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Lið Kvenna skól ans er kom ið í 8-liða úr slit spurn inga keppni fram hald s kól anna, Gettu bet ur. Á leið sinni 
þang að sló lið Kvenna skól ans út and stæð inga frá Mennta skól an um á Ísa firði og Fjöl brauta skóla Suð ur-
lands á Sel fossi. Und ankeppni var í út varps sal, en á morg un, 22. febr ú ar, kem ur lið ið í sjón varps sal Rík is-
út varps ins og etur kappi við Mennta skól ann í Kópa vogi.  Á mynd inni eru lið sveit in f.v. Hrafn hild ur Hall-
gríms dótt ir, Dan í el Freyr Birk is son sem er fyr ir liði og Skúli Arn ar son. Til að kom ast í lið ið þurftu þeir sem 
áhuga höfðu að fara gegn um for próf sem skar úr um hverj ir kepptu fyr ir skól ans hönd. Dan í el seg ir að 
hans sér svið sé fyrst og fremst kvik mynd ir og tón list, Skúli er vel að sér í Ís lands sögu en hann seg ist ekki 
al veg eins viss um Hrafn hildi. Lík lega liggi henn ar þekk ing í öllu öðru!

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

Kvennó mæt ir MK í Gettu bet ur!
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fimmtudag til sunnudags

21.-24. febrúar, á meðan birgðir endast

Vatnsmelónur 50% afsláttur Tilboð

umm hhhhhelginaa
Nautakjöt 

- bls. 10
Hagó - Való dagurinn



Styrkirvegna
ódýrarifrístunda
íVesturbænum

Árið 2012 fengu þrjú verk efni 
styrk vegna „ódýr ari frí stunda” í 
Vest ur bæn um en upp hæð in sem 
Hverf is ráð Vest ur bæj ar hafði til 
um ráða var ein millj ón króna. Skipt
ing in á fjár mun un um var þannig: 
Mynd list ar skóli Reykja vík ur. Vor
lauk ar – verk efn ið fór ekki af stað 
þar sem ekki náð ist næg þátt taka. 
Styrkupp hæð var 333.000 krón ur 
sem end ur greið ist til ÍTR. Fjalla
hjóla klúbb ur inn. Hjóla færni – verk
efn ið fór ekki af stað, um sjón ar að
il ar töldu sig ekki hafa feng ið upp
lýs ing ar um fjár veit ingu frá Vest
ur garði. Áhugi var fyr ir því af hálfu 
Fjalla hjóla klúbbs ins að hefja verk
efn ið. Styrkupp hæð var 333.000 
krón ur. Í jan ú ar 2013 var ákveð ið 
að klúbb ur inn fengi þenn an styrk 
enda höfðu þeir verk efni sem 
myndi falla und ir „ódýr ari frí stund
ir.” Unn ið verð ur að því á næstu 
mán uð um. Frosta skjól. Stjörnu ver – 
Verk efn ið var unn ið á vor önn 2012. 
Þátt taka var mjög góð en alls tóku 
um 1300 börn og ung ling ar þátt. All
ar stofn an ir SFS í hverf inu gátu tek
ið þátt í verk efn inu. Styrkupp hæð 
var 333.000 krón ur

ÍTRstyrkti16+
verkefnið

ÍTR út hlut aði fyr ir nokkru ein um 
styrk til 16+ verk efn is í Frosta skjóli. 
Verk efn ið var í gangi frá jan ú ar til 
des em ber 2012 og unn ið í sam
vinnu við Vest ur garð og önn ur ung
menna hús í borg inni. Mark mið ið 
með starf inu var að reyna að ná til 
ákveð ins brott falls hóps á aldr in um 
1618 ára.

Páskabíngóá
Vesturgötu7

Þriðju dag inn 12. mars nk. verð ur 
páska bingó í fé lags mið stöð eldri 
borg ara að Vest ur götu og hefst 
kl. 12.45. Það verð ur þess virði að 
mæta því í boði eru fjöldi góðra 
vinn inga. Og svo auð vit að veislu
kaffi. Páska dag ber í dag upp á 31. 
mars en pálma sunnu dag 24. mars 
nk. hefst dymbil vika og dag inn eft ir 
er Gópu þræll og á þriðju deg in um 
hefst Ein mán uð ur.

Lagstgegnstyrk
Borg ar ráðs full trúi Vinstri grænna 

Þor leif ur Gunn laugs son, lagði á 
fund ir borg ar ráðs í jan ú ar mán uði 

fram svohljóð andi bók un: Tæp
lega 9 millj óna króna styrk ur borg
ar ráðs til Hjálp ar starfs Kirkj unn ar 
vek ur furðu þeg ar álag á þjón ustu
mið stöðv ar Reykja vík ur borg ar fer 
stöðugt vax andi sök um auk inn ar 
fá tækt ar í borg inni. Að mati borg ar
ráðs full trúa VG ættu þeir fjár mun ir 
sem ætl að ir eru til fé lags legr ar ráð
gjaf ar að renna til fé lags þjón ustu 
borg ar inn ar en ekki til hjálp ar starfs 
á veg um trúsafn aða.

Áhugiáaðgæða
miðborginalífi

Menn ing ar og ferða mála ráð 
fagn ar þeim mikla áhuga sem birt
ist á vefn um Betri Reykja vík á að 
gæða mið borg ina lífi. Í des em ber 
2011 hrinti Reykja vík ur borg af stað 
verk efn inu Jóla borg in Reykja vík í 
sam ræmi við Ferða mála stefnu 
Reykja vík ur borg ar 20112020 með 
það að mark miði að fjölga gest um 
og auka versl un á að vent unni. Jóla
mark að ur Mið borg ar inn ar okk ar 
hef ur ver ið hald inn á Ing ólfs torgi sl. 
tvö ár og þyk ir hann hafa heppn ast 
vel. Hald ið verð ur áfram að þróa 
verk efn ið á næstu árum og verða 
þær hug mynd ir sem koma fram 
gott inn legg í þá vinnu.

Vinnustofalistamanna
viðFálkagötu

Sótt hef ur ver ið um leyfi til skipu
lags ráðs borg ar inn ar að inn rétta 
vinnu stofu lista manna í bíl geymslu 
og nefna 30B á bak lóð húss nr. 30 
við Fálka götu. Er indi fylgdi sam
þykki með eig enda á lóð árit að á 
upp drátt og bréf um sækj anda 
ásamt þing lýst um kaup samn ingi 
dags. 12. ágúst 1993. Mál inu var 
frestað og vís að til um sagn ar skipu
lags full trúa.

Breytingágluggumað
Ránargötu8A

Þur íð ur Ólaf ía Hjálmtýs dótt ir hef
ur sótt er um leyfi til að breyta áður 
sam þykktu er indi BN044141 þar 
sem breyta á opn an leg um glugg
um í heimagist ingu í fl. I í húsi á lóð 
nr. 8A við Rán ar götu. Er ind ið var 
sam þykkt en áskil in er loka út tekt 
bygg ing ar full trúa og sam þykki heil
brigð is eft ir lits.

Viðbyggingvið
Vesturvallagötu4

Krist inn Ágúst Hall dórs son, 
Meist ara völl um 13, hef ur sótt um 
leyfi fyr ir við bygg ingu á tveim hæð

um úr stein steypu og báru járns
klæddri timb ur grind með timb ur
þaki við nú ver andi hús á lóð nr. 
4 við Vest ur valla götu. Er ind ið var 
sam þykkt. Með vís an til sam þykkt
ar borg ar ráðs frá 1. sept em ber 
1998 skal ut an húss og lóð ar frá
gangi vera lok ið eigi síð ar en inn an 
tveggja ára frá út gáfu bygg ing ar leyf
is að við lögð um dag sekt um. Áskil in 
er loka út tekt bygg ing ar full trúa.

Þróunarstyrkir
Á fundi skóla og frí stunda ráðs 

ný ver ið var lagt fram minn is blað 
sviðs stjóra skóla og frí stunda sviðs 
vegna þró un ar styrkja skóla og frí
stunda ráðs 2013 og yf ir lit um styrk
um sókn ir úr þró un ar sjóði 2013. 
Einnig lagð ar fram regl ur um styrk
veit ing ar skóla og frí stunda ráðs 
Reykja vík ur til þró un ar verk efna á 
starfs stöð um skóla og frí stunda
sviðs Reykja vík ur borg ar. Til laga 
út hlut un ar nefnd ar um þró un ar
styrki skóla og frí stunda ráðs um 
að eft ir tald ir að il ar í Vest ur bæ eða 
mið bæ hljóti styrki ráðs ins árið 
2013: Frí stunda mið stöð in Frosta
skjól. Heiti verk efn is: Fé lags mið stöð 
á hjól um. Kr. 900.000.; Frí stunda
mið stöð in Frosta skjól. Heiti verk
efn is: lýð ræði og mann rétt indi í leik 
og starfi. Kr. 1.000.000.; Frí stunda
mið stöð in Frosta skjól.heiti verk
efn is: Frí stunda ráð gjöf. Kr. 50.000.; 
Frí stunda mið stöð in Frosta skjól. 
Heiti verk efn is: Bók mennta klúbb ur. 
Kr. 134.364.; Frí stunda mið stöð in 
Frosta skjól. Heiti verk efn is: HAX. 
Kr. 500.000.; Frí stunda mið stöð in 
Kamp ur. Heiti verk efn is: Drullum
all – tón leika röð fyr ir ung linga. Kr. 
400.000.; Haga skóli. Heiti verk efn is: 
Al veg rétt. Kr. 500.000.

DeiliskipulagLands
símareitsogKvosar

Kynn ing á breyt ingu deiliskipu
lags Land símareits og Kvos ar 
var hald in í Ráð húsi Reykja vík ur 
sl. mið viku dag. Kynnt var til laga 
að breyt ingu deiliskipu lags fyr ir 
Land símareit í Kvos inni. Skipu lags
svæð ið af markast af Að al stræti, 
Vall ar stræti, Thor vald sens stræti 
og Kirkju stræti. Í fram haldi af kynn
ing ar fund in um hófst hags muna að
ila kynn ing sem stend ur til 6. mars 
nk. At huga semd um eða ábend ing
um er veitt mót taka á kynn ing ar
tím an um. Þeim verð ur ekki svar
að skrif lega held ur verða þær inn
legg í áfram hald andi vinnu. Þær 
skal senda á net fang ið skipu lag@
reykja vik.is. Til laga að breyttu 
deiliskipu lagi mun verða til sýn is í 
Ráð húsi Reykja vík ur og í þjón ustu
veri Reykja vík ur borg ar, Borg ar túni  
12 – 14, auk þess sem hún verð ur 
að gengi leg á heima síðu Reykja vík
ur borg ar.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

L jóða sam keppni kennd við skáld ið Jón úr Vör er stærsta 
ljóða sam keppni sem fram fer ár lega hér lend is. Í tengsl um 
við hana hafa grunn skól ar í Kópa vogi efnt til ljóða sam

keppni sem eflt hef ur veru lega mál vit und barn anna. Slíka sam
keppni gætu skól arn ir í Vest ur bæn um tek ið sér til fyr ir mynd ar. 
Í Mela skóla ber þó eitt hvað á því að ljóða gerð sé hald ið á lofti. 
Verð laun þurfa ekki að vera stór kost leg, heið ur inn er oft ast 
nærri nóg. En við þurf um að vera stöðugt á varð bergi gagn vart 
því að ljóða gerð deyi ekki út, einnig að rit að og mælt mál sé í 
sam ræmi við hefð ir og ís lenskri tungu til sóma. Það er stund
um hreinn voði að hlusta á þann talsmáta sem sum ar sí bylju
út varps stöðv arn ar leyfa sér að nota, og stund um reyna þess ir 
sjálf skip uðu snill ing ar að nota máls hætti en oft ar en ekki veru
lega af bak að ir sem er í besta falli til at hlæg is. Það að segja að 
eitt hvað sé sam kvæmt Jóni í stað þess að segja sam kvæmt orð
um Jóns og að íþrótta fé lag hafi saxað á for skot sitt í stað for skot 
and stæð ings ins, er hreinn voði. Veit inga menn freist ast oft til 
að kalla veit inga hús in er lend um nöfn um, en ég ef ast um að það 
auki neitt að marki að sókn ina. Spyrja má hvar þjóð arstolt ið er 
þeg ar kem ur að nafn gift inni. Rétt eins og minni tungu mál deyja 
út þeg ar hin stærri ryðja þeim úr vegi, þá get ur sterk staða 
vissra bók mennta greina ógn að öðr um. Við Ís lend ing ar höf um 
lengi skil ið nauð syn þess að vernda dverg tungu okk ar, eigi 
hún ekki að týn ast í haf sjó stærri mála. Eins er með ljóð list ina, 
sem virð ist því mið ur eiga við of urefli að etja þeg ar kem ur að 
skáld sagna á huga okk ar Ís lend inga. Það er ekki nóg að grúfa yfir 
glæpa sög um, þó þær séu kannski þokka lega vel skrif að ar. Sér
stök bók mennta þjóð get um við þó varla talist með réttu, ef við 
skell um skolla eyr um við tungu máli ljóð list ar inn ar og tján ing ar
mögu leik um henn ar. Við fær um ein fald lega á mis við of margt. 
Við eig um líka að sjá sóma okk ar í að tala við íbúa ann ara Norð
ur landa þjóða á okk ar skand in av ísku sé sú mála kunn átta til stað
ar, ekki á ensku þó það tungu mál sé allr ar at hygli vert.

Nú stytt ist í kosn ing ar og þá vakna vo n ir hjá mörg um þeim 
sem nú eru frem ur illa sett ir fjár hags lega, þ.e. að ný rík is stjórn 
kippi mál un um í lið inn. Þeir sem muna tím ana tvenna fyr ir 
verð trygg ingu vita að þá var ann ars kon ar rang læti á ferð. Þá 
borg aði óða verð bólg an upp skuld ir þeirra sem höfðu að stöðu 
til að fá lán, sem þá var í raun gjöf. Þá sátu spari fjár eig end ur og 
líf eyr is þeg ar eft ir með sárt enn ið. En nú hef ur þetta snú ist við. 
Bank arn ir eru bún ir með það svig rúm sem þeir hafa haft, en nú 
blas ir við vandi margra hag fræð inga, þeir hafa alls ekki gert upp 
sína hrun sögu. Styrm ir Gunn ars son, fyrr um rit stjóri Mogg ans, 
hef ur sagt að sum ir í þeirra hópi hafi ver ið mála lið ar á veg um 
fjár mála fyr ir tækja fyr ir hrun. Hér þarf að koma til ný hugs un. 
Hún er sú að þeir sem eiga pen inga eða ráða yfir ann ara manna 
fé hafa ekki alltaf rétt fyr ir sér, sama í hvaða póli tísk um spor um 
þeir standa. Úr slit kom andi Al þing is kosn inga kunna að ráð ast af 
því hvaða stjórn mála flokk ur vill ganga fram fyr ir skjöldu og ger
ast málsvari hins al menna borg ara. Ger ist það og við kom andi 
stjórn mála flokk ur fær um tals vert fylgi, þarf kannski ekki að end
ur taka bús á halda bylt ingu, sem reynd ar hafði lít il áhrif því trú 
al menn ings á hana var ekki nógu af ger andi.

     Geir A. Guð steins son

Íslensktungaog
hagsmunirheimilanna

Vesturbæingar

Hvenær fáum við 
battavöll í Vesturbæ?
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Gómsæti í göngufæri
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Ásthildur G. Stein
sen býr í dag á Boða
granda 7, en man þá
tímaþegarbreskiher

innkomhingað1940,endabjó
fjölskyldan íþeimhlutaSkerja
fjarðar þar sem austurvestur
flugbrautReykjavíkurflugvallar
er ídag. Ásthildur varð10ára
þáumhaustið.Foreldrarhennar
voruGuðmundurBenjamínsson
klæðskerameistari á Laugavegi
6, fæddur í FlateyáBreiðafirði
ogVilborgEinarsdóttir fráMeð
alfelliíNesjumíHornafirði.

,,Það eru ekki marg ir sem hafa 
hug mynd um hvern ig Skerja fjörð
ur inn var áður en her inn kom. 
Við sem vor um 8 og 9 ára þá, höf
um aldrei skil ið hvern ig ver öld in 
hefði orð ið ef her inn hefði ekki 
kom ið. Svo mik il var breyt ing in. 
Það var eng in klukka, bara börn 
að leika sér, mæð ur heima að 
baka og þvo þvott, við að send ast 
út að Reyni stað með mjólk ur brús
ana að sækja mjólk ina og fisk inn 
með vír dreg in í gegn um haus inn, 
dröslandi þessu heim og gætt

um þess að það drægist ekki við 
jörð ina. Alls stað ar var þögn og 
svo mik il ró. Það er það sem við 
minn umst mest,” seg ir Ást hild ur.

Á hjóli yfir Mýr ina
,,Við krakk arn ir í Skild inga nes

skól an um fór um á hjóli yfir Mýr
ina sem kall að var. Upp Njarð
ar göt una í sund höll ina og svo 
aft ur heim, eng um datt í hug að 
fara nið ur í bæ. Þang að fóru bara 
mömm ur til að kaupa sér hatta og 
kaupa efni í föt. Það kost aði tíu 
aura í strætó suð ur eft ir og með 
því að hlaupa upp að Val höll við 
gamla Íþrótta völl in var hægt að 
fara fyr ir 5 aura heim og kaupa 
gott fyr ir helm ing inn. Við átt um 
bú í mó un um með bök uð um kök
um, skreytt um með sól eyj um og 
fífl um. Næsta morg un átti svo 
að skoða ár ang ur inn, en þá voru 
mó arn ir okk ar full ir af her manna
tjöld um og jafn vel komn ir bragg
ar sums stað ar. Við sem höfð um 
not að Grút ó stöð ina til að fara í 
„yfir“ vor um al veg ofan í kamp in
um sem reis upp af Þorra götu.

Svo breytt ist allt í einni 
hend ingu

- Þetta voru mikl ar breyt ing ar á 
lífi ykk ar?

,,Já það breytt ist allt, og hjá 
öll um. Kon urn ar fengu sér vinnu 
við að þvo hand klæð in fyr ir her
deild ina og fengu greitt í sterl
ingspund um. All ar vinnu kon ur 
fóru í vinnu fyr ir hærra kaup og 
heim il is líf ið breytt ist. Áður var 
út varp að í 12 tíma á dag, en 
nú var far ið að hlusta á frétt ir á 
viss um tím um. Við höfð um haft 
Skerja fjörð inn al veg útaf fyr ir 
okk ur, en nú fyllt ist allt af fólki. 
Fólk fór að synda í sjón um og 
bað föt voru af skorn um skammti. 
Not aði hver það sem til var, eng
in var bað fatat ísk an, sund bol ir 
með skálm um og þver röndótt ir 
í þokka bót.”

Átt um ynd is lega æsku
,,Við átt um þarna ynd is lega 

æsku, góða vini og granna. Nokk
uð sem var okk ur besta veg ar
nest ið útí líf ið. Arn grím ur Krist
jáns son var skóla stjór inn okk ar, 
hinn mikli barna og mann vin ur, 
og í raun þau hjón in bæði. Ég var 
svo hepp in að Unn ur dótt ir þeirra 
varð æsku vin kona mín og á ég 
heil mik ið að þakka þeim hjón um 
fyr ir þátt þeirra í upp eldi mínu.

Það voru mik il við brigði þeg

ar til kynnt var um flutn ing 32 
húsa sem þyrftu að hverfa vegna 
flug vall ar ins. Okk ar hús var í 
miðri flug braut. Það var sárt, en 
hvað var hægt að segja, heims
veld ið var víst í hættu. Nú eru 
sjö tíu ár frá þess um at burð um 
og ekki marg ir til frá sagn ar um 
það liðna. Það að flytja flug
völl inn í burtu í dag er óráð að 
mínu mati, hann á að vera kyrr. 
Það mætti lengja hann eitt hvað 
út í sjó ef nauð syn lega þarf,” 
seg ir Ást hild ur G. Stein sen.

4 Vesturbæjarblaðið FEBRÚAR 2013

ÁsthildurG.Steinsenrifjaruppkomubreskahersins1940:

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. janúar 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

,,Það voru mik il við brigði þeg ar til kynnt var um flutn ing 
32 húsa sem þyrftu að hverfa vegna flug vall ar ins”

ÁsthildurG.Steinsen.

Séð frá afgreiðslu Flugfélagsins yfir flugbrautina þar sem hluti
byggðarinnar í Skerjafirði var,og aðnúverandibyggð í Skerjafirði.
Nokkurhúsannavorurifintilaðrýmafyrirflugvallargerðinni,önnur
vorufluttinníLaugarnes.

Erla, Hanna, Ásthildur og móðir hennar sunnan við húsið að
Hörpugötu23.
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Jón Gnarr borgarstjóri hefur
staðið fyrir íbúafundum íöllum
hverfum Reykjavíkur, í Haga
skólamættihann17. janúar sl.
tilskrafsográðagerðameðVest
urbæingum. Farið vr yfir verk
efni síðasta árs sem hafa verið
framkvæmd í Vesturbænum
aukþess semræddarvoruhug
myndiraðnýjumverkefnum til
að bæta hverfið. Kosið verður
umtillögurnarírafrænumíbúa
kosningum sem haldnar verða
dagana14.–19.marsnk.

Rætt var um stór og smá mál 
 allt frá illa stað sett um ljósastaur
um sem lýstu inn í svefn her bergi 
fólks til fjár mála læs is grunn skóla
barna, ruslastampa og sorp flokk
un ar, íþrótta mann virkja, ein
stefnu og tví stefnugatna, ör ygg is 
gang andi veg far enda, að geng is að 
strand lengj unni, hæð ný bygg inga 
og skipu lagi íbúa byggð ar. Marg ar 
ábend ing ar bár ust um það sem 
bet ur má fara en íbú ar komu ein
nig á fram færi ánægju með það 
sem vel er gert  t.d. í starf semi 

þjón ustu mið stöðv ar inn ar. Nokkr
ir íbú ar gáfu kost á sér í verk efn
is hóp til að vinna frek ar með hug
mynd ir hverf is ins og stuðla að 

því að hverf is bú ar geti kos ið um 
30 hug mynd ir í raf rænu kosn ing
un um.

Fjöl menn ur fund ur með 
borg ar stjóra í Haga skóla

Elsa Hrafnhildur Yeoman forseti borgarstjórnar var einnig mætt á
fundinnogræddiviðborgarstjóraáðurenhannhófst.

Þessa dagana er verið að
innrétta húsnæðið sem áður
hýsti BYKO neðst á Hring
brautinni, enþaropnarversl
uninVíðiránæstunni.

Fyrsta Víð is versl un in opn aði í 
sum ar byrj un 2011 í Skeif unni og 
síð an í Garða bæ, og má segja að 

Víð ir hafi sann að sig á mat vöru
mark aðn um með lágu vöru verði 
og góðri þjón ustu. Með opn un 
þess ar ar Víð is versl un ar eykst 
sam keppn in á mat vöru mark
aðn um í Vest ur bæ, í þágu neyt
end anna.

Víð is versl un opn ar 
inn an tíð ar í 
Vest ur bæn um

Hér opnar verslunin Víðir fyrir páska, en páskadagur er í ár
30.mars.

Þann 14. febrúar sl. boðaði
félagsmiðstöðin Vesturreitir,
Aflagranda 40, til kynningar
fundar fyrirþá íbúaVesturbæj
arins sem eru 67 ára og eldri.
Húsfyllir varogdagskráogöll
aðstaðakynntgestum.

Fólki gafst kost ur á að skoða 
hús ið og starfs fólk svar aði spurn
ing um og gaf marg vís leg ar upp
lýs ing ar. Al menn ánægja var með 
fund inn og hann verð ur mörg um 
hvatn ing til þess að hefja þátt
töku í þessu fjöl breytta og öfl uga 
fé lags starfi sem veit ir fjöl mörg um 
dag lega gleði, fé lags skap, fróð leik 
og sönn un hins  forn kveðna, að 
„mað ur er manns gam an“.

Einnig voru ,,Grænu skref in“ 
kynnt á fund in um en það er verk
efni Reykja vík ur borg ar í um hverf
is vernd og end ur vinnslu sem 
Fé lags mið stöð in hef ur nú hrund
ið af stað á sín um vinnu stað.

Hvatn ing eldri borg ur um 
að hefja þátt töku

Starfsemi Vesturreita höfðar til mjög margra áhugamála, m.a. til
þeirrasemhafaáhugaátréútskurði.

KynningarfunduráVesturreitum:

Styrking • Jafnvægi • Fegurð

CC Flax
Frábært gegn fyrirtíðarspennu fyrir konur á öllum 

aldri og einkennum breytingaskeiðs

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa mikið 
lignans i blóðinu eru að meðaltali með 8,5 kg 
minni fitumassa en þær konur sem skortir 
eða hafa lítið af Lignans.**
 
 * Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University. 

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Fæst í apótekum, heilsubúðum, Krónunni, Hagkaup og Víði.

www.celsus.is

Mulin hörfræ  – Lignans
Trönuberjafræ   
Kalk úr hafþörungum

Slegið í gegn í vinsældum,

frábær árangur!

Stuðlar að hormónajafnvægi og vellíðan. 
Talið gott við bjúg og vökvasöfnun, styrkir 
þvagfærakerfið. Fjölbreyttar trefjar, hreinsa 
og tryggja góða starfsemi ristilsins. 
Lækkar kólestrólfitu, ríkt af Omega-3

Fæst í apótekum, Hagkaup, Krónunni og Græn heilsa.

www.borgarblod.is
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Öskudagur var haldinn hátíð
leguríFrostheimummeðtilheyr
andihúllumhæogsælgætisáti.

Melaskólabörnin mættu fyrst í
hús, réttuppúrhádegiogvoru í
góðumgíraðleikasérþartilbörn
úrhinumtveimurskólunumbirt
ust einnig. Hressingin var mjög
flæðandi íþeimskilningiaðbörn
inkomuekkiöllásama tímasvo
þausemvorubúinaðborða fóru
og léku sér á meðan þau biðu
eftir hinum. Að sjálfsögðu skipti
starfsfólkið sér niðurá svæðiog
voru einhverjir að horfa á mynd
í Tölvufjöri, þó nokkrir fengu að
búa tilöskupokasemsíðanmátti
sjá á bökum starfsfólks víða um
húsið, enda gömul og skemmti
leghefð.Þávarboðiðuppáand
litsmálningu íTeiknihorniogvar
grænn háralitur tískan í Frost
heimum þetta hárið. Mikið var
spilað og þythokkí borðið var
mjögvinsælteinsogvenjulega.

Svo tókviðhefðbundinn leikur
,,að slá köttinn úr tunnunni,“ en
í árvarkötturinnnefndur ,,Hött
ur“þarsemhannvarlíkarihundi
en ketti og búin var til ný Ösku
dagshefð fyrir Frostheima. Mikið
poppaðogmátti vart sjá í gólfið
á tímabili fyrirpoppi,enaðsjálf
sögðu fór númesturhlutiþess í
mjög ánægða maga viðstaddra.
Þáglumditónlistinvíðasthvarum
húsiðogvorueinhverjirsemstigu
dansbæðifyriropnumtjöldumog
svoinníhjartanu,þvíekkieruall
irtilbúniraðsýnaþessahliðásér.

TunnukóngurvarÚlfar í4.bekk
íVesturbæjarskóla.Dagurinnvar
íallastaðimjögskemmtilegurog
ánægjulegur og voru allir prúðir
oggóðireinsoghægteraðætlast
af galdrafólki, ninjum, ævintýra
verum, víkingum, uppvakningum
ogöðrumsemkomuíheimsókn.

Börn í skraut leg um og skemmti
leg um bún ing um voru víða á ferð

Þessi hóp ur var að leggja í hann frá Mela skóla.

Öskudagurinn:

Föstudaginn11.janúarsl.fékk
Vesturgarðurviðurkenningufyr
ir skref 2 í grænu skrefunum.
Fyrstaviðurkenninginþ.e. fyrir
skrefeittvarveittíbyrjunoktó
ber sl. þannig aðþaðmá segja
aðþað sémikillhugur í starfs
mönnum Vesturgarðs. Fyrir þá
sem ekki vita eru markmiðið
með grænu skrefunumeftirfar
andi:
•Gera starfssemi Reykjavíkur

borgarumhverfisvænni
•Aukavellíðanstarfsmannaog

bætastarfsumhverfiþeirra
• Draga úr kostnaði í rekstri

Reykjavíkurborgar

• Innleiðaáherslur íumhverfis
málumsemþegarhafaveriðsam
þykktar
•  Vinnustaðir  fá i  v ið ur 

kenningu fyrir metnað sinn í
umhverfismálum
• Vinnustaðirborgarinnargeti

innleitt aðgerðir á mismunandi
hátt eftir umfangi og eðli starf
seminnar
•AðgerðirReykjavíkurborgar í

umhverfismálumséusýnilegar
• Reykjavíkurborg verði fyrir

myndannarraíumhverfismálum.
Starfsmennerustaðráðnir íað

haldaáframogerunúþegarfarn
iraðhugaaðnæstaskrefi.

Vest ur garð ur 
safn ar skref um

www.primeraair.com     S. 527-6100

KEFLAVÍK    ÓSLÓ frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    KÖBEN frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    BILLUND frá 17.480
Með sköttum, aðra leið

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Glæsi leg ur og glað sinna hóp ur starfs menn Þjón ustu mið stöðv ar 
Vest ur bæj ar með við ur kenn ing una.

Marg ir leggja mik inn metn að í bún inga, eins og þess ar stúlk ur.

Þessi ,kokk ur“ úr Vest ur bæj ar skóla var á Lauga veg in um.



Rakarastofan Effect og hár
greiðslustofan Hár og heilsa
blasa við í afar snyrtileguhús
næðiaðBergstaðastræti13.Hár
ogheilsafluttiáBergstaðastræt
ið síðla árs 2006 en hluti hús
næðisins var leigður til versl
unarreksturs. Þegar sá rekstur
fluttistburtkomupphugmynd
umaðEffectflyttiyfirgötunaog
nýtti samahúsmæðiánþessþó
aðumsameiningustofannaværi
að ræða. Þessa dagana starfa
þauJónGuðmundssonrakariog
hársnyrtiroftkallaðurNonniog
hársnyrtarnirDórótheaMagnús
dóttir og Hugrún Stefánsdóttir
íbjörtuog rúmgóðuhúsnæðiá
Bergstaðastrætinu í sama húsi
ogBernhöftsbakarí. Í raunreka
þau þrjú fyrirtæki því hvert
þeirraermeðsjálfstæðan rekst
ur.Ídageruþaumeðlausastóla
ástofunniogerutilíaðfáfleiri
rakara og hársnyrta í samtarf
umhúsnæðið.Þáereinniggóð
aðstaða fyrir aðra starfsemi á
stofunnihjáþeimeinsoghand
snyrtingueðanuddsvonokkuð
sénefnd.Vesturbæjarblaðið leit
viðhjáþeimJóni,Dórótheuog
Hugrúnuádögunum.

Bæði Effect og Hár og heilsa
eiga sér langa sögu. Dóróthea
byrjaði að vinna í miðbænum
1974 og var um tíma ein af eig
endum Papillu á Laugaveginum
og Jónbyrjaði lílka ímiðbænum
RB stofnaði Effect á árinu 1987
ogstarfaðií25áraásamastaðá
horninuáHallveigarstígogBerg
staðastræti eða fram í mars á
síðastaári aðhann flutti sigum
setogtókaðdeilahúsnæðimeð
DórótheuogHugrúnu.

„Já ég er algerlega fastur við
miðbæinn,“ segir Jón sem hefur
hvergi annarsstaðar verið. Það
varheldurekki á dagskránni að
flytjaafhorninu.Enégrakstein
hverjusinni innáMokkaogþar
sátu þær Dóróthea og Hugrún.
Ég tylltimérhjáþeimmeðkaffi
bollann og þær fóru að segja
méraðþærhefðuhugáað taka
allt húsnæðið á Bergstaðastræt
inu fyrir hársnyrtingar en vant
aði fleiri aðila því það væri allt
of stórt fyrir þeir tvær. Þessar
samræðurenduðuáþannvegað
viðskyldumskoðahvortégflytti
mínastofuyfirgötuna.Égruddist
svo innáþærmeðvinsamlegum
hættiaðsjálfssögðu.“

Jón kom mátu lega 
á Mokka

ÞærDórótheaogHugrúnstofn
uðuHárogheilsuáaldamótaár
inu2000ogbyrjuðuþáaðvinna
samaníum25til30fermetrahús
næði neðarlega við Skólavörðu
stíginn. Í mars 2006 festu þær
kaup helmingi jarðhæðarinnar
viðBergstaðastræti13.Þær inn
réttuðu húsnæðið að nýju sem
notað hafi verið fyrir íbúð um
tímaog fluttu sig svoumsetúr
litlu stofunni í um 110 fermetra
húsnæði í desember sama ár.
„Við vorum fyrst með um tvo
þriðjuafþessuplássi fyrirokkur
enleigðumþriðjunginnút.

Þegar leigjandinn flutti fórum
viðaðhugsaumhvortekkiværi
rétt að fá samskonar starfsemi í
húsnæðiðogviðerummeð.Með
því móti væri hægt að opna á
milli.Geraþettaaðeinumstarfs
vettvangi þótt hver einstakling
ur reki sjálfan sig sem sitt litla
fyrirtæki.Viðvorumþóekki far
in af stað að velja okkur félaga
þegarJónkomalvegóvæntinná
Mokka.Þaðmáþvísegjaaðhann
hafi birst okkur á réttum tíma,“

segirDóróthea.Ýmsirhafadeilt
húsnæðinuíBergstaðastrætimeð
þeimmeðtímabundnumhættien
núætlaþauað leitahófannaum
að fá fleiri íhópinn. „Þettaerof
rúmt fyrirokkurþrjú.Viðgetum
velverið sexeða jafnvel sjöum
þetta pláss og svo er líka hægt
aðstúkaþettameira í sunduref
fólkermeðaðrastarsemi,“segir
Hugrún.ÞærDórótheaogHugrún
segjaaðþettagetijafnhentaðfyr
irsnyrtifræðingaoghrásnyrtaog
jafnvelmættiútbúaaðstöðufyrir
nuddaraeðaskyldastarfsemihafi
einhver slíkur áhuga á að flytja
starfsaðstöðu sína á Bergstaða
strætið.

Snögg ar klipp ing ar með 
löngu ívafi

 Bæði Effect og Hár og heilsa
hafa starfað með hefðbundnum
hætti í gegnum tíðina. Jón hef
ur rekið sína stofu sem blöndu
af hefðbundinni rakarastofu og
hársnyrtistofu en Hár og heilsa
hefurveriðmeiraaðveitakven
fólkiþjónustu.Effectá sinnhóp
afkarlkynsviðskiptavinumogmá
til gaman geta að Trausti Thor
bergsemklippthefurkarlmenní
áratugiogerorðinn85árakemur
einndagívikutilJónsogklippir
sínaviðskiptavinisem flestireru
eldri herramenn. „Á þessu sést
besthvaðviðskiptavinahópurinn
er breiður. Hingað kemur fólk á
öllumaldri – allt frávirðulegum
eldri mönnum til pönkklipptar
ungmenna,“ segir Jón og brosir.
Enhverter leyndarmáliðviðað
haldasömuviðskipavinunumum
árogsíð.„Þaðerfyrstogfremst
góðfagmennskaoggóðþjónusta.
Aðviðskiptavinurinnvitiaðhver
juhanngetigengiðogfáiþaðsem
hann vill. Það er allt og sumt.“
Gömlurakarastofurnarliðuundir
lokaðmestuþegarkarlmennfóru
aðsafnameirahárioggangameð
síttaðaftaneinsogþaðvarkall
aðenerekki snöggaherraklipp
inginkominaftur.Jónsegirmikið
umsnöggaherraklippinguogein
nigaðverameðsnöggtívöngum
enmeirahárofanáhöfðinu.Og
þettaséekkieingöngubundiðvið
karlmenn. Stelpur hafi verið að
látaklippasigsnöggtívöngunum
engeti jafnvelveriðmeðsítthár
aðofanogaftan. „Enégheldað
fjölbreytileikinnsékomintilþess
aðvera.Svolítilllubbiverðurlíka
í tísku.Þaðverðuralltaf flott að
hafaheilbrigtogglansmikiðhár.“

Hár koll urn ar – hluti af 
heil brigð is kerf inu

Hár og heilsa er um margt
nýstárleg hárgreiðslustofa sem
leggurmikiðuppúrheilsutengdri
meðferð. Eitt af því sem þær
Dóróthea og Hugrún hafa lagt
áhersluáogsérhæftsig íerhár
kollumeðferð.

„Fólk missir hárið af ýmsum
ástæðumbæðivegnaveikindaog
annarraorsakaogþáernauðsyn
legt að geta leitað til fólks sem
hefursérhæftsigaðþessuleyti,“
segir Hugrún og Dóróthea bæt
ir við að viðskiptavinahópurinn
sé orðinn stór á þeim tíma sem
Hár og heilsa hefur starfað á
þessusviði.Þærsegjaaðþarna
séumhlutaafheilbrigðiskerfinu
aðræðaogþarfnist fólkhárkollu
vegna sjúkleika eða afleiðinga
sjúkdóma og læknismeðferðar
sé hægt að sækja um styrk hjá
Sjúkratryggingum Íslands sé
óskað eftir beiðni eða vottorði
frálækni.

Vor vind ar í 
Berg staða stræti

Vorvindarblésudaginnsemlit
iðvarvið íBergstaðastrætinuog
það blása einnig vorvindar inn
andyra hjá þeim Jóni, Dórótheu
og Hugrúnu. Nýjustu línurnar í
hárskurðioghársnyrtingu liggja
fyrir, sumarklippingin og gamla
og góða herraklippingin er ekki
langt undan. Þau gefa einnig
margvísleggóðráðumhársnyrti
vörur.ÞaðmásegjaaðEffectog
HárogheilsagefiBergstaðastræt
inuörlítiðalþjóðlegtyfirbragð.
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Vor vind ar í 
Berg staða stræti

Hug rún Stef áns dótt ir, Jón Guð munds son og Dóróthea Magn ús dótt ir. 
Að baki þeirra má sjá hluta af fjöl breyti leika snyrti var anna á 
Berg staða stræti 13.

SALON REYKJAVÍK

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101  REYKJAVÍK
OPIÐ  MÁN-FÖS: 9-18    LAU: 10-13     SÍMI:   56 85 305

 

 KYNNIR HÁRLIT ÁN AMMONÍAKS, PARABENS, 
FORMALDEHYDE, RECORCINOL EÐA PLASTS

• ÞEKUR GRÁTT HÁR 100%
• FALLEGUR LITUR
• SKEMMIR EKKI HÁRIÐ
• FRÁBÆR GLANS
• ENDINGAGÓÐUR
• LÍFRÆNT VOTTUÐ 
   INNIHALDSEFNI*
   (SOIL ASSOCIATION)
• STENST KRÖFUR
   UM VEGAN
   (PETA VOTTAÐ)
• EKKI PRÓFAÐ
   Á DÝRUM
   (PETA VOTTAÐ)

   *(SUM EFNI)

JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur 

á Aflagranda 40

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

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

andlega og líkamlega velllíðan.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Réttindi frá 
British School 

of Yoga og 
Yoga studio.

Lokað hefur verið fyrir inn
sendingar á nýjum tillögum í
BetriHverfi.Ennumsinnverð
ur hægt að hafa áhrif á fram
komnar tillögur og styðja hug
myndir á vefnum en síðasta
tækifærið til aðhafaáhrifá til
lögurer28.febrúarnk.

Eftir mánaðamótin febrúar 
marsmunhverfisráð í samstarfi
viðverkefnahóp, semhefur haft
umsjón með þeim verkefnum

semhafaborist,stillauppalltað
30 verkefnum sem síðan fara í
almennakosningu frá14.Til 19.
Marsnk.Eftirkosningufarasíðan
þauverkefni semurðu fyrir vali
íbúa í framkvæmd og er áætlað
aðþeimverkefnum ljúkiáárinu.
Hverfisráð segir að virk þátttak
andaíkosningunumauðveldival
ið um það að hvaða verkefnum
verður unnið í Vesturbænum á
árinu2013.

HverfisráðVesturbæjar:

Betri Reykja vík  – 
30 verk efni verða val in

Að mörg um göt um í Vest ur bæ er sómi að en stund um má gera 
bet ur á ein staka stað, eins og t.d. á Öldu götu. Þessi hluti göt unn
ar er þó íbú um til mik illa sóma.
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Jón Gnarr,  borg ar st jóri 
af henti spjald tölv ur fyr ir sköm
mu sem stað sett ar verða í fé lags
mið stöðv um Reykja vík ur borg ar. 
Þær eru eink um ætl að ar til að 
auka að gengi eldra fólks að net
inu en verða öll um að gengi leg
ar. Ætl un in er einnig að nýta 
þær á tölvu færni nám skeið um 
fé lags mið stöðv anna, en nám
skeið ið á Afla granda í sam starfi 
við Granda skóla hef ur ver ið vel 
sótt í vet ur og al menn ánægja 
ríkt þar á bæ.

Á síð ustu tveim ur árum hafa 
á ann að þús und Reyk vík inga, 
á aldr in um 67 ára og eldri, sótt 
tölvu færni nám skeið í fé lags mið
stöðv um borg ar inn ar þar sem 12 
ára krakk ar leið beina þeim á tölv
ur með yf ir um sjón sjálf boða liða. 
Þessi ald urs hóp ur not ar net ið 
í sí fellt meira mæli og þeir sem 
sækja þessi nám skeið læra að 
nota net ið til að hafa sam skipti 
við sína nán ustu í gegn um sam
fé lags miðla eins og t.d. Face book 
og Skype, senda tölvu póst og afla 
sér hvers skyns upp lýs inga og 
fróð leiks á net inu.

Nám skeið in eru nú í full um 
gangi á eft ir far andi fé lags mið
stöðv um og öll um opin:

Afla granda, þriðju daga 
kl. 13:00 – 14:00

Hæð ar garði, þriðju daga 
kl. 13:1514:30
Hvassa leiti, mánu daga, 
kl. 14:00 15:00
Ból stað ar hlíð, 
fimmtu daga kl.13:2514:25 

Hraun bæ, mið viku daga 
kl. 14:30 – 15:30
Gerðu bergi, mið viku daga 
kl. 14 – 15:30
Korp úlfs stöð um, mánu daga 
kl. 10:00 – 11:00

FélagsmiðstöðináAflagranda
færI-padspjaldtölvuaðgjöf

Stefanía R. Snævarr, verkefnastjóri félagsstarfsins á Aflagranda og
Trausti Jónsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar í Hraunbæ,
meðJóniGnarrborgarstjóraviðafhendinguna.

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 
HVAR HENTAR ÞÉR AÐ LÁTA SKOÐA?
Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu 
og eina í Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn 
taka á móti þér á þeim öllum. HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG!

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 17 ár

Fáðu áminningu
 
Skráðu þig á póstlistann 
okkar þegar þú kemur í 
skoðun og veldu í hvaða 
mánuði þú vilt að við 
minnum þig á að láta 
skoða bílinn á næsta ári.
 
Þú gætir unnið 
200 lítra bensínúttekt 
hjá Atlantsolíu eða 
50.000 kr. úttekt 
hjá Pústþjónustu BJB.
 
Vinningar verða dregnir út 
mánaðarlega úr skráningum 
á póstlistann.
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Lífs gæði borg ar búa, sér staða 
Reykja vík ur borg ar og tæki færi 
sem áfanga stað ur ferða manna 
er leið ar ljós í fram tíð ar sýn fyr
ir sund laug arn ar í Reykja vík til 
næstu 20 ára sem starfs hóp ur 
inn an Reykja vík ur borg ar hef ur 
nú skil að af sér og er til um fjöll
un ar í borg ar kerf inu. 

Starfs hóp ur inn vill að hug
að verði að nýj ung um í nýt ingu 
á heita vatn inu til baða til dæm
is með nátt úru laug um af ýmsu 
tagi, hafn ar laug, upp sprett um, 
sjó sunds að stöðu og fleiru. Þá 
verði unn in ít ar leg rann sókn á 
lýð heilsu gildi laug anna. Horft er 
til stór auk inn ar að sókn ar ferða
manna í laug arn ar og vill starfs
hóp ur inn ná því marki að helm
ing ur þeirra sem heim sækja 
Reykja vík fari í sund, en á liðn um 
árum hef ur tæp ur þriðj ung ur nýtt 
sér laug arn ar. Þessu metn að ar
fulla mark miði vill starfs hóp ur inn 
ná með auk inni mark að setn ingu 
og lagt er til að kynn ing ar mál 
verði end ur skoð uð í heild sinni.

Uppbyggingsundlaugaí
taktviðþróunbyggðar

Fjár fest ing ar á ætl un er hluti af 
til lög um starfs hóps ins en fram tíð
ar sýn hans fel ur í sér að Reyk vík
ing ar og gest ir borg ar inn ar njóti í 
sínu nærum hverfi þeirra lífs gæða 
sem sund laug arn ar bjóða.  Sund

laug arn ar eigi að þró ast og taka 
mið af þró un sam fé lags ins. Hóp
ur inn tel ur að að lað andi sund
laug ar séu lyk ill inn að upp bygg
ingu íbúða svæða.

Í til lögu hóps ins að fjár fest
inga á ætl un er m.a. gert ráð fyr
ir við bygg ingu við Sund höll ina 
við Bar óns stíg á þessu ári og því 
næsta, innilaug við Vest ur bæj ar
laug á ár un um 2018 til 2019 og 
Vatns mýr ar laug á ár un um 2022 
til 2024 og hafn ar laug í hugs an
legu sam starfi við einka að ila eða 
í einka fram kvæmd, en það at hygl
is verða verk efni er fyr ir hug að á 
ár un um 2016 til 2017. 

Starfs hóp ur inn gef ur sér að til 
lengri tíma lit ið fjölgi íbú um mest 
í nýju hverfi í Vatns mýr inni þeg ar 
flug starf semi þar verð ur lögð af. 
Þar má gera ráð fyr ir nýrri laug 
sem muni þjóna jafn framt stór um 
vinnu stöð um á svæð inu, svo sem 
spít ala og há skól um. Það hljóm
ar sér kenni lega að ætla að flug
sam göng ur inn an lands hverfi úr 
Vatns mýr inni þeg ar ekk ert ligg ur 
fyr ir í þeim efn um. Til lög ur starfs
hóps ins voru lagð ar fram í borg
ar ráði 31. jan ú ar sl en borg ar ráð 
vís aði til lög un um til um sagn
ar um hverf is og skipu lags ráðs, 
menn ing ar og ferða mála ráðs og 
íþrótta og tóm stunda ráðs. Einnig 
er ósk að eft ir um sögn stjórn ar 
Faxa flóa hafna um til lög ur í skýrsl
unni að hafn ar laug.

HafnarlaugviðReykjavík-
urhöfnmeðaltillagnanna

Framkvæmdaáætlunsundlauganna
næstu20árin:

SyntífjólublárriVesturbæjarlaugáVetrarhátíð2013.

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

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

BÍLARÉTTINGAR 
OG SPRAUTUN
CABAS TJÓNAMATSKERFI.

www.borgarblod.is



Hjálm ar Jóns son dóm kirkju
prest ur þjón aði í sum ar í Bar du 
í Norð urNor egi, en hann fékk 
til boð um að koma og þjóna í 
NordHåloga land. Hjálm ar hef
ur gert þetta áður, en þeg ar 
hann var prest ur á Sauð ár króki 
1988 þjón aði hann líka um um 
sum ar tíma í Nor egi.

Hjálm ar var spurð ur af hverju 

hann hefði far ið til Nor egs.
,,Mér finnst gott að styrkja 

tengsl in við Norð menn, en ég er 
með a.m.k. tvær norskar mess
ur í Dóm kirkj unni á hverju ári. 
Það er 17. maí, á þjóð há tíð ar degi 
Norð manna, og síð asta sunnu dag 
fyr ir jól en þá er jóla messa. Mér 
er þetta afar ljúft en Norð menn 
eru okk ar nán ustu skyld menni í 

sam fé lagi þjóð anna. Það fund um 
við vel í fyrra þeg ar harm leik ur
inn varð í Útey og Osló, en fyrsta 
mess an mín í Bar du var einmitt 
minn ing ar messa 22. júlí sl., þeg
ar rétt ár var frá þeim skelfi legu 
at burð um. Ekki vissi ég það fyr
ir fram en komst að því strax þar 
úti að þetta litla sam fé lag sem 
ég þjón aði, 4000 manna byggð, 

hafði orð ið hvað harð ast úti. 7 
ung menni fóru til Út eyj ar í fyrra 
en 5 áttu aft ur kvæmt. Í fyrra höfð
um við minn ing ar messu í Dóm
kirkj unni og þarna var ég kom inn 
til að fara gegn um þetta inn an
frá, með fólki sem átti um sárt 
að binda.”

Hjálm ar seg ir þetta hafa ver ið 
ágæt an tíma. ,,Ég mess aði hvern 
sunnu dag, gifti fern brúð hjón, 
jarð setti þá sem dóu og skírði 
þau börn sem fædd ust. Það er 

gott að kynn ast kirkju lífi hjá þeim 
og finn ast mað ur vera að byrja 
prests skap að nýju. Við hjón
in tók um ferj una frá Seyð is firði 
og ókum því endi lang an Nor eg 
fram og til baka. Sér stakt er að 
sjá ör nefn in mörg, sem eru eins 
og hér á Ís landi, nöfn in sem land
náms menn irn ir tóku með sér 
frá Nor egi. Einnig er sér stakt að 
kynn ast því hvað Norð menn eru 
okk ur hlý ir og ná komn ir.” 
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Nú á næstu mán uð um ætl ar 
Þjón ustu mið stöð Vest ur bæj ar 
að fara í verk efni sem snýr að 
því að út búa bæk ling sem nær 
yfir alla þá þjón ustu sem er í 
boði í hverf inu. 

Hörð ur Heið ar Guð björns son, 
íþrótta og tóm stunda ráð gjafi 
í Vest ur garði, seg ir að ætl un in 
sé að reyna að ná til allra sem 
bjóða upp á upp byggj andi starf 
fyr ir börn jafnt sem full orðna í 
Vest ur bæn um. Ætl un in er að 
hafa eins góð ar og hnit mið að

ar upp lýs ing ar og mögu legt er 
frá þeim fjöl mörgu fé laga sam
tök um og stofn un um sem starf
rækt ar eru og taka þátt í þessu 
verk efni með Þjón ustu mið stöð 
Vest ur bæj ar.

Verk efn ið er á ábyrgð Þjón
ustu mið stöðv ar inn ar, en það 
er Snorri Æg is son graf ísk
ur hönn uð ur sem mun halda 
utan um verk efn ið og hann 
sér jafn framt um hönn un bæk
lings ins. Ef þú/þið vilj ið koma 
upp lýs ing um í  bæk ling inn 

sem fyr ir hug að er að gefa út 
í byrj un júní 2013, skal senda 
Snorra tölvu póst á net fang ið 
Snorri.Aeg is son@reykja vik.is 
eða með því að hafa sam band 
í síma 4111700. Fyr ir hug að er 
að all ir sem flytja lög heim ili 
sitt í hverf ið fái þenn an bæk
ling í hend urn ar til þess að fá 
sem besta yf ir sýn yfir þjón ustu 
í Vest ur bæ Reykja vík ur. Reynt 
verð ur að setja bæk ling inn 
þannig upp að all ar upp lýs ing ar 
end ist sem lengst.

Upplýsingabæklingurum
Vesturbæíburðarliðnum

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

FJÓRIR NÝIR DELUXE RÉTTIR Á MATSEÐLI
– ÞÚ VERÐUR AÐ SMAKKA

SPENNANDI NÝJUNG Til í takmörkuðu magni.

Tapas
Deluxe

Wagyu/Kobe nautakjöt
Wagyu/Kobe nautafillet með grilluðum portobello-
sveppum og sultuðum rauðlauk

Ferskur sverðfiskur
Nýveiddur grillaður sverðfiskur með romescosósu, 
capers, Kalamataólífum og pönnusteiktu smælki

Black Label Tapas smáborgari
Hægmeyrnuð ribeye- og rumpsteik með
beikonsultu og foie gras á briochebrauði

HjálmarJónssondómkirkjupresturþjónaðiíNoregi

Sr.HjálmarJónssoneftirmessuíÖvre-Bardukappell.
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AUGLÝSINGASÍMI
511 1188

Miðvikudaginn 13. febrúar
sl. var hinn árlegi Hagó - Való
dagurhaldinn í fimmta skiptið.
Hefðbundið skólahald var fellt
niður um hádegi og lá leið-
in í íþróttahús Gróttu þar sem
att var kappi í hinum ýmsu
keppnisgreinum.

Þar á með al hand bolta, fót
bolta, reip togi, kapp á ti, þrauta
braut og körfu bolta. Einnig var 
keppt í starfs manna bandý þar 
sem starfs fólk keppti sín á milli. 
Um kvöld ið var síð an ræðu
keppni en hún er sam kvæmt 
heim ild um mjög stiga þung. Leik
ar end uðu með sigri Haga skóla 
en eng inn þurfti að fara sár heim 
því eft ir keppn is mik inn dag þá 
var hald ið helj ar inn ar ball þar 
sem all ir fengu að dansa fram 
eft ir kvöldi. Dag ur inn fór að 
mestu leiti vel fram og að stand
end ur og þáttak end ur ánægð ir 
með dag inn í heild, enda mik il
vægt að skapa sam hug í þess um 
ná granna hverf um.

Ljóðaslamm
Föstu dag inn 8. febr ú ar sl. var 

Ljóða slamm Borg ar bóka safns ins 

hald ið í sjötta sinn í tengsl um við 
safna nótt og var þem að í ár „Bil
un.“ Fjög ur ung menni úr Haga
skóla tóku þátt í dag skránni í ár, 
þeir Tind ur Sig urð ar son og Eg ill 
Ugga son röpp uðu lag ið „Glund
roða“ á með an Ingv ar Sig urðs son 
gaf þeim þétt an takt með bass an
um. Karen Lilja Lofts dótt ir söng 
og spil aði lag ið „Innri radd ir.“ 
Bæði at rið in stóðu sig frá bær lega 
og fengu mik ið lof áhorf enda.

AttkappiííþróttumogræðusnilldáHagó-Valódeginum

Nú er lok ið skim un kvíða og þung lynd is
ein kenna með al 9. bekk inga í Hagaog Landa
kots skóla sem fram kvæmd var í sam starfi 
skól anna og Vest ur garðs, Þjón ustu mið stöðv
ar Vest ur bæj ar. Ein kenni sem tengj ast kvíða 
og þung lyndi geta ver ið mjög íþyngj andi en 
þau koma oft fram á ung lings ár um. Mik il vægt 
er að greina til komu slíkra ein kenna sem fyrst 
og bregð ast við til að fyr ir byggja og stemma 
stig um við frek ari þró un. Sam bæri leg skim
un hef ur átt sér stað í Breið holti í nokk ur ár 
og hef ur þótt skila góð um ár angri. Alls tóku 
76 nem end ur þátt í skimunni sem fór fram 
í nóv em ber og des em ber eða um 50% nem
enda í ár gangn um. Haft hef ur ver ið sam band 
við alla sem svör uðu með þeim hætti sem 
bend ir til ein kenna um kvíða og þung lyndi og 

þeim boð ið í við tal og þátt töku í nám skeiði 
sem bygg ir á að ferð um hug rænn ar at ferl is
með ferð ar (HAM). 

Nám skeið ið stend ur í sex vik ur, einu sinni í 
viku. Á nám skeið inu er far ið í gegn um grund
vall ar at riði hug rænn ar at ferl is fræði og ung
ling un um kennd ar að ferð ir hvern ig þeir geta 
haft áhrif á hugs un sína og líð an. Mark mið ið 
er að ung ling arn ir átti sig á sam hengi milli 
hugs ana og til finn inga og læri að ferð ir til að 
end ur meta hugs an ir sín ar og bæta þar með 
eig in líð an og við halda henni. 

Ef þátt tak end ur eða að stand end ur hafa 
áhuga á frek ari upp lýs ing um geta þeir haft 
sam band við full trúa þjón ustu mið stöðv ar inn
ar, Þórólf Jóns son, sál fræð ing, í síma 4111718 
eða thorolf ur.jons son1@reykja vik.is.

HalldórKristjánJúlíusson,sálfræðingur
ÞórólfurJónsson,sálfræðingur
ÞjónustumiðstöðVesturbæjar-Vesturgarði

Forvarnarstarf
meðal9.bekkinga

íVesturbæ
HalldórKristjánJúlíusson,
sálfræðingur

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Frá Hagó – Való deg in um.



Eitt fyrsta verk borg ar stjórn
ar meiri hluta Besta flokks ins og 
Sam fylk ing ar inn ar var að flýta 
fram kvæmda verk efn um fyr ir 
hálf an millj arð sum ar ið 2010. 
Þetta voru mann afls frek verk efni 
sem voru til bú in til fram kvæmda 
með skömm um fyr  i r  vara . 
Sam hliða var ákveð ið að efna 
til fram kvæmda átaks árin 2011, 
2012 og 2013 þar sem var ið yrði 
um 6,5 millj örð um í fram kvæmd
ir á veg um borg ar inn ar hvert 
ár. Þetta voru al ger um skipti og 
meira en tvö föld un fram kvæmda 
frá þriggja ára áætl un frá far
andi meiri hluta sem hafði skor ið 
fram kvæmda stig gíf ur lega nið ur 
fyr ir sömu ár eða um 70%.

Áherslaáatvinnuog
almenning

Fram kvæmda átak ið er einn 
af lyk il þátt um í at vinnu stefnu 
nú ver andi meiri hluta en at vinnu
leysi er sam fé lags mein, sóun á 
mannauði, al var leg staða fyr ir þá 
sem eru at vinnu laus ir og borg ar
sjóði dýrt. Það er einnig klass ísk 
kreppu hag fræði að við halda 
fram kvæmda stigi þeg ar slaki 
er í efna hags líf inu. Val verk efna 
hef ur ver ið fjöl breytt en þau 
sem sett voru í for gang krist all
ast í orð inu al menn ing ur. Lögð 
hef ur verði áhersla á al menn
ingsrým in: torg og opin svæði 
um alla borg. Ein stærsta ein staka 
fram kvæmd in sem hönn uð hef ur 
ver ið og fram kvæmd af þessu tagi 
er nýr stíg ur í Fella hverfi með 
nýj um torg um með fram einni 
lengstu blokk borg ar inn ar.  Svæði 
milli mið bæj ar ins og Hörpu var 
út fært og fékk sú út færsla raun ar 
al þjóð lega við ur kenn ingu. Fugla
friðland ið í Vatns mýri hef ur ver ið 
stækk að. Þá hafa ótal hug mynda
rík ir hóp ar ver ið kall að ir til verka 
á við að lífga við torg og kveikja 
líf á þeim um alla borg und ir 
yf ir skrift inni Torg í bið stöðu. Fá 
verk efni hafa gert jafn mik ið til að 
skapa skemmti legt mann líf.

Miklubetristrætó
Lögð verð ur áhersla á á 

al menn ings sam göng ur. Stærstu 
tíma mót in í því er að náðst hafa 
samn ing ar við rík ið um millj arð 
króna á ári í 10 ár til að bæta 
strætó. Þannig á að tvö falda 
hlut fall ferða sem farn ar eru með 
strætó á næstu tíu árum. Fjár fest
ing ar meg inn hef ur ver ið gerð ur 
samn ing ur um kaup á um ferð ar
mið stöð inni, BSÍ. Hug mynd in er 
að mið stöð al menn ingsam gangna 
flytj ist af Hlemmi í Vatns mýr ina 
og há skóla svæð un um, mið borg
inni og spít ala svæð inu verði 
bet ur þjón að af strætó.

Skólabyggingumflýtt
ogbattavelliríöllum
hverfum

Stóru verk efn in fram an af 
kjör tíma bil i  voru að klára 
Sæ mund ar skóla og Norð linga
skóla. Fram kvæmd um við hinn 
síð ar nefnda var flýtt sem og 
bygg ingu leik skóla í Norð linga
holti. Sam þætt ur leik og grunn
skóli, Dal skóli, mun rísa í Úlf arsár
dal í sam ræmi við hönn un sem 
lögð hef ur ver ið grunn ur að 
með þátt töku full trúa íbúa. Þá 
hef ur ver ið ákveð ið að ráð ast í 
bygg ingu á Kletta skóla, sam ein
uð um sér skóla, í Öskju hlíð. Þá 
hef ur áfram ver ið lögð áhersla á 
end ur gerð skóla lóða og nýja litla 
gervi gras velli (batta velli) í öll um 
hverf um.

Efl ing hjólreiða og um bylt ing í 
að stöðu til hjól reiða hef ur ver ið 
sér stakt áherslu mál borg ar stjórn
ar meiri hlut ans. Hjól reiða á ætl un 
var sam þykkt fyr ir nokkrum árum 
en eng ir fjár mun ir höfðu ver ið 

á fram kvæmda á ætl un frá far
andi meiri hluta til næstu þriggja 
ára. Þar hef ur orð ið grund vall
ar breyt ing. Jafn framt hafa náðst 
samn ing ar við rík ið á grund velli 
sam göngu á ætl un ar Al þing is um 
kostn að ar þátt töku Vega gerð ar
inn ar í stofn stíg um inn an borg ar
markanna. Gert er ráð fyr ir því 
að um 2 millj arð ar verði sett ir í 

fram kvæmd ir við hjól reiða stíga í 
borg inni á næstu árum.

Hverfinveljasjálf
Síð ast en ekki síst hef ur ver ið 

hrint í fram kvæmd verk efn
um sem hverf in hafa sjálf sett í 
for gang. Árið 2011 völdu hverf
is ráð in verk efni og 2012 var efnt 

til íbúa kosn
ing ar  mi l l i 
h u g  m y n d a 
sem komu frá 
íbú um sjálf
um. Alls eru 
þetta á ann að 
h u n d  r a ð 
m i s  s t ó r 
verk efni sem 
gera hverf
i n  b e t r i , 
vist legri og 
not ar legri að 
búa í. Þessi 
fjöl breyttu verk efni hafa ver ið 
kynnt und an farna daga í tengsl
um við hverfa fundi borg ar stjóra 
en ver ið er að safna hug mynd um 

í nýj ar kosn ing ar sem haldn ar 
verða í mars nk. Fram kvæmda
átak ið í borg inni hef ur tek ist vel 
en eins og fram an greind upp taln
ing ber með sér hef ur ekki síst 
ver ið fjár fest í ýmsu sem hafði 
ver ið van rækt í banka bólunni. 
Þetta eru ekki að eins góð verk efni 
til að skapa at vinnu held ur 
einnig fjár fest ing í lífs gæð um, vel 
val in verk efni til þess að búa til 
skemmti legri, grænni, heil brigð
ari og betri borg, þ.e. leggja 
áherslu á græna at vinnu og 
fram kvæmdapóli tík.

DagurB.Eggertsson
formaðurborgarráðs
Reykjavíkur
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FERMINGARGJÖF
Í áraraðir hefur Ragnar 

Björnsson ehf. framleitt 
rúm af öllum stærðum og 
gerðum, allt eftir óskum 

viðskiptavina.  
Mismunandi stífleika er hægt að 

velja allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum 
hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur 
létt framúr. Mikið úrval af öllum tegundum 
rúma.
Hafið samband við sölumenn okkar fyrir 
frekari upplýsingar.

DalsHRaun 8RB RÚM 220 HafnaRfiRði sÍMi 555 0397www.RBRuM.is

Opið alla viRka Daga fRá 8 - 18 Og á laugaRDöguM fRá 10 - 14

32.000 kr. 49.000 kr. 59.900 kr. 
Kistill Rúm 90x200 - Verð fráKistill

BE
TR

i s
TO

fa
n

Fylgir hverju rúmi

RB rúm hlaut á dögunum alþjóðleg verðlaun 
á International Quality Crown Awards 
í London,fyrir vandaða framleiðslu og 
markaðssetningu.  Þetta eru stór verðlaun en 
það er bara eitt fyrirtæki í hverri grein sem fær 
þessi verðlaun ár hvert.

7.500 kr. 
RB RúM

Lögðáherslaágræna
atvinnu-ogframkvæmdapólitík

Dag ur B. 
Egg erts son.
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Fyrstu fimmt án árin bjó ég í 
Stein dórs hús inu að Selja vegi 
33, en fað ir minn, Há kon Krist
geirs son var versktæð is for mað
ur hjá Stein dóri mest an hluta 
sinn ar starfsævi. Frá Selja vegi 
flutt um við að Sörla skjóli 86. Ég 
bjó því alla mína æsku í Vest ur
bæn um.

Við erum fimm systk in in, elst
ur er Reyn ir, síð an Konný, Stein
unn og svo kem ég og yngst ur er 
Krist geir. Móð ir okk ar hét Helga 
Lúth ers dótt ir. For eldr ar mín ir 
eru báð ir látn ir.

Þá að Selja vegi. Þar bjó fjöldi 
barna og segja má að leik svæð ið 
okk ar hafi ver ið fjar an, Granda
garð ur, port ið í JLhús inu, fót
bolta völl ur inn við Fram nes veg, 
fjöl marg ir húsa garð ar svo ekki 
sé minnst á port ið sem er milli 
Selja veg ar og Fram nes veg ar.

Æsku vin kon ur mín ar eru Guð
björg Ein ars dótt ir á Holts göt unni 
og Auð ur Ragn ars dótt ir á Selja
vegi. Vin skap ur okk ar þriggja 
held ur enn. Þó ég nefni þær tvær 
átti ég marga raðr ar vin kon ur 
og vini.

Á þess um tíma þekkt ist ekki 
að stelp ur væru í fót bolta. Við 
átt um til að nota mörk in á Fram
nes vell in um til leiks, en það þótti 
strák un um al gjör óhæfa, þar sem 
þeir töldu okk ur rífa net in og 
skemma þannig fyr ir þeim. Þar 
kom til átaka milli okk ar og þeir
ra. Okk ur þótti þeir eig in gj arn ir 
en þeim við skemmd ar varg ar. Þó 
ég nefni þetta verð ég að segja 
þeg ar ég hugsa til baka að kanns
ki er með ólíknd um hversu vel 
krökk un um kom sam an, þarna 
var fjöldi barna sem komu frá 
ólík um heim il um, vor um ef laust 
eins ólík og við vor um mörg.

Sem dæmi um ná lægð ina milli 
okk ar barn anna, hafði mik il áhrif 
á okk ur öll þeg ar einn strák anna 
lést langt um ald ur fram. Það 
hafði mik il áhrif á okk ur öll, rétt 
eins og ger ist þeg ar sorg herj ar 
á minni byggð ar lög. All ir finna til, 
þannig var þetta hjá okk ur.

Í brennó, píló og 
teygju tvist

En að leikj un um. Við lék um 
okk ur mest í brennó, píló, teygju
tvist, snú snú og mörg um öðr um 
leikj um.  Guð björg vin kona bjó 
svo vel að bæði pabbi henn ar og 
afi voru smið ir sem var til þess 
að hún átti garð kofa, sem var 
al deil is eign í þá daga. Þar vor um 
við í mömmu leik, dag inn út og 
inn. Garð ur inn heima hjá henni 
var vin sæll, enda skjól góð ur og 
hlýr.

Undra heim ur við 
Sól valla götu

Í þessu barna marga hverfi 
kynnt ist ég fjölda barna sem ég 
þekki mörg hver enn. Þar er þó 
einn sem ég þekki bet ur en aðra, 
en þá er ég að tala um Sig ur jón 
M. Eg ils son, sem er eig in mað
ur minn í dag. Sig ur jón, og hans 
fjöl skylda, flutti í hús ið að Selja

vegi 33 um 1964. Þeir voru fjór ir 
bræð ur, Haf steinn, Sig ur jón, Eg ill 
og Gunn ar Smári. Haf steinn var 
tán ing ur og þótti ósköp sæt ur 
sem varð til þess að stelp ur vildu 
koma með mér heim í von um 
að ná at hygli hans. En ég bjó við 
þau for rétt indi að búa á sömu 
hæð og þeir.

Eins og ég sagði áðan var 
pabbi verk stæð is for mað ur hjá 
Stein dóri, en verk stæði hús Stein
dórs, við Sól valla götu, var hre
inn æv in týra heim ur. Þar unnu 
marg ir eft ir minni leg ir menn, 
hús ið ið aði af lífi, leigu bíl ar, rút
ur, drátt ar bíl ar og ég veit ekki 
hvað. Þar vor um við að þvæl
ast, gegn vilja pabba. Verk stjóra
kompa pabba er mér eft ir minni
leg. Ég man eft ir öllu, hús gögn
un um, sím an um, smá hlut un um 
og meira að segja lykt inni. Skrif
borð ið var undra heim ur, fjöldi 
skúffa, sum ar pínu litl ar. Ég vildi 
gjarn an eiga þetta borð í dag.

Fyrsti skól inn var 
skemmti leg ast ur

Best að tala eitt hvað um skól

ana. Sá fyrsti var skemmti leg
ast ur. En ég byrj aði í Öldu götu
skóla, eða gamla Stýri manna skól
an um. Þar voru bruna æf ing ar 
þar sem okk ur var gert að yf ir
gefa skól ann í flýti, renna okk
ur nið ur til þess gerða rennu. Í 
Öldu götu skóla var ég þrjú fyrstu 
skóla ár in, fór það an í Mela skóla 
og svo í Haga skóla. Eðli lega er 
margs að minn ast, en þeg ar ég 
lít til baka finnst mér sem þetta 
hafi geng ið með ágæt um. Ég var 
ef laust prúð og senni lega ekki till 
vand ræða.

Af kenn ur un um mín um er 
Jens, kenn ari við Öldu götu skóla 
mér minni stæð ast ur. Hann var 
svo góð ur mað ur.

Árið eft ir ferm ing una flutt um 
við að Sörla skjóli 86. Séra Jón 
Auð uns fermdi mig. Við flutn ing
inn í Sörla skjólið breytt ist eitt og 
ann að. Fjar lægð in við æsku vin
kon urn ar varð til þess að viðð 
hitt umst sjaldn ar. En römm er 
sú taug og vin skap ur inn hélt þó 
hann vissu lega breytt ist.

Í Sörla skjól inu kynnt ist ég 
mörg um stelp um, en þar sem ég 
var orð in eldri var ég ekki eins 

mik ið að leika mér, með aukn
um þroska breytt ist það. Það var 
gott að búa í Sörla skjól inu, þar 
var frænd fólk mitt í næsta húsi 
og sam búð in var góð. 

Fjalla ferð ir á Rússa jeppa
Þeg ar ég rifja upp æsk una 

get ég ekki ann að en tal að um 
fjalla ferð irn ar, sem voru marg
ar. Pabbi átti Rússa jeppa og við 
fór um um allt, bók staf lega allt. 
Þá þótti ekki glæp ur að keyra 
ut an vega, og það gerðu menn. 
Fóru yfir ár, sanda, upp og nið ur 
brekk ur og jafn vel heilu fjöll in. 
Því fór fjarri að all ar fjöl skyld ur 
ættu bíla, þess vegna var það 
nokk uð merki legt að eiga jeppa. 
Og hann var not að ur. Ótal minn
ing ar eru tengd ar ferða lög un um. 
Mér stóð ekki alltaf á sama, fjarri 
því. Oft fund ust mér árn ar bæði 
djúp ar og straum harð ar, brekk
urn ar bratt ar og grýtt ar en allt 
fór Rúss inn hans pabba. 

Það var tal stöð í Rúss an um og 
ég heyri enn: „Guf nes rad íó, Gufu
nes rad íó,“ og svo all ar skruðn
ing arn ar. Kall merki pabba var 
R643, sem var bíl núm er ið hans. 
Og hann var alltaf í vinn unni og 
vildi fylgj ast með því sem gerð
ist þar. Því kall aði hann oft í tal
stöð ina: „Stein dórs rad íó, Stein
dórs rad íó, R643 kall ar.“ Og svo 
kom svar, oft svo óskýrt að það 
var stund um kúnst að skilja hvað 
sagt var. Pabbi skildi þetta og 
það var nóg.

Guð hvað var oft kalt í tjald inu. 
Það var eng inn botn, tjald inu var 
lok að með reim um því rennilás ar 
voru þá ekki not að ir á tjöld og 
það blés inn. Við átt um prím us, 
sem var mjög góð ur og hann er 
enn til, en við þorð um ekki að 
kveikja á hon um. Ég man ekki 
hvað elds neyti var not að á hann, 
senni lega var það stein ol ía.

Vest ur bær inn var minn 
stað ur

Það var ekki bara í æsku sem 
ég bjó ég í Vest ur bæn um. Þar hef 
á búið lengsta hluta ævi minn ar 
en bý núna í Mos fells bæ. Þeg ar 
við hjón in för um í bílt úra keyr
um við alltaf í Vest ur bæ inn, ekki 
endi lega gömlu göt urn ar okk ar, 
bara í Vest ur bæ inn. Ég er Vest ur
bæ ing ur, ég er KRing ur!

Bernskuminningar úr Vesturbænum
KristborgHákonardóttirrifjaruppæskunaáSeljavegi,SörlaskjóliogviðverkstæðishúsSteindórs

Ekki alltaf róleg þeg ar Rúss inn hans pabba var 
að fara yfir djúp ar og ár og upp bratt ar brekk ur

KrakkarígarðinumheimahjáGuðbjörguvinkonu.Lengsttilvinstri
ábekknumsiturSigurjónmaðurinnminn,svoEgillbróðirhansog
svoKristgeirbróðirminn.

KristborgHákonardóttir.

Mamma,HelgaLúthersdóttir,ásamtmérogKristgeiri.Þarnaerégsexára.

BrunaæfingíÖldugötuskóla.Égerneðstírennunni.





StuðkvöldmeistaraflokksKRíknattspyrnukarla
var haldið sl. laugardagskvöld á Rauða jjóninu.
Mikiðvarumdýrðirogstrákarnirsýnduásérnýjar
hliðarþettakvöld.

Kvöldiðhófstmeðhörkupubquizþarsemgotter

aðvitaýmislegtumleikmennKR.Uppboðvarátreyj
um frágömlumKRingumog leikmennstiguá svið
ogtókulagið.FlestirkomutímanlegatilaðsjáGunn
arNelson rústaandstæðing sinn íbardaga ogþað
kveiktiverulegaíviðstöddum,semvorufjölmargir.
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MeistaraflokkurKRíknattspyrnu
meðstuðkvöldáRauðaljóninu

Fellihýsi 
til sölu

Viking fellihýsi árgerð 2004 til sölu. 
Með sólarsellu, gasmiðstöð og markísu. 

Nánari upplýsingar í síma 895 8298.

•  Saumum yfir heita potta úr vönduðum 
mjög sterkum pvc dúk. 

•  Með álprófilum inní sem þolir mikin þunga.
•  Mjög létt að opna fyrir 1 mann og rúlla segli upp.

Pottlok

Hamraborg 5  •  Kópavogi 
(Hamrabrekkumegin)
www.hsbolstrun.is
s: 544 5750.

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

Hópur valinkunnraKR-ingavarmættur á stuðkvöldið. Þeir fengu í hendur lukkutröll, eða réttara sagt
lukkuhundklæddaníKR-búning.

KR-ingarnir voru ekki bara af öðru kyninu. Þessar
flottukonur létufaravelumsig ísófasemþarna
var,þærAðalheiðurKjærnestedogsysturnarEllen
RutogSigrúnÞóraGunnarsdætur.

Nokkrir leikmenn KR í körfubolta voru mættir í
RauðaLjónið,ogskemmtusértilaðbyrjameðyfir
velgengniGunnarsNelssonaríbardagahansgegn
brasilískumandstæðingi.

www.borgarbokasafn.is
www.bokmenntir.is  -   www.bokvit.tumblr.com  -  www.artotek.is 

Hvernig verður saga til? Hvaða saga 
er merkileg? Á hverju byrjar maður 
og hvernig á að enda? 

Sköpunarskólinn og Borgarbókasafn 
Reykjavíkur bjóða upp á ókeypis 
helgarnámskeið í skapandi skrifum 
fyrir 13-16 ára 2.-3. mars kl. 13-15.

Á námskeiðinu verður fjallað um 
sögur, brandara og bíómyndir og fá
þátttakendur aðstoð við að móta eigin 
hugmyndir og koma þeim niður á blað.

Borgarbókasafn Reykjavíkur Tryggvagötu 15
sími 411 6100, upplysingar@borgarbokasafn.is
Opið: Mán-fim: 10-19. Fös: 11-18. Lau-sun: 13-17

Skráning á heimasíðu Borgarbókasafns eða í síma 411 6100

Leiðbeinandi er Davíð Stefánsson bókmenntafræðingur sem 
hefur haldið námskeið í ritlist fyrir fólk á öllum aldri.

Ritsmiðja fyrir 13-16 ára
Skapandi skrif 

ókeypis helgarnámskeið 2.-3. mars
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Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR vann Þór í Dominosdeild
karla88-83ísíðastaleikliðsins.
BrynjarÞórBjörnssonvarstiga-
hæstur ásamt Helga Má Magn-
ússyni, þeir skoruðu 19 stig
hvor.CristofherAcoxskoraði16
stigog tók6 fráköst,Darshawn
McClellan14 stigog tók14 frá-
köst,aðrirvorumeðminnaskor.

Næsti leikur KR í Dominos
deildkarlaeríkvöld,21.febrúar,
gegn Njarðvík suður frá og síð
an gegn gegn ÍR 26. febrúar í
Frostaskjóli, síðan gegn Grinda
vík íGrindavík28. febrúar, gegn
Stjörnunni í Frostaskjóli 7.mars
oggegnSkallagrími,einnigheima,
14.mars.KarlaliðKRer í5. sæti
deildarinnar með 18 stig en
Grindavíktrónirátoppnnummeð
26stig.KonurnarleikanæstValí
Vodafonehöllinni 27. febrúarog
gegnKeflavíkáheimavelli2.mars
nk. Kvennalið KR situr í 4. sæti

deildarinnarmeð26stigenKefla
víkurvalkyrjurnareru íefstasæti
með38stig.

KRvannÞórí
Dominosdeildkarla

KR vann Stjörnuna 1-0 í fyrsta
leik félagsins í Lengjubikarkarla
meðgóðumarkiEmilsAtlasonará
30.mínútu leiksins.Stjarnanógn-
aði nánast ekkert í fyrri hálfleik
en fékk tvö góð færi á tveimur
mínútum um miðjan seinni hálf-
leikinn.

Í fyrra færinu brenndi Stjörnu
maðurinn af en Hannes Þór Hall
dórssonvarði í seinnaskiptið.KR,
semtapaðiúrslitaleiknumíReykja
víkurmótinu gegn Leikni í Breið
holti ínæsta leikþaráundanspil
aði alls ekki neinn glæsileik, en
andstæðingurinn átti heldur ekki
góðandagundirstjórnþeirranýja
þjálfara,LogaÓlafssonar.

Næsti leikur KR í Lengjubikarn
um er gegn Keflavík 22. febrúar
kl. 21:00, þá gegn Leikni 8. mars
kl. 19:00 þar sem tækifæri gefst
til aðhefna fyrir tapið íúrslitaleik
Reykjavíkurmótsins, og gegn Þór
16.marskl.15:00.Allir leikirnireru
íEgilshöll.

KRvannStjörnunaífyrstaleiknum

Brynjar Þór Björnsson var að
venjudrjúgurfyrirKRogskoraði
19 stig gegn Þór, jafnmörg og
Helgi Már Magnússon, spilandi
þjálfariKR.

Íslandsmeistaramótið í liða-
keppniunglingaíborðtennisfór
fram íKR-heimilinuvið Frosta-
skjólsl.sunnudag.

Þátttakendur komu frá BH,
HK, KR og Víkingi. KR sigraði í
öllum þremur flokkum drengja,
þ.e. flokkisveina15áraogyngri,
drengja 1618 ára og ungmenna
drengja 1921 árs. HK sigraði í
flokki meyja 15 ára og yngri og
sameiginlegt lið HK og Víkings
vann í flokki ungmenna stúlkna
1921árs.Keppniféllniðuríflokki
stúlkna1618ára.

KRsigraðiíöllumflokkumdrengja

Verðlaunahafaríflokkimeyja.

Frá leikKRgegnStjörnunni íEgilshöll.Stundumuppskera leikmenn
gult spjald þegar t.d. er gengið of nærri andstæðingnum, t.d. með
grófuleikbroti,einsogþessiKR-ingurfékkaðreyna.

Gullmót KR sem haldið er
um miðjan febrúar ár hvert í
Laugardalslaug hefur fest sig í
sessi  semstærsta sundmótárs-
insá Íslandi.Framkvæmdmóts-
ins krefst mikils undirbúnings
og skipulags og störfuðu um
100 foreldrar við framkvæmd
mótsins. Mótið í ár fór fram 8.
– 10. febrúar sl. með þátttöku
24 sundfélagameð samtals615
keppendur.Auk íslenskra sund-
manna tóku 46 sundmenn frá
Finnlandi og Danmörku þátt í
mótinu. Keppnin fór fram í 7
mótshlutumfráföstudegiframá
sunnudagskvöld,þar semkeppt
varí310riðlum.

KR var með 46 keppendur úr
elstusundhópumfélagsinsámót
inu sem unnu til nokkurra verð
launa.Á laugardagskvöldinuvar
keppt í úrslitasundum í 50 m
flugsundi í 4 aldursflokkum. Ari
Friðrikssonsigraðiíflokki1314
ára, Rannveig Rögn Leifsdóttir
fékkbrons í flokki15 17áraog
Ásgeir Beinteinn Árnason fékk
brons í flokki 13  14 ára. Alex
ander Jóhannesson  fékk gull í

100 m skriðsundi karla, Tómas
Magnússon fékk silfur í 200 m
baksundi sveina, Svava Þóra
Árandóttirgullí100mskriðsundi
hnáta,sveinasveitinsilfurí4x50
metraskriðsundiensveitinaskip
uðuBjörgvin Júlíusson,Þorbjörn

Andrason,TómasMagnússonog
AtliGautiÁkason.Mikil stemmn
ing var í lokahluta mótsins þar
sem sundmenn 10 ára og yngri
tókuþáttogÍþróttaálfurinnmætti
ogveittiöllumungusundmönn
unumþátttökuverðlaun.

Stærstasundmótársins

VaskirKR-ingaráGullmótiKR.

Íslandsmeistraramótíliðakeppniunglingaíborðtennis:

GullmótKRíLaugardalslaug8.–10.febrúarsl.

Getraunastarfsemi KR er
nokkuð öflug og á laugar-
dagsmorgnum mætir margur
maðurinn til að fylla út get-
raunaseðla, spá í leiki dags-
ins í enskaboltanum,eða tala
umKR!

Nýlega voru tilkynnt úrslit í

keppnihópaumFramrúðubikar
inn,ogvoruþærKarólínaJóns
dóttir og Elísabet Tómasdótt
ir ótvíræðir sigurvegarar. For
maður knattspyrnudeildar KR
afhentiþeimsigurlaunin,enbik
arinnerfarandbikarenaukþess
fenguþærstöllurflíspeysur.

Formaður knattspyrnudeildar KR afhenti konunum Framrúiðu-
bikarinn, sem er farandbikar. F.v.: Karólína Jónsdóttir, Kristinn
KjærnestedogElísabetTómasdóttir.

Lengjubikarkarla:

NornirnarunnuFramrúðubikarinn!

www.kr.is



Konudagur að hætti Jóa Fel
Fullt af kökum og kruðeríi til að gleðja elskuna sína

Holtagarðar & Smáralind & Kringlan & Garðabær & Hringbraut

Marsípanpæja með súkkulaði

Fersk jarðarberjapæja

Steinbökuð gæðabrauð

BroskallarKaka ársins


