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OPIÐ

Ekki er ætlunin að fara í neinar framkvæmdir við Hofsvallagötu í sumar og óljóst hvernig gatan muni
líta út til frambúðar.

allan sólarhringinn
á Eiðistorgi

Ekkert gert við
Hofsvallagötu í sumar
Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

- bls. 4-5
Viðtal við
Friðrik í Melabúðinni

Framkvæmdir við endurgerð Hofsvallagötu í
Reykjavík sem til stóð að komu ti lframkvæmda á
þessu ári munu að líkindum ekki hefjast fyrr en á
því næsta. Drög að endurhönnun götunnar voru
lögð fyrir umhverfis- og skipulagsráð borgarinnar
fyrir skömmu en engar ákvaðanir hafa verið tekn
ar framtíðar skipulag hennar.
Eins og flesta rekur minni til urðu mjög skiptar
skoðanir um breytingar sem gerðar voru á götunni
í fyrrasumar og var ætlað að draga úr umferðar
hraða, skapa betri skilyrði fyrir hjólreiðar auk þess
að fegra umhverfi götunnar. Einkum voru gerðar

- bls. 10
Sumarhátíð í
Frostaskjóli
- bls. 15
Íþróttir

athugasemdir við skrautmuni sem komið var fyrir í
götunni og taldir hafa litla þýðingu aðra en að tefja
fyrir umferð. Fuglahús sem komið var fyrir í götunni
voru tekin niður í framhaldi að mótmælum íbúa í
nágreni hennar en blómakassar standa þar enn. Ein
nig voru gerðar miklar athugasemdir við að þessar
breytingar næðu ekki til allrar götunnar niður að
Ægissíðu og væru þess aðeins valdandi að umferða
teppa myndaðist á þeim hluta hennar sem liggur að
Hringbrautinni úr suðri. Í sumar er ætlunin að vinna
að hönnun götunnar og kynna hugmyndir þar að lút
andi í haust fyrir íbúum Melanna og Vesturbæjarins.

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

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30.

Góð þjónusta – Hagstætt verð
Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Afgreiðslutími:
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Sækir um aðild að
fjölmeningarborgum

Heimasíða: borgarblod.is
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Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
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Litskrúðugir búningar settu svip
á fjölmeningardaginn 2014.

Miðjan á Melunum

Reykjav íku rb org mun sækja
um aði ld að verke fni nu fjöl
menni nga rb orgi r sem reki ð er
af Evró pur áði nu. Borga rr áð
hefur samþykkt tillögu borgar
stjóra um að mannréttindaskrif
stofa sæki um aðild fyrir hönd
Reykjavíkurborgar.  
Verkefni ð styður borgi r í að
endurskoða stefnumótun út frá
sjónarhorni fjölmenningar í þeim
tilgangi að móta heildstæða fjöl
menningarstefnu til þess að gera
borgunum betur kleift að stýra
fjölbreytileikanum í jákvæðar átt
ir og raungera hin auknu gæði
sem fjölbreytileikinn felur í sér.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
segi r á vef Reykjav íkrub orga r
margbreytileikann skipta miklu
máli. „Þátttaka okkar í þessu verk
efni endurspeglar fyrst og fremst
áframh alda ndi áherslu á fjöl
menningu í Reykjavík. Það er mik
ilvægt að læra af reynslu annarra
borga og þess vegna ætlum við
að taka þátt í þessu spennandi
verkefni.“ Þátttökurétt í verkefn
inu hafa einungis borgir með að
minnsta kosti 30 þúsund íbúa og
þurfa minnst 5% íbúa að vera af
erlendum uppruna. Hlutfall íbúa
Reykjavíkur með erlent ríkisfang
var 8,1% í árslok 2013.
Kostna ðu r vegna þáttt öku í
verkefninu eru um 750 þúsund á
ári eða 5000 evrur.
Mannr étti ndas krifs tofa mun
sækja um aði ld að verke fn
inu til reynslu til ársins 2016 og
að þeim tíma liðnum verði það
endurmetið.

F

riðrik Ármann Guðmundsson kaupmaður í Melabúðinni
spjallar við Vesturbæjarblaðið að þessu sinni. Hann bend
ir á að Vesturbærinn og þá einkum Melarnir hafa ákveðna
sérstöðu. Ákveðna miðju sem ekki sé að finna í mörgum borg
arhverfum. Miðju sem markast af þjónutustfyrirtækjum og
stofnunum sem eru í göngufæri hvor frá annarri.

Þ

arna á kaupmaðurinn í Melabúðinni einkum við fyrirtæki
og stofnanir á borð við Melabúðina, Vesturbæjarlaugina,
ísbúðina við Hagamel, skólanna, Melaskóla, Hagaskóla og
svæði Háskóla Íslands, Neskirkju og íþróttasvæði KR, apótek
og bráðum kaffihús svo nokkuð sé nefnt. Sjálfur býr hann og
starfar á þessu svæði og vegna verslunarstarfanna hittir hann
marga nágranna sína, íbúa á Melunum og nágrenni þeirra. Því
má ætla að hann tali fyrir munn margra þegar hann lætur þetta
sjónarmið í ljósi.

Þ

essi miðja á Melunum er ein af sérstöðum Vesturbæjarins.
Miðja sem dregur fólk til sín af ýmsum ástæðum. Versla,
sækja nám, taka þátt í íþróttum og fleira. Sundlaugar gegna
jafnan ákveðinni félagsþjónustu hér á landi. Vesturbæjarlaug
in er þar engin undantekning. Fólk kemur til þess að sækja sér
líkamlega og andlega næringu. Hreyfa sig og setjast síðan niður
og spjalla. Ræða mál dags og stundar.

K

R er eitt öflugasta íþróttafélag Reykjavíkur og athafna
svæði þess því vettvangur margskonar mannlegra sam
skipta. Hvort sem fólk stundar íþróttir eða ekki dregur það
marga að sér. Áhorfendur að íþróttaviðburðum og síðan og
ekki síst barna og ungmennastarfið. Skólarnir eru á næsta leyti.
Samgangurinn er mikill.

S

jálfur er Friðrik Ármann og fjölskylda miðpunktur í þessari
miðju. Í meira en hálfa öld hefur kaupmaður verið til stað
ar á Hagamelshorninu og apótekið starfað handan götunnar.
Nú er í undirbúningi að koma fyrir kaffihúsi í hluta apóteksins.
Nokkuð sem vel er til fundið af ungum mönnum. Allt þetta vin
ur hvað með öðru. Styrkir þessa miðju þjónustu og mannlegra
samskipta. „Ég held að þetta eigi þátt í því hversu vel Vestur
bæingum gengur að finna heimahaga sína og efla hverfisvitund
ina,“ segir Friðrik Ármann í niðurlagi viðtalsins.

Götusala heimiluð á
ný í Austurstræti
Borgarráð samþykkti í dag að
veita tímabundið leyfi til götu- og
torgsölu í Austurstræti eins og
verið hefur undanfarin ár. Heimil
uð er svokölluð markaðssala með
einfalda söluaðstöðu. Samþykktin
gildir til áramóta og á að nota tím
ann til að endurskoða reglur um
götu- og torgsölu í miðborginni.

Ungir listamenn sýna
á Skólavörðustíg
Elstu börni n í leiks kóla nu m
Grænub org eru sannk alla ði r
listamenn. Myndir þeirra af Hall
grímskirkju prýða nú Skólavörðu
stíginn.   Börnin á Sólskinsdeild
Grænuborgar fengu það verkefni
að teikna hús í nág renni leik

Sævar

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

Æðarungar í 	
Vatnsmýrina

Hinir nýju íbúar Vatnsmýrarinn
ar sem væntanlega eiga eftir að
sjást á Reykjavíkurtjörn.

Miðvikudaginn 9.  júlí sl. gerðist
sá merkisatburður að 37 stálp
aði r æðarungar voru fluttir úr
Húsdýragarðinum   þar sem þeir
klöktust út fyrir um mánuði nið
ur í Vatnsmýri þar sem þeim var
sleppt. Þetta er í fyrsta sinn síð
an 1957 að æðarungar hafa verið
ræktaðir með það að markmiði
að flytja þá á Tjörni na. Þetta
verkefni er mikilvægur liður í að
bæta ástand varpstofna fugla við
Tjörnina og í friðlandinu í Vatns
mýri. Á síðustu árum hefur hallað
nokkuð undan fæti hjá nokkrum
andastofnum og þeir hafa verið
við það að hverfa af Tjörninni.
Æðarfuglinn er þar á meðal og
var því ákveðið að efla stofninn
með ræktun.
Un ga r ni r f á he imk ynni í
friðlandinu í Vatnsmýri og þar
munu þeir fá fóðu r og skjól í
allt sumar. Fólk er beðið um að
sýna aðgát við Tjörnina á meðan
ungarnir eru í aðlögun. Vonandi
munu þeir dafna vel og ná fullum
þroska, temja sér lífshætti villtra
fugla og á endanum hefja sjálfir
varp við Tjörnina.  Umhverfis- og
skipulagssvið stendur að verkefn
inu með dyggri aðstoð Fjölskyldu- 
og húsdýragarðsins og í samráði
við Norræna Húsið.

Viðbygging við
Arnargötu
Einar Kristinn Hjaltested hefur
lagt fram umsókn um breytingu
á deiliskipul agi Fálkag ötur eits
vegna lóðarinnar nr. 10 við Arn
argötu. Í breytingunni sem sótt
hefur verið um felst að byggja við
húsið og að nýta þak viðbygging
ar sem þaksvalir. Einnig er gert
ráð fyrir að byggja megi yfir svalir
á norðausturhlið, samkvæmt upp
drætti Andrésar Narfa Andrés
sonar frá 26. júní 2014. Samþykkt
hefur verið að auglýsa þessa til
lögu og einnig að upplýsa íbúa í
nágrenninu sérstaklega um aug
lýsinguna.

Breytingar á
Aðalstræti 6
Lögð hefu r veri ð fram að
nýju umsókn Reita fasteignafé
lags dags. 20. mars 2014 varð
andi breytingu á deiliskipulagi
Grjótaþorps vegna Aðalstrætis 6.
Umsóknin er nú lögð aftur fram
að loki nni augl ýsi ngu. Í breyt
ingunni felst breyting á bygging
arreit og þakhæð hússins, sam
kvæmt uppd r. Ark ís dags. 20.
mars 2014. Einnig er lagt fram
skuggavarp dags. 10. júní 2014.
Eftirtaldir aðilar sendu athuga
semdir: Guðmundur Jónsson f.h.
húseigenda Fálkahússins Hafn
arstræti 1   til 3, Einkahlutafélag
Strjúgs og Hafna rs træti s 1 og
Kjartan Ísak Guðmundsson veit
ingamaður á UNO sem rekinn er í
Fálkahúsinu.  

Hærri byggingar og
flutningur friðaðra
húsa
L a n t a n e h f . h e f u r l a g t
f r a m u m s ó k n u m b r e y t 
ingu á deiliskipul agi reits sem
afmarkast af Laugavegi, Frakka
stíg, Klapparstíg og Grettisgötu
vegna lóðanna nr. 34A og 36 við
Laugaveg og nr. 17 við Grettis
götu. Í breytingunni felst hækk
un nýbygginga að hluta um eina
hæð, samd ráttu r á byggi nga r
reit kjallara til suðurs og að gert
verði ráð fyrir garði í stað frið
aðra húsa sem gert var ráð fyrir
á lóðinni við Grettisgötu 17 en
yrðu flutt annað samkvæmt upp
drætti Arkþings frá því nú í júlí.

Sótt um breytingar á
Hólavallagötu 3
Lagt fram að lokinni grennd
arkynningu erindi frá afgreiðslu
fundi byggingarfulltrúa þar sem
sótt er um leyfi til að hækka ris
og byggja svalir á bakhlið, lækka
jarðveg við suðurhlið húss, inn
rétta nýja íbúð í risi og hjóla- og
vagnageymslu í kjallara fjölbýl
ishúss á lóð nr. 3 við Hólavalla
götu. Erindi var grenndarkynnt
frá 15. maí til og með 12. júní sl
og efti rt aldi r aði la r sendu inn
athugasemd: Rússneska sendi
ráðið dags. 11 júní 2014 og Árni
Guðm undss on og Hjörd ís Dal
berg dags. 12. júní 2014.  

Vesturbæingar

Flutningur á
spennistöð

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

Bíla- og bátarafmagn

skólans og völdu þau sjálfa Hall
grímskirkjuna. Verkefnið er liður í
Torgi í biðstöðu. Myndir 25 fimm
ára barna voru síðan stækkaðar
upp og settar á spjöld sem prýða
neðri hluta Skólav örðus tígs
ins vegfarandum til óblandinnar
ánægju. Sýningin verður í sumar
eða á meðan Skólavörðustígur er
sumargata.

Ungur maður skoðar málverk af
Hallgrímskirkjunni á Skólavörðu
stíg á dögunum.

Lögð fram tillaga frá umhverfis- 
og skipulagssviði um breytingu á
deiliskipulagi Kvosarinnar vegna
Hafnarstrætisreits 1. Í breyting
unni felst að spennistöð á torgi
er flutt yfir á horn Pósthússtrætis
og Tryggvagötu, samkvæmt upp
drætti Landmótunar sf. dags. 3.
júlí 2014.

Nú blómstrar
Hofsvallagatan!
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Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Reykjavíkur Apótek býður upp á allar
tegundir lyfja. Mikið og
fjölbreytt úrval af heilsulyfjum,
bað- og ilmvörum, gjafavörum
auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er
sjálfstætt starfandi apótek sem
leggur áherslu á persónulega
þjónustu og hagstætt verð.

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur
Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga
10-16:00 laugardaga

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is
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Ekki aðeins verslun
heldur menningarmiðstöð
F

riðr ik Árm ann Guð
mundsson kaupmaður
í Melab úði nni spjall
ar við Vestu rb æja r
blaðið að þessu sinni.
Þótt hann sé fæddur og uppal
inn austa n lækja r telu r hann
sig löngu orðinn Vesturbæing.
Býr á Melunum í nábýli við tvo
bræður sína. Friðrik sinnti ýms
um verkefnum öðrum en rekstri
Melabúðarinnar á yngri árum.
Hann stundaði nám í Bretlandi
um tíma og stýrði síðar verslun
armiðstöð í miðbæ Hafnarfjarð
ar. Í dag stendur hann vaktina
í Melabúðinni ásamt Pétri Alan
bróður sínum.

nái til. „Hún var stofnuð af Sig
urði Magnú ss yni og opnu ð 4.
júlí 1956. Sigurður rak hana sjálf
ur en hann var einn þeirra sem
stóð að byggingu blokkarinnar
sem búðin en áföst við. Sigurður
var einnig þekktur fyrir störf sín
hjá Íþróttasambandi Íslands. Þeg
ar hann hætti rekstri Melabúð
arinnar tók Hreinn Halldórsson
við rekstrinum en hann fór síðan
til Hvammstanga og setti rækju
vinnslu af stað. Faðir minn keypti
aðeins verslunarreksturinn til að
byrja með en festi síðan kaup á
húsnæðinu nokkru síðar. Nú er
Melabúðin alfarið í eigu fjölskyld
unnar.“

Þegar Friðrik var sestur með
tíði ndam anni á kaffib arnu m á
Hótel Sögu lá beinast við að spyr
ja hann hinnar klassísu spurn
ingar „hvaðan komstu og hver
ertu“. Hann var fljótur til svars.
Kvaðst hafa komið í heiminn í
Austurbænum 31. júlí 1960 elsta
barn Guðmundar Júlíussonar og
Katrínar Stellu Briem. Hann segir
að fólk vilji ef til vill ekki trúa því
að foreldrar sínir hafi alltaf búið
fyrir austran læk og aldrei orð
ið Vesturbæingar að öðru leyti
en því sem verslunarrekstur til
margra ára tengdi þau við þetta
ágæta hverfi. „Öðru gegnir um
okkur bræðurna. Við búum allir
í Vesturbænum. Ég bý við Greni
mel, Pétur Alan er á Víðimelnum
og sá yngsti Snorri er á Reynimel.
Svo er búðin við Hagamel þannig
að þetta er allt í góðu göngufæri
hvað við annað. Foreldrar mín
ir eru á lífi og halda sig austan
lækjar. Það sótti aldrei að þeim
að flytja sig vestur yfir þótt stór
hluti af starfsæfi þeirra hafi verið
á Melunum.“

Brautryðjendastarf

Víðförull í frumbernsku
En sagan er ekki öll sín hvoru
megin lækjarins í Reykjavík. Á
unga aldri Friðriks Ármanns var
fjölskyldan um tíma á ferð um
heiminn. Hann rifjar frumbernsk
una upp. „Þannig er að faðir minn
lærði til skipstjórnar í Noregi og
tók stýrimannapróf  þar. Eftir það
starfaði hann sem stýrimaður á
flutningaskipum um tíma og fór
víða um heiminn. Þótt ég fædd
ist hér heima þá var Noregstíma
bili foreldra minna ekki lokið og
pabbi var með okku r mömmu
með sér bæði í Noregi og einnig á
sjónum því hann tók okkur með í
túr og túr. Þetta gátu verið langir
túrar. Stóðu oft mánuðum saman
og samræmdust illa hefðbundnu
fjölskyldulífi. Þannig fékk maður
tækifæri til að ferðast strax sem
barn. Við sigldum meðal annars
í gegnum Panamaskurðinn og til
Japans.“

Oft mikill galdur
Friðrik Ármann segir galdur
inn að baki þessu sé sá að vera
alltaf að og hlusta eftir þörfum
viðskiptavinanna. Hlutirnir ger
ist ekki af sjálfu sér. Melabúðin
er ekki í stóru húsnæði í sam
anburði við verslanir nútímans.
Hvernig fara þeir bræður að því
að koma öllu því sem er í búð
inni fyrir. „Plássið er vel nýtt. Það
stækkaði inn í gömlu mjólkurbúð
ina á sínum tíma og líka undir
skyggnið sem var fyrir framan á
Hagamel þegar útveggurinn var
færður fram. Við erum búnir að
flytja aðstöðu fyrir skrifstofuna
og starfsfólkið í litla íbúð sem er
í blokkinni. Þar var brotið nið
ur rétt eins og þegar við fórum
inn í mjólkurbúðina. Við fluttum  
þessa aðstöðu þangað til þess
að gefa búðinni og viðskiptavin
unum meira pláss. Auðvitað er
hver einasti millimetri nýttur og
oft er þetta mikið púsluspil. Þetta
er oft mikill galdur að koma öllu
því vöruúrvali fyrir sem við vilj
um bjóða á ekki stærri fleti en
með samheltum hópi starfsfólk
hefur okkur tekist vel til í gegnum
árin. Við heyrum frá útlendingum
sem koma hingað og hafa koma
að máli við okkur að þeir elski
að koma inn í þessa búð vegna
þess hversu sérstök hún er og
stemmningin góð.“

Var þetta ekki brautryðjenda
starf á þessum tíma? „Vissulega
var um brautr yðje ndas tarf að
ræða. Þegar Melabúðin var opn
uð 1956 þá var þetta fyrsta ein
sakl ingsr ekna verslu ni n með
sjálfsafgreiðslu á landinu. Fólk átt
aði sig ekki alveg á þessu í fyrstu.
Það kunni ekki að velja. Hafði ekki
vanist því að snerta vöruna áður
en það greiddi fyrir hana. Flestir
lærðu þetta þó fljótt og sjálfsaf
greiðsluformið festist í sessi.

Svava fór ekkert
Melabúðin er enn í sama hús
næðinu og Sigurður Magnússon
byggði yfir hana en hefur aðeins
vaxið nær útveggjunum ef svo
má að orði komast. „Við erum
enn í sama plássinu. En í hluta af
Hagamel 39 var lengi ein af gömlu
mjólkurbúðunum sem voru við
lýði í Reykjavík á meðan Mjólkur
samsalan vildi ekki eiga viðskipti
við kaupmenn. Svava Ársælsdótt
ir var einvaldur í mjólkurbúðinni
frá upphafi. Þegar MS seldi versl
anir sínar þá var veggurinn á milli
mjólkurbúðarinnar og Melabúðar
innar brotin niður. Svava fór hins
vegar ekkert af gólfinu og var hjá
okkur til margra ára.“

Sumarið kemur með
villta laxinum
Þegar Melabúðin opna ði var
hún með nýjungar í verslunarum
hverfi. En hefur hún alltaf verið
þannig? „Það má alveg orða það
á þann veg. Við höfum alltaf verið
þekkt fyrir að vera með nýjung
ar og höfum lagt upp úr að vera

Lærði margt af Tomma

Friðrik Ármann og Rúna kona hans að loknu Bostonmaraþonhlaup
inu í fyrra.

sælkeraverslun. Reyna að vera á
undan tíðarandanum. Við höfum
alltaf lagt mikla áherslu á fersk
leika sem ég vona að komi fram
í kjötborðinu okkar, fiskinum og
í grænmetinu. Við getum sagt að
ferskleiki sumarsins byrji með
villta laxinum sem kemur um 15.
júní. Þá byrjar sumarið hjá okkur
því nýja íslenska grænmetið er þá
líka að koma og gefur mikið. Sama
má segja um haustið og sláturtíð
ina þegar nýtt og ferskt lambakjöt
kemur á markaðinn og eins um
jólin því við leggjum mikið upp

úr góðri villibráð. Lítið framboð
er af íslensku hreindýrakjöti og
við höfum gripið til þess ráðs að
flytja það og eins elgskjöt frá Nor
egi og Svíþjóð. Og svo eru það
minni dýrin. Hérinn og kanínan.
Fyrsti var kjöt af þessum dýrum
framandi hér á landi en Íslending
ar eru nýjungagjarnir þegar mat
argerð er annars vegar og til í að
prufa ýmislegt sem er nýtt. Við
höfum aukið innflutning á ýmsum
sælkeravörum erlendis frá sem
við bjóðum viðskiptavinum okkar
í búðinni.“

Og svo í Melabúðina

Byrjaði á Melhaganum
En svo lauk siglingatímabilinu.
„Já – pabbi hefur eflaust verið far
inn að þreytast á þvælingnum  og
þau ákváðu að koma heim 1964.
Þá varð hann að finna sér eitt
hvað að gera og festi kaup á versl
un við Melhaga 2. Þarna hófst
verslu na rr ekstu r fjöls kyldu nn
ar og starfaði faðir minn á Mel
haganum þar til að hann keypti
Melabúðina 1979. Hann rak báðar
verslanirnar í skamman tíma en
seldi Melhagann síðan og snéri
sér alfarið að rekstri Melabúðar
innar.“ Friðrik segir Melabúðina
þó eiga sér mun lengri sögu en
sem aðk oma sinna r fjöls kyldu

En víkjum aðeins frá Melabúð
inni. Að árunum á undan. „Já –
ég var búinn að fást við eitt og
annað. Seint á níunda áratugnum
árið 1987 ákvað konan mín Rúna
Hauksdóttir Hvannberg að fara í
mastersnám til London. Þá hafði
ég ákveðið að fara í nám í hótel- 
og markaðsfræði. Við vorum úti
í fjögur ár en þá var Pétur bróðir
farinn að standa vaktina með föð
ur okkar í Melabúðinni. Hann er
því búinn að vera þar lengur en
ég og ég fór heldur ekki að star
fa þar strax eftir heimkomuna.
Þegar við komun til baka fór ég
að starfa hjá Tómasi Tómassyni
eða Hamb orga ra Tomma eins
og hann er stundum kallaður. Ég
starfaði með honum á Hard Rock
í fimm ár en réðst þá til fram
kvæmdastjórastarfa hjá verslana
miðstöð sem var risin í miðbæ
Hafnarfjarðar og heitir Fjörður í
dag. Það var skemmtilegt að star
fa hjá Tomma og ég lærði margt
af honum. Hann þarf alltaf að vera
að. Hann er dæmigerður frum
kvöðull. Nýjungagjarn og býr yfir
fídonskrafti. Öflugastur að koma
nýjum hugmyndum eins og Ham
borgarabúlluæfintýrinu á fram
færi.“  

Þessi mynd var tekin af feðgunum á fimmtíu ára afmæli Melabúðarinnar. Frá vinstri, Snorri, Pétur Alan,
Friðrik Ármann og Guðmundur Júlíusson faðir þeirra.

Þegar Friðrik lét af störfum í
Firðinum var um áratugur frá því
hann kom frá Bretlandi. „Þá vildi
pabbi fara að draga sig út úr rek
stri Melabúðarinnar og það varð
úr að ég fór á fullu í hann með
Pétri bróður mínum og erum við
búnir að standa vaktina saman
á Hagamelnu m síða n. Þótt við
séum á Melunum í Reykjavík þá
kemur fólk víða að í búðina til
okkar. Og ekki aðeins   af höfuð
borga rs væði nu heldu r einnig
utan af landi. Ég get vitnað í hjón
frá Egilssöðum sem koma oft til
okkar þegar þau eru á ferðinni.
Þau segjast alltaf koma við því
krökkunum finnist svo gaman að
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SALON REYKJAVÍK

nýtt líf

Íslenskir hlauparar við markið í Boston maraþoninu. Elísabet Margeirsdóttir þekkt sem veðurfréttakona á
Stöð 2, Melkorka Kvaran, Kjartan Kristinsson og Friðrik Ármann.

koma. Búðin sé svo skemmtileg.
Barnshjartað finnur þetta.   Það
gerir Melabúðina svona skemmti
lega í hugu m fólks eru margi r
samverkandi þættir. Vöruúrval
ið, ferkleikinn, þrönga rýmið og
persónuleg þjónusta er það gef
ur andann sem þarf að vera. Við
bræðurnir höfum mikla viðveru í
búðinni því fólk vill vita af okkur
á staðnum. Við förum til dæmis
helst ekki í frí á sama tíma.“

Maraþonið er hobbíið
Halda mætti að nægilegt starf
væri við að standa vaktina í Mela
búðinni en Friðrik á sér áhuga
mál. Þau hjóni n stunda mara
þonh laup bæði hér heima og
erlendis. En af hverju maraþon.
Er ekki nóg að hlaupa fram og
aftur í Melabúðinni. „Alls ekki.
Ég skrepp stundum út á daginn
og tek einn sprett. Svona til þess
að fá mér súrefni,“ segir Friðrik
Ármann og glampi færist yfir and
lit hans. „Þetta er mjög gott og
nærandi bæði fyrir líkamann og
sálina. En þetta byrjaði þannig hjá
mér að Rúna konan mín var búinn
að hlaupa með trimmklúbbnum á
Seltjarnarnesi í nokkur ár. Á vor
dögum 2008 ákvað hún að hlaupa
maraþon í Berlín þá um haust
ið og ég gat auðvitað ekki verið
minni maður. Ég varð að fara með
henni og hlaupa líka. Ég var ekk
ert vanur hlaupum fyrir utan rölt

ið í búðinni svo ég varð aldeilis
að taka mig á. Ég varð ekki bara
að byrja að hlaupa heldur að að
æfa mig allt sumarið til þess að
standa mig og þetta tókst. Síð
an hef ég verið að og frístund
irnar snúst meira og minna um
þetta áhugamál. Við tökum þatt í
maraþonum og smá frí í leiðinni.
Við höfum hlaupið í Berlín, New
York, París, Florens, London, Fen
eyjum og Amsterdam og vorum
stödd í Boston í fyrra og ég rétt
búin að hlaupa Bostonmaraþonið
þegar sprengingin varð og nú er
stefnan tekin á Tokíó. Þetta teng
ist svona saman. Ég hef veitt því
athygli að útivera af þessu tagi
nýtur hylli og vinsælda og ekki
bara hlaupin heldur hjóla mun
fleiri en gerðu áður. Nú ætti ég að
fara að tala um Hofsvallagötuna
sem er fyrir framan búðin hjá mér
en ætla að bíða með það. Hlaupa
áhuginn smitast mann frá manni
og ég er búinn að vera að hlaupa
með Hlaupasamtökum lýðveld
isins sem gera út út frá Vestur
bæjarlauginni – elstu og virtustu
hlaupasamtökum landsins.“

tusstofnunum sem eru í nánast
göngufæri hvor frá annarri. Mela
búðin er ekki aðeins verslun held
ur menningarmiðstöð og miðdep
ill kjarna sem samanstendur af
Vesturbæjarlauginni, KR-svæð
inu. Ísb úð Vestu rb æja r, Nes
kirkju, Hverfismiðstöðinni Vest
urgarði, Mela-  og Hagaskóla og
Háskóla Íslands svo nokkuð sé
nefnt. Svo styttist í opnun kaffi
hússins við Melhagann. Önnur
borga rh verfi hafa ekki svona
miðju eða öllu heldur samnefn
ara. Ég held að þetta eigi þátt í
því hversu vel Vesturbæingum
gengur að finna heimahaga sína
og efla hverfisvitundina.“

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG

NÝJA sumArLÍNAN 2014
HAuTE COIFFurE FrANÇAIsEEr
KOmIN Í HÚs. VErIÐ VELKOmIN.

www.borgarblod.is

Vitretex

hágæða
útimálning
fyrir íslenskar
aðstæður

Ekki aðeins verslun held
ur menningarmiðstöð
Friðrik heldur áfram að hugsa
til Vestu rb æja ri ns.   „Vestu r
bærinn og þá einkum Melarnir
hafa ákveðna sérstöðu. Ákveðna
miðju. Hún markast af þjónu

Bestun Birtingahús

Mesta úrval landsins af rafgeymum
fyrir húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi

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

Veljum íslenskt

Virka daga:
Laugardaga:

Opnunartími:

08.00 – 18.00
10.00 – 14.00

Borgartúni 22 Rvk. - Dugguvogi 4 Rvk. - Dalshrauni 11 Hfj. - Furuvöllum 7 Ak. - slippfelagid.is
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Stórafmæli á Skerpluhátíð
Gnarrtorg við
Vesturbæjarlaug
Leikskólinn Mýri hélt sína árlegu Skerpluhá
tíð fimmtudaginn 12. júní sl. Að þessu sinni var
einnig verið að fagna stórafmæli Mýrar en leik
skólinn er 25 ára gamall um þessar mundir.
Hátíðin hófst kl. 15.00 og skömmu síðar tóku for
eldra, systkini, afar, ömmur og gamlir Mýrarar vel
unnara að koma í heimsókn. Garðurinn var skreytt

ur að vanda um morguninn og krökkunum boðið
upp á andlitsmálningu. Farið var í leiki, pylsur voru
grillaðar og fleira skemmtilegt gert. Hátíðin var í
heild helguð afmælisveislu leikskólans og að því til
efni sett upp myndasýning frá síðustu 25 starfsárum
Mýrar. Þá mætti Sirkus Íslands einnig á svæðið og
skemmti gestum.

Nú stendur yfir vinna við hið nýja torg við Vesturbæjarlaugina.

Verið er að ganga frá nýtju torgi
við hlið Vestu rb æja rl auga ri nn
ar. Þar var áður afgirt svæði sem
ekki var nýtt. Vinnu við torgið er
ekki lokið en endanleg útfærsla
þess liggur þó fyrir. Þessa dagana
er m.a. verið að smíða grindverk
utan um beð sem verðu r fyri r
framan hinn stypta hluta torgsins.
Torgið mun setja svip á aðkomu
að Vesturbæjarlauginni og hugs
anlega nýtast til útiveru. Í lauginni
eru menn ekki hugmyndasnauðir
um hvað vera eigi á torginu frekar

en annað sem sund-  og pottagestir
ræða um. Sumir vilja setja gosbrunn
í miðju þess á meðan aðrir tala um
að þar verði styttu af Jóni Gnarr
fyrrum borgarstjóra komið fyrir.
Torgið hefur þegar verið kenn við
Jón Gnarr af sundgestum og ýmsum
nágrönnum á Melunum og ljóst að
áhrifa hans gætir enn þótt hann lafi
látið af borgarstjórrstörfum. Eitt er
þó víst að þarna verður ágætt úti
vistarsvæði á besta stað í hverfinu
hvort sem það verður nefnt Gnarr
torg eða eitthvað annað.

Það er heilmikil stemning að drekka úti.

100% endurgreiddur vsk af vinnu

Sími: 565-7070

Allskyns hlutir fá nýja merkingu í leikskólanum.

Komdu og njóttu
20% afsláttur af mat ...
... alla daga sem meistaraflokkur KR
spilar á heimavelli.
RESTAURANT- BAR

Gildir eingöngu á heimaleikjadögum gegn framvísun miðans.

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Merkileg sýning í Nesstofu
...saga lyfjagerðar og lyfsölu frá 18. öld tengd læknissetrinu í Nesi
Þjóðminjasafnið stendur fyr
ir merkilegri sýningu í Nesstofu
á Seltjarnarnesi sem ber heit
ið Nesstofa hús og saga. Þar er
eins og nafnið bendir til lögð  
áhersla á húsið sjálft annars veg
ar og hins vegar á sögu þess og
þeirrar merku starfsemi sem þar
far um árabil. Nesstofa er byggð
á árunum 1760 til 1763 og þar
var aðs etu r Bjarna Pálss ona r
landlæknis en hann var fyrstur
Íslendinga til að ljúka læknis
prófi. Bjarni var jafnframt fyrsti
lyfsali landsins en lyfsalan var
skilin frá landlæknisembættinu
1777 er Björn Jónsson tók við
embætti lyfsala.  
Trausti Atlason og Kristín Ein
arsd ótti r fræddu tíði ndam ann
Vesturbæjarblaðsins nokkuð um
sýninguna og þá einkum um urta
garði nn og lyfjag erði na. Þega r
lyfsalan var skilin frá landlækn
isembættinu 1777 og Björn Jóns
son tók við embætti lyfsala var
húsinu og jörðinni skipt á milli
fjölskyldna læknisins og lyfsalans
og hélst sú skipting á meðan emb
ættin störfuðu á Seltjarnarnesi.
Það kann að hafa haft einhver
áhrif á samvinnu og samskipti
landlæknisins og lyfsalans þótt
um það séu ekki miklar heimildir
að finna. Embættin voru flutt úr
Nesi til Reykjavíkur árið 1834. Eft
ir það komst Nesstofa í einkaeigu
þar til hún komst í umsjá Þjóð
minjasafnsins árið 1977.  Þess má
geta að búið var í húsinu fram til
ársins 1997.

Apótek í 239 ár
Á sýningunni kemur fram að

Saga urtagarðsins er
athyglisverð

Trausti Atlason staddur í Urtagarðinum við Nesstofu.

apótekarar í Nesi ráku lyfjabúð
og kenndu jafnframt lyfjafræði
nemum, sem tóku lokapróf sitt í
Kaupmannahöfn. Nesapótek eða
landlæknisapótekið varð síðan
að Reykjavíkurapóteki sem var
stofnað árið 1834 og starfaði í

Miðborg Reykjavíkur allt til árs
ins 1999 að það var lagt niður.
Þetta elsta apótek á Íslandi hafði
því aðeins verið á tveimur stöð
um í öll þau 239 ár sem það starf
aði. Ræktun urtagarðsins í Nesi
var hluti af starfsemi lyfsölunnar.

Jurtir sem notaðar voru til lyfja
framleiðslu voru ræktaðar í urta
garðinum en garðurinn er sunnan
við húsið. Efnin voru ýmist möl
uð, steytt, marin söxuð eða rifin.
Samkvæmt konungsboði var skylt
að veita fátæklingum ókeypis lyf.

Eitt af því sem unnið er að í
Nesi er Urtagarðurinn en hann
var stofnaður til að minnast þess
að árið 2010 voru 250 ár frá skip
un Bjarna Pálssonar í nýstofnað
embætti landlæknis og að 125 ár
voru liðin frá stofnun Garðyrkju
félags Íslands sem stofnað var að
tilhlutan Hans Jacob Georg Schi
erb ecks þáv era ndi landl ækni s
til minningar um fyrsta íslenska
lyfsalann, Björn Jónsson. Björn
kom garðinum á fót á sínum tíma
til þess að rækta jurtir sem not
aðar voru í læknisfræðilegum til
gangi. Í garðinum er að finna safn
jurta sem hafa gengt hlutverki í
lækningum og lyfjagerð og sem
nytjajurtir til matar, næringar?
og heilsubóta að fornu og nýju.
Urtagarðurinn er rekinn sem hluti
af starfsemi Lækningaminjasafns
Ísl ands og Lyfjaf ræði safnsi ns
í Nesi. Urtag arðurinn var end
urgerður austan við húsið árið
2008. Á sýningunni eru tekin fram
mjög athyglisverð mál er snerta
heilbrigðissögu Íslands. Það sagt
er frá byggi nga rs ögu hússi ns,
stofnun landlæknisembættis og
embættis lyfsala. Auk þess er sagt
frá frá 18. öldinni, sem var öld
upplýsingarinnar þegar fólk fór
að átta sig á því að hreinlæti, holl
usta og umhverfi skiptu máli fyr
ir líðan fólks. Sýning Þjóðminja
safnsins í Nesstofu er opin alla
daga kl. 13 til 17 til mánaðamóta
ágúst og september.

Matur og vín:

Réttur mánaðarins
Kjúklingalundir/bringur á naan brauði
með kóríander-basilolíu og salati
1 kg kjúklingur
Hægt er að kaupa góð naan
brauð sem þarf einungis að
setja á grillið í 1-2 mínútur

Kóríander-basilolía

1 búnt kóríander
1 búnt basil
1 hvítlauksgeiri
½ rautt chilli
Safi úr einni límónu
Safi úr einni sítrónu
1 dl olía
Salt og pipar eftir smekk
Allt sett í blandara

Grilluðum kjúklingalundunum
eða -bringunum er velt upp
úr olíunni og borið fram með
grilluðu naanbrauði.
Ferskt salat og sýrður rjómi
passa vel með þessum rétt.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:
Montalto ORGANIC Nero
d‘Avola (lífrænt-ræktað ) 75 cl
– 1.799 kr –
Ítalia / Sikiley
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra,
lítil þurrkandi tannín. Rauð ber, laufkrydd.

Montalto ORGANIC Cataratto
(lífrænt-ræktað ) 75 cl
– 1.799 kr –
Ítalía / Sikiley
Ljóslímónugrænt. Létt meðalfylling, ósætt,
fersk sýra. Epli, melóna, stjörnuávöxtur.

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

angt er liðið að hádegi
einn þeirra fáu sóla r
daga sem runni ð hafa
upp í Reykjavík það sem
af er sumri. Fjögurra manna fjöl
skylda gengur norður Lækjargöt
una á áttina frá Tjörninni. Þau
virka alþjóðleg en gætu hvort
sem verið innlend eða tilheyrt
þeim fjölda erl endra ferða
manna sem heimsótt hafa landið
og borgina að undanförnu. Þau
horfa í kringum sig. Líta upp í
Bernhöftstorfuna en staðnæm
ast síðan fyrir utan IÐU Lækjar
götu 2a. Þar hafa þau séð eitt
hvað sem áhugavert gæti verið
að skoða.
Í áratug hafa þær Arndís Björg
Sigurgeirsdóttir og Bára Kristín
Kristinsdóttir rekið verslunina
Iðu, í húsinu sem reist var eftir
bruna Nýja bíós. Þær hafa ein
nig opnað verslun og kaffihús í
gamla Zims enh úsi nu, sem var
flutt úr Hafnarstræti í Grófina fyr
ir nokkrum árum og endurgert.
Og síðast en ekki síst tóku þær
yfir rekstur Máls og menningar á
horni Laugavegar og Vegamóta
stígs eftir gjaldþrot verslunarinn
ar fyrir nokkrum árum. En hverjar
eru þessar konur sem endurvakið
hafa líf á þremur stöðum í mið
borginni og á mörkum Vesturbæj
arins með þessum hætti. Tíðinda
maður settist niður með Arndísi
fyrir skömmu í bókakaffinu IÐU
Zimsen, Vesturgötu 2a, í Grófinni.

Labbaði niður
Bankastrætið
Eftir að Arndís hafði komið með
sneið af franskri súkkulaðiköku
og bolla af kaffi ameríkanó var
hún innt eftir því hvað kom þeim
til að fara út í þessa starfsemi á
tíma sem fólk hafði ef til vill ekki
trú á Lækjargötunni sem vaxandi
verslunargötu. „Þetta byrjaði eig
inlega að á árunum 2002 og 2003
vann ég sem framkvæmdastjóri
hjá Máli og menningu en hætti
þar þegar Penninn keypti verslun
ina. Ég fór að vinna sjálfstætt við
fyrirtækjaráðgjöf Ég fann þó að
mér hentaði það ekki til lengdar.
Ég þarf að vera innan um fólk til
þess að njóta mín. Dag nokkurn
labbað ég niður Bankastrætið –
niður í verslunina Top Shop sem
var í nýja húsinu við Lækjargötu
2. Verslunin var að flytja og ver
ið var að tæma hillurnar. Á með
an ég gekk þarna um hálftóma
tískubúðina sá ég allt í einu fyrir
mér að þetta rými hentaði einkar
vel fyrir bóka- og gjafavöruversl
un. Ég sá einhvern veginn allt fyr
ir mér. Hvar bækurnar ættu að
vera, skáldsögurnar, fræðibæk
urnar og tímaritin og hvar hægt
væri að koma gjafavörunni fyrir.
Á þessum árum áttu vöruhönnuð
ir og handverksfólk erfitt með að
koma vörum sínum í sölu í versl
anir og tóku því okkur fagnandi
en nú er það gerbreytt og mikið
lagt upp úr skemmtilegri íslenskri
hönnun um allan bæ. Þessi hugs
un um bóka- og gjafav örub úð
ina lét mig ekki í friði og ég fór
síðar til fundar við Skarphéðinn
Berg Steinarsson sem starfaði fyr
ir hönd þáverandi eigenda hús
næðisins. Honum leist strax vel á
þessa hugmynd og studdi okkur
Báru dyggilega við að ná samn
ingum um leigu á húsnæðinu auk
þess sem við unnum með honum
við að koma öllu húsinu í gang
á ný en það hafði staðið ónotað
um hríð. Bára sem annars starfar
sem ljósmyndari tók sér nokkurt
hlé frá myndavélinni til að koma
þessu af stað með mér. Hún star
far nú að mestu leyti við fag sitt
en ég er hér flestum stundum. Við
helltum okkur bara í þetta af full
um krafti.“

Klukkan fjögur fjórða
júlí
Þær Arndís og Bára opnuðu Iðu
4. júlí 2004 klukkan fjögur um leið
og síðasti iðnaðarmaðurinn gekk
út. En hvernig kom Iðunafnið til.
„Bára kom með þá hugmynd að
hafa íslenska bókstafi í nafninu
– stafi á borð við Þ og Ð. Við vild
um hafa nafnið stutt og veltum
þessum möguleika nokkuð fyrir
okkur. Hvernig við gætum búið til
stutt íslenskt orð með því að nota
séríslenska bókstafi. Eftir nokkra
umhugsun og skyssur varð Iða
til. Ð-ið í miðjunni stendur fyrir
þessa hugsun okkar. Auk þess
táknar Iða hreyfingu á íslensku
og má vísa til sagnarinnar að iða í
því sambandi.“

Að hafa eitthvað fyrir sem
flesta
Arndís segist alltaf hafa lagt
áherslu á og gætt þess að búð
in væri lífleg. „Ég er svolítið nýj
ungagjörn og vil hafa hreyfingu
í kringum mig. Iða er ein fyrsta
verslunin hér þar sem gjafavar
an fær að njóta sín til fulls með
bókum og ritföngum. Bækur og
ritföng höfðu um tíma átt sam
leið í verslunum en gjafavaran var
nýjung sem við komum með. Og
svo er það kaffitengingin. Okkur
fannst ekki hægt að opna bóka
búð án þess að hafa kaffihús á
staðnu m, kaffi og bæku r eiga
samleið. Í Iðuhúsinu í Lækjargötu
í dag eru nokkrir veitingastaðir
sem mælist mjög vel fyrir en ver
ið er að leita að nýjum leigendum
í kjallara IÐU húsins. Það er mjög
sterkt að hafa talsvert breytilega
starfsemi í svona verslunarhúsi.
Þetta er svona „minim oll“ þar
sem hvað styrkir annað. Fólk get
ur komið í Iðuhúsið, skoðað og
keypt bækur og gjafavöru, fengið
sé kaffi eða pizzur eða allt þetta.
Ég hef orðið vör við að fjölskyldu
fólk leggur í vaxandi mæli leið í
Iðu í Lækjargötu. Þetta er liður í
að hafa eitthvað fyrir sem flesta.“

Eftir það var ekki aftur
snúið
En Iða í Lækjargötu var ekki
nóg fyrir þær Arndísi og Báru.
Síðar komu þær upp verslun und
ir nafni Iðu í Zimsenhúsinu þar
sem byggingavöru- og verkfæra
verslun Zimsen var til húsa við
Hafnarstrætið en húsið var fært í
Grófina og gert þar upp. Þar er nú
sambland af skemmtilegri bóka
verslun og kaffihúsi en á undir
hæðinni er veitingastaður. En af
hverju Zimsenhúsið. Var Lækjar
gatan ekki nóg. „Þetta kom þannig
til að eigandi hússins hafði sam
band við okkur og spurði hvort
við vildum leigja af sér. Við vær
um með starfsemi sem hentaði
húsinu miklu betur en skrifstofu
rekstur. Hann kvaðst vilja fá starf
semi í húsið þar sem almenningur
gæti notið þess og hvað er betra
til þess en bóka- og gjafavörubúð
og kaffihús. Við kíktum á þetta
og eftir það varð ekki aftur snú
ið.“ Þær hafa byggt upp nýja Iðu í
Zimsen húsinu með svipuðu móti
og Iðu í Lækjargötu að öðru leyti
en því að þær reka kaffihúsið í Iðu
Zimsen sjálfar. „Nú erum við að
prufa að selja lopapeysur,“ seg
ir Arndís. Þær eru svo íslensk
ar. Svo mikil íslensk menning er
í þeim og þær eru eitthvað sem
útilegan kallar eftir enda kaupa
Íslendingar þær ekkert síður en
ferðam enni rni r. Kannski hefu r
það komið aðeins á óvart.“

Færðu aftur út kvíarnar
Og enn færðu þær út kvíarnar.
Þegar Bókabúð Máls og menn
ingar lenti í gjaldþroti fyrir nok
kru olli það áhyggjum margra að
nú hyrfi bóksalan af horni Lauga
vega r og Vegam ótas tígs. Fólk

Arndís Björg Sigurgeirsdóttir fyrir framan Iðu Zimsen.

mátti ekki til þess hugsa. „Við
ekki heldur og fórum því til fund
ar við Sigurmar Kr. Albertsson
skiptastjóra sem greinilega hafði
sterkar taugar til þessa gamla fyr
irtækis sem svo lengi hafði sett
svip á miðborgina. Hann vildi að
bókab úði n yrði endu rr eist og
gerði allt sem hann gat til þess að
auðvelda þetta. Við ákváðum þó
að blanda Iðu ekki inn í rekstur
BMM og stofnuðum sérstakt félag
um hann. Það heitir Rúblan sem
er tilvísun í að lengi hefur verið
á orði að húsið við Laugaveg 18
hafi verið byggt fyrir styrktarfé
frá Rússum.“

Þægilega bókabúðin
„Verslunin Iða stendur einna
fremst í úrvali á erlendum bók
um og hversk ona r gjafav öru,
bókatengdri og annarri. Við höf
um náð að skapa henni sérstöðu
allt frá því hún hóf starfsemi sína
og bryddað upp á annarskonar
úrvali af bókum og gjafavörum
sem rata ekki í aðrar bókaversl
anir. Í verslunin er einnig suðu
punktur af nútímamenningu og
listum og finna má það sem helst
er á takteinum hverju sinni. Iða er
unglingurinn á meðal bókaversl
ana og leyfir sér að vera nýjunga
gjörn,“ segir Arndís. Í Iðu Zimsen
reynu m við að same ina þarfi r
nútímafólksins þegar kemur að
góðum kaffibolla og því sem máli
skiptir í bókum og blöðum hverju
sinni. Við erum svo heppnar að
vera með frábæra kaffibarþjóna
sem leggja sig fram við að útbúa
gott andrúmsloft fyrir viðskipta
vini sína og kynna það helsta sem
er á takteinum hverju sinni. Við
byggðum búðina upp sem þægi
legu útgáfuna af bókabúð og kaffi
húsi fyrir fólk sem vill staldra við
eða vill grípa með sér kaffi og
góða bók.“

Vildum ekki bylta BMM
En þið eruð með svipaða blön
du í BMM og í Iðu. Að nokkru
leyti, en miklu minna af gjafavöru.
Við vildum ekki breyta yfirbragði
búðarinnar mikið. Engin ástæða

var til þess að gjörbylta þessari
fall egu búð. „heimi li ísl enskra
höfunda“. Við breytum uppröð
uninni í búðinni þó nokkuð eftir
árstíðum eins og alltaf hefur verið
gert. Erum einkum með bækur
fyrir ferðafólk á neðsta pallinum
á sumrin og ef til vill þarf að fara
að hafa þær allt árið. Ferðmönn
unum er alltaf að fjölga.“ Bókabúð
Máls og menninga
 r eða BMM er
nokkuð öðruvísi. Hún er fornfræg
bókaverslun og á sér ríka hefð í
hugum Íslendinga. Búðin er hálf
gert menningarsetur og svo er
hún naflinn í miðborg Reykjavíkur
auk þess að vera heimili íslenskra
bókmennta, sem og íslenkra höf
unda. Við leggjum mikla áherslu
á að starfsfólk BMM beri virðingu
fyrir bókum og líti ekki á bókina
sem kalda verslunarvöru enda
leggur starfsfólkið sig fram við að
kynnast bókunum og geta þannig
veitt sem besta þjónustu. BMM
hefur lagt mikla áherslu á að vera
lifandi bókabúð og hefur þannig
snert þjóðarpúlsinn með hvers
konar uppák
 omum tengdum bók
um, menningu, listum og sömu
leiðis dægurþrasi.“

miðbæinn. Fólki fannst hann kald
ur og daufur og við fátt að vera.
Það hefur gerbreyst. Fólk sem
ekki hafði komið um lengri tíma í
miðbæinn hefur orð á þessu hvað
miðbærinn er orðin líflegur og
skemmtilegur. Ég heyri þetta á
tali fólks inni í verslununum okk
ar. Hin ástæðan er sú að gatna
kerfið á Laugaveginum er ekki
hannað fyrir stórar rútur. Okkar
litla miðborg má ekki við þessu.
Hótelin kalla eftir rútuferðum og
þær komast ágætlega um Hverfis
götuna. Reykjavík er svona mini
útgáfa af Kaupmannahöfn. Það
eru engar rútuferðir á Strikinu
og hótelhverfin eru til hliðar eins
og menn þekkja. Þetta er svona í
mörgum öðrum borgum. Og það
er ýmislegt fleira sem mætti gera
til þess að gera miðborgina enn
áhugaverðari. Það væri t.d. hægt
að nýta Hljómskálagarðinn mun
betur en er gert er þótt við færum
ekki að flytja Árbæjarsafn þangað
eins og Hrafn Gunnlaugsson stakk
einhverju sinni uppá. En fólk er
alltaf að uppgvötva fleira og fleira
skemmtilegt í miðbænum,“ segir
Arndís.

Laugavegurinn ekki fyrir
rútuferðir

Landsbyggðarfólkið
kemur

En hverni g sér Arnd ís mið
borgina fyrir sér. Er ferðafólkið
að breyta henni. Hún segir; „við
verðum að passa okkur. „Vissu
lega þarf að fylgja st vel með
því hverni g miðb æri nn breyt
ist. Hvert stefnir. Ég tel að tak
marka verði hótelbyggingar við
Laugaveginn. Það er komið nóg
af hótelum á „einu“ verslunargötu
landsins. Við getum notað Hverf
isgötuna og hliðargötur meira að
því leyti. Það eru einkum tvær
ástæður fyrir því að ekki er vert
að byggja meira af hótelum við
Laugav egi nn. Laugav egu ri n og
Skólavörðustígurinn eru verslun
argötur. Ef við leggjum allt pláss
undir hótel hverfur verslunin og
fólk hættir að koma í bæinn. Sér
einfaldlega enga ástæðu til þess.
Ekki eru nema nokkur ár frá því
Reykvíkingar lögðu ekki leið sína í

Það er nokkuð liðið á eftirmið
dag. Fjöls kylda n sem átti leið
norðu r Lækja rg ötu na er enn í
Iðu. Hún fékk sér hádegissnarl
og gekk síðan um og skoðaði og
verslaði nokkuð. Einkum gjafa
vöru. Þegar þau komu að kassan
um var afgreiðslustúlkan hugsi.
Fólki ð var nokku ð greinil ega
á ferð. Átti hún að ávarpa þau
á ensku eða íslensku. Hún valdi
enskuna. Ef til vill af vana sum
arsins. Þú mátt alveg tala íslensku
sagði konan þá og stúlkan afsak
aði sig. Mér fannst þið vera ferða
fólk. Við erum það í raun og veru
sagði konan. Við erum frá Nes
kaupstað. Fjölskyldan að austan
hélt út á götuna og beygði í suð
ur. Það var farið að rigna. Franska
súkkulaðitertan var búin. Tíðinda
maður þakkaði Arndísi fyrir kaffið
og spjallið.

9

Vesturbæjarblaðið

JÚLÍ 2014

Vilja byggja á átta þúsund
fermetrum við Austurhöfn
F a s t e i g a n f é l a g i ð R e g i n n
hyggst byggja verslunar- og þjón
usturými á tæplega átta þúsund
fermetrum við Austurhöfnina í
Reykjavík. Um er að ræða reiti
eitt og tvö á svæðinu. Í ramma
skipulagi hafnarsvæðisins segir
að við Gömlu höfnina gefist ein
stakt tækifæri til þess að koma
upp öflugu og sjálfbæru borgar
hverfi við sjó en gert er ráð fyrir
að fjögur ný hverfi muni rísa á
svæði gömlu hafnarinnar.
Samkvæmt rammaskipulaginu
eiga hverfin hvert um sig að fá
heiti eftir hafnarbökkunum sem
þau standa við. Sjálfs tæð ein
kenni þeirra og iðandi mannlíf
við hafnarbakkana eiga að gefa
borginni nýjan svip. Saman eiga
hverfin að mynda sterka og mik
ilvæga heild. Helsta markmiðið
skipulagsins er að tengja Reykja
vík við Gömlu höfnina og sögu
hennar. Því er ætlað að nást með
sjónr ænu m og raunv erul egu m
tengingum við miðborgina. Nýrri
starfsemi sem laðar bæði borg
arb úa og gesti að hafna rb akk
anum. Nýjum tengingum á milli
miðborgar og iðandi hafnarlífs.
Áhersla er lögð á að gamla höfn
in verði gerð að óaðskiljanlegum
hluta miðborgari nnar með því
að tryggja öruggar og auðfarnar
leiðir fyrir alla vegfarendur, óháð

Tölvuteikning af Austurhöfninni.

ferðamáta og að allir ferðamátar
verði metnir jafnt.

Þéttbýlt hverfi með
blandaðri byggð
Rammas kipul agi ð geri r ráð
fyri r fjölb reyttu m alm enni ngs
rýmu m, götu m, stígu m, hverf
isg örðu m, hafna rb ökku m og
bryggjum. Í skipulaginu segir að
svæðin muni saman mynda fjöl
breytt almenningsrými í tengsl
um við opin rými sem fyrir eru
í miðborginni. Gert er ráð fyrir
að söguleg hafnarímynd borgar

innar verði endurreist. Nýbygg
ingar taki tillit til stærðarhlutfalla
gömlu miðb orga ri nna r og að
byggðin verði þétt og lágreist og
byggingarnar fjölbreyttar. Í skipu
lagsá æ tlu n Reykjav íkurb orga r
er lögð áhersla á sjálfbærni sem
er í grundvallaratr iðum í fullu
samr æmi við vænta nl ega upp
byggi ngu. Þéttb ýlt hverfi með
blandaðri notkun og fjölþættum
umferðarlausnum gera fólk síður
háð einkabílnum og stuðla þannig
að heilbrigðari lífsháttum.

Sköpum
nýtt rými!

VIRDIAN BÆTIEFNI
ÁN “NASTÍS”
Framúrskarandi
hrein og ómenguð
vítamín- og
bætiefni
Systrasamlagsins.

FLOTHETTAN SLÆR Í
GEGN! Frábær viðbót við
baðmenningu Íslendinga
sem heimurinn er að
uppgötva.
ATH: Næsta Samflot í
Neslauginni 20. júlí kl. 9
f.h. Allir velkomnir!

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

DR. BRONNER STÓRKOSTLEGU
SÁPURNAR!
Handa þér og þínum,
þvottavélinni og
heimilinu.
Þú mátt borða þær
(ekki gera það samt).

DÁSAMLEGA LÍFRÆNI OG
SANNGIRNISVOTTAÐI
JÓGAFATNAÐUR SYSTRA Á

25% AFSLÆTTI
TIL 26. JÚLÍ.

Haustlína Prancing Leopard væntanleg í ágúst!

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar
Laugardagar

9 - 18
10 - 16
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Vaxandi áhugi á heimaræktun grænmetis
Í

síðasta
tölublaði
Vesturbæjablaðsins var rætt
við unga konu á Melunum
Þuríði Helgu Kristjánsdóttur
sem er að rækta grænmeti í
garðinum heima hjá sér. Áhugi
á heimaræktun hefur aukist
verulega á undanförnum árum
og fleiri og fleiri koma sér
upp ræktunarbeðum. Aðstaða
til ræktunar er hins vegar
ekki allsstaðar fyrir hendi
og nú er farið að huga að því
að koma upp reitum þar sem
almenningur getur fengið pláss
fyrir grænmetisbeð og er slíkt
verkefni m.a. komið af stað í
Seljahverfi í Breiðholti. Það eru
ekki aðeins Íslendingar sem
eru að huga að heimaræktun
um þessar mundir heldur er
ræktun af þessum toga að
ryðja sér til rúms í Bretlandi og
víðar. Heiða Aðalsteinsdóttir
landslagsarkitekt hefur kynnti
sér þessi mál m.a. í sambandi
við nám sitt í London. Hún
hélt fyrirlestur um málið þar
sem hún tengdi ræktunina
við lýðhelsiu á læknadögum á
liðnum vetri.
En hvað vakti áhuga Heiðu á
þessu máli. Hún segir hann hafa
vaknað þegar hún hóf framhalds
nám til Bretlands á árinu 2008.
Bretar hafi fundið fyrir því sama
og við hér á Íslandi og í kjölfar
ið orðið einskonar sprenging í
áhuga á matvælaframleiðslu inn
an borga og biðlista r efti r því
að fá pláss í grenda rg örðu m í
London hefi lengst úr nokkrum
mánuðum í allt að áratug. „Ég er

þeirrar skoðunar að ekki sé um
stundarfyrirbæri að ræða heldur
hugarfarsbreytingu sem er komin
til að vera. Neytendavitundin hef
ur vaxið mjög hratt. Fólk er farið
að huga mun meira að því hvað
það setur ofaní sig.“

Óæskileg umhverfisáhrif
í matvælaframleiðslu
Heiða var innt eftir því hvernig
hreyfing um matvælaframleiðslu
í borgum fór af stað. „Ég held að
þetta gerist fyrst og fremst vegna
óæskil egra umh verfi sá h rifa á
matvælaframleiðslu. Fyrr á dög
um var matvælaframleiðslan ekki
að öllu leyti aðskilin borgunum
sem má sjá á gömlu m borga r
götum. Síðan færist framleiðslan
stöðugt nær og nær borgarjöðr
unum þar til hún verður alveg
viðskila við borgirnar.“ Heiða seg
ir að þessi stefnubreyting að fá
matvælaframleiðsluna aftur inn
í borgirnar eigi upptök sín hjá
neytendum. „Þetta kemur ekki frá
stjórnmálamönnum eða borgar
yfirvöldum á hverjum stað held
ur beint úr grasrótinni og byrjar
þar vegna umhverfisáh
 rifa bæði
vegna langra flutni ngsl eiða en
einnig vegna þess að hefðbundin
landbúnaðarframleiðsla reiðir sig
mjög á eldsneyti. Erlendis er mik
ið rætt um þann tímapunkt þeg
ar jarðarbúar standa ekki lengur
undir olíuframleiðslunni og hún
minnkar og minnkar en einnig
er um siðfræðileg spursmál að
ræða. Spursmál um hvernig varan
er til komin. Hvort um þauleldi

Marjurtagarður fyrir framan raðhús í í Hamilton í Kanada. Svona
görðum er hægt að koma upp víða í þéttbýli.

sé að ræða eða aðrar óæskileg
ar framleiðsluaðferðir. Og þetta
gildir ekki aðeins um kjötfram
leiðslu na heldu r hefu r ræktu n
breyst mikið á umliðum árum.
Sem dæmi um það má nefna að
og í dag eru ræktaðar mun færri
tegundir af hveiti en fyrir hálfi
öld.“ Heiða segir að þessi stóru
umhverfisáhrif dragi vagninn í
þessari ræktunarhreyfingu. Fyrir
tilverkanað rannsókna hafi einnig
komið í ljós heimaræktunin hafi
bæði jákvæð efnahagsleg áhrif og
einnig áhrif á heilbrigði fólks. Hún
segir heimaræktunina hafa tekið
stórt stökk frá því að fólk ræktaði
eingöngu kartöflur. Grænmetis
ræktunin hafi stóraukist einkum á
grænkáli og sambærilegum græn
meti. „Hún er sá hluti ræktunar
innar sem við megum auka hvað
mest við.“

Gamli maturinn hollari
en skyndibitinn
„Ástæðan fyrir því að ég fór
að kanna þetta hér á landi er sú
að ég held að við hugu m ekki
nægil ega vel að þessu m mál
um. Okkur finnst þauleldi vera
nokku ð langs ótt og ekki stórt
vandamál í íslenskum landbún
aði. Við erum heldur ekki að fly
tja inn landb úna ða rv öru r sem
eru ræktaðar með þeim hætti. En
það eru aftur á móti hugmynd
ir um lýðheilsu sem hafa áhrif á
þessi mál hér heima og matjurta
ræktunin er einn þáttur þess að
bæta lýðheilsu landsmanna. Þar
eru greinileg tækifæri til úrbóta.
Mataræ ði ð hefu r líka mestu
áhrifi n á offituv anda nn. Gamli
Íslenski maturinn hvarf að mestu
á skömmum tíma sem var þrátt
fyrir allt mun hollari en skyndi
bitafæðið sem kom að minnsta
kosti að hluti til í staðinn. Þetta
á bæði við um börn og fullorðna.
Íslensku börnin eru samkvæmt
þessari úttekt feitari en jafnaldr
ar þeirra á Norðu rl öndu nu m
og eins er um fullorðna fólkið.
Ég er sannf ærð um að þessa r
erlendu rannsóknir eru driffjöður
jákvæðra breytinga. Staðreyndin
er að þeir sem rækta matjurtir
auka jafnan grænmetisneyslu sína
bæði á vaxtartíma og einnig utan
hans. Grænmetisneyslan verður
stærri hluti af lífsstíl þeirra. Þan
nig hefur ræktunin bein áhrif á
neysluna. Ræktendur eru líklegri
til þess að velja holl matvæli og
hreyfa sig að jafnaði meira en 30
mínútur á dag sem er ráðlagður
dagsskammtur af hreyfingu. Og
þeir búa við meira andlegt jafn
vægi og betra geðheilbrigði. Því
er eftir miklu að slægjast því það
hefur ekki verið sýnt fram á nein
neikvæð áhrif af þessu – ekki alla
vega með beinum hætti.“

Kenna þarf börnum að
borða grænmeti
Heiða segir að rætt sé um nok
kra áhrifaþætti í þessu efni. „Sá
fyrsti er að kenna börnunum að
borða grænmeti og þau geta svo
aftur haft áhrif á foreldra sína
að því leyti. Annar þáttur snýst

Heiða Aðalsteinsdóttir, landslagsarkitekt.

Fjölskylduh úsalóði r eru víða vann ýtta r. Stóru m garðf lötu m þarf
að halda við og slá með ærnum kostnaði. Hvernig væri að rækta
matjurtir á hluta þeirra.

um hvernig fólk sækir fræðslu
um næringarmál. Hvort fræðslan
berist með sjónvarpsauglýsing
um eða hvort fólk sæki ef til vill
fróðleik beint í umhverfið. Eldra
umhverfi býður oft upp á meiri
möguleika til ræktunar. Þar er
oft að finna rifsberjatré og jafn
vel karöflugarða. Þriðji þáttur
inn er síðan hvort þurfi að fara
að hugsa til baka í skipulagslegu
tilliti og þá er komið að þætti
sveitarfélaganna. Hvort þau telji
áhugavert og hagkvæmt að koma
ræktunarsvæðum fyrir í almenn
ingsr ýmu m sem fólk geti nýtt
sér. Og í fjórða lagi þarf að gera
þetta eins aðgengilegt og hægt
er og þá er komið bæði að ytra
og innra skipulagi borga, hvern
ig koma þurfi þessum möguleik
um sem víðast fyrir og gera þurfi
ræktunarsvæðin eins aðgengileg
og hægt er.“

Skólagarðar, skólalóðir
og almenningssvæði
Við þurfu m að bæta skóla
garða og efla möguleika á ræktun
í tengslum við skólalóðir. Einnig
þarf að auka ræktunarmöguleika
á svæðum þar sem fólk getur far
ið gangandi frá heimilum sínum.
Það er ekki síst við um fjölbýli
þar sem einkalóðir eru ekki til
staðar. Alrýmin eru ekki alltaf svo
vel nýtt í borgarskipulagi að ekki
megi nýta hluta þeirra til mat
jurtaræktunar. Þetta er eitthvað
sem stjórnendur borga og bæja
þurfa að láta til sín taka á næstu
árum og áratugum. Þetta á ekki
að þurfa að kosta skattgreiðend
ur neinar umtalsverðar fjárhæðir
heldur snýst spurningin um hug
arfar og hvort beita eigi skipu
lagsvaldinu til þess að skapa fólki
þessa möguleika. Ég tel að skoða
þurfi þessa möguleika þegar unn
ið er að skipulagsgerð.“

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

AUGLÝSINGASÍMI

Gómsæti í göngufæri

511 1188 & 895 8298
www.borgarblod.is
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Kristján og
Gunnar fengu
fyrsta laxinn

Laugarnar í Reykjavík

Y

Lengri

i
afgreiðslutím
*
r
a
m
í su
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Gunnar og Kristján í Kjötborg með
laxinn og Arna Dögg Einarsdóttir eiginkona Dags. Myndin var tekin
þegar borgarstjórahjónin komu færandi hendi í Vesturbæinn.

Kristján og Gunnar Jónassyn
ir, kaupmenn í versluninni Kjöt
borg, á horni Ásvallag ötu og
Blómvallagötu fengu fyrsta lax
inn úr Elliðaánum í sumar þótt
þeir yrðu ekki varir þegar þær
voru opnaðar snemma morguns
þanng 20. júní sl. Sú venja skap
aðist á borgarastjórnartíma Jóns
Gnarr að tilnefna „Reykvíking
ársins“ sem eftir það fékk það
hlutverk að renna fyrstur fyrir
lax í ánum. Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri heldur uppteknum
hætti fyrirrennara síns og voru
bræðurnir í Kjötborg tilefndir
Reykv íki ngar ársi ns að þessu
sinni því ekki var lagt í að gera
upp á milli þeirra. Laxinn var
frekar seinn til þennan morgun
og urðu þeir ekki varir. Borgar
stjóri reyndi svo á eftir þeim og
fékk lax sem hann hélt með í
Vesturbæinn og færði bræðrun
um að gjöf.
Verslun þeirra bræðra á horni
Ásvallag ötu og Blómv allag ötu
hefu r lengi veri ð eins kona r
fél agsm iðs töð í gamla Vestu r
bænum. Þegar leitað var eftir til
nefningum fyrir Reykvíking ársins
að þessu sinni komu nöfn þeirra
fljótt upp þegar ábendingar voru
skoðaðar. „Þeir bræður eru ekki
bara að þykjast vera góði kaup

maðurinn á horninu, þeir eru það
svo sannarlega,“ sagði í einni af
tilnefningunum. Þeir Kristján og
Gunna r hafa reki ð verslu ni na
Kjötborg frá árinu 1981. Krist
ján hóf rekstur þar ásamt föður
sínum. Um tíma ráku þeir ein
nig hverfisverslun við Stórholt
í Reykjavík. Í spjalli við Vestur
bæjarblaðið fyrir nokkrum árum
sögðu st þeir stundu m vera
í stöðu barþjónsins eða félags
fræðingsins eftir því hvernig á
það er litið. Margir og þá eink
um eldra fólk noti búðarferðina
til þess að spjalla og auðvitað sé
það hluti af tilverunni að sinna
þeim þætti sem gerir starfið auk
þess skemmtilegra. Þeir bræð
ur hafa haldið í ýmis gömul gildi
kaupmannanna á horninu. Þeir
eru með hverfisbúa í reiknings
viðskiptum þannig að fólk getur
sent krakkana sína út og látið þau
kvitta fyrir í stað þess að þurfa
alltaf að vera að borga með kort
um. Í gegnum tíðina hafa þeir lært
á heimilishaldið hjá viðskiptavin
unum sem er misjafnt frá einu
heimili til annars. Þegar þeir voru
inntir eftir framtíðinni svörðuðu
þeir af hógværð að þeir teldu fólk
vilja hafa búðina áfram á horn
inu því það hafi svo margar minni
búðir hætt starfsemi.

Árbæjarlaug

Vesturbæjarlaug

Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00
Föstudaga
6:30 – 20:00
Helgar
9:00 – 20:00

Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00
Föstudaga
6:30 – 20:00
Helgar
9:00 – 20:00

Laugardalslaug

Sundhöll Reykjavíkur

Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00
Föstudaga
6:30 – 22:00
Helgar
8:00 – 22:00

Mánud. – fimmtud.
Föstudaga
Laugardaga
Sunnudaga

Breiðholtslaug

Grafarvogslaug

Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00
Föstudaga
6:30 – 20:00
Helgar
9:00 – 19:00

Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00
Föstudaga
6:30 – 20:00
Helgar
9:00 – 19:00

Klébergslaug
Mánud. – fimmtud. 15:00 – 21:00
Föstudaga
15:00 – 21:00
Helgar
11:00 – 15:00

Laugarnar í Reykjavík

6:30 – 22:00
6:30 – 20:00
8:00 – 16:00
10:00 – 18:00

*Sumarafgreiðslutími gildir frá 1. júní – 31. ágúst
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Vesturbæingar Sumarhátíð í Frostaskjóli
í fjöruferð
Reykjav íku rb org bauð til
fjöruferðar sunnudaginn 13. júlí
sl. sem er þáttur í fræðsluátaki
um líff ræðil ega fjölb reytni í
Reykjavík. Farið var í fjöruna við
Skerjafjörðinn og hist við Sörla
skjól í Vesturbænum.   
Í frétt frá Reykjavíkurborg seg
ir að strandlengja Reykjavíku r
sé fjölbreytt að gerð og þar eru
margvísleg búsvæði - stórgrýtt
ar þangfjöru r, sand- og mala r
fjörur, skjólsælar leirur og sjáv
arfitjar. Lífríki fjörunnar er afar
fjölbreytt. Þar vaxa margs konar
þörungategundir, brún-, græn- og
rauðþörungar. Mest er þörunga
fjölb reytnin í grýttu fjörunum.

Áhugaverðar plöntur vaxa ofar
lega í fjörunni t.d. blálilja og fjöru
kál. Dýralífið er ekki síður fjöl
skrúðugt, sérstaklega fjölbreytt
fána hryggleysingja - kuðungar
og skeljar, krabbadýr, burstaorm
ar, skrápdýr, hveldýr, möttuldýr,
svampar og fleir tegundir. Fisk
ar finnast oft í fjöruborðinu, selir
sjást oft á sundi og síðast en ekki
síst er fuglalíf fjörunnar afar auð
ugt enda fæðuframboð fyrir fugla
mikið. Fræðsluviðburðurinn bar
heitið „fjaran iðar af lífi“ og fjöru
gestir mættu með bakka og fötur
og tóku þátt í leit og söfnun á líf
verum.

Sumarhátíð Frostaskjóls var
haldin 3. júlí sl. og var boðið
upp á fjölbreytta skemmtun. Þar
á meðal hlaup, þrautir, tónlist og
sápurennibraut.
Hátíðin hófst á fimm kílómetra

Jökluhlaupi fyrir alla aldurshópa
en eftir hádegið fóru börn og ung
lingar í ýmsa leiki inni og úti. Hátt
í þrjú hundruð börn, ungmenni
og foreldrar komu í Frostaskjól
og skemmtu sér vel. Sautján ára

sumarstarfsmenn í Frostaskjóli,
sem eru líka í ungmennahúsinu
Jöklu, skipul ögðu hát íði na og
héldu utan um dagskrárliði.

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

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Ungmennahúsið Jökla skipulagði hátíðina.

Hinrik
Valsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

rafmagn@mi.is

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

Sævar

Bíla- og bátarafmagn
Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

Öllum börnum og unglingum í Vesturbæ var boðið til sumarhátíðar.

2 0 1 4

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr
FLEIRI VÖTN ÓBREYTT VERÐ
2 0 1 4

00000

w w w. v e i d i k o r t i d . i s

www.borgarblod.is

Nei – það er ekki verið að rífa Garðastræti 21 heldur aðeins að taka þakið af því. Húsið var selt og ætlar
nýr eigandi þess að hækka það um eina hæð auk gagngerra endurbóta en það er fremur illa farið.
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Höggmyndagarður um
vantar þig
RAFVIRKJA? upphafskonur í höggmyndalist
Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

fljót og góð þjónusta

Rafspor

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

Dagur B. Eggertsson borgar
stjóri vígði á dögu nu m högg
myndag arð til minni nga r um
upphafskonur íslenskrar högg
myndalistar við hátíðlega athöfn
í suðv estu rh orni Hljóms kála
garðsins. Garðurinn hlaut nafn
ið Perlufesti að tillögu Gjörn
ingaklúbbsins. Nafnið vísar til
hringlaga afstöðu verkanna til
hvers anna rs í garði nu m, en
undirstrikar einnig   að listakon
urnar og verk þeirra eru sérstök
hvert fyrir sig, líkt og perlur sem
hafa verið þræddar upp á þráð.
Listasafn Reykjavíkur hefur haft
listræna stjórn og umsjón með
verkefninu en garðurinn er minn
isvarði um það mikilvæga frum
herjastarf sem konurnar unnu á
tímum þegar lítill skilningur var á
að þær legðu fyrir sig listsköpun.
Höggmyndirnar koma frá opin
berum- og einkaaðilum sem styrk
ja verkefnið. Listasafn Reykjavík
ur á þrjár myndir og Listasafn
Íslands leggur til tvær myndir. Þá
hefur verslunarmiðstöðin Smára
lind fært Reykjavíkurborg Haf
meyjuna að gjöf. Fjöldi fólks lagði
leið sína í Hljómskálagarðinn til
þess að vera við vígslu garðsins.
Í garðinum eru höggmyndir eftir
sex konur sem voru frumkvöðl
ar í höggmyndalist hér á landi,
þær Gunnfríði Jónsdóttur, Nínu
Sæmundson, Tove Ólafsson, Þor

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ásamt Ólöfu Pálsdóttur, myndlist
arkonu og Óðni Páli Ríkharðssyni dóttursyni Ólafar við opnun Perlu
festarinnar.

björgu Pálsdóttur, Ólöfu Pálsdótt
ur og Gerði Helgadóttur.
Í tile fni af opnu ni nni frum
flytja Gjörningaklúbburinn sex
gjörninga tileinkaða hverri högg
mynd á næstu misserum. Að lok
inni vígslu var farið í sögugöngu
í miðb orgi nni undi r leiðs ögn
Auðar Styrkársdóttur, forstöðu
konu Kvennasögusafnsins. Fyrsti
viðskomustaður var Hólavalla
kirkjugarður þar sem Sóley Tóm

asdóttir, forseti borgarstjórnar,
lagði blómsveig að leiði Bríetar
Bjarnhéðinsdóttur kvenréttinda
skörungs. Í ræðu sinni sagði Sóley
að kransinn væri fyrst og fremst
til þess að heiðra minningu Bríet
ar.  „Kransinn er á leiði  Bríetar en
hann er einnig til heiðurs öllum
þeim konum sem tekið hafa slag
inn fyrir okkur hinar og er hvatn
ing um að halda baráttunni áfram
uns fullkomnu jafnrétti er náð“.

Nesstofa

AUGLÝSINGASÍMI

- Hús og saga -

511 1188 / 895 8298

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

www.borgarblod.is

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

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

heitur matur
í hádeginu
og á kvöldin
taktu meÐ
eða

borÐaÐu á staÐnum
Alvöru matur

eða

Naumt tap fyrir Celtic í Frostaskjóli
- KR tapaði 0-4 fyrir Celtic í seinni leik liðanna í Edinborg
KR tapaði 0-1 fyrir Celtic í und
ankeppni Meistaradeild UEFA.
Callum McGregor skoraði mark
ið á 84. mínútu. Það var hlutverk
KR-inga að verjast í leiknum og
það gerðu þeir mjög vel. Þeim
gekk hins vegar illa að halda
bolta nu m og leikm enn Celti c
áttu lang oftast “annan bolta” úti
á vellinum og voru komnir um
leið upp að vítateig KR.
Stefán Logi átti frábæran leik og
bjargaði KR oft með flottri mark
vörslu. Leikmenn Celtic skutu auk
þess tvisvar í slá og einu sinni í
stöng. Celtic sótti mun meira all
an leikinn en átti ekki mörg færi
í fyrri hálfl eik. Skota rni r voru
hins vegar mun hættulegri í þeim
seinni. KR-ingum tókst sjaldan að
ógna marki Celtic. Gary átti flott
langskot á 24. mínútu en Forster
varði. Í upphafi seinni hálfleiks
fékk Emil gott færi en varnarmað
ur komst í veg fyrir skotið. Átta
mínútum fyrir leikslok skallaði
Kjartan að marki, boltinn fór í Þor
stein en smaug framhjá stönginni
vinstra megin. Gary á hrós skilið
fyrir dugnaðinn og baráttuna. En
hann var oftast einmana í sókn
KR-inga og mátti sín ekki mikils
gegn sterku m miðv örðu m, Efe
Ambrose og Virgil van Dijk.

KR-síÐan
Sund:

KR í sjötta sæti
á AMÍ
Byrjunarlið KR gegn Celtic í fyrrileik liðanna á KR-vellinum.

SundfólkKR sem tók þátt í AMÍ.

Slæmur hálftími
KR tapaði 0-4 fyrir Celtic í
seinni leik liðanna í undankeppni
Meistaradeilar UEFA. Það var vel
sloppið eftir slæman hálftíma í
byrjun leiks.
Hollendingurinn Virgil van Dijk
skoraði tvisvar eftir hornspyrnur
áður en fyrri hálfleikur var hálfnaður. Finninn Teemu Pukki bætti
þriðja markinu við á 27. mínútu
eftir hraða sókn. Pukki skoraði
fjórða markið í seinni hálfleik.
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Baldur Sigurðsson fyrirliði KR með boltann.

KR liðið varð í 6. sæti í liða
keppni þeirra 15 liða sem áttu
keppendur á síðasta hluta AMÍ
sem nýlega er lokið en KR varð
í 9. sæti í fyrra. ÍRB sigra ði
nokkuð örugglega á undan Ægi
og SH.
Þjálfararnir eru mjög ánægð
ir með sundmennina sem lögðu
sig vel fram i öllum sundum, með
góðum bætingum og héldu upp
góðri stemmningu alla helgina.
Ánægjul egt var að sja hversu
margir foreldrar komu og fylgd
ust með mótinu. Ásgeir Beinteinn
Árnason. Svava Þóra Árnadótt
ir, Tómas Magnússon og Herdís

Birna Viggósdóttir urðu aldurs
flokkameistarar í nokkurm grein
um, auk þess sem fleiri náðu
mikilbægum stigum í stigakeppni
félganna. Boðsundsveitirnirnar
attu einnig góð sund. KR er með
ungt lið sem mun án efa verða
enn sterkara með mörgum öðr
um KR-ingum sem stefna á AMÍ
á næsta ári. Þjálfararnir Berglind
Ósk. Berglind Brynjars. Kristján
J. og Siggi Dan þakka fyrir þenn
an góða endi á sundárinu. Farar
sjórar helgarinnar fá einnig miklar
þakkir fyrir helgina. Áfram KR og
gleðilegt sumar.

Fimmtíu ár frá fyrsta Evrópuleik KR Handboltaskóli KR
Fimmtíu ár verða liðin frá því
KR lék fyrsta leik íslensks félags
í Evró puk eppni 17. ágúst. Þá
mætti KR Englandsmeisturum
Liverpool en þetta var jafnframt
fyrsti leikur Liverpool í Evrópu
keppni.
Í tilefni af þessum tímamótum
afh enti Geir Þors teinsson, for
maður KSÍ, Kristni Kjærnested,
formanni knattspyrnudeildar KR
málverk. Myndina málaði Sigur
þór Jakobsson sem lék með KR
gegn Liverpool á Laugardalsvelli
árið 1964.

Í sumar er boðið uppá hand
boltaskóla á vegum KR. Skóla
tími er á milli klukkan 9 til 16.
Fyrsta námskeiðið í ágúst er
dagana 5. til 8. Annað nám
skeiðið er dagana 11. til 15.
ágúst og þriðja námskeiðið er
dagana 18. til 22. ágúst.
Þá verður boðið upp á hálfs

dagsn áms keið, fyri r og efti r
hádegi.
7 til 9 ára börn, fædd 20052007 eiga kost á námskeiði fyr
ir hádegi og 10 til 12 ára, fædd
2002 til 2004 eftir hádegi. Verð
4.000 kr. fyrir fyrstu vikuna og
5.000 fyrir þá síðari.

Mætum á völlinn í sumar
og styðjum KR til sigurs!
Geir Þorsteinsson afhendir
Kristni Kjærnested málverk
Sigurþórs Jakobssonar.
Á myndinn ver Gísli Þorkelsson
skot frá leikmanni Liverpool
og greinilegt er að Bjarni Fel
er vinstra megin í vörn KR.

Borðtennis:

Þrír KR-ingar á EM unglinga
Þrír KR-inga r léku með
íslenska unglingalandsliðinu á
EM unglinga í borðtennis, sem
fram fór í ítölsku borginni Riva
del Garda 11. til 20. júlí.
KR-ingrnir sem fóru voru Breki
Þórðarson og Skúli Gunnarsson,

sem leika í flokki drengja 16 til
18 ára og Kári Ármannsson, sem
leikur í kadett flokki 15 ára og
yngri. Kári, sem átti 13 ára afmæli
á mótinu er að leika sínu fyrstu
unglingalandsleiki en þeir Breki
og Skúli léku m.a. á EM unglinga í

fyrra. Með í för voru Einar Geirs
son, ungl ingal andsl iðsþ jálfa ri
og yfirþjálfari KR og fararstjóri
var Hlöðver Steini Hlöðversson,
KR-ingur og stjórnarmaður hjá
Borðtennissambandi Íslands.
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Vnr. 42373861
Hundabúr, svart járn,
60x43x51 cm.

8.995

kr.

Vnr. 42373805
Matarskál með skrauti.

1.295

kr.

Vnr. 42335163
Hundabúr úr járni,
hallandi, 78x48x56 cm.

9.990

kr.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm,
20 mm.

995

kr.

1.695 1.595
Vnr. 42335263
Bursti, tvískiptur.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

kr.

Vnr. 42373791
Stálskál.

1.295
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

1.295

kr.

Vnr. 42373788
Leikfang.

kr.

395

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

kr.

1.395

kr.

10 KG

2.695

kr.

JOSERA hágæða fóður, hefur mjög hátt kjöthlutfall. Kjötið er 100%
rekjanlegt frá sláturhúsi og er hæft til manneldis. JOSERA notar ekki
hveiti, soja, mjólkurvörur eða sykur í sínar vörur og þær eru framleiddar
án litar-, bragð- og rotvarnarefna.
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

facebook.com/BYKO.is

Vnr. 42308312
Kattasandur, 5 kg.

795

kr.

Vnr. 42373803
Kattasandsdallur.

Vnr. 42373795
Kattasandsskófla.

295

kr.

1.995

kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Vnr. 42331803
Hundamatur,
10 kg.

