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Viðtal við 

Daða Guðbjörnsson
myndlistamann

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

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

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080

Verslum við litla manninn
sushismiðjan

Veislubakkar
pantanir í síma 
517 3366
www.sushismidjan.is

- bls. 9
Aurora Erika

Luciano
básúnuleikari

15% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Hringbraut 119
Sími: 55 44444

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

HEIMILISMATUR ALLA DAGA
FRÁ KL. 10.00 TIL 21.00
ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐIOrganic bistro

Tryggvagötu 8 / 101 Reykjavík
Sími/Tel +354 5 11 11 18

Á fundi Hverf is ráðs Vest ur bæj ar sl. fimmtu dag á Afla granda 40, Vest ur reit um. F.v. Gísli Mart einn Bald
urs son for mað ur, Reyn ir Sig ur björns son, Heim ir Janus ar son, Sig þrúð ur E. Arn ar dótt ir fram kvæmda stjóri 
í Vest ur garði, Eld ar Ást þórs son og Hörð ur Heið ar Guð björns son, íþrótta og tóm stunda ráð gjafi Vest ur
garðs. Á fund in um var m.a. lögð fram til laga frá fé lags mið stöð inni Frosta skjóli sem fjall ar um úti eld un ar
að stöðu á Ægi síð unni. Sjá nán ar um fund Hverf is ráðs Vest ur bæj ar á bls. 3.

HverfisráðVesturbæjarvill
auknarstrætóferðirogblakvöll!
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Þorramaturinn er kominn! 

Fimmtudag – Sunnudags

17.-20. janúar, á meðan birgðir endastFimmtudag – SSSSunnudddddddddaaaaaggggggssssss

17 20 janúar á meðan birgðir endast

Lambakjöt 
Læri 1.498 kg

Hryggir 1.998 kg
Ísfugls

kjúklingabri
ngur

með 20% afslætti 



Hámarkshraðiá
Hofsvallagötu

FulltrúiVGíumhverfis-ogsam-
gönguráði, Þorleifur Gunnlaugs-
son, lagði tilá fundinefndarinnar
aðhámarkshraðiáHofsvallagötu
frá Hringbraut að Ægisíðu verði
30 km. Umhverfis-og samgöngu-
ráðsamþykktiaðvísatillögu full-
trúaVinstrigrænnaumlækkaðan
umferðarhraðaáHofsvallagötutil
samgönguskrifstofu. Eftirfarandi
bókun var lögð fram: „Umhverf-
is-ogsamgönguráðtelurnauðsyn-
legtaðdragaúrhraðaogtelurað
markmiðum30km/klsthámarks-
hraðaeigiaðveraleiðarljósíend-
urhönnungötunnar.“FulltrúarD-
lista lögðu frameftirfarandibók-
un: ,,FulltrúarSjálfstæðisflokksins
ítrekaaðþærbráðabirgðalausnir
semnúerukynntar,eigaekkiað
seinka framkvæmdum í götunni
sem boðaðar hafa verið og Jón
Gnarrborgarstjórihafði lofaðað
yrðu að veruleika á árinu 2012.
Þessi framkvæmd er millileikur,
áðuren fariðverðurút í endur-
hönnungötunarogframkvæmdir,
semþegareruorðnaráeftiráætl-
un.FulltrúarSjálfstæðisflokksins
treysta því að ekki verðið vikið
frá áformum um að gatan verði
endurhönnuð árið 2013. Ósk-
aðereftir staðfestingu frámeiri-
hlutanum á því að sá skilningur
sé réttur. Þetta var staðfest af
fulltrúum Samfylkingarinnar og
Bestaflokksins.

Breytingarágjald
skrámumáramótin

Um áramótin breyttust gjald-
skrár hjá leikskólum, frístunda-
heimilumog í skólamötuneytum.
Gjöld munu hækka í samræmi
viðsamþykktborgarstjórnarum
gjaldskrárbreytingarog frumvarp
að fjárhagsáætlun fyrirárið2013.
Leikskólagjald fyrir átta stunda
vistunverðurfráogmeð1.janúar
25.880kr.ámánuði,envaráður
24.501kr.Foreldrarsemeiga tvö
börn í leikskólaog/eðaannaðhjá
dagforeldrifááfram75%afsláttaf
námsgjaldiannarsbarnsogþriðja
barnnýtur100%afsláttarafnáms-
gjaldi.Frístundagjaldverðurfráog
með1.janúar11.940kr.ámánuði
fyrir 5 daga vistun, en var áður
11.300kr.Foreldrarsemeiga tvö
börn á frístundaheimili fá áfram
75%afsláttaf frístundagjaldiann-
ars barns og þriðja barn nýtur
100%afsláttar.Gjald fyrirmánð-
arlega mataráskrift í skólamötu-
neytiverður fráogmeð1. janúar
6.600 kr. á mánuði, en var áður
6.200 kr. Foreldrar greiða skóla-
máltíð fyrir tvö börn en önnur
njóta100%afsláttar.Eftirþessar
hækkanirverðaleikskólagjöld,frí-
stundagjöldogmötuneytisáskrift
í Reykjavík sem fyrr með þeim
lægstuílandinu.

Hundagerðiaðósk
íbúaviðUmferðar
miðstöðina

Nýlegavar lokiðvið frágangá
þremur nýjum hundagerðum í
Reykjavíksemsettvoruupptilað
mætaóskum íbúa.Gerðineruöll
um600 fermetraraðstærðmeð
1,2metrahárrigirðinguumhverf-
is og við þau hefurveriðkomið
fyrirbekkjumog ruslastömpum.
Hundagerðinvoruáverkefnaskrá
Betri hverfa í fyrra en þá sendu
íbúar inn hugmyndir sem síðan
var kosið um í opinni rafrænni
kosningu. Á skiltum sem fest
eruágerðinerhvatter tilgóðar

umgengni og vakin athygli á að
hundurinnerávalltáábyrgðeig-
andaogminntátaumskylduutan
hundagerðis. Hundaeign hefur
aukist íReykjavíkogþvíeðlilegt
að íbúar kalli eftir aukinni þjón-
ustu. Íárverðurafturkallaðeftir
hugmyndumíbúavegnaverkefna
ogkosiðmilliþeirraefþarf.Eitt
gerðið sem nýtist Vesturbæing-
umerviðVatnsmýrarvegrétthjá
Umferðarmiðstöðinni.

Vesturbæingarleiða
listaSamfylkingarinn
aríReykjavík

Fulltrúaráð Samfylkingarinnar
í Reykjavík samþykkti með lófa-
klappi framboðsliðsta flokksins
í Reykjavíkurkjördæmum í kom-
andialþingiskosningum.Listann í
Reykjavíkurkjördæminorður leið-
irÖssurSkarphéðinsson,utanrík-
isráðherra og Valgerður Bjarna-
dóttir þingmaður í 2. sæti, en í
Reykjavíkurkjördæmisuður leiðir
listannSigríðurIngibjörgIngadótt-
ir þingmaður og þingmaðurinn
HelgiHjörvarverðurí2.sæti.

Sóttumbreytingará
Bókhlöðustíg2

Áafgreiðslufundi byggingafull-
trúafyrirskömmuersóttumleyfi
tilaðstækkakjallaratilaustursog
innrétta íhonumeldhúsogveit-
ingasal fyrir40gestiogveitinga-
flokkIIenáhæðinniogundirrisi
er íbúð í húsinu sem byggt var
1882álóðinninr.2viðBókhlöðu-
stíg.

MeðfylgjandivarumsögnMinja-
safnsReykjavíkurogHúsafriðun-
arnefndar. Vísað var til athuga-
semda á umsóknareyðublaði og
bent á að grenndarkynningu er
ólokið.

Nýveröndað
Framnesvegur68

SteinunnÞórarinsdóttir, Fram-
nesvegi68hefursóttumtilbygg-
ingafulltrúaborgarinnarsamþykki
á reyndarteikningum sem fel-
ast í nýjum veröndum, stækkun
kjallaraaðhlutaundiruppruna-
leguhúsiogundir allri viðbygg-
ingunni frá 1982 ásamt tilfærslu
á nokkrum innveggjum í einbýl-
ishúsi á lóð nr. 68 við Framnes-
veg.Vísaðvar tilathugasemdaá
umsóknarblaði og málinu síðan
vísaðtilumsagnarskipulagsstjóra.

Kvisturá
Sörlaskjól78

SnorriPéturEggertssonSörla-
skjóli78hefursóttumleyfi tilað
byggja kvist á norðurhlið, svalir
ásuðurhlið1.hæðar,veröndog
hurðútígarðúrkjallaraogtilað
byggja hjólaskýli við norðurhlið
bílskúrsviðparhúsálóðnr.78við
Sörlaskjól. Útskrift úr gerðabók
embættisafgreiðslufundar skipu-
lagsstjóra frá 12. október 2012
fylgdi erindinu ásamt umsögn
skipulagsstjóradags.10.október
2012.Afgreiðsluvarfrestað.

Eftirlitmeðljósa
búnaðiökutækjaog
notkunbílbelta

Þennan mánuðinn fylgist lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu
sérstaklegameð ljósabúnaðiöku-

tækja í umdæminu. Allnokkrir
hafaveriðstöðvaðirvegnaþessa
en ýmist vantaði ljós að framan
eða aftan en ökumönnunum var
góðfúslega bent á að skipta um
perur,öryggieðaannaðþaðsem
bilaðvar.Ökumenneruhvattirtil
aðgangaúrskuggaumað ljósin
séu í lagi enda er hér um mjög
mikilvægtöryggisatriði að ræða.
Þauþurfaeinfaldlegaalltafaðvera
í lagiogekkisíst ískammdeginu.
Í janúar fylgist lögreglan líkasér-
staklegameðnotkunbílbelta.Þótt
mikilvægibílbeltasé flestumljóst
eruennmargirsemhirðaekkium
aðnotaþennansjálfsagðaörygg-
isbúnað.

SkólanefndirKvennó
ogMR

Áfundiborgarráðsvarlagtfram
bréfmennta-ogmenningarmála-
ráðuneytisins þar sem óskað er
eftir tilnefningum í skólanefndir
framhaldsskóla í Reykjavík. Til-
nefnd eru í skólanefnd Kvenna-
skólans í íReykjavíkþauEvaEin-
arsdóttir og Hermann Valsson
og í skólanefndMenntaskólans í
Reykjavík IngibjörgStefánsdóttir
ogBorgarÞórEinarsson.

Menningar–og
ferðamálaráðstyrkir
Soðiðsvið!

Lagðar voru fram umsóknir
til menningar- og ferðamálaráðs
umskyndistyrki sembárust fyr-
ir 1. desember sl. ásamt yfirliti.
Jafnframt lagt fram erindi Moz-
art hópsins dags. 27. nóvember
2012. Samþykkt var að styrkja
eftirfarandi verkefni: Arnar Egg-
ertThoroddsenv.greinasafnskr.
150.000.- , Bedroom Community
co.HildurMaralHamíðsdóttirv.
ArchitectureofLosskr.100.000.,
Borgar Magnason v. þátttöku
Reykjavík Sinfonia í The Wasp
Factory kr. 250.000.-, Icelandic
CinemaOnlineco.SunnaJónakr.
200.000.-, JónaHlífHalldórsdótt-
ir v. myndlistarsýningar í Kling
ogBangkr. 200.000.-, Soðiðsvið
co. Salka Guðmundsdóttir kr.
150.000.-,ÞorgrímurGestssonv.
dagskrá um Ásmund Sveinsson
myndhöggvara kr. 250.000.-, No
Bordersco.HaukurHilmarssonv.
TheSpiritofHipHopkr.400.000.
AukþessMozarthópurco.Laufey
Sigurðardóttirv.tónleikaáafmæl-
isdegiMozarts2013kr. 300.000.-
Sjálfsagteruþettaalltþarfarstyrk-
veitingarenóneitanlegavekjaþær
upp spurningar um þörfina, eða
menningarlegtgildiþeirra.
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H vað boðar nýárs blessuð sól segir í nýárssálmi
sr.Matthíasar Jochumssonar.Gottværiaðhúnboðaði
einingu meðal þjóðarinnar, einingu meðal þeirra sem

sitjaáAlþingiogíbæjarstjórnumendaveitirekkiafaðskapa
tiltrúalmenningsáþeimogþeirrastörfumsemþareigasæti.
BorgarstjórnReykjavíkurfórekkifimlegaafstaðeftirkosning-
arnar2010meðumboðbúsáhaldabyltingarinnarað leiðarljósi
enhefursóttsigíveðriðoghefurnúánýbyrjuðáriboðaðtil
fundarmeð íbúumborgarinnarog leitareftir tillögumfrá íbú-
umumþauverkefnisemþeirviljasetja í forgang. Ídaggefst
Vesturbæingumtækifæritilþessaðtjásigumþeirrahjartans
málvið JónGnarrborgarstjóraogembættismennborgarinn-
arogerfundurinnásalHagaskóla.Góðþátttakaáþeimfundi
kannaðmarkaverulegaverkefnihinsnýjaársíVesturbænum
tilhagsbótafyriríbúahverfisins.ÍáramótaræðuforsetaÍslands
var margt sagt sem voru orð í tíma töluð. Forseti sagði að
vissulegahefurmargt tekistvelá liðnumárumogokkurmið-
aríátttilendurreisnar,jafnvelbeturenöðrumþjóðum.Samt
mættisamstaðanverameiri,átökumoftarstilltíhófþvísundr-
ungersjaldantilfarsældar,veikirjafntþjóðirsemfjölskyldur.
Íkjölfarbankahrunsinsvarþörfinánýjumsamfélagssáttmála
settádagskráogáréttaðaðhannskyldibindaístjórnskipun.
Ýttvarúrvörviðupphafnúverandikjörtímabilsmeðtvömeg-
inmarkmiðað leiðarljósi:Nýstjórnarskráskyldibyggðásátt-
málaþjóðarinnar.Oghúnættiaðveraeinföldogskýr.Góðar
hugmyndirbirtustsvoítillögumstjórnlagaráðsognjótamarg-
arvíðtæksstuðnings.Nýákvæðiumréttþjóðarinnartilaðkre-
fjastatkvæðagreiðsluumhinstærstumál,ótvíræðþjóðareign
áauðlindum,aukiðsjálfstæðidómstólaogvíðtækarimannrétt-
indi–allterþettaogmargtannaðtilbóta.Þvíermiðuraðnú
umáramótinblasirviðaðumræðanumnýjastjórnarskráer
áýmsanháttkomin íöngstræti. Í staðsamstöðuumsáttmál-
anngeisadjúpstæðardeilurogvirtir fræðimennviðháskóla
landsinshafaáréttaðaðmargtséóskýrtogflókiðítillögunum.
Forsetiáréttaðiaðviðbúumaðríkulegumauðlindum,njótum
góðra tengslaviðallarþjóðir, eigummenntað fólká flestum
sviðum;höfumsýnthvernignýsköpunogframtakssemi,tækni
og menning eru hreyfiafl framfaranna. Við njótum arfleifðar
kynslóðasemfærðuokkurífremsturöð,gerðumenntun,heil-
brigðiogvelferðallraaðaðalsmerki,treystusjálfstæðiogsess
Íslands í samfélagi þjóða heims. Okkur eru allir vegir færir,
tækifærinviðsérhvert fótmálogmeðsamstöðuöðlumstvið
aukiðafltiluppbyggingar.Þaðerverkefnihinsnýjaárs,skylda
okkarviðæskulandsins.

Þessi orð forseta ætti þjóðin öll að hugleiða í upphafi
kosningaárs.

     Geir A. Guð steins son

Hvereruverkefni
hinsnýjaársí
Vesturbænum?

Vesturbæingar

- Nú sameinast Vesturbæingar 
um að hreinsa og henda 

öllu flugelda- og skotterturusli 
næst sínu heimili –

JANÚAR 2013

AUGLÝSINGASÍMI 511 1188 - 895 8298
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GERUM
REYKJAVÍK 
ENN BETRI!

Jón Gnarr borgarstjóri mun funda með íbúum í öllum hverfum borgarinnar 
í tengslum við verkefnið Betri Hverfi. Farið verður yfir verkefni síðasta árs 
og óskað eftir hugmyndum að nýjum verkefnum til að bæta íbúahverfin í 
Reykjavík auk þess sem óskað verður eftir samráði við íbúa um eftirfylgni 
verkefna.

Laugardalur Mánudagur 14. janúar kl. 17.00 Laugalækjarskóli

Árbær Miðvikudagur 16. janúar kl. 17.00 Árbæjarskóli 

Vesturbær Fimmtudagur 17. Janúar kl. 17.00 Hagaskóli.

Háaleiti - Bústaðir Mánudagur 21. janúar kl. 17.00 Réttarholtsskóli

Breiðholt Þriðjudagur 22. janúar kl. 17.00 Gerðuberg

Miðborg Miðvikudagur 23. janúar kl. 17.00 Ráðhúsi Reykjavíkur

Grafarholt – Úlfarsárdalur  Fimmtudagur 24. janúar kl. 17.00 Sæmundarskóli

Kjalarnes Fimmtudagur 24. janúar kl. 20.00 Klébergsskóli

Hlíðar Mánudagur 28. janúar kl. 17.00 Kjarvalsstaðir

Grafarvogur Þriðjudagur 29. janúar kl. 17.00 Gufunesbær

ÍBÚAFUNDIR MEÐ BORGARSTJÓRA 
Í ÖLLUM HVERFUM

www.betrireykjavik.is Reykjavíkurborg

Hverfisráð Vesturbæjar fund
aðiísíðustuvikuaðAflagranda
40, Vesturreitum. Hverfisráð
fundar að jafnaði einu sinni í
mánuðiog tekurákvarðnir sem
sendir frá sér ályktanir sem
snertahverfiðogvelferðþeirra
sem í Vesturbænum búa. Rætt
var um Ægisíðubrenna á þrett
ándanumogerHverfisráðmjög
ánægt með þrettándabrennuna
og skipulagið í kringum hana.
Allir þeir sem komu að skipu
lagninguogundirbúningfámik
iðhrósfyrir.

Rædd var tillaga frá Hverfis-
ráðiVesturbæjarumaðskoraá
Strætó bs. um að skoða leið frá
Skerjafirði að æfingasvæði KR.
Hversfisráð Vesturbæjar vill að
skoðuð verðu sú leið að tengja
saman og bæta strætósamgöng-
ur fráSkerjafirðiaðæfingasvæði
KR.Hverfisráðbókaðieftirfarandi
sem sent verður á Strætó bs.:
,,Hverfisráð Vesturbæjar óskar
eftir því að Strætó bs reikni út
hvað ný strætóleið, sem myndi
tengja saman Skerjafjörð og
æfingasvæðiKRámilli kl. 14.00-
18.00 myndi kosta og hvernig
slík leiðgæti legið.”Rættvarum
blakvöll við Sundlaug Vestur-
bæjaren íbúi íVesturbævill að

skoðað verði að endurbæta bla-
kvöll við Sundlaug Vesturbæjar.
Hverfisráð bendir viðkomandi á
aðsendahugmyndinainnáBetri
Reykjavík  þar sem íbúar geta
kosiðumblakvöllinn.

Lögð var fram til umræðu til-
laga frá félagsmiðstöðinniFrosta-
skjóli sem fjallar um útieldunar-
aðstöðuáÆgisíðunni.Hverfisráð
bendir Frostaskjóli á að senda
tillögunainnáBetriReykjavíkog
vill ráðið benda á grillaðstöðu í

Nauthólsvíkinni og Hljómskála-
garðinum.Villhverfisráðbendaá
fleiriopinsvæðiíVesturbæogað
metiðséhvarslíkaðstaðahent-
aðibestfyriríbúahverfisins.

Hverfisráðminnti í lokfundar-
insá fundmeðborgarstjórasem
verður í kvöld, fimmtudag 17.
janúarkl. 17.00 íHagaskóla.Þar
geta íbúarkomiðmeðtillögurað
bættriaðstöðuíVesturbælíktog
fólkhefurkomiðmeðábendingar
innávefnum,,BetriReykjavík.”

HverfisráðVesturbæjarvill
strætóferðirfráSkerjafirðiíKR
ogblakvöllviðsundlaugina

Horft til vesturs eftir Hofsvallagötunni.

SALON REYKJAVÍK

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101  REYKJAVÍK
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 KYNNIR HÁRLIT ÁN AMMONÍAKS, PARABENS, 
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Daði Guð björns son 
mynd list a mað ur var 
að mála stof una hjá 
sér heima á Brunn
stígn um í gamla Vest

ur bæn um þeg ar tíð inda mað ur sló 
á sím ann til hans skömmu fyr ir 
jól. „Ég var að ljúka við að mála 
hurð ina því list mál ar ar mála líka 
hús veggi og hurð ir,“ sagði Daði 
sporsk ur á hin um enda lín unn
ar en sam þykkti síð an að fá sér 
morg un göngu upp á Lauga veg og 
hitta tíð inda mann á Glæt unni. 
Kom inn þang að tveim ur dög um 
síð ar fór hann að velta fyr ir sér 
list mál ur um fyrr og nú og leit 
nokk uð íbygg inn yfir ex presso
kaff ið sem hann haf ið val ið sér að 
drekka. „Hér áður fyrr lagði fólk 
oft leið sína á vinnu stof ur mynd
list ar manna. Skoða hvað þeir voru 
að gera og rabba um dag inn og 
veg inn, líf ið og til ver una. Nú er 
þetta breytt. Nú fer sala á mynd
verk um eink um fram hjá list muna
söl um og í gall er í um. Ég sakna 
þessa tíma og lista menn eiga ekki 
að vera rag ir við að bjóða fólki 
á vinnu stof ur sín ar. Ég er með 
vinnu stofu í tengsl um við heim
ili mitt á Brunn stígn um og hefði 
mikla ánægju af því að fá fólk 
þang að. Ég er ekk ert að af saka 
draslið. Það fylg ir þessu starfi – er 
hluti af því.“

Talið berst að því hvort mál ara
list in hafi ver ið hon um í blóð bor in 
frá upp hafi. Hann neit ar ekki að svo 
kunni að vera. „Ég byrj aði að mála 
sem ung ling ur. Hef ver ið á bil inu 
12 til 13 ára þeg ar ég gerði fyrstu 
mynd irn ar. Ég átti við les blindu að 
stríða og ég held að þetta teng ist 
henni að ein hverju leyti. Þeir sem 
eru les blind ir skynja um hverf ið oft 
með mynd rænni hætti en aðr ir og 
það skýr ir af hverju marg ir mynd
list amenn hafa átt við les blind una 
að stríða. Ég veit ekki hvort þessi 
tengsl hafa ver ið rann sök uð til 
hlýt ar en vit und in teng ist oft hinu 
mynd ræna með sterkara móti þeg
ar les blind an get ur haml að að nýta 
sér skrif að an texta til fulls.“ Daði 
seg ist alltaf haft áhuga á öll um list
um og þrátt fyr ir les blind una hafi 
hann náð góð um tök um á texta og 
skrif að tals vert um tíma. „Ef við 
blönd um tölvu tækn inni inn í þetta 
þá varð ég strax Makka mað ur þeg
ar tölv urn ar komu. Makk inn hafði 
mun mynd rænni að komu en hin
ar kerf is lægu PC vél ar og það er 
eng in til vilj um að fel st ir sem fást 
við hönn un og mynd vinnslu nota 
Machin tos tölv ur. Það býr meiri 
þrí vídd ar hugs un að baki þeirra.“  

Vildi ekki að ég yrði 
lista mað ur  

Daði var far inn að mála á fullri 
ferð fyr ir og um tví tugt. Hann sótti 
einnig nám. Var við nám við Mynd
list ar skól ann í Reykja vík á ár un um 
1969 til 1976, við mynd lista deild 

Mynd lista og hand íða skóla Ís lands 
frá 1972 til 1976 og við Rijk saka
demie van Beeld ende Kunst en í 
Amster dam í Hollandi 1983 til 1984. 
„Ég var svo óhepp inn eða lík lega 
frem ur svo hepp inn að fað ir minn 
vildi ekki að ég yrði lista mað ur. 
Hann seldi Vísi þeg ar hann var 
strák ur og Kjar val borg aði strák un
um krónu fyr ir blað ið á með an aðr
ir borg uðu 20 aura. Hon um fannst 
eng in hygg indi fel ast í því þótt gott 
væri að fá um far maurana og hann 
ákvað fyr ir sig að lista menn væru 
ekki góð ir fjár mála menn. Ann að 
sem olli því að hann vildi ekki að 
við bræð urn ir fær um á lista braut
ina kom til af því að hann starf aði 
sem tog ara skip stjóri og var því oft 
lít ið heima. Hann sakn aði fjöl skyld
unn ar og fjöl skyldu lífs ins og vildi 
að við störf uð um við eitt hvað sem 
gæfi okk ur kost á að vera heima. 
Því fór ég að læra hús gagna smíði 
hjá Helga Ein ars syni frænda mín um 
sem síð ar var með gall erí neð ar
lega við Skóla vörðu stíg inn. Ég varð 
því hús gagna smið ur að boði föð ur 
míns og ég sé eft ir á að það var 
ágætt fyr ir mig að læra þetta.“ 

Þurfti að læra ögun 
Ég var bæði svo lít ið of virk ur og 

líka klaufi og við hús gagna smíð ina 

æfð ist ég í hand verk inu sem hef
ur kom ið sér vel fyr ir mig í mynd
list inni. Þetta kom sér einnig vel 
á náms ár un um því ég gat grip ið í 
smíð ina á sumr in og unn ið dá lít
ið fyr ir mér með mynd list ar nám
inu. Þurfti ekki að eyða eins mikl um 
tíma í brauð strit og ann ars hefði 
orð ið. Nei – ég smíða ekki leng ur. 
Ekki einu sinni heima en hef þó 
gam an af að pússa hús gögn in,“ seg
ir Daði sem kveðst hafa far ið beina 
leið í Mynd lista og hand íða skól ann 
eft ir að hafa slopp ið úr smíða nám
inu. 

„Ég var þar sem ýms um sem hafa 
orð ið þekkt ir á lista svið inu. Guð
mundi Oddi Magn ús syni eða Goddi 
sem nú er pró fess or við Lista há
skól ann og Egg ert Pét urs syni sem 
kunn ast ur er fyr ir blóma mynd
ir sín ar. Eft ir nám ið hér heima fór 
ég til Amster dam og var eitt ár við 
nám í graf ík. Það reynd ist mér mjög 
vel.“ Daði seg ir að sig hafi aldrei 
skort hug mynd ir. „Sköp un ar gáf an 
hef ur alltaf ver ið á fullri ferð en mig 
skorti ákveðna ögun í vinnu brögð
um sem ég lærði á aka dem í unni. 
Mynd list ar mönn um er ekk ert síð ur 
nauð syn legt að læra að aga sig en 
öðr um. Ög un in get ur ekk ert gert 
ann að en bætt vinnu brögð in. Hún 
bjarg aði því að ég gat far ið að vinna 
við list ina.“     

Að færa á hærra plan  
Daði fór að vinna á fullu við 

mynd list ina eft ir að hann kom 
heim og einnig að halda sýn ing ar. 
Fyrstu sýn ing una hélt hann ásamt 
Tolla,Tuma Magn ús syni, Pétri 
Magn ús syni, Rögnu Her manns dótt
ur og fleir um í Nor ræna hús inu 
1983. Þá þeg ar var hann byrj að ur 
að nota þann stíl sem hef ur ein
kennt verk hans í gegn um tíð ina. 
Í V. heft inu af Lista sögu Ís lands er 
fjall að um Daða og þar kem ur fram 
að tal að var um hann sem tíma
móta mann. Hann kveðst hafa byrj
að að mála ex pressjón ísk ar mynd ir 
um 1980 eða fyr ir rúm um þrem ur 
ára tug um. „Gunn ar Kvar an hef ur 
orð ið það þannig að ég hafi kom
ið með lát um inn í lista sög una. En 
ég hef ver ið að þróa þetta mynd
mál og það hef ur orð ið blíð ara með 
ár un um. Ég segi stund um að ég sé 
að gera eins og Lax ness – að reyna 
að færa það sem ég er að gera upp 

á hærra plan en skáld ið varð frægt 
fyr ir að hafa vilj að lyfta um ræðu
þætti sem hann tók þátt í á hærra 
plan þeg ar hon um fannst um ræð
an far in að lit ast um of af póli tísku 
dæg ur þrasi.“ 

Ódysseif ur og Kalipso 
Í um sögn um um sýn ing ar Daða 

má líta ýmis um mæli. Í um sögn 
um sýn ingu hans á Kjar vals stöð
um seg ir með al ann ars að lit rík og 
ærsla full mál verk hans hafi not ið 
mik ill ar lýð hylli og séu vel þekkt 
með al al menn ings. Hann seg ir að 
skraut ið og flúr ið í verk um sín
um megi rekja til ein hvers kon ar 
barokkstíls. Í til efni af opn un þess
ar ar sýn ing ar gaf Opna út bók, 
ríku lega skreytta mynd um og með 
texta eft ir Rögnu Sig urð ar dótt ur 
rit höf und og list gagn rýn anda. Þar 
seg ir að sýn ing in sé inn blás in af 
hin um mikla kvæða bálki Hómers 
um hrak far ir og hetju dáð ir Ódys
seifs, sem talið er að gerst hafi um 
1200 f.Kr. Ódysseif ur stefn ir heim 
á leið eft ir fall Tróju borg ar. Sjáv ar
guð inn Póseidon er hon um reið ur 
og aftr ar för hans og Ódysseifi er 
hald ið í gísl ingu hjá gyðj unni Kalip
so um ára bil. Daði seg ir að upp lýs
inga flæð ið sé orð ið svo hratt. Mun 
hrað ar en þeg ar hann byrj aði að 
mála. „Ég held að sér staða mín hafi 
opn að mér ákveðna leið í mynd
list inni. Þetta er auð vit að nokk urt 
karla grobb en er þó stað fest í lista
sög unni.“ Kon an hef ur oft ver ið 
áber andi í mynd um Daða sér stak
lega fram an af. Hann seg ir konu
tákn ið oft hafa flækst fyr ir menn
ing arma fí unni eins og hann orð ar 
það. Fólk átt aði sig ekki á þessu 
gyðju tákni. Sum ir vildu tengja það 
við póli tík.“ 

Stund ar Sa haja yoga 
„Ég var ekki nógu sós íal ísk ur,“ 

held ur Daði áfram. En ég er að 
verða krati aft ur. Fram sókn ar ára
tug ur inn svo kall aði gerði mig að 
sjálf stæð is manni. Þá sátu þess ar 
fram sókn ar vinstri st jórn ir sem 
mér fannst ekki á réttri leið. Líf
skoð an ir manna koma gjarn an fram 
í mynd list inni. En trú ar legi tónn inn 
er einnig áber andi. Trú ar leg mynd
list er lit uð af kaþ ólsku mon arki 
en það sem ég er að gera á frem

ur skylt við búdd isma og indíána
kultúr. Þessi kultúr sem kem ur oft 
frá frum stæðri þjóð um er ekki eins 
bæld ur und ir til tekna menn ingu 
eða hug mynda kerfi sem tengj ast 
valda stofn un um. Hinn kven legi 
kraft ur í mynd list inni teng ist búdd
ism an um en krist in bók stafs trú hef
ur hafn að hon um. Fyrstu mál ar arn
ir sóttu fyr ir mynd ir til kristn inn ar. 
Jesú var ein aðal fyr ir mynd mynd
list ar manna en Páll post uli breytti 
þess ari ásýnd kristn inn ar. Byggði 
valda stofn un úr henni.“ 

Daði teng ist íhug un og hef
ur stund að Sa haja yoga um ára
bil en það merk ir það sem ger ist 
sjálf krafa eða er með fætt. „“Sa haja 
yoga fel ur í sér sjálfs sprottna and
lega vakn ingu sem ger ir ein stak
lingn um kleyft að tengj ast sjálfri 
al heimsorkunni. Það er góð leið til 
þess að flétta sam an hug ar fars lega 
til finn ingu og and lega líð an. Þetta 
er ekki fræði leg skil grein ing held ur 
raun veru leg lífs reynsla, áþreif an
leg og sí breyti leg. Mér fannst ég 
þurfa á ein hverri end ur nýj un að 
halda og þá hófst leit sem end aði 
í  Sa haja yoga. Þetta hef ur vald
ið ýms um breyt ing um hjá mér og 
með al ann ars þeirri að ég hef nán
ast ekki smakk að vín í nokk ur ár. 
Ég gerði ekk ert mark visst í þá veru. 
Löng un in bara hvarf smám sam an. 
Nei  ég er ekki far in að kyrja,“ seg ir 
Daði að spurð ur „en við för um með 
möndr ur á Sanskrít sem er tungu
mál með góð um hrynj anda og því 
ákaf lega heppi legt til bæna máls því 
möndr un ar eru í raun ekk ert ann að 
en bæn ir.“ 

Byggð með lif andi mann lífi 
í fram tíð inni 

„Vest ur bær inn já,“ seg ir Daði eft
ir að hafa náð sér í glas af vatni. 
„Ég hef aldrei ann ars stað ar ver ið. 
Var reynd ar í nokk ur ár í Skerja
firði norð an flug vall ar veg ar ins og 
sá hluti telst alla vega til Vest ur bæj
ar ins. Nú er ég búin að vera í 12 ár 
á Brunn stígn um. Ný lendugat an og 
Brunn stíg ur inn eru með elstu borg
ar hlut um í Reykja vík. Ef við fær um 
100 ár aft ur í tím ann væri þetta eins 
og að vera í Aust ur stræt inu miðju. 
Frá mér er ör skammt í gamla hafn
ar svæð ið sem er í upp bygg ingu 
og er að verða mjög skemmti legt. 
Ég sakna Dan í els slipps. Það hefði 
frem ur átt að láta hann standa en 
stóra slipp inn. Þeg ar er ver ið að 
úða stóru skip in fýk ur máln ingar úð
inn þannig að betra er að færa bíl
inn upp á Vest ur götu. Dan í els slipp
ur inn með tré báta hefði pass að 
mun bet ur inn í það um hverfi íbúa 
og ferð þjón ustu sem er að mynd
ast við gömlu höfn ina. Það er líka 
gam an að fylgj ast með því hvern ig 
gam alt og nýtt er að taka hönd um 
sam an á þessu svæði. Hvern ig nýtt 
skipu lag bland ast við gömlu sér
kenni legu lóð irn ar sem tóku mið af 
salt fisks þurrk un inni. 

Þeg ar menn voru með salt fisk
inn sem heims bú skap og þurrk
uðu hann við hús dyrn ar hjá sér. 
Þær liggja við hlið nýja tím ans. 
Og það sem er að ger ast í ver búð
un um í Örf is ey er æv in týri lík ast. 
Þeg ar Loft ur Ólafs son tann lækn ir 
bjó þarna kall aði hann það gjarn
an slippsslöm mið en því mið ur féll 
hann frá áður þess ar góðu breyt
ing ar sem enn er ekk lok ið hófust. 
Mér líst verst á rétt trún að ar kirkj
una sem á að rísa á þessu svæði. 
Full ur um burð ar lynd is sé ég ekki 
hvern ig hún á að falla inn í þetta 
um hverfi. Fer líki byggt eft ir fyr ir
mynd um úr rúss neskri bygg inga
list ar sögu. Hún pass ar ekki þarna 
frem ur en gamla Morg un blaðs höll
in í Að al stræt ið.“ Daði seg ir að af 
Ný lendu göt una og ná grenni megi 
rekja sögu Reykja vík ur að hluta. 
„Og nú er sag an að end ur taka sig. 
Með þeim breyt ing um sem hafa 
átt sér hef ur þetta um hverfi geng
ið í end ur nýj un líf daga. Ég sé fyr
ir mér byggð með lif andi mann lífi 
í fram tíð inni.“
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Byggð með lif andi mann lífi í fram tíð inni

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

Daði Guð björns son mynd list a mað ur á Brunnstígnum.



5VesturbæjarblaðiðJANÚAR 2013

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

FJÓRIR NÝIR DELUXE RÉTTIR Á MATSEÐLI
– ÞÚ VERÐUR AÐ SMAKKA
Wagyu/Kobe nautakjöt
Wagyu/Kobe nautafillet með grilluðum portobello-
sveppum og sultuðum rauðlauk

Villisvín
Villisvínafillet með hvítlauks-kartöflumús, butternut 
squash, Piquillopapriku og chorizosósu

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

Risahörpuskel
Pönnusteikt risahörpuskel með „brenndu" blóm-
kálsmauki, þurrkuðum serranoteningum og 
súkkulaði-balsamiksósu

SPENNANDI NÝJUNG Til í takmörkuðu magni.

Tapas
Deluxe

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.

Mik il  stemm ing var við 
Þrett ánda brenn una við Ægi
síðu á síð asta degi jóla, en þá 
fór fram ár leg brenna á veg um 
for eldra fé lag anna í Vest ur bæ í 
sam starfi við Þjón ustu mið stöð 
Vest ur bæj ar og KR. 

Líkt og und an far in ár var byrj
að við KR heim il ið og voru þar 

sung in nokk ur lög und ir stjórn 
Guð mund ar Stein gríms son ar sem 
spil aði und ir á harm on ikku. Gísli 
Mart einn Bald urs son for mað ur 
Hverf is ráðs Vest ur bæj ar sagði 
nokk ur orð við nær stadda en svo 
var lagt af stað í skrúð göngu að 
Ægi síð unni í fylgd lög reglu og 
nem enda úr Haga skóla sem leid

du göng una með kyndl um. Þeg
ar að Ægi síð unni var kom ið var 
kveikt í brenn unni sem sjald an 
eða aldrei hef ur ver ið eins stór á 
þrett ánd an um. Fjöldi fólks mætti 
á brenn una,hafa sjald an ver ið flei
ri, en vel á ann að þús und manns 
var þarna sam an kom in. Fram
kvæmd in var til fyr ir mynd ar hjá 

for eldra fé lög un um og Þjón ustu
mið stöð Vest ur bæj ar und ir stjórn 
Harð ar Heið ars Guðbjörnssonar. 
Auk þess að horfa á brenn una 
eða syngja við harm on ikku leik 
gat fólk gætt sér á heitu kaffi og 
kakói sem Frosta skjól var með til 

sölu í skúr á svæð inu.
For eldra fé lög in og Þjón ustu

mið stöð in vilja færa öll um þeim 
að il um og fyr ir tækj um sem á ein
hvern hátt studdu þenna við burð 
bestu þakk ir.

Brennu stemmn ing á Ægi síð unni á Þrett ánd an um

Fjöldi manns mætti á brenn una. Og svo var ungviðið auðvitað með gleraugu til varnar augunum.
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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

,,Ég hef alltaf haft svaka lega 
gam an af því að syngja, og var 
stund um köll uð söng fugl inn þeg
ar ég var í leik skóla. Svo fór ég 
að læra söng þeg ar ég var níu 
ára í söng og leik list ar skól an
um Söng list í Borg ar leik hús inu,” 
seg ir Mar grét Stella Kalda lóns, 
12 ára Vest ur bæ ing ur í 8. bekk 
Haga skóla, sem var val in jóla
gest ur Björg vins 2012 og vakti 
verð skuld aða at hygli á jólatón
leik un um í Laug ar dals höll fyr ir 
frá bæra söng hæfi leika og fág
aða, hisp urs lausa og skemmti
lega fram komu. Þess má geta að 
Magga Stella er barna barn tón
skálds ins Sig valda Kalda óns.

,,Söngurinn er mitt helsta
áhugamálogéggrípöll tækifæri
semgefasttilaðsyngjaenéghef
aldreisungiðmeðkór.Mérfinnst
svogamanaðgeraþaðseméger
aðgera ídagsvoþaðerenginn
tími fyrir kóra. Ég get ekki valið
eitthvaðsemmérfinnstskemmti
legastaðsyngja,þaðereiginlega
skemmtilegt að syngja allt, þó
aðallegapoppenminnaklassík,
jazzeðaeitthvaðannað.

- Þú barst sig ur úr být um í keppn-
inni ,,Jóla stjarna Björg vins 2012” 
og komst fram á tón leik un um 
í Laug ar dals höll. Kom það þér á 
óvart að vinna keppn ina?

,,Mammaogpabbihvöttumig
tilaðtakaþáttíkeppninniogmér
fannstþaðmjögskemmtilegt.Það
komméráóvartaðvinnaþvíþað
var þarna fullt af krökkum sem
voru að syngja mjög vel. Ég var
eiginlega rosalega hissa! Svo er
skemmtilegt að syngja jólalög,
maðurkemst í svogott jólaskap.
Þettavarmikil vinnaogæfingar
fyrirtónleikanasvoégþurftiaðfá
svolítiðfríískólanum.Þaðfékkst,
það samglöddust mér allir inni
lega íHagaskóla,ogauðvitaðer
égmjögþakklátfyrirþað.”

Aldrei ver ið eins 
stressuð

- Það var troð fullt af fólki í Laug-
ar dals höll, mörg þús und manns, 
var það ekki svaka lega stressandi?

,,Ég hef aldrei á ævinni verið
svona stressuð, ég skalf þarna
baksviðs áður en tónleikarnir
hófust.Þegarég fór innásviðið
fórþaðaðmestuafmérog fyrir
seinni tónleikana leið mér mun
betur.Égvarbarahugsaumþað
semégætlaðiaðgera,syngjamitt
prógram,ekkertannaðkomstað
í mínum huga þó ég vissi auð
vitaðaföllu þessu fólkiúti í sal
sem mundi hlusta og fylgjast
meðmér.Enþettavarsvakalega

skemmtilegt, ég væri til að gera
eitthvaðsvonaaftur.”

- Ertu að hugsa um mennta þig 
frek ar í söng?

,,Égferörugglegaeitthvaðann
að þegar þessu lýkur í Sönglist
og svoerégþegarákveðin í að
komast íháskóla íAmeríkuþeg
aréghef lokið stúdentsprófi, en
ég stefni á að komast í Verslun

arskólann. Ég ætla ekki bara að
læra söng í Ameríku þó ég fari
kannskiílistaháskóla.”

Magga Stella segist ekki hafa
mikinnáhuga ídagáaðsyngja í
óperu enkannski verði þaðeih
vern tímann í framtíðinni. Hún
segist vilja skoða það mjög vel
efhennistæði tilboðaaðsyngja
með popphljómsveit en ekkert
slíkteríundirbúningi.

- Þú ert barna barn tón skálds ins 
Sig valda Kalda lóns. Hef urðu ver ið 
að syngja eitt hvað af þeim mörgu 
lög um sem afi þinn samdi?

,,Ég hef ekki verið að gera
mikiðafþví enmér finnstþessi
lög hans afa mjög falleg en
þetta er öðruvísi tónlist en ég
hef áhuga á í dag. Nú er ég að
fara að huga að því að taka
þátt í söngkeppni Samfés en
þar skiptir einnig máli látbragð
og framkoma auk söngsins,”
segirMargrétStellaKaldalóns.

Stefn ir að því að kom ast
í lista há skóla í Am er íku

Heima í stof unni á Greni meln um.

MargrétStellaKaldalónsvaktiverðskuldaðaathyglisem
jólagesturBjörgvins

Mar grét Stella Kalda lóns á 
svið inu í Laug ar dals höll.

Þeg ar horft er á nóta og tog
veiði skip ið Júpit er ÞH frá 
Þórs höfn í slipp frá þessu sjón
ar horni mætti halda að það 
væri uppi á Mýr ar göt unni. 
Svo er auð vit að ekki, en fram
an við skip ið er Icelanda irhót
el ið Mar ína, en einmitt ná lægð 
skipa í slippn um hef ur gert 
hót el ið mjög vin sælt meða 
er lendra ferða manna, og und
ir strik ar á hér lend is býr mik il 
fiski manna þjóð. 

Júpíterersmiðaður1978,oger
meðsíldar,kolmunnaogmakríl
kvóta.Þettasvæðihefurveriðað
takamiklumog jákvæðumbreyt
ingumundanfarinár,enbreyting
arnar undirstrika ekki síst sam
spil hafnarinnar við miðborgina
semeríþægilegugöngufæri.Hús
insemsjástámyndinni,og flest
tilheyra Nýlendugötunni, hafa
sumhverkomistíendurnýjunlíf
daga,enbeturmáefdugaskal.

Júpít er ÞH nán ast 
á Mýr ar göt unni!

Þorra blót á Vest ur götu 7 
við upp haf Kyndil messu

Þorra blót verð ur hald ið í 
fé lags mið stöð eldri borg ara 
að Vest ur götu 7 föstu dag inn 1. 
febr ú ar nk. og hefst kl. 13.00. 

Veislustjóri verður Gylfi
Ægisson sem mun örugglega
taka lagið sjálfur. Jóhannes
K r i s t j á n s s o n  e f t i r h e r m a

skemmtir, Karlakórinn Kátir
karlarsyngurundirstjórnGylfa
Gunnarssonar og hljómsveit
MarinósBjörnssonar leikur fyr
irdansi.Þaðverðurþví feikna
stuð á Vesturgötunni þennan
föstudagseftirmiðdag.

Karla kór inn Kát ir karl ar skemmt ir á þorra blót inu að Vest ur götu 7.
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Við hvetjum íbúa borgarinnar til að huga að trjágróðri í görðum sínum. 
Vel sprottin tré eru augnayndi en gætum þess að gróðurinn seilist ekki 
út á gangstéttir og stíga. 
Umferðarmerki þurfa að sjást vel og trjágróður má ekki byrgja 
götulýsingu. Skólabörn, hjólreiðafólk og aðrir vegfarendur þurfa að 
komast leiðar sinnar og eins er mikilvægt að snjómoksturstæki geti 
hindrunarlaust rutt snjó af gönguleiðum.

Tökum höndum saman – og hugsum út fyrir garðinn, 
snyrtum trén svo að leiðin sé greið allt árið!

Gerum 
leiðina greiðari
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facebook.com/linsan.is

40% afsláttur af umgjörðum
17. - 19. janúar

greiðsludrei�ng í boði

Þrjár kon ur sem búa á Afla
granda 40, fara dag lega nið ur í 
fé lags mið stöð ina Vest ur reiti og 
spila Horna fjarð armanna. Þetta 
eru þær Magda lena Thorodd
sen sem er Vest firð ing ur, af 
Barða strönd inni, Helga Jóns
dótt ir sem er Þing ey ing ur, frá 
Ing veld ar stöð um í Keldu hverfi 
og Ár nes ing ur inn Guð rún Ein
ars dótt ir sem flutti í bæ inn úr 
Gnúp verja hreppi.

Hornafjarðarmannihefurverið
einkennismerki Humarhátíðar í
gegnumárinoghefurveriðmjög
vinsæll. Spilið er eitt afbrigði
mannaspils og sagt er að séra
Eiríkur Helgason í Bjarnanesi sé
höfundur af því upprunalega.
Spilið er þriggja manna spil og
notaðurervenjulegurspilastokk
ur. Spilaröðin er venjuleg, ásinn
erhæsturnemaínóló,þáerhann
lægstur. Ígjöfer fyrstdregiðum
hver skuli gefa. Sá sem dregur
hæsta spilið er í forhönd og sá
sem situr honum á hægri hönd
gefurfyrstur.Gefiðersólarsinnis

á hefðbundinn hátt, fyrst fjögur
spil ímannannogsíðanþrjúspil
áhvernspilara.Manninn færþá
sextánspil enhvernspilari tólf.

Ekkimástokkamannannoglögð
eráherslaáaðspilin í ramman
umséíþeirriröðsemgefiðer.

Spila Horna fjarð armanna 
á hverj um degi!

Þær Magda lena Thorodd sen, Helga Jóns dótt ir og Guð rún Ein ars dótt
ir nið ur sokkn ar og ein beitt ar við að spila Horna fjarð armanna, enda 
mik ið al vöru mál, eða hvað?

Vesturreitir:
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Íslandsmót barna í skák fór
fram í Rimaskóla laugardaginn
12. janúar sl.Það fórvel á því
aðkeppendurværu64enda64
reitir á taflborðinu.Mennta- og
menningarmálaráðherra setti
mótiðumleiðoghúnlékkóngs-
peðinu fram um tvo reiti fyrir
NansýDavíðsdóttur.

Í stuttu ávarpi vék Katrín Jak
obs dótt ir að því að skák mætti 
vel kenna í öll um skól um eins og 
aðr ar grein ar, ætti þar fullt er indi 
og vís aði um leið til starfs hóps á 
veg um ráðu neyt is ins sem mun 
kort leggja skák kennslu í grunn
skól um á Ís landi og fara yfir rann
sókn ir sem sýna fram á ágæti 
skák iðk un ar fyr ir nem end ur.  
Ís lands meist ari varð Vign ir Vatn
ar Stef áns son í Kópa vogi. Grunn
skól ann á Hellu. Jón Jör und ur 
Guð munds son í 4. bekk Granda
skóla sem tefl ir fyr ir KR var í 4. 
sæti.

Jón Jör und ur seg ist hafa lært 
mann gang inn þeg ar hann var 5 til 
6 ára, en það voru mamma hans, 
pabbi, frænka og afi sem vöktu 
áhuga hans sem nú hef ur skil að 
sér í bráð efni leg um skák manni.

,,Það er rosa lega gam an að tefla 
og ég reyni að tefla við sem flesta. 
Ég les stund um skák bæk ur, og ég 
sæki æf ing ar hjá Tafl fé lagi Reykja

vík ur og hjá KR. Mér finnst bestu 
skák menn irn ir hafa ver ið Kar pov 
og Fischer, en fyrsta skák bók in 
sem ég eign að ist var um skák ir 
Kar povs. Það er gam an að tefla, 
og mjög gam an að fórna drottn
ingu til þess að geta mát að þann 
sem mað ur er að tefla við. Ég er 

auð vit að í Granda skóla þar sem 
mér finnst gam an í öll um grein
um, mest í stærð fræði, en svo er 
ég í fót bolta hjá KR, læri á gít ar í 
tón lista skól an um DoR eMi. Þetta 
er allt skemmti legt,” seg ir þessi 
fjöl hæfi Vest ur bæ ing ur.

,,Gamanaðfórnadrottningu
tilaðgetamátað!”

Jón Jör und ur Guð munds son við skák borð ið þar sem hann hef ur náð 
eft ir tek ar verð um ár angri.

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Jón Jör und ur Guð munds son varð í 4. sæti á Ís lands móti 
barna í skák:

NemendurúrTjarnarskólavoru
sigursælir íRaunveruleikLands-
bankans fyrir 10. bekk skólaár-
ið2012-2013.Raunveruleikurinn
er gagnvirkur hermileikur og
hannaður sem fjármála- ogneyt-
endafræðsla fyrir efstu bekki
grunnskóla. Smiðjan í Tjarn-
arskóla náði bestum árangri í
bekkjarkeppninni. 

Í keppni ein stak linga bar Aníta 
Sif Ei ríks dótt ir í Tjarn ar skóla sig
ur úr být um, Dan í el Berg mann 
Svein björns son einnig í Tjarn ar
skóla hreppti ann að sæt ið og Hel
ena Hrönn Har alds dótt ir nem andi 
í Hraun valla skóla í Hafn ar firði varð 
í þriðja sæti. Alls tóku þátt rúm
lega 1.000 nem end ur úr 42 skól
um um land allt. Raun veru leik ur inn 
hófst þann 15. októ ber sl. og stóð 
yfir í fjór ar vik ur. Í Raun veru leikn
um fá nem end ur að kynn ast þeim 
ákvörð un um sem ein stak ling ar 
þurfa að taka í líf inu, ss. að stunda 
nám, leita sér að vinnu, leit ast 
við að ná end um sam an á þeim 
laun um sem bjóð ast á al menn um 
vinnu mark aði og bregð ast við því 
sem á daga þeirra dríf ur. Í Raun
veru leikn um eru mæld ar ýms ar 
hag stærð ir í sam fé lag inu líkt og 
um al vöru væri að ræða, t.d. verð
bólga, at vinnu leysi og sparn að ur.

Meðaltekjurhafaaukist
milliára

Töl fræði úr Raun veru leikn um 
býð ur upp á skemmti leg an sam
an burð við raun veru leik ann. Með
al laun í sam fé lagi Raun veru leiks
ins voru  389.086 krón ur sam an
bor ið við 359.752 krón ur árið áður 
og voru strák ar ör lít ið tekju hærri 
með tæp 392.000 krón ur í tekj ur 

að með al tali en stelp ur með rúm
ar 385.000 krón ur. At vinnu leysi 
sveifl að ist nokk uð á með an keppn
inni stóð en var 5,04% í lok leiks 
en fór mest í rúm 12%. Þess má 
geta að at vinnu leysi á Ís landi í 
októ ber 2012 var 4,5% og að stæð
ur í lok Raun veru leiks ins því ekki 
svo ólík ar raun veru leg um að stæð
um á Ís landi. Í Raun veru leikn um 
fædd ust 1.913 börn á spil un ar tíma
bil inu og hef ur barns fæð ing um 
fækk að eft ir að boð ið var upp á að 
kaupa getn að ar varn ir árið 2011. 

Vin sælasta var an sem kepp end ur 
leiks ins gátu keypt var lottómiði 
en keypt ir voru 21.211 mið ar á spil
un ar tíma bil inu. Getn að ar vörn og 
kett ling ur voru einnig eft ir sókn ar
verð ar vör ur.

Með al eign á spari reikn ingi í lok 
spil un ar tím ans var 359.071 krón ur 
en var 295.473 krón ur árið 2011.  
Raun veru leik ur inn hef ur hlot ið 
verð laun Nor rænu ráð herra nefnd
ar inn ar sem besta náms efn ið á 
þessu sviði.

NemendurTjarnarskóla
sigruðuíRaunveruleiknum

Sig ur veg ar ar í bekkj ar keppni Raun veru leiks ins – Smiðj an úr Tjarn ar skóla.

WHAT DO I WANT TO SAY? 
AM I SAYING IT?
Fjögurra vikna myndlistarnámskeið þar sem við könnum 
hverju við viljum koma til skila og hvernig það tekst.

Námskeiðið verður haldið á sunnudögum frá 10. febrúar 
til 3. mars kl. 11.00-15.30 (hádegishlé frá kl. 13.30-14.00).

Staður: Norðurpóllinn-leikhús, Sefgörðum 3 við Gróttu, 
Seltjarnarnesi.

Verð kr. 25.000:-.

Allar upplýsingar og 
bókanir í síma 8635041.

Takmarkaður fjöldi.

Ath. að kennsla fer 
fram á ensku.

www.borgarblod.is
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Heilsulindir í Reykjavík 

Fyrir
líkama
og sál

opnar 
snemma
í öllum 
veðrum

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

Aur ora Erika Luciano.

Aur ora Erika Luci ano spil ar í Skóla hljóm sveit 
Vest ur bæj ar og Mið bæj ar:

AuroraErikaLucianoernem-
andi í 7. bekk Grandaskóla og
spilar á básúnu í Skólahljóm-
sveitVesturbæjarogMiðbæjar.
Hún byrjaði í september 2009.
Húnsegiraðáhuginnhafikvikn-
að þegar kennarar við hljóm-
sveitina hafi komið í skólann
og spilað á ýmis hljóðfæri sem
leikið er á í hljómsveitinni. Þá
hafihúnákveðiðað fáumsókn-
arblað,en framaðþvíhafihún
ekkihaftneinnsérstakanáhuga
áaðfaraítónlistarnámenþarna
hafi áhuginnkviknað.Húnseg-
irþaðvafasamtaðhúnhafisótt
umnám ívenjulegum tónlistar-
skólahafiþetta tækifærigengið
henniúrgreipum.

,,Okk ur sem erum í Granda
skóla stóð til boða að sækja um 
að spila á basúnu, þver flautu eða 
klar inett og ég valdi básúnu þar 
sem mun lengri biðlist ar voru á 
þver flautu og klar inett. Mamma 
og amma og afi höfðu áhyggj ur af 

því að þetta væri of stórt hljóð
færi fyr ir mig, en í byrj un mun aði 
bara um 5 cm á minni hæð og 
básún unn ar. En mér hef ur aldrei 
þótt hún neitt þung. Ég er mjög 
ánægð með val ið og finnst þetta 
mjög gam an.

Nú er ég kom in í elstu sveit ina 
og á síð asta sumri fór um við til 
Spán ar á lúðra sveita mót ná lægt 
Barcelona, það var mjög gam an. 
Við vor um eina sveit in frá Ís landi 
en það voru sveit ir frá hin um 
Norð ur lönd un um. Svo er hald ið 
hér á landi lands mót á tveggja 
ára fresti sem er mjög gam an að 
taka þátt í, en ég hef bæði far ið til 
Vest manna eyja og Sel foss á svo
leið is mót.”

- Hvað finnst þér skemmti leg ast 
að spila?

,,Af því að það eru bara blást
ur hljóð færi og slag verk í sveit inni 
tak mark að það svo lít ið val ið svo 
ekki eru spil uð nein klass ísk verk 

þó það væri auð vit að hægt, en 
við erum að spila ýmis skemmti
leg popp lög fyr ir utan svona 
göngu lög sem reyna á að ganga 
líka í takt ef við vær um t.d. að 
spila í skrúð göngu. Þeg ar við 
erum kom in í 10. bekk hætt um 
við í lúðra sveit inni en ég hef ekk
ert pælt í því hvort ég vil halda 
áfram að spila í ann ari lúðra sveit 
ef ég fengi inn göngu.”

Bróð ir Aur oru er byjað ur í 
Skóla hljóm sveit Vest ur bæj ar og 
Mið bæj ar, er í svo kall aðri mið
sveit, og eru systk in in stund um 
að æfa sig sam an, en hann er nú 
með nót ur sem syst ir hans þekk
ir vel. Það hljóm ar því stund um 
mik ill lúðra þyt ur á Selja grand an
um, heim ili þeirra systk in anna. 
Aur ora bind ur ekki tón list ar
iðkun ina við að spila á básúnu, 
því hún syng ur í Stúlkna kór Nes
kirkju og Skóla kór Granda skóla.

,,Mjöggamanálúðrasveitar
mótiskammtfráBarcelona”

Sorphirðan í Reykjavík var-
ar fólkviðaðhenda leifumaf
flugeldumí ruslatunnur.Kaup-
endur flugelda eiga að fara
sjálfir með umbúðir og aðrar
leyfar í endurvinnslustöðvar
Sorpu.

Reikn að var með að á bil
inu 800 til 900 tonn um af flug
eld um og skott ert um hafi ver
ið sprengd upp í kring um ára
mót in. Skott ert ur njóti vin sælda 
með al al menn ings og því er lík
legt að víða standi tóm ir tertu
kass ar á ný árs dag, en ekki að 
kass arn ir séu enn víða um miðj
an jan ú ar mán uð. Meg in regl an 
ætti að vera sú að al menn ing
ur hreinsi sjálf ir sitt nán asta 
um hverfi eft ir flug elda sýn ingu 
og fari með leyfarn ar í Sorpu.

Leyfarafskottertumog
flugeldumáflotiumallaTjörnina

Það get ur ver ið ann mörk um háð að nálg ast þetta rusl á 
Reykja vík ur tjörn, en betra að gera það áður en allt frýs fast.
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Á nýju ári hef ur frí stunda
heim il ið Drauma land lagt 
áherslu á að virkja barna lýð ræði 
í dag legu starfi með börn un um. 
Strax á fyrstu dög um árs ins var 
börn un um boð ið upp á að taka 
þátt í kosn ing um þar sem kos
ið var um mat seð il og dag skrá 
barn anna. Hug mynd in hef ur 
lengi ver ið tengt frí stunda starfi 
í borg inni en þetta mun vera í 
fyrsta skipti sem frí stunda heim
il ið Drauma land tek ur þetta 
skref og býð ur börn un um uppá 
að kjósa al far ið um sína dag skrá 
og mat seð il. 

Kosningin fór þannig fram að
yngri börnin fengu að haka við
þrjáhluti afáttasemþeimþótti
skemmtilegastaðgera.Þeimstóð
til boða að kjósa úr öllum þeim
smiðjum sem þeim hefur staðið
tilboðaívetur.

Smiðju kosn ing hjá 1. og 2. bekk
•Matarsmiðja-50
•Skartgripasmiðja-26
•Spilasmiðja-21
•Útivera -21
•Perla-17
•Enska-14
•Tónlistarsmiðja-10
•Listasmiðja-10

Smiðju kosn ing hjá 3. og 4. bekk
•Matarsmiðja-16
•Stelpuklúbbur-16
•Skartgripagerð-9
•Listasmiðja-7
•Dans- 5
•Perla-5
•Tálga-4
•Annaðfékkfærriatkvæði

Eldrihópurinn,börnsemeru í
þriðjaogfjórðabekk,kusueinnig
en þau fengu aukna ábyrgð í
kosningunum og kusu bæði um
matseðilinná frístundaheimilinu
ogdagskráfyrireldrihópinn.Eins
og hjá yngri hópnum kusu þau
umalltþaðsemþeimhefurstað-
ið til boða hingað til í vetur og
voruvinæslustu atriðin valinog
settádagskrá.

Vonir standa til að þessi leið
verði að einhverskonar hefð í
Draumalandi og börnin læri því
smám saman hvernig kosninga-
kerfiðvirkiogafhverjuþaðborgi
sig að nýta sinn kosningarétt.
Margir áttu mjög erfitt með að
veljasmiðjureðahreinlegavildu
ekki taka þátt í kosningunum
og var þeim þá auðvitað frjálst
að sleppa því en reynt var að
útskýra fyrir hverjum og einum
afhverjuþaðværimikilvægtað
allirlétusínaskoðuníljós.Ímat-
arkosninguhjá3.og4.bekkfengu
píturflestatkvæði,síðanskonsur.

Barnalýðræðiíheiðri
haftáDraumalandi

VinnusamirkrakkaráDraumalandi.

Tölu leik ur inn Tony Hawk 
3 er mik ið spil að ur í Frosta. 
Ný lega gróf starfs mað ur Frosta 
upp tölvu leik sem snýst um að 
gera list ir á hjóla bretti til að 
safna stig um. Leik ur inn er frá 
ár inu 2001 og ólst starfs mað ur 
upp við hann. 

Unglingarnir sem núna eru í
Hagaskólahafaveriðáaldrinum
2-4áraþegarleikurinnkomútog
þvíumalgjöranforngripaðræða

íþeirraaugum.Eftiraðleikurinn
fékkaðveratilsýnisísmástund
byrjuðu nokkrir að prufa sig í
honum. Ídageroftast röðallan
daginnþarsemtveiraðilarspila
ámótihvortöðrum í tværmín-
útur og sá sigrar sem fær fleiri
stig. Þessi forngripur hefur því
slegið aldeilis í gegn hjá okkur
ogkrakkarnir fengiðsmá innsýn
í tölvuleiki fortíðarinnaráðuren
internetiðslóígegn.

Frosti–TonyHawk

Tím an lega fyr ir jól, eða 13. 
des em ber sl., var hald inn hinn 
ár legi jóla mark að ur jöl skyld
unn ar í Frí stunda mið stöð inni 
Frosta skjóli. Líkt og fyrri ár rann 
ágóð inn til styrkt ar Rauða kross 
Ís lands. 

Börninúr frístundaheimilunum
Frostheimum,Selinu, Skýjaborg-
um og Undralandi, 10-12 ára úr
FrostaogunglingarnirúrFrosta,
höfðu undirbúið markaðinn af
mikilli eljusemiogvarafrakstur-
innglæsilegur.KrakkarúrFrost-
heimumsáuumsölunaogstóðu

sigmeðmikilliprýði.Mikill fjöldi
fólks mætti og verslaði ýmsan
jólavarningsemvaráboðstólum.

Öllum sem þarna komu, bæði
krakklarnirogþeirfullorðnusem
komu til að versla sem og aðr-
ir, fannst afar notalegt að eiga
svona stund saman í desember,
skömmu fyrir jólin, gæða sér á
heitu súkkulaði og piparkökum,
um leiðog lagtvargóðumálefni
lið.Þaðríkti sannkölluð jólagleði
íFrostaskjóliþennanfimmtudags-
eftirmiðdagískammdeginu.

Sannkölluðjólagleðiá
jólamarkaðifjölskyldunnar
íFrostaskjóli

Þaðvarfjölbreyttúrvaljólavarningsáboðstólum.

FrostiætlarískíðaferðtilDalvíkur

Skíðaiðkunerskemmtileg
íþróttogoftskapastskemmtilegt
félagslegtengslmilliþáttakenda

íslíkumferðum.

Dag ana 20  22. febr ú ar nk. 
ætl ar Frosti að fara í hina ár legu 
skíða ferð. Að þessu sinni verð ur 
far ið til Dal vík ur. 

Einsog í fyrraþáerskíðaferðin
settásamatímaogvetrarleyfieru
íHagaskólasemauðveldarferðalag
ímiðriviku.Ífyrrafóru55krakkar
meðFrostaáSiglufjörðogheppn-
aðist sú ferð frábærlega. Ungling-
arnirvorusér sérogsinni félags-
miðstöðtilsóma.
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Full trú ar Sjálf stæð is flokks ins 
hafa lagt fram til lögu í íþrótta 
og tóm stunda ráði Reykja vík ur 
um að efnt verði til við ræðna 
við Knatt spyrnu fé lag Reykja vík
ur (KR) um upp bygg ingu frjáls
í þrótta að stöðu í Vest ur bæn um. 
Slík að staða eigi m.a. að þjóna 
frjáls í þrótta deild KR, sem tók til 
starfa um ára mót in eft ir langt 
hlé. Kjart an Magn ús son, borg
ar full trúi Sjálf stæð is flokks ins, 
vill að Reykja vík ur borg meti í 
sam ráði við KR hvort hægt sé 
að koma slíkri að stöðu fyr ir á 
fé lags svæði KR eða í ná grenni 
þess, t.d. á tún inu við Sund laug 
Vest ur bæj ar.

,,Í framhaldi af slíku staðar-
vali verði ráðist í hönnun frjáls-
í þróttavall ar og kostnaður
metinn við gerð hans og hugs-
anlega áfangaskiptingu. Ekki
þarf að vera kostnaðarsamt að
koma slíkri aðstöðu fyrir utan
húss en líklegt er að hún verði
vel nýtt af frjálsíþróttafólki úr
KR og öðrum. Mikill uppgangur
er í frjálsum íþróttum um þess-
ar mundir og það færist í vöxt
að við þjálfun í öðrum grein-
um sé mælt með frjálsíþrótta-
iðkun samhliða til styrkingar
og fjölbreytilegrar áreynslu,“
segirKjartanMagnússon.

Sterkhefðfyrirfrjálsum
íVesturbænum

Kjartan minnir á að frjáls-
ar íþróttir eiga sér ríka hefð í
Vesturbænum enda hafi frjáls-

íþróttadeild
KR lengi vel
verið ein öfl-
ugasta deild
félagsins og
lagt drjúgan
skerf til hins
m a r g f r æ g a
frjálsíþrótta-
vorshérlend-
is. ,,Á þeim
t í m a  h a f ð i
KRáaðskipa
frjálsíþrótta-
m ö n n u m  á
heimsmæli -
kvarða, t.d.
Gunnari Huseby, sem varð tví-
vegisEvrópumeistari í kúluvarpi
og Íslandsmeistari í kringlukasti
og sleggjukasti, og Torfa Bryn-
geirssyni, semvarEvrópumeist-
ari í langstökki, Íslandsmeistari
í stangarstökkiog frábærsprett-
hlaupari. Melavöllurinn var
aðal æfingasvæði deildarinnar
en eftir að hann var lagður nið-
ur, fjaraði smám saman undan
starfi hennar. Nú vinnur öflug-
ur hópur að því að endurvekja
deildina og hefur það framtak
nú þegar hlotið góðar viðtökur
meðal barna og unglinga í Vest-
urbænumenaðstöðuskortir.Ég
vonast því til að hugmyndir um
frjálsíþróttaaðstöðu íVesturbæn-
um hljóti brautargengi,” segir
Kjartan Magnússon. Afgreiðslu
tillögunnar var frestað til næsta
fundaríþrótta-ogtómstundaráðs
Reykjavíkurborgar.

Viljafrjálsíþróttaað
stöðuíVesturbæinn

Jón Gnarr borg ar stjóri stend
ur fyr ir íbúa fund um í öll um 
hverf um Reykja vík ur dag ana 
14. – 29. jan ú ar nk. Fund irn ir 
eru hluti af verk efn inu Betri 
Hverfi en frá og með  mánu
deg in um 14. jan ú ar geta Reyk
vík ing ar sett inn hug mynd ir að 
alls kyns smærri verk efn um, 
ný fram kvæmd um og við halds
verk efn um, sem ætl að er að 
bæta íbúa hverfi borg ar inn ar. 
Tek ið er á móti hug mynd um á 
sam ráðsvefn um Betri Reykja
vík á und ir vefn um Betri Hverfi.  
Fund ur inn með Vest ur bæ ing um 
er í dag, fimmtu dag inn 17. jan ú
ar kl. 17.00.

Í fyrra bárust hátt í 400 hug-
myndirfráborgarbúumumverk-
efni í hverfunum. Reykjavíkur-
borg hyggst enn á ný verja 300
milljónumtil svokallaðrahverfa-

potta og geta íbúar hverfanna
komið með hugmyndir að verk-
efnum og síðan kosið um þær í
rafrænum íbúakosningum sem
haldnar verða dagana 14. – 19.
mars nk. með sama hætti og í
fyrra. Á fundunum mun borgar-
stjórifarayfirverkefnisíðastaárs
sem nú hafa verið framkvæmd
í hverfunum auk þess sem ósk-
að verður eftir hugmyndum að

nýjum verkefnum til að bæta
íbúahverfin í Reykjavík.  Einnig
verðuróskaðeftirþví á fundun-
umaðíbúargefikostásértilað
fylgja eftir hugmyndunum frá
byrjuntilframkvæmdar.Íförmeð
borgarstjóra verða æðstu emb-
ættismenn Reykjavíkurborgar.
Fyrirkomulagiðverðurþannigað
borgarstjóri mun taka til máls,
síðan verður fyrirspurnatími en
svogefstfólkikosturáþvíaðsetj-
astniður,ræðamálinogskránið-
ur hugmyndir sem verða settar
framínafniíbúafundannaíhverju
hverfi.

Borgarstjóri fundar með mið-
borgarbúum í Ráðhúsi Reykja-
víkur þriðjudaginn 22. janúar
nk. kl. 17.00. Íbúar Vesturbæj-
ar og Miðborgar eru hvattir til
að mæta á þessa fundi og gera
góðaborgbetri.

Borgarstjórimeðíbúafund
síðdegisídagíHagaskóla

Hagaskóli. Kjartan
Magnússon
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokks.

Sl. mánu dag var und ir rit að ur samn ing ur milli 
Mennta og menn ing ar mála ráðu neyt is ins og Sam
taka fjár mála fyr ir tækja um átak og að gerð ir til 
að efla fjár mála læsi í grunn og fram halds skól um 
lands ins. 

Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmála-
ráðherraogHöskuldurÓlafsson,formaðurSamtaka
fjármálafyrirtækjaskrifuðuundirsamninginníHaga-
skólaenskólinnereinnfjögurragrunnskólasemeru
tilraunaskólar í fræðslunni. Samstarfþessaraaðila
hefur staðið frá miðju ári 2011 en þá skipaði ráð-

herrastýrihóptilþessað fjallaum fjármálafræðslu
ígrunnskólum.Bundnarerumiklarvonirviðaðsú
tilraunakennslasemnúeraðhefjastleiðiíljóshvar
þessarifræðslusébestkomiðfyrirískólakerfinuog
aðniðurstöðurtilraunannaskiliséríbetraskipulagi
ogbetranámsefni.SFFfjármagnaverkefniðmeðþví
aðborgalaunverkefnastjóraognámsefnisgerð.Fjár-
málafræðslaá sér talverðahefð íHagaskóla.Edda
KristínHauksdóttirhefurkenntfjármálsemvalgrein
í9.og10.bekk,aukþesssemRaunveruleikurLands-
bankansvarðupphaflegatilinnanveggjaskólans.

SamningurumátakífjármálalæsiundirritaðuríHagaskóla

Granda

%
afsláttur

199kr.
stk.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Goði
Lyfrarpylsa, ósoðin 599 kr.

Blóðmör, ósoðin 499 kr.

3990kr.
Kuldi

2490kr.
Stóra Disney heimilisréttabókinAÐEINS Á

GRANDA– úrval af mat, heimilis-

 og smávörum!

99 kr.

mARKAÐuR

opIÐ
10-20

ALLA DAGA
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Ágæti Vest ur bæ ing ur! Við í 
Sam fylk ing unni göng um stolt til 
kosn inga næsta vor. Rík is stjórn 
Jó hönnu Sig urð ar dótt ur hef
ur tek ist á við erf ið ar að stæð ur 
í rík is fjár mál um með skýrri for
gangs röð un í þágu vel ferð ar 
og mennta kerf is ins. Við höf um 
minnk að bil ið á milli ríkra og 
fá tækra og var ið kjör þeirra sem 
minna hafa með því að leggja 
meira á breiðu bök in.

Fjár lög árs ins 2013 sýna best 
þann ár ang ur sem við höf um náð 
og í þeim má sjá skýra for gangs
röð un jafn að ar manna. Aukn ar 
tekj ur af auð lind um í al manna
eign, ábyrg efn hags stjórn og stöð
ug ur hag vöxt ur gera mögu legt að 
auka stuðn ing við fjöl skyld urn ar 
í land inu. Fæð ing ar or lofs greiðsl
ur hækka strax á næsta ári og 
fæð ing ar or lof ið verð ur lengt í 12 
mán uði í áföng um til árs ins 2016. 
Greiðsl ur til barna bóta eru hækk
að ar og einnig til húsa leigu bóta 
en það er í sam ræmi við nýja hús
næð is stefnu. Nýja stefn an fel ur 
í sér fleiri val kosti en sér eigna

stefn una með auknu fram boði 
á leigu hús næði á við ráð an legu 
verði í ná lægð við þjón ustu og 
al menn ings sam göng ur. Bygg
ing hátt í 300 náms manna í búða í 
Vatns mýr inni er í anda nýju stefn
unn ar. Ríki og Reykja vík ur borg 
hafa ver ið mjög sam stíga í hús
næð is mál um og meiri hlut inn í 
Reykja vík er með metn að ar full ar 
áætl an ir um fjölg un lít illa og með
al stórra leigu í búða mið svæð is í 
borg inni.

Fjár lög in fela einnig í sér áhersl
ur jafn að ar manna í at vinnu sköp
um. Tryggt hef ur ver ið fjár magn 
í fjár fest inga á ætl un Rík is stjórn
ar inn ar og fram lög til fjár fest inga 
aukast um rúm lega 10 millj arða 
króna strax á næsta ári. Þar af 
fara um fjór ir millj arð ar af veiði
gjaldi í sam göngu úr bæt ur, sókn
ar á ætl an ir lands hluta og tækni
þró un ar sjóð. En 6 millj arð ar 
króna af arði af rík is eign um verða 
nýtt ir í fast eigna verk efni eins og 
Hús ís lenskra fræða við Há skóla 
Ís lands og fang elsi á Hólms heiði, 
græn ar áhersl ur í at vinnu sköp un, 

upp bygg ingu 
f e r ð a  þ j ó n 
ustu og skap
andi grein ar. 
Mark mið ið er 
auk in fjár fest
ing og fjölg un 
starfa, sem 
hef ur já kvæð 
áhrif á hag
vöxt og styrk
ir tekju grunn 
rík is sjóðs.

K o s n  i n g 
arn ar næsta 
vor snú ast 
um hvort við 
vilj um halda áfram á leið jafn að ar
manna til auk ins jöfn uð ar, fé lags
legs rétt læt is og verð mæta skap
andi at vinnu upp bygg ing ar með 
fjöl breytt um störf um. Við í þing
flokki Sam fylk ing ar inn ar ósk um 
þér og fjöl skyldu þinni far sæld ar 
á nýju ári.

SigríðurIngibjörgIngadóttir
þingkonaSamfylkingarinnar
íReykjavíkurkjördæmisuður

Fjárlöginfelaísér
áhersluríatvinnusköpun

Í októ ber 2010 var gef in út við bragðs á ætl un um 
skipu lag áfalla hjálp ar á Ís landi sem hluti af skipu lagi 
al manna varna.  Er áætl un inni ætl að að segja fyr ir um 
skipu lag og stjórn áfalla hjálp ar þeg ar um al manna
varna á stand rík ir eða er yf ir vof andi.  Í kjöl far ið vara 
sett ur af stað sam ráðs hóp ur um áfalla hjálp á höf uð
borg ar svæð inu og eru í hópn um full trú ar frá Rauða 
Krossi, kirkju, heilsu gæslu, lög reglu og vel ferð ar sviði 
Reykja vík ur borg ar.  

Áfalla hjálp í Reykja vík er stórt og um fangs mik ið 
verk efni ef til kem ur og í ljósi þess var í sam starfi 
full trúa heilsu gæslu, kirkju og vel ferð ar þjón ustu sem 
sæti eiga í sam ráðs hópi um áfalla hjálp á höf uð borg ar
svæð inu ákveð ið að mynda áfalla ráð í hverf um borg
ar inn ar, Við bragð steymi í Vest ur bæ.  Áfalla ráð in eða 
Við bragð steymi eru stofn uð til að skipu leggja verk efni 
til lengri tíma í sam ræm ið við skipu lag áfalla hjálp ar 
en geta einnig kom ið að verk efn um til skemmri tíma.  
Skil greind ur var rammi utan um starf ráð anna í sam
starfi full trúa kirkju, heilsu gæslu og vel ferð ar þjón ustu 
í hverf um borg ar inn ar og í sam starfi við al manna varn
ar deild rík is lög reglu stjóra og sér fræð inga LSH.

Gert er ráð fyr ir að áfalla ráð in/við brag steym in verði 
vikj uð komi til stórra áfalla svo sem nátt úru ham
fara eða slysa. Í Reykja vík eru mynd uð sex áfalla ráð, 
skipt eft ir þjón ustu hverfa skipt ingu Reykja vík ur borg ar.  
Verk efni áfalla ráða er að sinna sér hæfð um stuðn ingi 
til lengri tíma en taka einnig þátt í skyndi hjálp.  Verk
efni áfalla ráða er að fylgj ast með ástandi eft ir hópslys 
eða al manna varna á stand.  Áfalla ráð in skipu leggja 
stuðn ing og nýta bjarg ir heilsu gæslu, vel ferð ar þjón
ustu og kirkju.  Hlut verk ráða er fyrst og fremst þekk
ingaröfl un, upp lýs inga öfl un og miðl un og skipu lag 
og að leita eft ir björg um ef á vant ar.  Með ferð/ stuðn
ingi er vís að inn í reglu lega þjón ustu eins og hægt 
er.  Áfalla ráð geta einnig skipu lagt stuðn ing vegna 

ein stakra áfalla í hverf um.  Mik il væg ur þátt ur í starfi 
áfalla ráða er tengsla mynd un milli full trúa stofn ana í 
hverf um og tengsla mynd un við áfallateymi sem fyr ir 
eru í stofn un um.  Áfalla ráð in þró ast eft ir þörf um hver
fa en hafa sam ráð við önn ur teymi í öðr um hverf um til 
að tryggja sam hæf ingu við bragða og þekk ing ar flæði á 
milli starfs manna.  

Und an far ið ár hef ur ver ið starf andi Við brag steymi 
í Vest ur bæ.  Hlut verk Við brag steym is Vest ur bæj ar er 
að leið beina og veita starfs mönn um í hverfi stuðn ing 
í úr vinnslu áfalla.  Stuðla að mark vissri vinnu og með
ferð áfalla mála sem upp koma í Vest ur bæ Reykja vík ur.  
Sál ræn skyndi hjálp bygg ist á ár ang urs rík um að ferð um 
sem má nota á ör ugg an og fljót leg an hátt til að meta 
stöðu ein stak linga sem hafa lent í stór slys um eða 
ham för um.  Til gang ur þess ar ar vinnu er að draga úr 
upp námi sem vill verða eft ir al var legt áfall og þannig 
stuðla að betri að lög un til skemmri og/eða lengri tíma.  

Lögð er áhersla á að all ar stofn an ir hafi full nægj andi 
og ít ar lega áætl un um við brögð við áföll um og tryggt 
sé að hver stofn un hafi tengil ið við Við bragð steymi 
Vest ur bæj ar.  Við bragð steymi Vest ur bæj ar áætl ar 
við bragð steymi/áfallateymi á hverri stofn un inn an 
Vest ur bæj ar Reykja vík ur eða við bragð steym is full trúa 
sem er tengilið ur stofn un ar inn ar við Við bragð steymi 
Vest ur bæj ar.  Mark mið tey manna er að hafa yf ir sýn 
yfir við bragðs á ætl an ir stofn ana sem og að tryggja að 
unn ið sé eft ir þeim áætl un um.  Teymið trygg ir að starf
stað ir þar sem áfall verð ur fái ávallt þann stuðn ing 
sem þörf er á.  

Með sterku net verki sem tryggt er með sam vinnu 
full trúa úr teym um stofn anna er ætl un in að vera 
starfs mönn um og íbú um inn an Vest ur bæj ar öfl ug ur 
stuðn ing ur eins lengi og þörf er tal in.  Við bragð steymi 
Vest ur bæj ar mynd ar net í kring um þær stofn an ir sem 
starfa inn an Vest ur bæj ar og trygg ir að rétt ar og við eig
andi upp lýs ing ar ber ist til tengla hverr ar stofn anna og 
einnig beit ir það sér fyr ir kynn ingu á efni sem teng ist 
áfalla hjálp.  Við bragð steymi Vest ur bæj ar hvet ur ein
nig stofn an ir inn an Vest ur bæj ar til að halda reglu leg ar 
æf ing ar, bæði til þess að bregð ast við nátt úru ham för
um og /eða öðr um ham för um.

Viðbragðsteymi
Vesturbæjar

SigþrúðurErlaArnardóttir
Framkvæmdastjóri
ÞjónustumiðstöðvarVesturbæjar

Betri rólu vell ir, að gengi að fjör
um og að gengi gang andi og hjó
landi eru með al þeirra verk efna 
sem íbú ar í Vest ur bæ völdu og 
komust til fram kvæmda í tengsl
um við verk efna val Betri hverfi í 
fyrra.  Íbú ar sendu fyrst inn hug
mynd ir sem síð an var kos ið um 
í op inni raf rænni kosn ingu. Það 
kem ur lík lega ekki á óvart en ósk
ir íbúa í Vest ur bæn um beindust 
þannig eink um að bættu um hverfi 
og úti vist ar mögu leik um, en einnig 
völdu þeir betri jóla skreyt ing ar! 
Óska verk efn in sem unn in voru í 
Vest ur bæn um eru þessi:

1. Rólu völl ur við Ný lendu og 
Vest ur götu var end ur bætt ur en 
skipu lag ger ir ráð fyr ir götu á 
þess um stað. 

2. Hönn un að end ur bættu dval
ar svæði við Afla granda 40 ligg ur 
fyr ir og búið er að kaupa ný leik
tæki sem sett verða upp þeg ar 
að stæð ur leyfa. 

3. Stærri ruslastamp ur var sett
ur við strætó skýl ið hjá Há skóla 
Ís lands.

4. Búið er að hanna lag fær ing
ar á fót bolta velli og leik svæði við 
Reyni mel 68 – 74, kaupa ný leik
tæki og girð ing ar efni og verð ur 
hald ið áfram með fram kvæmd ir 
þeg ar að stæð ur leyfa.

5. Um ferð ar ör yggi við Mela
skóla var bætt með upp setn ingu 
stöpla eða staura til að hindra að 
lagt sé upp á stétt um. Að gerð in er 
til bráða birgða en sett hef ur ver ið 
fram til skoð un ar hug mynd um 
girð ingu á skóla lóð ina á þess um 
stað. 

6. Lyng hag ar óló var end ur bætt
ur. Sand ur var sett ur í kass ann, 
sem og nýtt mal ar lag á fót bolta
völl inn og tyrft í kring.

7. Hjóla braut á Öldu kots róló var 
hellu lögð.

8. Hönn un á leik að stöðu á 
Landa kots túni ligg ur fyr ir. Leik
tæki hafa ver ið keypt og hald ið 
verð ur áfram með fram kvæmd ir 
þeg ar að stæð ur leyfa.  

9. Jóla skreyt ing ar voru sett ar 
upp í Vest ur bæn um fyr ir jól in. 

10. Að staða 
fyr ir börn í 
garð in um við 
V e s t  u r  b æ j 
ar  sund  laug 
var bætt. Sett 
v o r u  u p p 
leik tæki og 
u m  h v e r f  i ð 
fegrað með 
gróð ur setn
i n g u  t r j á 
plantna.

11. Að gengi 
að fjöru við 
Eið is granda var bætt með stiga 
nið ur í fjöru.

12. Að gengi að í fjöru í Skerja
firði var bætt með gerð stiga.

13. Að gengi gang andi og hjólan
di við Mýr ar götu og Fiski slóð var 
bætt. Gerð var göngu leið yfir Mýr
ar götu við hring torg ið og önn ur 
ak braut Mýr ar götu þrengd til að 
auka um ferð ar ör yggi.

14. Sett ar voru upp körfu bolta
körf ur á svæði KR

15. Um hverfi við Hofs valla götu 
sunn an við Eini mel var fegrað með 
gróð ur setn ingu trjá plantna.

16. Úti vist ar að staða á grænu 
svæði við Brekku stíg 14b var bætt 
í sam ráði við íbúa nær liggj andi 
húsa.

17. Nest is bekk ir voru sett ir á 
tvo án ing ar staði við  Ægi síðu.

Heild ar kostn að ur fram kvæmda 
við verk efni Betri hverfa í Vest ur
bæ er tæp ar 37  millj ón ir króna. Í 
ár verð ur hald ið áfram með þessa 
lýð ræð istil raun og einnig kall að 
eft ir hug mynd um íbúa vegna verk
efna og kos ið milli þeirra í mars. 
Hvet ég alla Vest ur bæ inga til að 
liggja ekki á hug mynd um sín um, 
mæta á fund borg ar stjóra um mál
ið 17. jan ú ar kl. 17.00 í Haga skóla 
og taka svo þátt í kosn ing unni í 
mars. Við get um öll lagt okk ar af 
mörk um til að skapa betri borg!

DagurB.Eggertsson
formaðurborgarráðs

DagurB.Eggertsson,oddviti
SamfylkingarinnaríReykjavík:

Bættaðgengiaðfjörum
ogbetrileiksvæðií
Vesturbænum

DagurB.
Eggertsson.

SigríðurIngibjörg
Ingadóttir
þingkonaog
Vesturbæingur.

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188

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
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Í fyrra óskaði Reykja vík ur borg 
eft ir hug mynd um frá borg ar bú um 
að smærri verk efn um í hverf um 
borg ar inn ar. Borg ar bú ar tóku vel 
við sér og komu með nærri 400 
góð ar hug mynd ir.  Emb ætt is menn 
og hverfa ráð Reykja vík ur borg ar 
fóru síð an yfir hug mynd irn ar og 
var kos ið á milli 182 hug mynda í 
raf ræn um íbúa kosn ing um. Þar af 
kusu borg ar bú ar 124 hug mynd
ir sem komu til fram kvæmda í 
fyrra sum ar og haust.  Hafa nú yfir 
100 verk efni ver ið fram kvæmd. 
Að eins lít ill hluti bíð ur vors. Jón 
Gnarr borg ar stjóri seg ir að þetta 
til rauna verk efni hafi tek ist afar 
vel, og hann seg ist full yrða að að 
mik ill meiri hluti þess ara verk efna 
séu í anda þeirra hug mynda sem 
íbú ar settu fram. Kjör sókn var um 

8,%, í sum um hverf um um og yfir 
10%. Samt má enn gera bet ur, seg
ir borg ar stjóri.

,,Óá nægju radd ir heyrð ust varð
andi ein stök verk efni og sner ust 
þær m.a. um að borg in fram
kvæmdi hug mynd irn ar eft ir sínu 
höfði en ekki íbú anna. Þá kom 
fram sú gagn rýni að dýr ari verk
efni vant aði á hug mynda listana 
sem kos ið var um. Í ár vil ég sjá 
enn fleiri borg ar búa taka þátt 
og við þurf um einnig að tryggja 
virkara sam ráð um fram kvæmd
irn ar. 

Opn að hefur verið fyr ir góð ar 
hug mynd ir í verk efn ið Betri hverfi 
á sam ráðsvefn um Betri Reykja vík. 
Þar geta Reyk vík ing ar sett inn nýj
ar hug mynd ir, skoð að og stutt við 
hug mynd ir ann arra. Hægt verð ur 

að setja inn 
h u g  m y n d  i r 
til 15. febr ú ar 
nk. Raf ræn ar 
íbúa kosn ing
ar um efstu 
h u g  m y n d 
ir verða svo 
haldn ar dag
ana 14. – 19. 
m a r s  n k . 
R e y k j a  v í k 
ur borg legg
ur aft ur 300 
m i l l j  ó n  i r 
krónaí svo kall aða hverfa potta á 
þessu ári til að koma þeim verk
efn um í fram kvæmd sem kos in 
verða. 

Á næstu vik um mun ég funda 
með íbú um í hverf um Reykja vík
ur og fara yfir verk efni síð asta árs 
og óska eft ir upp byggi leg um hug
mynd um. Þar mun íbú um gef ast 
kost ur á því að bjóða fram þjón
ustu sína varð andi eft ir fylgni verk
efna. Með því vilj um við tryggja 
að verk efn in sem koma til fram
kvæmda verði í anda þeirra hug
mynda sem íbú ar setja fram. Ég 
hlakka til og hvet alla Reyk vík inga 
til að mæta á fund ina. Reykja vík 
er frá bær borg en við get um gert 
hana enn betri,” seg ir Jón Gnarr 
borg ar stjóri í Reykja vík.

,,Tölumsamanumbetrihverfi”
JónGnarrborgarstjóri:

JónGnarr
borgarstjóri.

Þorrahlaðborð á Restaurant Reykjavík.
Komdu og blótaðu þorrann með okkur einsog sönnum Íslendingum sæmir !

Föstudaginn 25.jan og laugardaginn 26.jan frá kl 18:00

Þorri

Nú býðst, öll um verð andi for
eldr um hið ár ang urs ríka Gott
man helg ar nám skeið „Að verða 
for eldri.” Nám skeið ið er sam
starfs verk efni Rann sókna stofn
un ar í barna og fjöl skyldu vernd 
(RBF), sveit ar fé laga og við ur
kenndra Gott man leið bein anda. 
Nám skeið ið verð ur hald ið í 
Reykja vík helg ina 26. – 27. jan
ú ar í fé lags mið stöð inni í Hæð ar
garði 31. Kennsl an fer fram með 
fyr ir lestr um, og í par og ein stak
lings verk efn um og er ókeyp is.

Að eign ast barn fram kall ar 
gleði og ábyrgð ar kennd og mörgu 
já kvæðu hægt að koma til leið ar 
í fjöl skyld um í upp hafi for eldra
hlut verks ins. Dr. Sig rún Júl í us
dótt ir hef ur bent á að þrátt fyr ir 
góða skipu lagn ingu og að allt tak
ist vel til, hef ur til koma barns – 
þeg ar tveir verða þrír – samt oft
ast í för með sér þörf á ein hverri 
end ur skoð un og nýrri að lög un í 
parsam band inu. Því er mik il vægt 
fyr ir verð andi for eldra að und ir
búa sig. Nám skeið inu „Að verða 
for eldri” er ætl að að hjálpa vænt
an leg um for eldr um að takast á 
við þær breyt ing ar sem verða í 
parsam band inu með til komu 
barns. Sam kvæmt upp lýs ing um 
frá Hag stofu Ís lands er hæsta 
tíðni sam bands slita hjá pör um 
þeg ar börn þeirra eru á aldr in um 
03 ára. Á nám skeið inu er lögð 
áhersla á að efla vina tengsl og 
nánd í sam band inu, að læra að 

stjórna ágrein ingi, að vera sam
stillt í upp eld is hlut verk inu, að 
þekkja grund vall ar at riði í þroska 
barna og  að vita hvert hægt er 
að leita eft ir stuðn ingi og ráð gjöf 
þeg ar þörf er á. Á nám skeið inu 
er und ir strik að sér stakt og mik il
vægt hlut verk feðra í upp eldi og 
þroska barna sinna. Nám skeið ið 
skipu leggja og stjórna þau Hera 
Ósk Ein ars dótt ir  fé lags ráð gjafi 
og Ólaf ur Grét ar Gunn ars son fjöl
skyldu og hjóna ráð gjafi.

Þarftnámskeiðfyrir
verðandiforeldra

Ófæddubarni sýndurkærleikur
ogumhyggja.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

www.borgarblod.is20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu



Þeir Gunn ar Gunn ars son, Kol
beinn Páls son og Ein ar Bolla
son voru kjarn inn í afar sig ur
sælu liði KR í körfu bolta sem 
varð Ís lands meist ari í körfu bolta 
í fyrsta sinn árið 1965. Þeg ar 
þess ir þrír leik menn voru inn á 
vell in um ásamt Kristni Stef áns
syni og Gutt ormi Ólafs syni áttu 
mörg lið ekki mikla mögu leika 
gegn þeim, helst að ÍR sem hafði 
mikla sig ur hefð með sér væri 
að ógna veldi KR á sjö unda ára
tugn um.

Þeir fé lag ar, Gunn ar, Kol beinn 
og Ein ar fylgd ust með KR vinna 
fjölni í Dom in os-deild karla sl. 
sunnu dag og voru jafn framt virk ir 
í að hvetja lið ið og einnig at huga-
semd um, bæði um leik liðs ins og 
dóm gæsl una! Það gætu marg ir 
fyrr ver andi leik menn KR í körfu-
bolta tek ið þá fé laga sér til fyr ir-
mynd ar og mætt á leiki fé lags ins, 
bæði karla og kvenna.

Kol beinn Páls son lék all an 
sinn leik manns fer il með KR og 
vann fjölda titla með fé lag inu, 
auk þess að vera leikja hæsti 
leik mað ur fé lags með 383 leiki 

á ár un um 1962 - 1979. Hann er 
eini körfuknatt leiks mað ur inn 
sem hlot ið hef ur tit il inn íþrótta-
mað ur árs ins, en þann tit il hlaut 
hann árið 1966, fyrst ur flokka í-
þrótta manna. Árið 1968 var Geir 
Hall steins son hand bolta mað-

ur val inn íþrótta mað ur árs ins 
og árið 1973 Guðni Kjart ans son, 
fyrst ur knatt spyrnu manna. Kol-
beinn var for mað ur KKÍ á árn um 
1988-1996.  Ein ar Bolla son lék 
274 leiki með KR.

14 Vesturbæjarblaðið JANÚAR 2013

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
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Heimasíða: borgarblod.is

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

GunnarGunnarsson,KolbeinnPálssonogEinarBollasonfylgjastmeð
leiksinnamannaíKRgegnFjölni.

Hreyfi land er fjöl skyldu væn 
lík ams rækt ar stöð á Sel tjarn ar
nesi sem var stofn uð ár inu 2003. 
Starf sem in hætti á ár inu 2008 
en hef ur nú far ið aft ur af stað 
á Eiðis torgi 17 og er nú boð ið 
upp á fjöl breytta tíma fyr ir alla 
ald urs hópa enda er eitt helsta 
mark mið Hreyfilands að koma 
til móts við þarf ir sem flestra.

Fram kvæmda stjóri Hreyfilands 
er Kriszt ina G. Agu eda sem 
einnig er for mað ur ís lenska Fit-
ness fé lags ins sem sér um Fit kid 
á Ís landi. Kriszt ina er há skóla-
mennt að ur íþrótta þjálf ari með 
frama halds mennt un í hreyfi-
þroska ung barna og örv un þeirra 
á fyrstu stig um æv inn ar. Hún 
hef ur 23 ára reynslu af íþrótta-
kennslu af ýmsu toga hjá ólík um 
ald urs flokk um. Kriszt ina kenn ir í 
flestum þeim tímum sem Hreyfi-
land býð ur upp á og hveðst leggja 
metn að í alla þjálf un sem þar fer 
fram.

Kriszt ina kenn ir svo kall aða 
mæðrafimi þrisvar sinn um í viku 
þar sem mæð ur æfa á með an 
börn in eru í gæsli í ör uggu, lit-
ríku og örvandi um hverfi inni í 
saln um. Í lok tím ans fá börn in að 
vera með í fjör inu og taka þátt 
í æf ing un um. Það eyk ur enn á 
sér stöðu mæðrafimi að Kriszt-
ina kenn ir stöðugt nýj ar æf ing ar. 
Boð ið verð ur upp á mæðrafimi á 
Eiðis torgi á mánu dags-, mið viku-
dags- og föstu dags morgn um.

Snill inga fimi er ætl uð þriggja 
til 12 mán aða göml um börn um 
og geta for eldra hóp ar með börn 
á áþekk um aldri bók að einka tíma 
hjá Kriszt inu. Í slík um tím um fer 
fram fræðsla um hreyfi þroska 
ungra barna og sýnd ar eru ein-
fald ar æf ing ar sem örva hreyfi- og 
mál þroska barna. 

Hreyfifimi  eru tím ar fyr ir börn 
á aldr in um eins árs til þriggja ára.  
Kennt er tvisvar sinn um í viku á 
Eiðis torgi en einnig verða boðn ir 
tím ar á laug ar dög um í Ás garði í 
Garða bæ, í sam starfi við fim leika-
deild Stjörn unn ar.   

Í Gþ-fimi eða grunn þjálf un-
arfimi fyr ir börn á aldr in um 
þriggja til sex ára er lögð áhersla 
á ilj ar, bak og hryggsúlu, bætt 
jafn væg is skyn og sam hæf ingu 
hreyf inga og kennt er tvisvar 
sinn um í viku á Eiðis torgi, klukku-
tíma í senn.

Í sam starfi við Ís lenska Fit ness 
Fé lag ið mun Hreyfi land bjóða 
FitKid tíma fyr ir börn á aldr in um 
sex til 15 ára. FitKid er bylt inga-
kennd al hliða þjálf un þar sem 
styrk ur, hraði, sveigj an leiki, jafn-
vægi, frelsi og sjálfsagi eru í fyr ir-
rúmi og brú ar bil ið á milli margra 
ólíkra íþrótta greina.  

Hreyfi land nýt ur nú þeirr ar 
hepp ni að hafa fegn ið þjálf ar ann 
Mast er Ces ar Rodrigu ez Luna 
sem er SooBa hkDo þjálf ari  til 
liðs við stöð ina en hann er Evr-
ópu- og heims meist ari í þessari 
íþrótt. Boðið er upp á há gæða 
SooBa hkDo kara te kennslu  fyr-
ir börn og ung linga, stúlk ur jafnt 
sem drengi.  

Zumba hef ur far ið sig ur för um 
heim inn á und an förn um árum 
enda frá bær al hliða skemmt un 
og hreyf ing.  Hreyfi land býð ur nú 
upp á zumba tíma tvisvar sinn um 
í viku, á þriðju dög um og fimmtu-
dög um, úti á Eiðis torgi 

Í til efni þess að Hreyfi land er 10 
ára í ár verð ur veitt ur 10% af slátt-
ur af nám skeið um á vor önn.

Unnt er að nálg ast all ar nán-
ari upp lýs ing ar á heima síð unni 
www.hreyfi land.is og hjá Kriszt-
inu í síma 868 0863. 

Margskonarnámskeið
íboðihjáHreyfilandi

Rúnstykki 
á 50 krónur

Alla daga!

Opið virka daga frá 07:30 til 18:00
og um helgar frá 08:00 til 17:00

B e r n h ö f t s b a k a r í  e h f .  |  B e r g s t a ð a r s t r æ t i  1 3  |  S í m i :  5 5 1 - 3 0 8 3

Áfram KR!

Gunni,KobbiogEinarvorufyrirmynd
ávellinum,núááhorfendapöllunum!
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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

Hand bolta deild KR hef ur 
geng ið í end ur nýj un lífs daga síð
ustu tvö ár eins og kunn gt er og 
eru KRlið in af báð um kynj um 
þeg ar far in að stríða göml um og 
rót grón um hand bolta fé lög um, 
jafn vel vinna titla. 

Stund um geng ur það ekki 
sem skildi, en þá er bara að bíta 
í skjald ar rend ur og gera bet-

ur í næsta leik. Þannig var þeg-
ar 4. flokk ur kvenna mætti Fram 
ný lega í Frosta skjóli, en Fram-
stúlk ur unn ur leik inn 12-20. 
Marka hæst ar voru Andr ea 
Agla og Hrafn hild ur Birta með 
4 mörk hvor og Guð rún gerði 2 
mörk, Helga Þóra og Elín Arna 
eitt mark hvor.

Sýnalofsverðar
framfarir

Helga Ein ars dótt ir, leik mað ur KR í Domonos
deild kvenna var val inn dugn að ar fork ur deild ar
inn ar þeg ar til kynnt var um úr valslið fyrri hluta 
deild ar inn ar á fystu dög um þessa árs. 

Helga er vel að þess um heiðri kom in, gef ur sig alla 
í leiki KR í deild inni og er öðr um leik mönn um fé lags-
ins góð fyr ir mynd.

HelgaEinarsdóttirKRdugnaðarforkur
fyrrihlutaDominosdeildarinnar

KR vann Fjölni í Dom in os deild 
karla sl. sunnu dags kvöld með 
9887, en þetta var fyrsti leik ur 
KR í seinni um ferð deild ar inn ar. 
Eft ir að hafa unn ið fyrstu þrjá 
leik hlut ana slak aði lið ið eitt
hvað á svo jafn vel komst svo lít
ið spenna í leik inn um tíma, en 
KRing ar töp uðu síð asta leik hlut
an um 2225. 

Stiga hæst ur KR-inga var Brynj-
ar Þór Björns son með 23 stig 
og  6 stoðsend ing ar, Mart in Her-
manns son skor aði 19 stig, átti 
4 frá köst og 6 stoðsend ing ar, 
Finn ur Atli Magn ús son skor aði 18 
stig, tók 4 frá köst og varði 3 skot 
og Helgi Már Magn ús son spilandi 
þjálf ari liðs ins skor aði 15 stig og 
tók 10 frá köst. Næsti leik ur er á 
Sauð ár króki gegn Tinda stóli en 
síð an kem ur heima leik ur í Frosta-
skjól inu gegn Kefl vík ing um föstu-
dag inn 1. febr ú ar nk.

Hjá Fjölni var Christoph er 
Smith at kvæða mest ur, skor aði 24 

stig, tók 21 frá kast og varði 4 skot. 

KRvannFjölnií
Dominosdeildkarla

FinnurAtliMagnússoníátökumviðChristopherSmithíleiknum.

HelgaEinarsdóttirmeðframkæmdastjóra
DominosáÍslandi,BirgiErniBirgissyni,

semafhentihenniviðurkenninguna.

KR, 4. flokk ur kvenna í hand bolta:

KR var að lúta í lægra haldi 
fyr ir Grinda vík í síð asta leik 
liðs ins í Dom in os deild kvenna. 
Stiga hæst var Sig rún Sjöfn 
Ámunda dótt ir með 20 stig og 16 
frá köst, Guð rún Gróa Þor steins
dótt ir skor aði 13 stig og hirti 19 
frá köst og Björg Guð rún Ein ars
dótt ir skor aði 12 stig, aðr ir leik
menn minna. 

Skarð var fyr ir skildi að dugn-
að ar fork ur inn Helga Ein ars dótt ir 
lék ekki með KR. Hjá Grinda vík 
var Petr únella Skúla dótt ir stiga-
hæst með 22 stig, 11 frá köst og 
hún hirti 6 bolta af KR-ing um. 
KR lék gegn Val í Frosta skjól inu 
í gær, en ekki er vit að hvenig sá 
leik ur fór. Næsti leik ur er úti leik-
ur gegn Kefla vík 16. jan ú ar nk. 
sem að eins hef ur tap að ein um 
leik á leik tíma bil inu. Lið in léku í 

Powera debik ar keppn inni sl. laug-
ar dag og sigr uðu Kefla vík ur stúlk-

ur. Síð an er heima leik ur í deild-
inni gegn Fjölni 23. jan ú ar nk.

FrekarstrembiðhjáliðiKR
íkörfuboltakvenna

FráfyrrileikKRíDominosdeildinni.

ÞéttvörnKR-ingaheypirFramaranumekkertáleiðis.

Markíuppsiglingu.

Þorra blót verð ur á veg um KR-klúbbs ins  föstu-
dag inn 8. febr ú ar nk. Kon ur og karl ar munu þar 
blóta þorr ann sam an með þorra mat frá Múla kaffi. 
All ir eru vel komn ir, ekki nauð syn legt að sýna 
fé lags skír teini í KR, en auð vit að skemm ir það ekki 
fyr ir!

KR-klúbburinnmeð
þorrablót8.febrúarnk.

Þorramaturerekkiallra,enákaflegaerþessi
siðurskemmtilegurogþáekkisíðurþjóðlegur.




