla 
verið að myndast. Við trúum því 
að þau verkefni sem við erum að 
taka þátt í muni gera heiminn betri 
en hann er. Hluti af því er að leggja 
áherslu á vistvæna þætti. Íslenska 
vatnið. Hreina orku og annað sem 
við höfum fram að færa.”

Fólk lifir lengur 
Þórður nefnir annað dæmi. 

“Við stöndum frammi fyrir því 
að fólk lifir lengur. Verður eldra. 
Meðalaldur fer  hækkandi  í 
heiminum. Spurning er um hvernig 
við ætlum að bregðast við þessu. 
Hverju þurfi að breyta til þess að 
bæta og varðveita lýðheilsu. Málið 
er hvernig hægt sé að koma í veg 
fyrir að fólk veikist og þá ekki bara 
að bregðast við þegar vandinn 
hefur barið að dyrum. Í dag þarf 
fólk að fá tækifæri til þess að 
vinna lengur vegna þess að margir 
halda heilsu mun lengur en áður. 
Ef við höldum rétt á spilum mun 
starfsævin lengjast. Staðreyndin 
er hins vegar að hæfni líkamans 
til þess að vinna efni úr fæðunni 
minnkar með árum og aldri. Og þá 
er málið hvernig hægt er að vinna 

þau til þess að gera líkamanum 
kleyft að nýta þau og njóta. Til að 
styrkja ónæmiskerfi líkamans til 
að draga úr hrörnun. Gera þarf 
líkamanum leyft að hafa aðgang að 
þeim efnum sem hann þarf en nær 
ekki úr fæðu með árum og aldri.”

Þörungar og heilsujurtir
Saga Natura er eitt þeirra 

verkefna. Þar er verið að framleiða 
heilsubótarefni. Bæði úr þörungum 
og líka úr hvönn. Saga Natura 
þróar og framleiðir íslensk fæðu
bótarefni og heilsuvörur úr 
þörungum og heilsujurtum. 
Þörungarnir eru ræktaðir hér í 
Hafnar  firði og notuð er lífræn æti
hvönn úr Hrísey. Saga Natura á 
sér skemmtilega sögu. Hana má 
að hluta rekja til Sigmundar Guð
bjarnasonar lífefnafræðings og 
fyrrum rektors Háskóla Íslands. 
Af öðrum sem komu að þessu 
í byrjun má nefna Steinþór 
S i g u r ð s s o n ,  B æ n d a s a m t ö k 
Íslands, Ævar Jóhannesson og 
Þráinn Þorvaldsson. Þekkt asta 
vörumerki fyrirtækisins var 
SagaPro en fyrirtækið hefur náð 
góðum árangri í útflutningi á 

sínum vörum. “Við teljum að 
Saga Natura sé búin að þróa 
tækni til að ná framleiðslu með 
minni tilkostnaði og betri gæðum 
með góðri framleiðslutækni, 
hreinu vatni og sjálfbærri orku. 
Ég er einnig þeirrar trúar að 
þörungarnir geti verið mikil 
uppspretta fyrir heilsubótavörur 
og í fæði framtíðarinnar.”

Krónan gerir erfitt fyrir
Þórður segir að þótt umgjörð 

um nýsköpun sé orðin góð verði 
að líta til þess að þegar kreppi 
að fái góðar hugmyndir ekki 
brautargengi. Þetta sé að gerast 
á sama tíma og þegar margt fólk 
sé án atvinnu og þar af stór hluti 
þess ungt fólk. “Námsmenn eiga 
í erfiðleikum með að fá vinnu. 
Nýsköpunarsjóður námsmanna 
þarf að hafa fjármuni og styrk til 
þess að úthluta meiru. Ég er að 
tala um þetta á sama tíma og 
verið er að greiða fjölda fólks 
atvinnuleysisbætur. Ég tel að 
opinberum fjármunum yrði betur 
varið með því að efla og styrkja 
ungt fólk til nýsköpunarstarfa. 
Nýsköpun verður að verða ein af 

burðarstoðum samfélagsins. Svo 
er það krónan,” heldur Þórður 
áfram. “Hún er að gera okkur 
miklu erfiðara fyrir en þyrfti að 
vera. Hún hleypur upp og niður 
og erfitt er að gera áætlanir. Svona 

lítill gjaldmiðill virkar ekki. Maður 
verður ekki þreyttur af því sem 
maður gerir heldur af því sem 
maður gerir ekki,” segir Þórður 
Magnússon að lokum.”
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Þrír listahópar voru meðal 
þeirra sem sóttu um húsnæði 
í Skeljanesi við Skerjafjörð. 
Borgar ráð samþykkti að úthluta 
báðum húsunum sem í boði 
voru við Skeljanes til þessarar 
starfsemi. Nú hafa hóparnir 
verið sameinaði og mynda lista-
félag sem heitir Klúbburinn. 
Hóparnir sem þarna hafa runnið 
saman eru: Skelin sem sinnir 
tónlist, myndlist, hönnun, dans, 
sviðslistum og myndbandagerð. 
Strokuselurinn fyrir gjörn-
inga og hrá sviðsverk  og Post-
menningarfélag fyrir tónlistar-
iðkun ungs fólks og skapandi 
tónvinnslu.

Skerjafjörðurinn er eitt þrig-
gja svæða þar sem húsnæði fyrir 
skapandi verkefni hafa verið 
leigð út. HIn eru í Gufunesi og 
Bryggjuhverfi. Borgarráð hefur 
staðfest 44 leigusamninga fyrir 
nærri 11 þúsund fermetra hús-
næðis. Útleiga á húsnæði fyrir 

skapandi verkefni kom til eftir að 
ákveðið var að nýta húsnæði bor-
garinnar til að skapa viðspyrnu 
í erfiðu efnahagsástandi eftir 
að Covid-faraldurinn kom upp. 
Við ráðstöfun húsnæðisins var 
sérstaklega horft til þess að 
það nýttist skapandi greinum, 

nýsköpun, sprotastarfsemi og 
samfélagslegum verkefnum. Hús-
næðið sem um ræðir er ýmist 
ekki í notkun eða er að losna. 
Ástand þess er með ýmsu móti og 
gert er ráð fyrir að leigjendur lagi 
það að eigin þörfum. Alls bárust 
109 umsóknir.

Klúbburinn – listafélag
í Skerjafirði

Frá Skeljanesi.

Nú verða breytingar á notkun 
húsnæðisins við Laugaveg 18. 
Bókabúð Máls og menningar 
hefur verið lokað endanlega. 
Arn dís Björg Sig ur geirs dótt ir 
sem rekið hefur búðina undan-
farin sjö ár ásamt Báru Krist-
ins  dótt ur telur ekki rekstrar-
grundvöll fyrir henni lengur. 
Þar komi kórónaveirufaraldur, 
framkvæmdir í miðborginni og 
götulokanir við sögu.

Garðar Kjartansson athafna-
maður hefur gert  t íu ára 
leigusamning við eigendur hús-
næðisins að Laugavegi 18. Hann 
hyggst ekki bera bókahillurnar út 
og segir að þær muni fyllast aftur 
af bókum. Gert er ráð fyrir að Ari 
Gísli Bragason sem hefur rekið 
fornbókaverslunina Bókina ásamt 
Braga Kristjónssyni föður sínum 
á horni Hverfisgötu og Klappar-
stígs færi þann rekstur inn í 
húsið sem verður þá staðsettur á 
jarðhæðinni. Garðar hyggst nota 
nafnið Mál og menning áfram 
enda eitt þekktasta vörumerki 

verslunar í miðborginni. Hann 
hyggur einnig á veitingarekstur 
og hyggst standa fyrir tónlistar-
viðburðum þar sem lifandi tónlist 

verði á boðstólum. Selt verði 
inn á suma tónleika en ekki á 
aðra. Viðbrögð tónlistarfólks við 
þessum hugmyndum séu góð.

Verður menningar-, tónlistar- 
og veitingahús 

Úr bókabúð Máls og menningar eins og búðin leit út í áratugi. 

Þú getur verslað linsur, gleraugu með 
styrk og margt fleira á eyesland.is 

Gleraugun heim!

Eyesland gleraugnaverslun . www.eyesland.is

Breytingar á Laugavegi 18

匀欀漀爀爀椀 攀栀昀  ∠ 䈀氀搀猀栀昀椀 ㈀ ∠ 　 刀瘀欀 ∠ 㔀㜀㜀ⴀ㔀㔀 ∠ 眀眀眀⸀猀欀漀爀爀椀⸀椀猀

䔀爀 樀攀瀀瀀椀渀渀 爀愀昀洀愀最渀猀氀愀甀猀 㼀

猀琀愀爀琀 昀礀爀椀爀 樀攀瀀瀀愀渀渀  瘀攀琀甀爀嘀攀氀搀甀 爀甀最最琀 

䴀氀甀洀 ∠ 匀欀椀瀀琀甀洀 ∠ 吀爀愀甀猀琀 漀最 昀愀最氀攀最 ︀樀渀甀猀琀愀

Umhverfisvæn íslensk hönnun

www.aswegrow.is
Garðastræti 2, Reykjavík.



SP02 Presa SpikeNP3/NS3

Winter Ice Zero 2 Cinturato Winter Scorpion Winter

Negld - fólksbílar og jepplingar

Sérhönnuð nagladekkfyrir akstur við erfiðustu 
vetraraðstæður, glæra hálku og ísingu.

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar

Hönnuð fyrir ískalda og hála vetrarvegi með 
öryggi og frábæra aksturseiginleika í fyrirrúmi.

Óneglanleg - jepplingar/jeppar

Sérstaklega hannað óneglanlegt vetrardekk 
fyrir jeppa og jepplinga.

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar

Frábær vetrardekk án nagla og mjög hentugt 
heilsársdekk á frábæru verði.

Negld - fólksbílar og jepplingar

Grípa einstaklega vel á ís og hreinsa sig vel í 
vetrarfærðinni. Góð dekk á mjög góðu verði.

Negld - sendibílar

Gríðalega sterk og áreiðanleg dekk með 
hörku vetrarmunstri.

Neglanleg – fólksbílar og jepplingar

Neglanlegt vetrardekk frá USA, einstaklega
gott dekk og áratuga reynsla á Íslandi.

Neglanleg – fólksbílar og jepplingar

Frábært neglanlegt vetrardekk við allar 
aðstæður og veðurskilyrði, frábært grip í hálku.

Neglanleg - fólksbílar og jepplingar

Örugg og ódýr vetrardekk. Mikill fjöldi flipa 
tryggja frábært grip á hálum vetrarvegum.

MSR Winter Claw MXLW 71

ICE1 WintersafeSW-8

Óneglanleg - fólksbílar

Mjög góð óneglanleg vetrardekk á frábæru
verði með mikið af flipum fyrir hámarks grip
án nagla.

Negld - fólksbílar og jepplingar

Verksmiðjunegld vetrardekk með mikið af
flipum sem grípa vel í snjó og hálum ís.

Óneglanleg - fólksbílar

Hannað með nútíma flipamunstri sem tryggja 
gott grip í snjó og 
á hálum vegum.

G3S - ICE M/TGSI - 6

Neglanleg - fólksbílar og jepplingar/jeppar

Byltingakennd nýjung frá Toyo. Neglanlegt 
harðskeljadekk.

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar/jeppar

Toyo harðskeljadekk eru einstök við 
íslenskar aðstæður.

Frábær M+S jeppadekk frá Toyo

Þrautreynd jeppadekk í áraraðir við allar 
aksturs aðstæður allt árið í kring.

Kæri nágranni -
við þjónum  
þínu hverfi  

Fáðu aðstoð fagmanna okkar við dekkjaskipti og 
ráðgjöf við val á nýjum dekkjum.

Fiskislóð 30

Fiskislóð 30 / 101 Reykjavík / 561 4110 / 

Bókaðu tíma í gegnum nesdekk.is/timabokanir

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

B
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eð
 fyrirvara um
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nesdekk.is



8 Vesturbæjarblaðið OKTÓBER 2020

Á 
þriðja áratug liðnar 
aldarinnar, fyrir um 
einni öld, var hafist 
handa um smíði 
húsa á Sólvöllum 

vestan Landakotshæðarinnar í 
Reykjavík. Sólvellir lágu þá utan 
hinnar eiginlegu Reykjavíkur 
en byggðin sem þar myndaðist 
varð á skömmum tíma nýtt 
hverfi í Vesturbænum. Gárungar 
skopuðust að gatnagerð á 
þessu svæði og götur voru 
uppnefndar. Heiti eins og 
Séstvallagata, Finnstvallagata 
og Ervallagata heyrðust í tali 
manna þótt þau festust ekki 
sem götuheiti til frambúðar. 
Vestan við kirkjugarðinn við 
Suðurgötu var byggður nokkur 
fjöldi sambyggðra húsa og 
fljótt varð ljóst að þarna var að 
myndast nýtt bæjarhverfi. Þetta 
hverfi samanstendur í heild af 
Sólvallagötu, Ljósvallagötu, hluta 
Hringbrautar, Brávallagötu, 
Blómvallagötu og Ásvallagötu. 

Fram yfir 1920 hafði tíðkast 
að götunöfn væru dregin af 
staðháttum eða nöfnum býla. Á 
þriðja áratugnum var sú stefna 
tekin upp að ný götunöfn skyldu 
minna hvert á annað. Verða 
einskonar raðnöfn. Nöfn á borð 
við Hávallagata, Sólvallagata 
og Blómvallagata eiga rót að 
rekja til þessarar ákvörðunar. 
Nafnið Sólvallagata kemur fyrst 
fram í manntali árið 1927 en 
var áður nefnt Sólvellir enda 
stóð þar lengst af aðeins eitt 
hús, Álfheimar sem í dag er 
Sólvallagata 12. Þar bjó Jónatan 
Þorsteinsson kaupmaður. Árið 
1940 var samþykkt að sameina 
Sólvallagötu og Sellandsstíg og féll 
þá niður götuheitið Sellandsstígur 
sem kenndur var við jörðina Sel. 
Nafn Hávallagötu var samþykkt 
árið 1934 og má vera að það 
sé tengt legu hennar, en hún 
liggur efst gatna í sunnanverðri 
Landakotshæðinni. Nafn Hólatorgs 
var samþykkt árið 1919 og dregið 
af því að það er í Hólavallalandi. 
Garðastræti er mun eldra. Það 
dregur nafn sitt af grjótgörðum, 
sem hlaðnir voru umhverfis tún 
Götuhúsa og Hlíðarhúsa. Nafnið 
Garðastræti kemur fyrst fram 
í manntali árið 1891. Lagning 
götunnar út frá Vesturgötu hófst 
um 1920. Nafn Blómvallagötu var 
ákveðið árið 1926. Gatan tók að 
byggjast á þriðja áratug liðinnar 
aldar.

Fólk tengt menningu og 
listum

Hverjir settust að í þessu nýja 
hverfi vestan í Landakotshæðinni. 
Fljótlega fór að bera á að fólk 
sem tengdist menningu og listum 
leitaði þangað. Sennilega hefur 
ekkert borgarhverfi alið og 
hýst fleiri listamenn miðað við 
íbúafjölda en Sólvallahverfið gerði 
á sínum tíma. Skáld, rithöfundar, 
listmálarar og hljómlistarmenn 
byggðu sér ból eða festu sér 
heimili í þessari nýju borgarbyggð.

Jakob Thorarensen
Einn þeirra manna sem bjó 

á þessum nýbyggðu slóðum 
var Jakob Thorarensen skáld 
og rithöfundur. Hann bjó 
við Ljósvallagötu og skipaði 
merkan sess í hópi íslenskra 
samtíðarskálda í meira en fjóra 
áratugi. Hann var fæddur á Fossi 
í Vestur Húnavatnssýslu 18. 
maí 1886 og ólst að mjög miklu 
leyti upp í Hrútafirði, en einnig í 
Reykjafirði á Ströndum, þar sem 
faðir hans, Jakob Thorarensen, 
var bóndi og vitavörður að 
Gjögri. Að þeim feðgum stóðu 
skáld- og fræðahneigt fólk í báðar 
ættir. Jakob yngri og Bjarni 
Thorarensen amtmaður og skáld 
á Möðruvöllum í Hörgárdal voru 
frændur. Á meðal ljóða Bjarna má 
finna þessa vísu.

 
Kysstu mig, hin mjúka mær,
því þú ert sjúk.
Kysstu mig hin mjúka mær,
því þú deyr.
Glaður drekk ég dauða úr rós,
úr rós
á vörum þín,
því skálin er svo skær.
 
Forfeður Jakobs voru þrír 

nafnkunnir langfeðgar. Séra Einar 
Sigurðsson í Eydölum, sonur hans 
séra Ólafur Einarsson á Kirkjubæ 
og sonarsonur Einars séra Stefán 
Ólafsson í Vallanesi. Allir voru þeir 
skáldmæltir og mun þekktasta 
kvæði séra Einars vera Nóttin var 
sú ágæt ein sem Sigvaldi Kaldalóns 
samdi lag við. Fyrsta erindi þess af 
sjö er svohljóðandi.

 
Nóttin var sú ágæt ein,
í allri veröld ljósið skein,

það er nú heimsins þrautarmein,
að þekkja hann ei sem bæri.
Með vísnasöng ég vögguna þína 

hræri.

Þórbergur og 
snjótittlingarnir

Sagan segir að Þórbergur 
Þórðarson rithöfundur hafi oft 
gengið hjá húsi Jakobs. Þar hafi 
hann hlýtt hugfanginn á söng 
fuglanna. Í Bréfi til Maju lýsir 
Þórbergur þessum gönguferðum 
sínum. "Mín músík er þögnin 
og söngur snjótittlingsins í 
trjánum í garðinum hans Jakobs 
Thor. Ég hef aldrei verið svo 
vel settur í lífinu að eiga hríslu 
handa snjótittlingi til að syngja 
í. Ég hef orðið að standa fyrir 
utan annarra manna garða til 

að njóta þeirrar skemmtunar. 
Nú vill Fríða Knudsen eyðileggja 
þetta fyrir mér, eins og vant er, 
og segir að snjótittlingar syngi 
aldrei í trjám, heldur á steinum og 
klöppum. En Finnur Guðmundsson 
fuglafræðingur, sem allt veit um 
fugla, nema tal hrafnsins, segir að 
það komi fyrir, að snjótittlingar 
sitji í trjám og þeir geti alveg eins 
sungið í þeim.” 

Númi Þorbergsson
Númi Þorbergsson þekktur 

hagyrðingur og textahöfundur 
leigði eitt sinn herbergi hjá Jakobi. 
Númi vann oft til verðlauna í 
samkeppni um texta við dægurlög. 
Um hagmælsku Núma mun Jakobi 
ekki hafa verið kunnugt. Númi var 
einhverju sinni félítill. Hann knúði 
dyra skáldsins og bað hann umlíða 
sig um greiðslu húsaleigunnar 
fram í næsta mánuð að minnsta 
kosti. Þá á Jakob að hafa spurt 
hann hvort hann gæti kastað 
fram vísu. Núni svaraði að það 
mætti reyna. Hús Jakobs stendur 
vestan megin Ljósvallagötu. 
Handan Ljósvallagötunnar er 
kirkjugarðurinn. Númi leit yfir 
götuna og svaraði. 

Í vesturbænum virðist mér
vísust leið til glötunar.
Allir dauðir eru hér
öðrumegin götunnar.

Hverfi lista og menningar
Sólvallahverfið

Frá Blómvallagötu í Vesturbænum. Þar bjuggu ýmsir þekktir einstaklingar og fjölskyldur.

Jakob Thorarensen skáld og 
af komandi austfirskra skáld
presta bjó við Ljósvallagötu 
gegnt grafreitnum við 
Suðurgötu.

Þórbergur Þórðarson gekk eftir 
Ljósvallagötunni og hlustaði 
á Snjótittlinga í garði Jakobs 
Thorarensen því hann ætti 
engan garð sjálfur.

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf www.grantthornton.is
Grant Thornton endurskoðun ehf. er íslenskt aðildarfélag Grant Thornton International Ltd., sem er eitt af  fremstu alþjóðlegu samtökum sjálfstæðra endurskoðunar og ráðgjafarfyrirtækja. Grant Thornton 
endurskoðun ehf. sérhæfir sig í að aðstoða rekstraraðila við að nýta tækifæri til vaxtar og bættrar afkomu með skilvirkri ráðgjöf. Framsýnn hópur starfsmanna, undir stjórn eigenda, sem ávallt eru aðgengilegir 
viðskiptavinum, nýta þekkingu og reynslu sína til að greina flókin málefni og finna lausnir fyrir viðskiptavini sína, hvort sem það eru einkarekin, skráð félög eða opinberar stofnanir. Yfir 35.000 starfsmenn Grant 
Thornton fyrirtækja í meira en 100 þjóðlöndum, leggja metnað sinn í að vinna að hag viðskiptavina, samstarfsmanna og samfélagsins sem þeir starfa í.

Séra Sveinn Víkingur neitaði 
að hafa ort  gr ímbrag um 
drengsmálið.

Númi Þorbergsson sá 
enga lifandi hinu megin 
Ljósvallagötunnar og bjargaði 
sér frá rukkun leigusalans.

Jón Jónsson frá Ljárskógum bjó 
um tíma á Blómvallagötu.
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Jón frá Ljárskógum
Jón Jónsson frá Ljárskógum 

skáld og bassasöngvari 
MA-kvartettsins bjó um skeið í 
húsi Jakobs. Má nefna Sestu hérna 
hjá mér og Húmar að kveldi sem 
dæmi um ein þekktustu ljóða hans. 
Jón var berklaveikur og má finna 
áhrif heilsuleysis í sumum texta 
hans. Um þær mundir sem Jón 
dvaldi í húsi Jakobs mun hann 
hafa kveðið. 

Kom vornótt og syng þitt barn í blund.
Hve blítt þitt vögguljóð og hlý þín mund
ég þrái þig.
Breið þú húmsins mjúku verndarvængi
væra nótt, yfir mig.

Séra Sveinn Víkingur
Séra Sveinn Víkingur Grímsson 

frá Garði í Kelduhverfi var 
einn hinna þekktu manna á 
Sólvallasvæðinu. Sveinn starfaði 
einkum fyrir þjóðkirkjuna og var 
biskupsritari. Sveinn var einnig 
þekktur fyrir útvarpserindi 
sín um daginn og veginn. 
Hann var um tíma formaður 
Sálarrannsóknarfélags Íslands. 
Á námsárum sínum vakti hann 
athygli vegna þrætumála er 

urðu í kjölfar "drengsmálsins" 
svo nefnda. Sveinn var borinn 
sökum af séra Ingimar Jónssyni 
um að gamanbragur nokkur 
í stíl Passíusálmanna sem 
háskólastúdentar kváðu um þá 
atburði er fóstursonur Ólafs 
Friðrikssonar var handtekinn og 
síðar vísað úr landi ætti rætur til 
Sveins en hann bar af sér að eiga 
hlut að málum.

Guðmundur jaki 
Guðmundur J. Guðmundsson 

verkalýðsforingi og kona hans Elín 
Torfadóttir bjuggu á Ljósvallagötu 
12. Þangað kom Einar Olgeirsson 
"guðfaðir" Guðmundar jaka á 
pólitískri götu eitt sinn sem oftar 
og knúði dyra. Guðmundur hafði 
aflað sér vinsælda og aðdáunar 
vegna djarfmannlegrar framgöngu 
í verkfallsátökum. Einar Olgeirsson 
fylgdist vel með framgöngu ungra 
manna. Kvaddi þá gjarnan til 
liðveislu ef hann taldi tryggt að 
þeir lytu flokksaga. Guðmundur 
var þá kominn í stjórn Dagsbrúnar. 

Einar vildi senda Guðmund J. 
í framboð á Snæfellsnesi árið 
1953 en treysti sér þó ekki til að 
lofa honum þingsæti þar vestra. 
Guðmundi var veitt athygli á 
Ljósvallagötu og þótti sumum 
hann vera morgunsvæfur. 
Staðhæfðu jafnvel að hann brygði 
ekki blundi fyrr en að löngu liðnu 
hádegi. Gárungarnir sögðu að 
Guðmundur færi ekki á fætur 
fyrr en allir sem "svæfu" handan 
götunnar væru löngu "upprisnir". 
En þar var kirkjugarðurinn.

Jónas stýrimaður
Jónas Guðmundsson 

rithöfundur og myndlistarmaður 
en oft kenndur við skipstjórn og 
kallaður stýrimaður bjó síðari ár 
sín við Sólvallagötu ásamt síðari 
konu sinni Jónínu Jónsdóttur 
og börnum. Jónas var litríkur 
persónuleiki, rithöfundur og 
þjóðfélagsrýnir en einnig snjall 
myndlistarmaður. Hann málaði 
margar skipamyndir og einnig 
myndir af húsum auk annars. 

Jónas var gagnrýnin á framgang 
landbúnaðarins og sérstaklega 
byggingu Mjólkursamsölunnar í 
Árbænum sem hann kallaði jafnan 
undarennuhof í greinum sínum. 
Jónas var framsóknarmaður 
en var gagnrýninn á stefnu og 
stjórnarhætti flokksins. Hann sagði 
eitt sinn að hann kynni ekki að 
stofna hlutafélag um skuldir þegar 
málefni Tímans voru til umræðu 
á flokksfundi. Örlygur Sigurðsson 
listmálari reit grein um Jónas 
fimmtugan og sagði meðal annars, 
“Ég vorkenni Framsóknarflokknum 
ef veður skipuðust í lofti, þá yrði 
Jónasi ekki skotaskuld úr að 
sprengja flokkinn í loft upp, ef allt 
í einu dytti í hann að mislíka vistin 
þar. Hann er skapmaður mikill 
og sköpuður, sem oft fer saman 
í sálu listamanna. Honum fylgir 
alltaf hressilegur gustur, geðfjör, 
gáski og sprellandi fyndni, svo að 
allt fer á fleygiferð í kringum hann. 
Lognmolla og leiðinlegheit er ekki 
til í skaphöfn hans. Eirðarleysi og 
órói, þessi dæmigerðu sérkenni 

margra leitandi listamanna, 
einkenna mjög listamanninn 
Jónas.” Jónas lagði lítið fyrir sig 
að mála sveitir og sveitastörf. Til 
eru þó alla vega tvær myndir efir 
hann úr sveit. Önnur af manni á 
gamalli Farmal dráttarvél að snúa 
úldnu heyi. Hún er í brúnum litum 
ber heitið óþurrkur. Gæti verið 
af frægu óþurrkasumari 1955 á 
Suðurlandi. Hin er af sveitabæ 
norður í landi. Máluð af vetrarríki. 
Skaflar við veggi og tveir menn 
að talast við í túnfæti. Annar 
sennilega að biðja hinn um lán. 
Myndin var máluð af beiðni. Hann 
þekkti svæðið ekki og hafði lélega 
fyrirmynd en hver stroka var engu 
að síður þekkjanleg. Ber vott um 
hæfileika þess er á penslunum 
hélt. Jónas flutti fróðlegt 
útvarpserindi um Sólvelli sem því 
miður mun glatað. Þar var að finna 
ýmsar upplýsingar um svæðið og 
sögur af fólki. Margir fleiri gáfu 
Sólvallahverfinu líf og lit en er of 
lang upp að telja að þessu sinni.

Guðmundur J. Guðmundsson eða 
Gvendur Jaki verkalýðsforingi 
bjó um tíma við Ljósvallagötu 
en flutti síðar í Breiðholt. 
Guðmundur sat fyrir hjá Einari 
Jónssyni myndhöggvara frá 
Galtafelli þegar hann mótið 
mynd af Jesú kristi. 
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VIÐ ÞJÓNUM
ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Betolvex
B12-vítamín

• Með ströngu grænmetisfæði
• Með hækkandi aldri
• Vegna glúteinóþols
• Samhliða ýmsum lyfjameðferðum

Betolvex 1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur.

FÆST ÁN
LYFSEÐILS

Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamini (B12 vítamíni).

Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti og þegar hætta er á slíkum skorti. 

Viðhaldsskammtar/fyrirbyggjandi meðferð: Venjulega 1 tafla á dag.

Töflurnar skal helst taka á fastandi maga. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, 

varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað. Lesið vandlega 
upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til
læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og
aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.
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Jónas Guðmundsson. 
Teikning eftir Örlyg Sigurðsson.



Í Vesturbænum er starfrækt 
verkefni sem gengur út á það 
að bjóða nýjar fjölskyldur með 
annað móðurmál en íslensku 
velkomnar í hverfið. Verkefnið 
Velkomin í hverfið er stýrt af 
skóla- og frístunda sviði og útfært 
inn í hvert hverfi. Oft gerum við 
ráð fyrir að allir viti hvernig er 
að búa í íslensku samfélagi og 
gleymum því að fólk sem er að 
koma erlendis frá koma með aðra 
menningu og úr ólíkum aðstæðum 
sem við þurfum að taka tillit til.

Til þess að fólk með annað 
móðurmál aðlagist best nýjum 
aðstæðum þá skiptir öllu máli að 
móttakan sé góð. Við viljum að 
öllum líði vel þegar þau flytja í 
hverfið okkar. Það skiptir máli að 
við gefum þeim góðar upplýsing
ar um hvernig hverfið lítur út og 
hvaða þjónusta er í boði, hvernig 
skólakerfið okkar virkar og ítrekum 
mikilvægi félagslegrar virkni bæði 
fyrir börnin og foreldra þeirra. 

Mikilvægt að allir 
vinni saman

Verkefnið er samstarfsverkefni 
grunnskóla hverfisins, starfsmanna 
verkefnisins hjá Þjónustumiðstöð 

Vesturbæjar Miðborgar og Hlíða og 
frístundamiðstöðvarinnar Tjarnar
innar. Miklu máli skiptir að allir 
aðilar sem koma að starfi barnanna 
okkar í hverfinu vinni saman og 
leggi sig fram við að vera með góða 
heildræna móttöku fyrir fjölskyldur 
sem eru að flytja inn í hverfið.

Tvö móttökuviðtöl
Í þessu verkefni fá öll börn með 

annað móðurmál en íslensku og 
fjölskyldur þeirra sem flytja inn í 
hverfið boð í tvö móttökuviðtöl. 
Fyrst í móttöku í skólaumhverfi 
barnsins og síðan í móttöku þar 
sem hverfið og félagsleg virkni er 
kynnt. Í móttökuviðtali skólans 
er skólinn vel kynntur og farið 
er yfir alla þá þætti sem snúa 
að námi barnsins og hvað það 
þýðir að vera foreldri í íslenskum 
grunn skóla. Farið er yfir hlutverk 
skólahjúkrunar fræðings, íþrótta 
og sunds ásamt, hádegismat og 
nesti svo dæmi séu tekin. Sérstök 
áhersla er lögð á að kennarar og 
fjölskyldur ákveði hvernig sam
skiptaleiðir eru sérstaklega þegar 
um ræðir foreldra sem ekki tala 
íslensku né ensku eða eiga erfitt 
með lestur. 

Kynning á samfélagshúsum 
og hvað þar er í boði

Starfsmenn Velkomin verkefni
sins á Þjónustumiðstöðinni ásamt 
fulltrúa frístundamiðstöðvarinnar 
Tjarnarinnar hitta fjölskylduna svo 
aftur í Samfélagshús hverfisins. 
Í þeirri móttöku afhendum við 
bækling þar sem helstu þjónustur 
og kennileiti í hverfinu koma 
fram  ásamt korti af nærum
hverfinu. Við kynnum hlutverk 
þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur í 
hverfinu og þá þjónustu sem þar er 
í boði. Hluti af þessum síðari mót
tökufundi er einnig að fá kynningu 
á starfsemi Samfélagshúsa. Verk
efnisstjóri Samfélagshússins segir 
fjölskyldunni frá starfseminni og 
sýnir þeim húsnæðið. Foreldrum 
er jafnframt boðið að kynnast 
þeirri virkni sem er í húsinu líkt og 
zumba, jóga, vinnustofa, tréútskurð 
og fleira spennandi sem opið er 
fyrir íbúa en þátttaka í starfseminni 
er mjög góð leið til að taka þátt og 
kynnast nágrönnunum.

Kynnum Mentor, Rafræna 
Reykjavík og fleira

Við aðstoðum og förum vel yfir 
þau kerfi sem foreldrar barna á 
grunnskólaaldri þurfa að kunna á 
í okkar samfélagi. En það er svo 
mikilvægt að foreldrar þekki inná 
og geti notað kerfi líkt og Mentor 
sem er eitt mest notaða samskipta
tæki milli foreldra og skóla og 
Rafræna Reykjavík þar sem flestar 
skráningar barnsins fara fram.

Starfsemi Tjarnarinnar
Í okkar hverfi er virkt 

frístundastarf fyrir börnin okkar. 
Starfsmenn Tjarnarinnar kynna 
fyrir fjölskyldunni starfsemi 
frístundaheimilanna, klúbbastarf 
fyrir 10 til 12 ár hópinn og það starf 
sem fram fer í félagsmiðstöðvum 
hverfisins. Þau leggja áherslu á 
mikilvægi starfsins í félagslegri 
virkni barnsins en oft læra börnin 
nýtt tungumál best í gegnum leik og 
félagsstarf. Starfsmennirnir aðstoða 
við skráningu í frístundaheimili ef 
það er áhugi fyrir því að vera með 
barnið á frístundaheimili og fara 
vel yfir dagskrá frístundaheimilis 
ásamt því að tryggja 
samskiptaleiðir milli frístunda og 
foreldra sem er eins og nefnt hefur 

veigamikill þáttur. Ef unglingur er 
í fjölskyldunni þá er farið vel yfir 
allt það frábæra starf sem fer fram 
í félagsmiðstöðvunum og er alltaf 
starfsmaður frá félagsmiðstöðinni 
sem nær tengingum í unglinginn 
en þessi tenging eykur líkurnar 
á það hann mæti í starf 
félagsmiðstöðvarinnar.

Fara starfsmenn félagsmið
stöðvarinnar yfir þær reglur 
sem viðkemur því að ala upp 
ungling í íslensku samfélagi t.d. að 
útskýra útivistareglurnar, að ekki 
séu leyfð eftirlitslaus partý, að 
þekkja vini barnanna, vera alltaf 
meðvitaður um hvar barnið er á 
kvöldin, þátttaka í foreldrarölti, og 
þátttaka foreldra í félagslegri virkni 
unglingsins svo eitthvað sé nefnt. 

Hvernig á að nota 
frístundastyrkinn

Frístundastyrkur barna og 
nýting hans er liður sem er vel 
kynnt fyrir fjölskyldum í verkefninu 
en reynslan hefur sýnt okkur að 
það eru færri börn með annað 
móðurmál en íslensku sem eru 
að nýta sér frístundastyrkinn í 
okkar hverfi. Þátttaka í íþrótta og 
tómstundastarfi skipar stóran sess 
hjá börnum á Íslandi og er einn 
af verndandi þáttum í lífi barns á 
grunnskólaaldri.

Það er því okkar sýn að það 
sé mikilvægt að kynna fyrir 
fjölskyldunum þá íþrótta – og 
tómstundastarfsemi sem í boði er 
í hverfinu og styðja við þátttöku 
barnanna. Við erum mjög heppin 
að í Vesturbæ, Miðborginni 
og Hlíðum er í boði mikið og 
fjölbreytt úrval af tómstundum 
á sviði menningar og lista en 
Leynileikhúsið er  með námskeið, í 
Samfélagshúsinu á Aflagranda sem 
börnin hafa notið góðs af.

Auk þess má nefna 
Skólahljómsveit Vesturbæjar, 
Dansskóla Birnu Björns, DoReMi, 
Óskandi, Fimleikastarf í Gróttu, 
Myndlistarskóla Reykjavíkur svo 
eitthvað sé nefnt.

KR og Valur
Það er mikill auður fyrir okkur í 

Vesturbænum, Miðborg og Hlíðum  
að búa að því að hafa sterk íþrótta
félög í hverfinu en í KR og Val er 
fjöldi íþróttagreina sem stendur 
börnum til boða. Við í Velkomin 
verkefninu höfum mótað afar gott 
samstarfi við KR og Val til að mæta 
fjölskyldunum með því að bjóða 
upp á sveigjanleika um að börnin 
í verkefninu fái að kynnast öllum 
þeim íþróttagreinum sem í boði 
eru og fái að velja sér íþróttagrein 
út frá áhuga. Með því samstarfi 
náum við að veita börnunum 
aðgengi að íþróttastarfi strax svo 
þau geti prófað að æfa íþróttagrein 
sem fyrst.

Áframhaldandi tenging
Í framhaldinu fá fjölskyldurnar 

jafnframt áframhaldandi tengingu 
við starfsmann Velkomin verk
efnisins sem getur veitt stuðning og 
eftirfylgni við skráningar barnsins 
í íþrótta og tómstundastarf ef 
þarf og aðstoðað við nýtingu 
frístunda kortsins svo eitthvað sé 
nefnt og í raun svarað spurningum 
eða vangaveltum sem geta komið 
upp. Þannig mótast í gegnum 
fundina tenging við aðgengilegan 
og kunnug legan tengilið sem 
fjölskyldurnar geta í framhaldinu 
haft samband við ef þau þurfa. 
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Sjálfstætt 
starfandi apótek 

sem býður 
persónulega 
þjónustu og 

hagstæð verð á 
lyfjum og öðrum 
heilsutengdum 

vörum.
L AUGAVEGI 46 S: 414 4646

Elli- og örorkulífeyrisþegar njóta sérkjara hjá Íslands Apóteki

Opnunar-
tímar:

Virka daga
11.30-18.00
Laugardaga
10.00-16.00
Sunnudaga

Lokað
Opnunartímin hefur 
breyst tímabundið!

Bjóðum nýjar fjölskyldur 
velkomnar í hverfið okkar

Jóna Ástudóttir og Sigríður Arndís Jóhannsdóttir kynna nýtt verkefni í Vesturbænum

www.borgarsogusafn.is

Fjarski og nánd. Íslensk 
samtímaljósmyndun

19.9.2020–10.1.2021

Hallgerður Hallgrímsdóttir, Án titils, 2012

Jóna Ástudóttir mun vinna að 
hinu nýja verkefni.

Sigríður Arndís Jóhannsdóttir 
verkefnastjóri Þjónustu
miðstöðvar Miðborgar og Hlíða.

Sigríður Guðný Gísladóttir (Siri) 
forstöðumaður samfélagshús
sins á Aflagranda 40 en þar mun 
þetta nýja verkefni verða til húsa.



Byltingarkennd nýjung 
í margskiptum glerjum

Velkomin 
í nýja 

verslun 
okkar á

Hafnartorgi

HAFNARTORGI

50–65% 
stærra 

lessvæði

SJÓNMÆLINGAR
Tímapantanir: 528 8505
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Tjörnin hlaut þrenn 
hvatningarverðlaun

Afgreiðslutími:
Mán: 11-16
Þri-fös: 11-18
Lau: 11-16

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK 
systrasamlagid.is 
@systrasamlagid
Sími: 511 6367

HLEYPTU 
LJÓSINU INN

Korkjógadýnur í úrvali
Njóttu bestu hráefnanna. 

Umhverfisvænar, sterkar, fallegar. 
Frá Yoloha og Asanas.

Best í skammdeginu
D-vítamín & saffran frá Virdian. 
Fyrirbyggjandi tvenna gegn depurð og drunga.

Kósý jógafatnaður
Lífrænn og einstaklega fallega 
hannaður fyrir jóga og lífið.

Reykelsi & tarotspil
Reykelsi allra kemískra eitur- og 
ilmefna. Undursamleg tarotspil.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Frístundamiðstöðin Tjörnin hlaut þrenn 
hvatningar verðlaun skóla- og frístundaráðs 
Reykjavíkur að þessu sinni. Ráði veitir árlega 
fimm verðlaun og í ár fóru þrenn af þeim til 
frístundamiðstöðvarinnar Tjarnar innar. Tjörnin 
er frístundamiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og 
Hlíða og starfrækir sex félagsmiðstöðvar og sjö 
frístundaheimili í borgar hlutanum.  

Verkefnið Treystum böndin fékk verðlaun sem 
samstarfsverkefni er forvarnarátak félagsmiðstöðva 
Tjarnarinnar. Frábær árangur hefur náðst í 
forvarnarstarfi á Íslandi undanfarin 20 ár en 
undanfarin misseri hefur starfsfólk félagsmiðstöðva 
því miður orðið vart við vísbendingar um aukna 
áhættuhegðun meðal unglinga og slaka í félagslegu 
taumhaldi og var því ákveðið að fara af stað með 
verkefnið Treystum böndin til að bregðast við þeirri 
þróun. Markmið verkefnisins er að efla starfsfólk 
félagsmiðstöðvanna í að bregðast við áhættuhegðun, 
þjálfa þau í vettvangsstarfi og styrkja þau í virkja 
foreldra til samstarfs og samráðs. Einnig hefur 
verkefnið miðað að því að virkja foreldrasamráð, 
vekja foreldra til umhugsunar um forvarnarmódelið 
og blása lífi í foreldraröltið sem er mikilvægur 
þáttur í forvarnarstarfi. Félagsmiðstöðvarnar Frosti, 
Gleðibankinn hlutu verðlaun sem samstarfsverkefni. 
Verkefnið hlaut styrk í þróunarsjóði menntastefnu 
Reykjavíkurborgar, Látum draumana rætast. 
Verkefnastjórar Tjarnarinnar voru Andrea Marel, 
Eva Halldóra Guðmundsdóttir og Guðrún Kaldal.

Tilfinningaspjöld
Tilfinningaspjöld fengu verðlaun sem nýsköpunar- 

og þróunarverkefni. Tilfinningaspjöldin kenna 12 
tilfinningar sem hægt er að flokka í jákvæðar og 
erfiðar. Það er mikilvægt að tala ekki um neikvæðar 
tilfinningar heldur kenna þeim að allar tilfinningar 
eru eðlilegar og að allir lendi í því í lífinu að upplifa 
margs konar tilfinningar. Með því að vinna með 
spjöldin er hægt að kenna börnunum orðin fyrir 
tilfinningar, kenna þeim að setja tilfinningar 
sínar í orð, kenna þeim að hlusta á aðra tala um 
tilfinningar sínar, kenna börnum að sýna samúð og 
efla jákvæðar tilfinningar, kenna þeim að átta sig 
á styrkleikum sínum, vinna með vináttu og búa til 
sögur um tilfinningar. Í frístundaheimilum er lögð 
rík áhersla á virka börnin til þátttöku í gegnum 
hópastarf og á lýðræðislegan máta. Lýðræði og 
félagsfærni eru mjög skyld hugtök því að hæfnin 
til að deila með öðrum og taka þátt í samfélagi, 
halda friðinn og lifa í sátt og samlyndi eru allt 
hæfniþættir sem þarf til að virkja í samfélagi manna 
og kenna. Börn sem hafa góða stjórn á tilfinningum 
sínum vegnar betur í leik og skóla og eiga fleiri 
vini. Í leik með spjöldunum er einnig verið að 
vinna með sköpun þar sem börnin eru látin leika 
tilfinningar og einnig að búa til sögur um andlitin 
sem að á spjöldunum eru. Verkefnið hlaut styrk úr 
þróunarsjóði menntastefnunnar, Látum draumana 
rætast. Verkefnastjóri voru Guðrún Kaldal og 
listamanninn Jakob Jakobsson sem teiknaði spjöldin.

Unglinga gegn ofbeldi
Unglingar gegn ofbeldi fékk verðlaun sem 

samstarfsverkefni og er metnaðarfullt átak 
þar sem unglingar fá tækifæri til að fræðast um 
og berjast gegn ofbeldi í sínu umhverfi. Verkefnið 
hefur veitt fjölda unglinga vettvang til að framleiða 
kynningarefni, koma fram opinberlega til að vekja 
athygli á málefninu og hafa áhrif á fjölda unglinga 
um allt land. Unglingar gegn ofbeldi hafa einnig 

verið í góðu samstarfi við Rúv við að taka upp 
og vinna efni fyrir átakið. Verkefnið, sem unnið 
er í samstarfi Samfés og Stígamóta, hófst í kjölfar 
tillögu félagsmiðstöðva frístundamiðstöðvarinnar 
Tjarnarinnar á aðalfundi Samfés og hefur Tjörnin frá 
upphafi verkefnisins verið drifkraftur í framkvæmd 
þess ásamt Stígamótum og Samfés. Verkefnastjórar 
Tjarnarinnar voru Eva Halldóra Guðmundsdóttir 
og Andrea Marel.

Guðrún Kaldal og Jakob Jakobsson fá viður
kenningu fyrir tilfinningaspjöld

Eva Halldóra Guðmundsdóttir, Rósa Guðbjörg Guð
mundsdóttir fyrir hönd unglinga og Alexandra Briem 
frá skóla og frístundaráði

Forstöðumenn félagsmiðstöðvanna Frosta, 105, 
Gleðibankans og 100og1 ásamt Andreu Marel og 
Guðrún Kaldal fá verðlaun fyrir Treystum böndin, 
forvarnarverkefni.

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  MÍNAR SÍÐUR

√  Þjónustusaga húss

√  Önnur þjónusta

 

www.eignaumsjon.is

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is
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Þú getur alltaf haft samband við okkur í síma eða á netinu þótt við höfum takmarkað aðgengi að útibúum 
tímabundið. Ef þú þarft að heimsækja útibú eða Fyrirtækjamiðstöð getur þú pantað tíma á landsbankinn.is 
en við hvetjum viðskiptavini til að nýta sér rafræna þjónustu eins og hægt er. Þannig vinnum við saman að 
því að þú getir áfram gengið að allri þinni þjónustu þótt hún sé með breyttu sniði.

Við erum til  
staðar til að leysa 
úr málum með þér
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Vilja gera breytingar á Næpunni
Fossar ehf. Borgartúni 27 105 Reykjavík hafa 

óskað eftir að gera breytingar á Skálholtsstíg 7 en 
það er Næpan eitt af sögufrægari húsum í Reykjavík.

Sótt hefur verið um leyfi til að gera tvennar nýjar 
dyr í kjallara til norðurs en loka einum dyrum á 
núverandi stigahúsi, síkka glugga í kjallara til norðurs 
og múra upp í glugga kjallara að Þingholtsstræti, 
gera svalir í horni við stigahús á 2. hæð til norðurs 
og gera hurð í gluggastæði, reisa skyggni yfir nýjum 
kjallarainngangi og breyta innra skipulagi þannig að 
geymsluloft er tekið niður og íbúð á 2. hæð verður 
skrifstofa í húsi á annarri hæð. Umsókninni fylgdi 
umsögn Borgarsögusafns Reykjavíkur frá 25. júní 2020, 
umsögn Minjastofnun Íslands dags. 7. september 
2020, yfirlit breytinga móttekið 10. september 2020, 
bréf hönnuðar um breytingu á texta umsóknar, 
yfirlit breytinga dags. 21. september 2020 og umsögn 
Minjastofnunar Íslands dags. 23. september 2020.

Það eru hjónin Aðalheiður Magnúsdóttir og 
Sigurbjörn Þorkelsson sem standa að baki Fossum 
ehf. og eiga húsið. Þau hafa verið umsvifamikil í 

fasteignaviðskiptum í miðbænum og keyptu til að 
mynda Ásmundarsal við Freyjugötu 41.

Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin
sé greið allt árið!

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Trjágróður sem vex út fyrir lóðarmörk getur skapað 

óþægindi fyrir vegfarendur. Umferðarmerki eiga að

sjást vel og trjágróður má ekki byrgja götulýsingu.

Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs þar sem

vélsópar, snjóruðningstæki og sorphirðubílar

þurfa að fara um.   

Hugum að trjágróðri
við lóðarmörk

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/trjagrodur

Lágmark
2,80 m

Stétt/stígur

Lágmark
2,80 m

Lóða-
mörk

Lágmark
4,20 m

Stétt/stígurAkbraut

Lóða-
mörk

Skálholtsstígur 7 eða Næpan eins og byggingin 
hefur verið kölluð í áratugi. Nafngiftin er trúlega 
dregið af byggingarlagi hússins.

Fá ekki að byggja hænsnakofa
Baldur Þórhallsson, prófessor og Felix Bergsson 

fjölmiðlamaður hafa ekki fengið leyfi frá Reykjavíkurborg 
til að vera með hænsnakofa við lóð sína við Starhaga 5 í 
Vesturbænum.

Þeir höfðu lagt inn umsókn hjá Reykjavíkurborg og fengu að 
lokum höfnun. Í umsögn Skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar 
hafnaði erindinu sem segir að hænsnakofinn á Starhaga 5 hafi 
átt að liggja alveg að lóðarmörkum og að gerðið umhverfis 
hann nái einfaldlega út fyrir lóðina. Hænsnakofar eigi að vera 
að minnsta kosti þrjá metra innan lóðarmarka. Í umsögn 
skipulagsfulltrúa um málið er þess þó getið að eigendur 
hússins telji langa hefð fyrir því að nýtingarréttur þeirra 
nái út fyrir lóðina. Þeir Baldur og Felix telja að um einhvern 
misskilning sé að ræða hjá borginni. Nýlegar breytingar á 
deiliskipulagi vegna byggingarframkvæmda á Starhaga 
1 og 3 taki fullt tillit til þessara lóðarmarka á grundvelli 
nýtingarréttar þeirra.

Baldur Þórhallsson og Felix Bergsson vilja 
byggja hænsnakofa en fá ekki.

Rafskutlur á Vitatorgi
Starfsfólk á Vitatorgi 

sinnir þjónustu við íbúa 
í Vesturbæ, Miðborg 
og Hlíðum. Oft eru 
vega lengdir stuttar og 
erfitt að finna stæði, 
þá er gott að nýta aðra 
ferðamáta rétt eins 
og rafskutlurnar sem 
starfsmenn fengu afnot 
af í tilraunaverkefni. 

Vonandi er þessi 
ferðamáti komin til að 
vera sem mun auðvelda 
starfsmönnum að 
komast á milli staða 
og jafnframt er mun 
umhverfisvænna en 
t.d. bíllinn. En eins 
og ávalt öryggið á 
oddinn, hjálmur og 
andlitsgríman líka. 

Bílastæðahús er á Vitatorgi og nú 
bætast rafskutlur við. Hvað er betra 
en að leggja bílnum í bílastæðahúsinu 
að morgni og nota svo rafskutlurnar 
fyrir daglegt skutl. Taka svo bílinn að 
loknum vinnudegi og aka heimleiðis.



Tveir af hverjum þremur eru jákvæðir gagnvart 
göngugötum. Í nýlegri könnun kemur fram að 67% 
Reykvíkinga eru jákvæðir gagnvart göngugötum. 
Talan hækkar lítillega á milli ára því á árinu 
2019 voru 64.5% jákvæð. Á sama tíma hefur þeim 
sem neikvæðir eru fækkað úr 20% í 16%. Þetta 
er meðal þess sem fram kemur í nýrri könnun 
Maskínu sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg í 
september síðastliðnum. 

Fólk sem nýtir sér göngugötur er almennt 
ánægðara með þær en fólk sem heimsækir þær 
sjaldnar. Því nær göngugötusvæðum sem fólk 
er búsett, því jákvæðara er það. Um 82% þeirra 
sem heimsækja göngugötur vikulega eða oftar eru 
jákvæð gagnvart göngugötum. 

Mikill munur er á milli hverfa borgarinnar hvað 
viðhorf varðar. Íbúar í miðborginni og hverfanna 
næst henni eru jákvæðastir gagnvart göngugötum 
en jákvæðastir eru Vesturbæingar, eða 89%. 
Þegar kemur að Breiðholti, Árbæ, Grafarholti og 
Úlfarsárdal lækkar ánægjan. Íbúar Grafarvogs 
en neikvæðastir en þar eru 26% með neikvætt 
viðhorf til göngugatna. Um 40% þeirra sem sækja 
göngugötur heim sjaldnar en mánaðarlega finnst 
göngugötusvæðið of stórt á meðan svipað hlutfall, 
eða 38% þeirra sem sækja göngugötusvæðið heim 
vikulega eða oftar finnst það of lítið.

Neikvæðir gagnvart göngugötum gáfu þær 

ástæður upp að þau langar að geta keyrt hvar sem 
er og var bent á óhagstætt veðurfar. Þær ástæður 
sem fólk gaf fyrir jákvæðu viðhorfi gagnvart 
göngugötum voru meðal annars að þær bjóði upp 
á betri borgarbrag, skemmtilegra mannlíf, meira 
öryggi og að það væri gott að losna við mengun 
og bílaumferð. 
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Vesturbæingar jákvæðastir 
gagnvart göngugötum

Rúnar áfram hjá KR
Rúnar Kristinsson hefur gert nýja þriggja ára 

samning sem þjálfari karlaliðs KR í fótbolta. Hann 
hefur þrívegis stýrt liðinu til Íslandsmeistaratitils 
og þrívegis til bikarmeistaratitils.

Rúnar tók fyrst við KR liðinu sumarið 2010 og 
þjálfaði liðið til 2014 áður en hann hélt í víking til 
Noregs og Belgíu. Þar þjálfaði hann Lilleström og 
Lokeren áður en hann snéri aftur í Vesturbæinn 
árið 2018.

Undir stjórn Rúnars hefur KR þrívegis orðið 
Íslandsmeistari ásamt því að hafa þrívegis 
orðið bikarmeistari. Þá er hann eini þjálfarinn á 
þessari öld sem hefur gert lið að Íslands- og 
bikarmeisturum á sömu leiktíð en KR vann tvöfalt 
sumarið 2011. Eftir að hafa orðið Íslandsmeistarar 
með mesta mun sem sést hefur í 12 liða deild 

sumarið 2019 þá hefur ekki gengið sem skyldi í 
sumar. KR treystir hins vegar Rúnari fyrir því að 
stýra liðinu aftur á rétta braut enda talar ferilskrá 
hans sínu máli.

Rúnar á góðri stundu.

Lengi hefur verið deilt um hvort rétt hafi verið að 
gera hlut Laugavegar að göngugötu.

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

GETRAUNIR.IS

107
GETRAUNANÚMER KR

Faglega og persónulega þjónustu
Blóm og skreytingar fyrir öll tilefni, 

Sérhæfum okkur í útfararskreytingum, 
brúðarskreytingum, innpökkunum og ofl.

Erum með úrval af blómapottum, 
kertum og fallegri gjafavöru.

Erum með fríar heimsendingar á 
Höfuðborgarsvæðinu, hægt er að panta blóm

í síma 578 5075 og inná bjarkarblom.is
Einnig er hægt að fylgjast með á helstu 

samfélagsmiðlum, facebook, Instagram og Snapchat

Austurströnd 7  -  Sími: 578 5075  -  www.bjarkablom.is

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

www.kr.is



Aukin þjónusta 
við eldri borgara

 Við bjóðum eldri borgurum, sem ekki hafa tök á  
 að nýta sér Íslandsbankaappið eða netbanka, að   
 hringja í okkur í sérstakt símanúmer 440-3737  
 fyrir alla helstu bankaþjónustu. 

 Góð þjónusta breytir öllu 
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