
Trausti Vals son arki tekt og pró fess or í skipu
lags fræð um seg ir al var legt að ekki skuli gert ráð 
fyr ir öðru en hafn ar starf semi á Eið is granda og 
Örfirisey í nýju að al skipu lagi Reykja vík ur. Nú þeg
ar sé kom in eins kon ar  mið bæj ar kjarni á þessu 
svæði þar sem stór versl an ir hafa m.a. ver ið stað
sett ar. Hann seg ir einnig að haldi þessi þró un 
áfram sem flest bendi til sé mjög al var legt að 
þrengja að um ferð ar æð un um að þessu svæði. 

Hann seg ir visst anda vara leysi vera í nýja skipu
lag inu að gang ast ekki við því sem er orð in stað
reynd um þetta svæði. Hann seg ir líka al var legt mál 

að þessi starf semi sem er kom in þarna og eigi að 
öll um lík ind um efir að aukast muni ekki eiga greið an 
að gang að um ferð ar teng ing um eft ir að hætt hef ur 
ver ið við að leggja Mýr ar göt una í stokk auk þess 
að þrengja að um ferð um hana og jafn vel einnig um 
Hring braut ina. Trausti spyr hver sé stefna borg ar
yf ir valda um gamla Vest ur bæ inn og hafn ar svæð ið. 
Hvort byggja eigi upp versl un ar og þjón ustu byggð 
án nauð syn legra um ferð ar teng inga. 

Rætt er við Trausta um skipu lags mál í Reykja vík 
á bls. 4 til 5.
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐIAlvarlegtaðþrengjaað
umferðaðhafnarsvæðinu

- bls. 4-5
Viðtal við

Trausta Valsson

- bls. 8
Around 
Iceland

- bls. 15
Íþróttir

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Gömlu Verbúðirnar í Örfirisey hafa margar öðlast nýtt líf þar sem sprotafyrirtæki, hönnuðir, listamenn 
og verslunareigendur hafa staðsett starfsemi sína. Í Örfirisey er að myndast einskonar miðbæjarhverfi 
verslana og þjónustu sem kallar eftir greiðu umferðarflæði inn á svæðið.
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Gildir frá fimmtudegi-sunnudags

12. til 15. júní, á meðan birgðir endast

Sími 551-0224 

Lambalæri, langskorið og kryddlegið 1798 kg
Lambainnralærisvöðvi 2998 kg
 

Grillkjötið bíður þín! 

HM TILBOÐ ALLA HELGINA

Alltaf í boltanum...

Grillum í sumar!

Ferskir Ísfuglskjúklingar
og bringur 20% afsláttur

Ananas 50% afsláttur



Úrslitum
Háskólasvæðið

Úrslit í hugmyndasamkeppni
um skipulag háskólasvæðisins
voru kynnt nýlega á Háskóla
torgi. Tvær tillögur voru valdar
og skipta þær með sér 2. og 3.
verðlaunum. Alls bárust sex til
lögur í samkeppninaenþátttaka
varmunminnienvoniraðstand
enda stóðu til. Tillögurnar sem
hlutu verðlaunin þóttu hvorug
gera áherslum dómnefndar full
nægjandiskilogþví lentihvorug
þeirraífyrstasæti.

Borgarstjóriogborg
arfulltrúarkveðja

Síðasti fundur borgarstjórnar
Reykjavíkur fyrirmeirihlutaskipti
fór fram 3. júní. Fundinum lauk
meðkveðjuræðuJónsGnarr, frá
farandi borgarstjóra, þar sem
hann þakkaði fyrir samstarfið.
Auk borgarstjóra hætta fjórir
borgarfulltrúar Besta flokksins,
tveir borgarfulltrúar Sjálfstæð
isflokks og einn borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar sem kvöddu
á fundinum. Þeir sem sátu sinn
síðastaborgarstjórnarfund ígær
úrröðumBestaFlokksinseruauk
borgarstjóra  Einar Örn Bene
diktsson, Eva Einarsdóttir, Karl
Sigurðsson og Páll Hjaltason.
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir og
Hildur Sverrisdóttir  borgarfull
trúar Sjálfstæðisflokks kvöddu
einnig en Hildur mun þó halda
starfi sínuáframsem fyrstivara
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksá
næstakjörtímabili.OddnýSturlu
dóttir, borgarfulltrúi Samfylking
arinnar, ræreinnigáönnurmið.
Allirþökkuðu fyrirsamstarfiðog
óskuðu hvort öðru velfarnaðar
í starfi.Borgarstjóri tók til máls
í lok fundarogsagðimeðalann
arsaðhannværimaðuraðmeiru
eftiraðhafafengiðaðstarfameð
samstarfsfólkisínuaðborgarmál
unum.Enhannsagðistekkivera
hætturenn.Nýborgarstjórnkem
ursamantilfundar16.júní.

Nýbyggingvið
Tryggvagötu13

Reykjavíkurborg leitar eft
ir kauptilboðum í byggingarrétt
fyrir atvinnuhúsnæði og íbúð
arhúsá lóðinniTryggvagötu13.
Hugmyndasamkeppni verður
um útlit hússins og borgartorgs
framan við bygginguna. Heimilt
er að reisa hús fyrir íbúðir með

atvinnuhúsnæði á jarðhæð eða
byggjaalfariðatvinnuhúsnæðiá
öllumhæðummeðþeirriundan
tekninguaðgistirekstureróheim
ill íhúsinu.Lóðinsemeraustan
Tryggvagötu, á milli Grófarhúss
og Hafnarhvols er um 840 fer
metraraðstærð.Áhennimábyg
gjasexhæðahús,ásamtkjallara
ogheimilardeiliskipulagrúmlega
5.200 fermetra hús. Útboðsskil
málar vorusamþykktir íborgar
ráði22.maí2014.

Borgartorgogsamstarfumvið
bygginguviðTryggvagötu15

Húsið rís á áberandi og mikil
vægum stað í miðborginni og í
útboðsskilmálum er áréttað að
sérstaklegaskulivanda tilhönn
unar og útlits byggingarinnar.
Gert er ráð fyrir hugmyndasam
keppniísamstarfiviðArkitektafé
lag ÍslandsumútlitTryggvagötu
13, auk borgartorgs framan við
bygginguna og útfærslu á göt
unni sunnanviðTryggvagötu13
og15.LóðarhafiogReykjavíkur
borgmunuvinnasamanaðgerð
keppnislýsingar.

Kolaportinutryggt
húsnæðitil10ára

Borgarstjóriog formaðurborg
arráðs undirrituðu í Kolaport
inu samning Reykjavíkurborgar
við rekstraraðila þess um leigu
1.hæðarTryggvagötu19. Samn
ingurinn tryggirKolaportinuhús
næðiðtil10áraeðaútárið2024.

LjósmyndirÞorsteins
Jósepssonar

Ummiðjan júníverðursýning
in Svipmyndir eins augnabliks
 ljósmyndir Þorsteins Jóseps
sonaropnuð íÞjóðminjasafninu.
Á sýningunni verður úrval ljós
myndaÞorsteinssýndarensafn
hans er eitt stærsta, merkasta
og heildstæðasta einkasafn frá
síðustu öld sem Ljósmyndasafn
Íslands í Þjóðminjasafni varð
veitir.LjósmyndirÞorsteinshafa
mikið heimildagildi vegna þess
hvemargþættskráninghansvar
álandioglífsháttumenhannvar
rithöfundur og blaðamaður og
ferðaðist víða. Sýningin stendur
íMyndasalÞjóðminjasafnsins til
ársloka.

Nemendaverðlaunin
veitt

Nemendaverðlaun skóla og
frístundaráðs Reykjavíkur voru
veittmánudaginn26.maí.Alls33
nemendur ígrunnskólumReykja
víkur tókuviðviðurkenningu fyr
irdugnaðogeljuáhinumýmsu
sviðumskólastarfsins.Fjölmenni
var við athöfnina þar sem nem
endur úr Fellaskóla sungu við
undirleik Guðna Franzsonar og
þverflautuhópur úr Tónskóla
Sigursveins lék. Verðlaunahaf
ar tókuvið viðurkenningarskjali
ogTímakistunnieftirAndraSnæ
Magnason sem fékk á dögunum
barnabókaverðlaun skóla og
frístundaráðs fyrir það marg
slungnaævintýri.

Oddný Sturludóttir,  formað
ur skóla og frístundaráðs sagði
m.a. í ávarpi sínu til verðlauna
hafannaogforeldraþeirraaðeitt
besta veganestið sem nemend
ur fengju í grunnskólanum væri
færni til góðra samskipta, til að
leysaágreiningálausnarmiðaðan
hátt og vera í samstarfi við fólk
með margbreytilegan bakgrunn
ogskoðanir; “Skólamenningsem
einkennist af fjölbreytni og jöfn
um tækifærum eru verðmæti
í sjálfu sér, stöndum saman að
þvíaðhlúaaðhenni,heimilinog
skólarnirogstórfjölskyldanísam
einingu”,sagðiOddný.
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V esturbærinnskiptist rétteinsogmörgborgarhverfi í
nokkrameginhluta.Hin fyrsti ergamliVesturbærinn
sembyggðistútfráKvosinniíupphafiogáfyrrihluta

liðinnar aldar. Annars vegar vestur yfir Landakostshæðina

eneinnigvesturmeðströndinni íáttiaðÖrfisey.GamliVest

urbærinnbyggðist í áföngumeinsog títtvaráþeim tímaog

reyndar enn. Myndarleg hús risu upp þar sem stjórnendur

skipaogeinnigýmsirathafnamennþeirratímakomusérfyrirá

meðalannarra.Þettavaráþriðjaogfjórðaáratugnumámeðan

þjóðinlifiðennánhaftaensíðarrisubyggingarnaraustanvið

Hringbrautina,gjarnankenndarviðHéðinnValdimarssonog

voruíraunfyrstaátakiðaffleirumtilþessaðmætaörtvaxandi

húsnæðisþörfíborginni.

NæstihlutiVesturbæjarinseruMelarnir.Byggðsemreisum

miðja síðustu öld og áratuginn á eftir og Hagabyggðin kom

nokkrusíðar.EinsoggamliVesturbærinnhefursterkatengingu

viðKvosinaoggömluhöfninahafaMelaogHagahverfinsterka

tengingu viðháskólasvæðiðalltúr íVatnsmýri.Yngstihluti

VesturbæjarinsersvobyggðinviðogvestanKaplaskjólsmeð

tenginguviðÁnanaustin,EiðisgrandannogSeltjarnarnes.

Þ óttbyggðinskiptistmeðþessumhættibæðisögulega,
landfræðilegaogeinnigvegnasamgöngumannvirkjaer
Vesturbærinnþétturogsamstæðurborgarhluti. Borg

arhlutisemáfleirasameiginlegtensundurskilið.Vesturbærinn

erelstibærinn íborginniaukneðstahlutagamlaAusturbæj

arins–byggðinniupp fráLæknumumÞingholtstúniðogupp

undirSkólavörðuna.Vesturbæingareigasínasterkubyggðavit

undrétteinsogÞingeyingar,Húnvetningar,Seltirningarogaðr

irsemhorfagjarnan til sinna fyrrieðanýrriheimahaga.Nýir

Vesturbæingar–fólksemflutthefuríVesturbæinnerlíkafljótt

að finna fyrirþessari tilfinningu.Þaðsamlagastbyggðinniog

þvísamfélagisemþarhefurþróastumáratugaskeið.

Vesturbærinnerbæðisamstættogöflugtsamfélagþarsem

íbúarnireigamargtsameiginlegt, trúaábyggðinasínaogeru

flestirstoltirafhenni.

Vesturbærinn

Vesturbæingar

Hvað ætli Vesturbæingum 
fjölgi mikið!

JÚNÍ 2014

Full trú ar VA arki tekta og ASK 
arki tekta. Þess ar tvær arki tekta
stof ur áttu til lög urn ar sem hlutu 
verð laun í skipu lags sam keppn
inni.

Frá fundi borgartstjórnar.

D a g  u r  B .  E g g  e r t s  s o n  o g 
Jón Gnarr und ir rita samn ing inn 
ásamt for svars mönn um Kola
ports ins.

Á mynd inni má sjá Lækj ar torg 
upp úr mið biki lið inn ar ald ar. Á 
torg inu var turn inn hans Sveins 
frá Mæli fellsá sem reynd ar 
er kom inn á torg ið aft ur, ljós
mynda vöru versl un in Gevafoto 
sem aug lýsti mik ið í Rík is út varp
inu á árum áður, Hreyf ils skúr
inn, að stöðu BSÍ og nið ur við 
sjó inn má sjá Sænska frysti hús
ið. At hygli vek ur að þarna má 
aug um líta Arn ar hól inn án Seðla
bank ans sem byggð ur var í norð
vest ur hlíð um hans eft ir mikl ar 
deil ur um stað setn ingu.

Krakk arn ir sem hlutu nem enda
verð laun in í ár með við ur kenn
ing ar sín ar.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi



Nýtt safn hef ur tek ið til star
fa í Reykja vík og hef ur feng ið 
nafn ið Borg ar sögu safn Reykja
vík ur. Und ir hið nýja safn heyra 
söfn in og sýn ing arn ar: Ár bæj ar
safn, Land náms sýn ing in Að al
stræti, Ljós mynda safn Reykja
vík ur, Sjó minja safn ið í Reykja
vík og Við ey.

Sérstök athöfn fór fram í til
efni opnunarinnar sem hófst á
því að Jón Gnarr borgarstjóri
og kórarnir Hrynjandi og Bar
tónar sigldu frá gömlu höfninni
í Reykjavík að Sjóminjasafninu
enþarbrustukórarnir í söngog
skemmtu hátíðargestum. Þegar
í landvarkomiðgekk JónGnarr
ásamt kórfólki upp landganginn
og marseruðu þau síðan í einni

fylkinguuppásviðHátíðarhafs
ins en athöfnin fór fram á Sjó
mannadaginn.Efntvar til nafna
samkeppnifyrirnýjasafniðíbyrj
un maí og bárust ótal tillögur.
Dómnefnd fóryfir tillögurnarog
varþaðsamdómaálitaðBorgar
sögusafnværiréttanafniðásafn
ið. SigrúnBjörnsdóttir sendi inn

tillöguna og afhenti borgarstjóri
henniverðlaunviðathöfnina.Að
því loknu tilkynnti borgarstjóri
formleganýjanafniðánýjasafnið
og að því loknu opnaði borgar
stjórisafniðmeðþvíaðsprengja
freyðivínsflöskuáakkeriviðmikil
fagnaðarlæti.
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Íbúða byggð mun taka við af 
bens lín sölu og hjól barða við
gerð um sem ver ið hef ur við 
Æg isíð una í meira en hálfa 
öld á næst unni.

Félagið Ægisíða hefur fest
kaup á lóð og fasteignum N1
við Ægisíðu 102 og ætla for
ráðmenn félagsins að byggja
íbúðahúsnæði á lóðinni. Ætl
unin er að reisa lágreista
íbúðabyggðá lóðinniþarsem
bensínsalan og bílaþjónustan
ernú.Nýireigendur lóðarinn
arhafaenekkikynntáformsín
um byggingarmáta eða magn
en gert er ráð fyrir að ekki
rísi hærri hús á svæðinu en
tveggjahæða.

Íbúðabyggð
ístað
bensínsölu

Borgarsögusafn
tekurtilstarfa

Jón Gnarr í far ar broddi við land gang inn við Sjó minja safn ið.

Ný og spennandi
gleraugnaverslun

á Skólavörðustíg 2.

Nú ver andi mann virki við 
Æg i síðu 102 munu víkja fyr ir 
nýrri byggð íbúða.



Í nýju að al skipu lagi fyr ir 
Reykja vík ur borg er að finna 
ýms ar breyt ing ar frá eldri 
skipu lög um – eink um hvað 
varð ar þétt ingu byggð ar 

og sam göngu mál. Nið ur stað an í 
hug mynda sam keppni um skipu
lag Há skóla svæð is ins er einnig 
til um ræðu en hún var kynnt 5. 
júní sl. Trausti Vals son pró fess or 
í skipu lags fræð um við Um hverf
is og bygg ing ar verk fræði deild 
Há skóla Ís lands sat í dóm nefnd
inni um Há skóla svæð ið. Hann 
hef ur unn ið að skipu lags mál um í 
Reykja vík í ára tugi og gaf m.a. út 
merka bók um þessi mál efni fyr
ir 12 árum sem ber heit ið Skipu
lag byggð ar á Ís landi – frá land
námi til líð andi stund ar. Vest ur
bæj ar blað ið spjall aði við Trausta 
um til lög urn ar um Há skóla svæð
ið og nýtt að al skipu lag Reykja
vík ur sem brenn ur tals vert á 
Reyk vík ing um um þess ar mund
ir.

Trausti seg ir að fimm til lög ur 
hafi borist um Há skóla svæð ið og 
tvær þeirra hafi ver ið vald ar til að 
skipta með sér 2. og 3. verð laun
um. Að drag andi að sam keppn inni 
var að á 100 ára af mæli Há skóla 
Ís lands árið 2011 lýstu stjórn end
ur skól ans og Reykja vík ur vilja til 
að setja fram sam eig in lega fram
tíð ar sýn varð andi svæði skól ans. 
Auk Trausta sat í hinni sjö manna 
dóm nefnd, Anna Dóra Sæ þórs
dótt ir dós ent af hálfu Há skól
ans. „Eft ir á að hyggja tel ég að 
rangt hafi ver ið af hálfu Há skóla 
Ís lands að fela að il um utan stofn
un ar inn ar svo mik ið meiri hluta
vald í dóm nefnd inni um fram tíð
ar skipu lag ið,“ seg ir Trausti, og 
held ur áfram: „Greini legt er að í 
lóða skort in um vill borg in og ýms
ir að il ar sækja inn á Há skóla svæð
ið, sem ætti þó fyrst og fremst 
að vera fyr ir starf semi sem get ur 
eflt starf semi hans. Nokkr ar til
lög urn ar vildu jafn vel setja alls 
óskylda starf semi þarna inn. Og 
ein til lag an gerði jafn vel ráð fyr ir 
átta ein býl is húsa lóð um á miðju 
Há skóla svæð inu.“Trausti seg ir 
að önn ur vinn ings til lag an, þ.e. frá 
ASK arki tekt um, ein kenn ist t.d. 
af fín gerðu byggða mynstri sem 
greini lega er upp runn ið úr vinn
ings til lög unni í Vatns mýr ar sam
keppn inni sem hald in var fyr ir 
nokkrum árum. „Þar er reynt að 
gera hið sér hæfða Há skóla svæði 
að hluta af borg ar vef og ekki tek
ið til lit til að marg ar bygg ing ar 
Há skól ans verða að vera miklu 
stærri en þarna er sýnt.“ Hin vinn
ings til lag an var frá VA arki tekt um. 
„Þar er hins veg ar horft til svæð
is ins sem há skóla svæð is, sem ég 
tel að sé rétt“, og Trausti bæt ir 
við: „Gott er að borg in bætti Flug
garða svæð inu við svæði Há skól
ans því ýms ar ný þró un ar stofn
an ir og fyr ir tæki þurfa að vera 
ná lægt há skóla til að geta þró ast 
vel. Til lög urn ar í sam keppn inni og 
um sagn ir dóm nefnd ar inn ar eru til 
sýn is í Hámu á Há skóla lóð inni.“

Neikvæðnigagnvart
umferðabótum

En nú að að al skipu lag inu og 
þeim hug mynd um sem þar er að 
finna. Trausti seg ir að í ný legu 
tíma riti nem enda við Um hverf
is og bygg ing ar verk fræði deild
ina, Upp í vind inn, sé grein eft ir 
Ás geir Jóns son lekt or í hag fræði 
við Há skól ann, þar sem ýms ar 
at hygl is verð ar hug mynd ir sé að 
finna. „Í grein Ás geirs sem ber 
nafn ið „Kúvend ing í skipu lags mál
um“, ber hann sam an skipu lag 
Reykja vík ur 1965 og ný sam þykkt 
skipu lag. Í loka orð um grein ar inn
ar seg ir Ás geir: „Helsti galli hins 
nýja skipu lags felst í nei kvæðni 
gagn vart um ferða bót um og sam
göngu mann virkj um og virð ist 
lit ið á þau sem ein hvers kon ar 
þjónk un við einka bíl inn sem aft
ur kalli á meiri um ferð. Vist væn
ar sam göng ur og þétt ing byggð
ar hlýt ur einnig að snú ast um 
um ferða bæt ur sem stytta leið ir á 
milli staða þannig að tími og elds
neyti sparist  byggð in sé færð 
sam an“. „Þetta finnst mér merki
leg ábend ing“ seg ir Trausti „því 
það er hægt að bæta að stöðu fyr
ir fót gang andi og hjól reiða fólk og 
al menn ings sam göng ur án þess að 
leggja stein í götu einka bíls ins“. 
Í grein sinni bend ir Ás geir einnig 
á að á um liðn um ára tug um  hafi 
geysi leg um upp hæð um hafi ver ið 
var ið til þess að auð velda um ferð
ar flæði um höf uð borg ar svæð ið. 
Trausti seg ir að með nýja skipu
lag inu fyr ir Reykja vík sé þessu, 
hins veg ar, kúvent og nú sé mikl
um upp hæð um var ið í að draga 
úr þeirri um ferð ar rýmd og þeim 
um ferð ar hraða sem hef ur kost
að svo mik ið að skapa, og hef
ur gert okk ur auð velt að kom ast 
án mik illa tafa um borg ar svæð
ið. Dæmi um göt ur þar sem bíla
um ferð hef ur ver ið gerð erf ið ari 
eru Snorra braut, Hofs valla gata og 
Borg ar tún.

Falliðfrábílagöng
umáleiðinnitil
Vesturbæjarins

Trausti nefn ir dæmi um að gerð
ir sem gera átti ferð ir á milli borg

ar hluta auð veld ari en hef ur ver ið 
fall ið frá. „Þar á ég við gerð bíla
ganga með fram höfn inni und ir 
Tryggva götu og síð an aft ur nok
kru vest ar und ir Mýr ar götu. Með 
göng um und ir þess ar göt ur átti 
að leyfa Hafn ar og Hörpu svæð
inu að fljóta án trufl ana sam an 
við gamla mið bæ inn og Vest ur
bæ inn, en þar sem þessi göng 
hafa ver ið felld út úr skipu lag inu 
hef ur þurft að búa til sér kenni
leg ar hraða hindr an ir á Tryggva
göt una og Kalkofnsveg inn, hindr
an ir sem gera um ferð ar flæð ið til 
Vest ur bæj ar ins og út á Sel tjarn ar
nes miklu erf ið ara. Fyr ir hug að ar 
stór bygg ing ar við Hörpu munu 
þýða enn frek ari taf ir á um ferð 
um þess ar göt ur vegna auk ins 
straums fót gan genda yfir þær. Að 
vísu er ver ið að tala um und ir
göng, en það er ekki að lað andi 
lausn.“

„Borg in er fyr ir utan þess ar göt
ur, með áform um álíka um ferða
hindr an ir á mörg um öðr um göt
um, sem í skipu lag inu eru kall að
ar borg ar göt ur. Til tekn ar göt ur 
hafa ver ið vald ar í þess um  í sjál
fu sér  ágæta til gangi, til að verða 
huggu legri með því að um ferð in 
verði minni og hæg ari. En eft ir 
stend ur að um ferð ar flæð ið um 
mörg svæði borg ar inn ar verð ur 
erf ið ara. Þeg ar um er að ræða 
göt ur sem eru mik il væg ir hlekk ir 
í að tengja sam an borg ar hluta, 
verð ur hins veg ar að fara var lega. 
Ein af þeim göt um sem á að vera 
borg ar gata í fram tíð inni er Suð ur
gat an. Stefna um þetta var eitt af 
því sem þátt tak end ur í skipu lags
sam keppn inni áttu að taka til lit 
til, enda gerðu sum ar til lög urn ar 
ráð fyr ir nán ast að gera Suð ur göt
una að vist götu. 

Tengingyfireðaundir
Skerjafjörðinn

Trausti seg ir að ein til laga 
há skóla sam keppn inn ar hafi ein
mitt gert ráð fyr ir að varð veita 
um ferð ar flæð ið á Suð ur göt unni 
með því að leggja hluta henn ar 
í stokk þannig að gang andi fólk 
hefði al ger lega frjáls ar ferð ir um 
svæð ið án þess að hægt væri á 
um ferð inni. „Ég tel mik ið lyk il

at riði að þetta verði skipu lagt á 
þenn an átt, ekki síst vegna þess 
að Suð ur gat an er skyn sam leg asti 
tengilið ur Reykja vík ur við hugs
an lega fram tíð ar þver un und ir eða 
yfir Skerja fjörð inn. Eins og flest ir 
vita er vest ur hluti borg ar inn ar 
að eins tengd ur sveit ar fé lög un um 
á suð ur hluta höf uð borg ar svæð
is ins með Kringlu mýr ar braut 
og Hafn ar fjarð ar vegi sem þýði 
oft mikl ar taf ir á því að kom ast 
t.d. frá Hafn ar firði til vest ur hluta 
Reykja vík ur eða það an til sveit
ar fé lag anna í suðri. Ef kæmi ný 
teng ing yfir eða und ir Skerja fjörð
inn þá mundi um ferð ar á lag ið á 
Hafn ar fjar veg inn og Kringlu mýr
ar braut ina minnka og yrði þá 

minni þörf á mjög dýr um mis læg
um gatna mót um sem og göng um 
und ir Öskju hlíð.“ 

Vesturbærinnoghafnar
svæðið–hvererstefnan?

Trausti vek ur at hygli á að nú 
er kom inn eins kon ar mið bæj ar
kjarni á Grand an um og Örfiris ey 
þar sem stór versl an ir hafa m.a. 
ver ið stað sett ar. „Ef þessi þró un 
held ur áfram, sem er mjög lík legt, 
er mjög var huga vert að þrengja 
að um ferð ar æð un um þang að. 
Mér sýn ist visst anda vara leysi í 
nýja skipu lag inu gagn vart þess
ari þró un, sem kem ur fram í því 
að nær eng in versl un ar eða mið
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Erumviðaðkúvenda
ískipulagsmálunum

Trausti Vals son arki tekt og pró fess or í skipu lags fræð um við 
um hverf is- og bygg inga verk fræði deild Há skóla Ís lands.

SUMARNÁMSKEIÐ LEYNILEIKHÚSSINS
Í TJARNARBÍÓ!!
SKRÁNING Á WWW.LEYNILEIKHUSID.IS

• LEIKGLEÐI!!

• Spuni

• Tjáning

• Sjálfstraust

• Samvinna

• Götuleikhús

• Söngur og dans

Almenn leiklistarnámskeið fyrir 7-15 ára 
og söngleikjanámskeið fyrir 11-16 ára.
Öll námskeiðin eru hálfur dagur, eina viku 
í senn og fara fram í Tjarnarbíói í júlí.

Nánari upplýsingar á 
www.leynileikhusid.is og info@leynileikhusid.is



bæj ar starf semi er sýnd þarna á 
skipu lags kort inu, held ur er nær 
allt svæð ið lit að í blá um lit, sem 
merk ir hafn ar starf semi. Skipu lag
ið er því ekki þarna að gang ast 
við því sem er orð in stað reynd 
um þetta svæði. Það er al var legt 
mál að sú starf semi sem er kom
in þarna, og á að öll um lík ind um 
eft ir að aukast, hafi ekki greið an 
að gang að góð um um ferð ar teng
ing um.“ 

Hvernigendar
flugvallarmálið?

Úr Örf iseynni er hald ið með 
Trausta út í Vatns mýri þar sem 
hann velt ir flug vall ar mál inu fyr
ir sér og læt ur hug ann reika um 
hver verði enda lok þess máls. 
„Þeg ar nýja að al skipu lag ið var 
lagt fram var gert ráð fyr ir að 
Reykja vík ur flug völl ur færi og að 
ann ar flug völl ur yrði byggð ur í 
stað inn á Hólms heiði. Fljót lega 
kom fram mjög hörð gagn rýni á 
hug mynd ina um Hólms heiði út 
frá veð ur fari og fleiri ástæð um, 
þannig að borg in stóð uppi með 
það að segja að flug völl ur inn yrði 
að fara án þess að geta sagt neitt 
ör uggt um hvert. Of langt er til 
Kefla vík ur fyr ir virkt inn an lands
flug. Það má reynd ar benda á 
aðra val kosti eins og hef ur ver ið 
gert, t.d. flug völl í Hvassa hrauni, 
á Álfta nesi og á Löngu skerj um. 
Í nýja að al skipu lag inu var þó 
að eins lagt til að nota Hólms heið
ar hug mynd ina þannig að borg in 
var þarna kom in í vand ræða lega 
stöðu. Þarna sáu flug vall ar sinn
ar sér leik á borði sum ar ið 2013 
að efna til und ir skrifta söfn un ar 
á móti því að flytja flug völl inn 
og bentu á að ekki væri búið að 
rann saka neina val kosti nægi lega 
vel varð andi flutn ing hans. Flug
völl ur inn hef ur dug að í yfir sex 
ára tugi þannig að í því erf iða efna
hags á standi sem nú er, er eðli
legt að fólk hugsi sem svo; er ekki 
betra að láta mál ið bíða. Alla vega 
þar til við eig um meira í pyngj
unni og kom in meiri sátt um mál
ið. Þetta með flug völl inn stefndi 
í að vera mik ið vand ræða mál og 
virt ist ætla að stoppa sam þykkt
ar ferli að al skipu lags ins haust ið 
2013, en þá náðu flug mála yf ir völd 
og Reykja vík ur borg sam komu
lagi um að setja á stofn nefnd til 
þess að reyna að finna lausn sem 
flest ir gætu ver ið sátt ir við. Þessi 
nefnd er köll uð Rögnu nefnd in eft
ir for manni henn ar Rögnu Árna
dótt ur fyrr ver andi dóms mála
ráð herra og á hún að skila nið ur
stöð um sín um um ann að hvort 
breyt ing ar á nú ver andi flug velli 
eða nýtt flug vall ar stæði í haust.“ 
Trausti seg ir að þessi vinna hefði 
þurft að fara fram áður en að al
skipu lag ið var unn ið og af greitt, 
vegna þess að nú standi Reykja
vík ur borg uppi með að al skipu
lag sem bein lín is geri ráð fyr ir að 
flug völl ur inn fari. „Ef ekki næst 
sam komu lag, með til stuðl an þess

ar ar nefnd ar, er að al skipu lag ið, 
og sér stak lega skipu lag Vatns
mýr ar inn ar í upp námi.“ 

Þýðirþéttbyggðminni
notkunákolefnaelds
neyti?

Trausti vind ur máli sínu nokk
uð í kross og fer að ræða efni 
sem raun ar teng ist um ferð ar
mál un um en með að eins öðr um 
hætti. Hann seg ir marg ar kann
an ir hafa gef ið til kynna að þétt 
byggð þýði minni notk un kolefn is 
á hvern íbúa. Ný lega hafi ráð ist 
til Um hverf is og bygg inga verk
fræði deild ar Há skól ans finnsk ur 
fræði mað ur Jukka Heinonen að 
nafni en dokt ors rit gerð hans fjalli 
um þessa spurn ingu, og heit ir í 
laus legri þýð ingu „Áhrif teg unda 
af byggða mynstri á hversu mik
il los un gróð ur húsa loft teg und
anna er“. „Þessi dokt ors rit gerð 
er byggð á mjög ná kvæmri út tekt 
á öllu sem teng ist því að búa í 
þéttri eða dreifðri byggð. Þar 
kemst Jukka að þeirri nið ur stöðu 
að hin við teknu sann yndi að þétt 
byggð þýði minni notk un kolefna 
en til dæm is út hverfa byggð ir, er 
ekki alls kost ar rétt. Jukka seg ir 
í út drætti dokt ors rit gerð ar sinn
ar að þótt þétt byggð hafi mik il
vægi er taki til um hverf is, fé lags 
og starfrænna þátta þá er þétta 
byggða mynstr ið sé ekki trygg ing 

fyr ir lít illi notk un kolefna.“

Ódýrastaðbyggjaá
óbrotnulandi

Trausti seg ir eitt af stóru mark
mið um að al skipu lags ins sé að 
auka íbúða byggð vest an El liða
ánna. Þar eigi svæði sem losna 
mundu með brott flutn ingi flug
vall ar ins að gegna lyk il hlut verki. 
Nokk ur önn ur svæði liggja þó vel 
við til íbúða bygg inga. Sér stak lega 
lítt byggð svæði við El liða ár ós ana 
t.d. við Súð ar vog inn og í Ár túns
höfð an um, þó þar sé mik ið af 
at vinnu fyr ir tækj um sem þá þurfi 
að flytja. „Þar fyr ir utan er sá val
kost ur inn að fara út í þétt ingu á 
minni svæð um sem eru að losna 
hér og þar t.d. vegna brott flutn
ings iðn að ar. Í því efni má nefna 
Lýs i slóð ina sem dæmi. En gall inn 
er sá að þeg ar byggt er á litl um 
lóð um leið ir það jafn an til hærri 
kostn að ar, t.d. við spreng ing ar. 
Með þessu verða íbúð ir á þess
um stöð um dýr ari. Þetta stang ast 
illi lega á við þjóð fé lags á stand ið 
í dag og þarf ir þess unga fólks 
sem ekki hef ur pen inga til þess að 
kaupa dýr ar eign ir. Besta að ferð
in til þess að byggja ódýrt er að 
fara inn á óbrot ið land í út jaðri 
borg ar inn ar. Þar geti hag kvæmni 
stærð ar inn ar einnig kom ið við 
sögu og nýst til þess að byggja 
ódýr ara íbúð ar hús næði.“
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Nesstofa
- Hús og saga -

Ný sýning í Nesstofu sem fjallar 
um húsið og landlæknisembættið

 sem stofnað var árið 1760.

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
borgarbokasafn.is - borgarsogusafn.is - listasafnreykjavikur.is

Kvöldgöngur
Borgarbókasafn Reykjavíkur, Borgarsögusafn Reykjavíkur 
og Listasafn Reykjavíkur bjóða upp göngur með leiðsögn 
á fimmtudagskvöldum í sumar.

KVENNASÖGUSLÓÐIR Í KVOSINNI 
Gengið á slóðir kvenna í tilefni af kvennadeginum 19. júní. 
Gangan hefst í suðvesturhorni Hljómskálagarðsins í nýjum 
höggmyndagarði.
 
FÆÐUHRINGURINN
Matarsaga Reykjavíkur er atvinnusaga borgarinnar og saga 
byggðaþróunar. Gengið verður um gamla matjurtagarða, 
stakkstæði, blóðvelli, veitingastaði og verslanir liðins tíma. 
Gangan hefst í Bæjarfógetagarði við Aðalstræti.

REYKJAVÍK SAFARÍ
Fjölmenningarleg ganga þar sem menningarlífið í 
miðborginni er kynnt á ýmsum tungumálum. Skemmtun og 
hressing í göngulok í Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15. 
Gangan hefst við Tryggvagötu 15 og 17.

LÍFIÐ GENGUR SINN GANG
Ljóðaganga um slóðir hversdagsleikans í miðborginni. Farið 
verður eftir Ljóðakorti Reykjavíkur sem má finna á vefsíðu 
Borgarbókasafns. Gangan hefst við Tryggvagötu 15 og 17.

NÆSTA STOPPISTÖÐ: HLEMMUR  
Litrík saga Hlemmssvæðisins rifjuð upp og fjallað um 
framtíðarskipulag þess. Gangan hefst austan við skiptistöð 
Strætós.

MEISTARAHENDUR
Gengið um höggmyndagarð Ásmundarsafns, en hann prýða 
nær þrjátíu höggmyndir Ásmundar Sveinssonar. Gangan 
hefst við inngang safnsins. 

ÚR ÓÐNI Í ÖRFIRISEY 
Gengið um Vesturhöfnina í Reykjavík og saga hennar rakin.  
Gangan hefst við Sjóminjasafnið í varðskipinu Óðni.

MARARÞARABORG 
Íslenskar bókmenntir tengdar höfninni og hafinu rifjaðar upp 
í hafnargöngu. Gangan hefst milli Tryggvagötu 15 og 17.

VERKAMANNABÚSTAÐIR VIÐ HRINGBRAUT 
Kíkt í heimsókn í Verkamannabústaðina við Hringbraut og 
saga þeirra rakin í máli og myndum. Gangan hefst við 
Tryggvagötu 15 og 17.

NÝ ÚTILISTAVERK
Gengið um miðborgina þar sem skoðuð verða nýlega uppsett 
útilistaverk og athugað hvernig þau passa inn í 
borgarmyndina. Gangan hefst við Tryggvagötu 15 og 17.

Verið velkomin!
Ekkert þátttökugjald

19. JÚNÍ
kl. 20

26. JÚNÍ
kl. 20

3. JÚLÍ 
kl. 20

10. JÚLÍ 
kl. 20

17. JÚLÍ 
kl. 20

24. JÚLÍ
kl. 20

31. JÚLÍ
kl. 20

7. ÁGÚST
kl. 20

14. ÁGÚST 
kl. 20

21. ÁGÚST 
kl. 20

Í þessari tillögu er gert ráð fyrir byggingum utan hins raunverulega 
háskólasvæðis. Til hægri á myndinni má m.a. sjá tjörnina og 
Hringbrautina en einnig háskólann, Suðurgötuna og byggingar 
vestan hennar.
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Sigþrúður Erla Arnardóttir
hefurverið ráðin framkvæmda
stjóri þjónustumiðstöðvar Vest
urbæjar.Sigþrúðurhefurstarfað
hjá Reykjavíkurborg frá árinu
1998, fyrst í Miðgarði, sem þá
hét fjölskylduþjónusta Graf
arvogs og frá árinu 2005 sem
deildarstjóri sérfræðisviðs á
þjónustumiðstöð Vesturbæj
araukþessaðhafa síðustu tvö
ár verið starfandi staðgengill
framkvæmdastjóraþjónustumið
stöðvarinnar.

Sigþrúður er með BA próf í
sálfræði frá Háskóla Íslands og
MasterofArtsinClinicalPsychol-
ogy frá Pepperdine University.
Auk þess hefur Sigþrúður lokið
rekstrar- og viðskiptanámi frá
EndurmenntunarstofnunHáskóla
Íslands,námi íhugrænniatferlis-
merðferðfrásamaskólaaukþess
að hafa stundað meistaranám
við félagsvísindadeild Háskóla
Íslands.Sigþrúðieróskaðvelfarn-
aðarístarfi.

Sigþrúðurráðin
framkvæmda
stjóriVesturgarðs „ViðfluttumhingaðáMelhag

annárið2011ogþávargarður
innbúinnaðveraánviðhaldsí
nokkurár.Þettaergamallverð
launagarðurogþvívargrátlegt
aðhorfauppáhanngrotnanið
ur.Égheflíkaveriðáhugamann
eskjaumræktunumárabil. Ég
hefveriðað stúdera svonefnda
„permaculture“ræktuneðavist
ræktunogfannstaðþarnaværi
kærkomið tækifæri til þess að
gera tvennt; að sinna þessum
ræktunaráhuga og vekja garð
innafturtil lífsins,“segirÞuríð
urHelgaKristjánsdóttir  starfs
manna og verkefnastjóri Nor
rænahússinsíspjalliviðVestur
bæjarblaðið.

Þuríður segir að stærð garðs-
inshafiheillaðsig. „Aðveraallt
í einu komin með þennan stóra
garðbauðekkiuppáneittannað
en að teygja úr grænu fingrun-
um og láta hendur standa fram
úrermum.Þaðuxubæðihindber
og rifsber í garðinum.Hindberin
hafaþannókostaðþaubreiðaúr
sér og geta endað sem einskon-
ar illgresi líktog lúpínaogskóg-
argerfill ef þeimer ekkihaldið í
skefjum.Viðþurftumþvíaðhre-
insatalsverttilefviðætluðumað
koma matjurtum fyrir. Viðerum
kominvel áleiðismeðaðendur-
vekjagarðinn,gefahonumnýttlíf
ogsetjaokkarmarkáhann.Eft-
ir aðviðhófummatjurtaræktina
komíljósaðþessibakgarðurhér
erótrúlegaskjólgóðuroghentug-
urtilræktunar.“

Eplatréerdraumurinn
Þuríður segir að vistræktunin

takihönnuninameðsér íverkin.
„Viðerumekkiaðeinsaðendur-
vekjagarðinnaðokkarhugmynd-
umogsetjaokkar markáhann.
Vistræktuniner lífrænogbyggir
á þeim ræktunaraðferðum. Við
erum því komin með safnhaug

í garðinum þar sem við endur-
nýtum meðal annars matarúr-
ganga.Viðerumlíkabúinaðgera

sérstaka næringarholu þar sem
við geymum efni úr safnhaugn-
umeftiraðþauhafanáðaðgerj-
ast.Síðanmásvonálgastþauog
nýtasemlífrænafæðueðaáburð
fyrirgróðurinn.“EnhvaðerÞur-
íður að rækta í garðinum með
fjölskyldu sinni. „Við erum með
kartöflur, rabarbara, ýmis salöt
ogkóriandersvonokkuðsénefnt.
Vistræktun snýst ekki eingöngu
umnytjaræktunheldureinnigað
takaekkiburtgróðursemfyrirer
ígarðinum.Þegarviðhöfumver-
iðaðendurnýja rifsberinþáhöf-
umviðekki fjarlægtafklippurnar
heldurnýttþærsemjarðvegsefni
til aðnotasíðar.Við fjarlægðum
þóreynitrétilþessaðgeragarð-
innsólríkarisemeraðeinshliðar-
sporviðræktunina.Annarserum
viðréttaðbyrja,“heldurÞuríður
áfram. „Að gera garðinn upp er
allt að tíu ára verkefni. Við vilj-
um líka vera hugmyndafræðinni
trúoggeraþettaódýrt.Íupphafi
stefndumviðaðþví aðallt sem
kæmiuppúrgarðinumværiætt
en höfum aðeins slakað á þeirri
kröfuoghöfumgróðursettblóm
sem ekki eru til ætis. En stóri
draumurinneraðkomauppepla-
tré,“segirÞuríðuraðlokum.

Draumurinnerað
komauppeplatré

Þuríður Helga Kristjánsdóttir.
Á neðri myndini má sjá hluta

af garðinum hennar
við Melhaga.

Sig þrúð ur Erla Arn ar dótt ir.

Mesta úrval landsins af rafgeymum
fyrir  húsbíla, hjólhýsi og fellihýsi

Opið: virka daga 9-18 •  laugardagar 10 - 16
Sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Suðurströnd 10 
v/Sundlaug Seltjarnarnes og World Class

Sími: 511 6367



7VesturbæjarblaðiðJÚNÍ 2014

www.borgarblod.is

118nýtt líf

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

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101 REYKJAVÍK
OPIÐ MÁN-FÖS: 9-18  LAU: 10-13   SÍMI: 56 85 305
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Kaffihús og lyfjabúð munu
deila saman húsnæði í Vestur
bænum undir heitinu Gamla
apótekið.Kaffiapótekiðverðurá
horniMelhagaogHofsvallagötu
þar semVesturbæjarapótekvar
í mörg ár. Apótekið sem verð
ur í anda gamla tímans verður
opnað á næstunni í hluta þess
húsnæðis semnýhýsirApótek
arann.Þaðer fyrirtækiðLyfog
heilsa sem mun reka lyfjabúð
ina semvaliðhefurveriðnafn
iðGamlaapótekið, envörulína
undir sama heiti hefur notið
mikillavinsældaumárabil.

Í fréttatilkynningu fráaðstand-
endum Gamla apóteksins kem-
urframaðþvíerætlaðaðverða
lyfjabúð eins og eldri kynslóðir
landsmanna muna eftir úr ung-
dæmi sínu, með persónulegri
og fagmannlegri þjónustu í hlý-
legu og notalegu umhverfi þar
semgamli tíminn í innréttingum
mætir vöruframboði nútímans.
Allarhefðbundnarapótekaravör-
urverða íboði íbúðinni, svoog
afgreiðslaá lyfjum,enþessutan
verður vörulína Gamla apóteks-
insáberandiíhillunum.

Í framhaldi af opnun apóteks-
ins verður fyrsta kaffihúsið sem
starfrækt hefur verið á þessum
slóðumumlangtárabilopnaðen
þaðverðurrekiðafeigendumKex

hostels og fleiri aðila fyrir gesti
oggangandi íhverfinusemvilja

fásérkaffiogkruðerííhuggulegu
umhverfi.

Apótekogkaffihús
opnaðviðMelhagann

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

     Í tilefni þess fögnum við ákaft og bjóðum 
25% afslátt af eftirfarandi eðalvörum frá 12. – 18. júní:

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

SÓLEY ORGANICS  - 
ER  SYSTIR OKKAR!
Hágæða lífrænar 
húðsnyrtivörur sem 
byggja á aldagamalli 
hefð. Sóley er systir 
okkar í anda.

VIRIDIAN 
BÆTIEFNALÍNA 
SYSTRA! 
Framúrskarandi hrein 
og ómenguð virkni. 
Engin “nastís”. 

PACIFICA – 
VINSÆLUSTU 
NÁTTÚRUILMIR 
VERALDAR!
Fást hjá systrum í 
formi roll-on og nú 
líka í vaxi. 
Fullkomlega vegan.

HIGHER LIVING 
TE - UPPÁHALD 
FLESTRA!
Dásamlega 
lífræn og 
bragðgóð, bæði 
heit og köld.

Systur og bræður,
  við erum 1 árs!

SÉRSTAKUR OPNUNARTÍMI VERÐUR 
SUNNUDAG 15. JÚNÍ (Á 
AFMÆLISDAGINN) FRÁ 11 – 15. 
HEFJUM MORGUNINN MEÐ SAMFLOTI 
Í SUNDLAUG SELTJARNARNESS KL. 9 
F.H. ALLIR VELKOMNIR.

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

Gamla Vesturbæjarapótekið þar sem Birgir Einarsson verslaði í 
áratugi er að fá nýtt líf sem gamaldags apótek og kaffihús.
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OpinbertleyndarmálviðLaugaveginn
Klukkuna vantar korter

í átta.Fyrstu sólargeisl
arnir teygja signiðurá
Laugaveginn. Fáir eru

enn á ferli en nokkrir ferða
mennerukomnir á stjá. Sumir
eruaðbíðaeftirbílumsemeiga
að flytja þá á fjöll eða í aðrar
skoðunarferðir.Aðrirbíðaeftir
hótelskutlunum sem fara út á
flugvöll.Þeirerubúnirtilheim
farar og ferðatöskurnar standa
ágangstéttinni.Amerískhjónaf
austurlenskum uppruna koma
gangandifyrirhorniðáKlappar
stígnum.Farasérhægt.Eruaug
ljóslegaað leitaaðveitingastað.
Þau sjá skilti og dúkað borð
fyrir utan Around Iceland þar
sem tíðindamaður mætti þeim.
„Er veitingastaður hér“ spurði
konan.Þeimvarbentáað fara
inn.Þauhorfðuíkringumsig. Í
versluninniogþegar innarkom
tók einskonar jólailmur á móti
þeim. Hann reyndist koma frá
eldhúsinu þaðan sem morgun
verður er tilreiddur. Við borð
sátutvennpörsemgæddusérá
breskummorgunverði.Áhyggjur
hjónannaafsvöngummagavoru
horfnar.

En hvað er Around Iceland. 
Þessi óvenju legi en einnig vina
legi stað ur við Lauga veg 18b ofan 
bóka búð ar Máls og menn ing ar 
á ár s af mæli um þess ar mund
ir. Tíð inda mað ur leit inn á eft ir 
am er ísku hjón un um. For vit inn 
um hvað þarna væri að finna. 
Around Iceland stend ur sam an af 
ferða skrif stofu, versl un þar sem 
vöru val er eink um mið að við ósk
ir og þarf ir ferða manna en einnig 
við að kynna ís lenska fram leiðslu 
eink um hand verk frá hin um 
ýmsu stöð um á land inu og síð ast 
en ekki síst best „geymda leynd
ar mál ið„ kaffi hús með sér stöku 
ívafi þar sem engu er lík ara en 
að heim il is stof an hafi ver ið flutt 
nið ur í bæ. Gömlu klass ísku hæg
ind in og úr há tal ara hljóm ar rödd 
Hauks heit ins Mortheins. Hann 
syng ur eitt þekktasta lag hans 
tíma „Til eru fræ“ við texta Dav íðs 
Stef áns soanr frá Fagras lógi og á 
eft ir kem ur rödd eins vin sælasta 
söngv ara Ís lands fyrr og síð ar. 
Ragga Bjarna þar sem hann fer 
með „Þórs merk ur ljóð“ sem Sig
urð ur Þór ar ins son jarð fræð ing ur 
orti til Mar íu Maack á sinni tíð 
og Sig ur dór Sig ur dórs son blaða
mað ur söng inn á plötu við mikl
ar vin sæld ir upp úr mið biki lið
inn ar ald ar. Tón list in er „fifties“ 
eða frá sjötta ára tugn um áður en 
breski kvar tet söng ur inn úr barka 
Bítl anna, The Kings. The Holl ies, 
Se archers, Trem eloes, Mon kees 
og hvað þess ar bresku grúpp ur 
hétu all ar lögðu eyru lands manna 
að fót um sér í gegn um óska laga
þætti rík is út varps ins, lög unga 
fólks ins og Hljóð færa versl un Sig
ríð ar Helga dótt ur í Vest ur veri 
sem seldi 45 snún inga plöt ur með 
smell um þess ara söng pilta.

Helga,HildurMaríaog
Katla

En hvern ig varð hug mynd in að 
Around Iceland til. Hana má rekja 
til þriggja kvenna þeirra Helgu 
Ólafs dótt ur,  Hild ar Mar íu Gunn
ars dótt ur og Kötlu Steins son.  
Þær höfðu all ar starf að að ferða
mál um um lengri tíma bæði sem 
flug freyj ur  og við önn ur störf. 
Þær höfðu unn ið hjá Icelanda ir, 
Air Atl anta og Iceland Ex press og 
far ið vítt um heim inn. Þeg ar starf
semi Air Atl anta breytt ist og Ice
land Ex press hætti störf um stóðu 
þær á tíma mót um. Urðu að finna 
sér nýtt við fangs efni. Þær höfðu 
þá þeg ar ver ið bún ar að fá hug
mynd um nokk uð þessu líkt og 
Helga hafði stofn að rekstr ar fé lag 
með þessu nafni tveim ur árum 
áður. Fyr ir rúmu ári komu þær 
þrjár sam an og dust uðu ryk ið af 
hug mynd inni. „Við ákváð um að 

sam eina tvær góð ar hug mynd
ir. Byggja þetta upp á breið um 
grund velli. Vera með ferða skrif
stofu, versl un og kaffi hús hvað 
inn an í öðru,“ seg ir Helga og 
Hild ur Mar ía bæt ir við að eft ir að 
Dress mann flutti af Lauga veg in
um hafi þær feng ið auga stað á 
þessu hús næði. „Þetta er nokk uð 
stórt og því var ákveð inn vandi 
að fylla það. En með því að tvinna 
svona breyti lega starf semi sam
an sem bein ist þó að miklu leyti 
að ferða mönn um gát um við nýtt 
hvern krók og hvern kima,“ seg ir 
Hild ur Mar ía.    

SýnaÍslandálifandi
máta

Svo hófst upp bygg ing in.  „Já 
 við vor um bún ar að þróa hug
mynd ina um að vera með bása. 
Að baki henni ligg ur að sýna 
Ís land á eins lif andi máta og hægt 
er í versl un af þessu tagi. Ég var 
búin að verða vör við það í mín
um fyrri störf um að margt fólk 
sem hafði kom ið hing að hafði 
ekki sé neitt nema mið borg ina í 
Reykja vík og ef til vill Bláa lón ið. 
Mér fannst þetta ótækt og taldi að 
þarna gæti einnig leg ið ákveð in 
við skipta tæki færi. Ég var bú inn 
að leggja nokk ur grunn að ferða
skrif stofu þætt in um áður en við 
byrj uð um hér og var með síðu á 
net inu und ir heit in Around Ice
land,“ seg ir Helga. „Við opn uð um 
síð an ferða skrif stof una og versl
un ina til að byrja með og kaffi hús
ið kom að eins síð ar. Við hugs uð
um það sem eins kon ar upp bót á 
aðra starf semi og einnig til þess 
að gefa fólki bæði við skipta vin um 
okk ar og einnig fólki af göt unni 
kost á að setj ast nið ur í nota legu 
um hverfi. Það tók líka lengri tíma 
að fá leyfi fyr ir því en hinni starf
sem inni. Það er eig in lega ótrú
leg ur frum skóg ur reglu gerða sem 
þarf að fara í gegn um til að mega 
selja veit ing ar. Við opn uð um 
kaffi hús ið síð an í ágúst og leggj
um áherslu á ís lenskt með læti 
og per sónu lega þjón ustu,“ seg ir 
Hild ur.

Viljumsjáfleirisam
landaokkar

Þær hafa hafa feng ið fleiri kon
ur til samt arfs og nokkra karla 
þótt þær séu enn að al eig end
ur fyr ir tæk is ins. „Þetta óx fljótt 
og var of mik ið fyr ir okk ur þrjár 
enda erum við með opið frá 
klukk an átta á morgn ana til tíu 
á kvöld in og erum nú farn ar að 
opna klukk an sjö um sum ar tím
ann vegna ferða mann anna sem 
vilja gjarn an kom ast í versl un og 
fá sér morg un hress ingu áður en 
þeir halda í ferð ir. Mik ið er um 
að fólk fari í dags ferð ir og lík ar 
vel að geta borð að og slapp að af í 
nota legu um hverfi  áður en fjalla
bíla hrist ing ur inn fer í gang,“ seg ir 
Hild ur. Kaffi horn ið þeirra ligg ur á 
mörk um kaffi húss og al hliða veit
inga stað ar. „Við leggj um eink um 
áherslu á morg un verð sem reynd
ar er hægt að fá all an dag inn, við 

erum með súp ur í há deg inu og 
svo er hægt að fá dinn er síð deg is. 
Við reyn um líka að skapa nota
lega stemn ingu þar sem fólk get
ur sest nið ur í sóf ana okk ar með 
kaffi ex presso, kaffi amer icano, 
cappuccino, latte eða aðra kaffi
drykki auk gamla ís lenska uppa
hell ings ins. Enn eru það eink
um ferða menn sem koma í kaffi 
vegna stað setn ing ar kaffi húss ins 
inn í miðri ferða manna versl un en 
Ís lend ing um hef ur fjölg að að und
an förnu og við vilj um gjarn an sá 
fleiri sam landa okk ar,“ seg ir Hild
ur Mar ía.

Fólkeraðgerasvomargt
Mark mið ið með ferða rekstr in

um er að ná utan um land ið eins 
og nafn ið Around Iceland bend ir 
til. „Lung inn úr starf sem inni eru 
ferð irn ar,“ seg ir Katla og Hild ur 
Mar ía bæt ir við að þær vilji sýna 

hvað lands hlut arn ir og byggð ar
lög in hafa að bjóða. „Út um allt 
land er fólk að búa svo margt til. 
Bæði nytja hluti og ýmsa hönn un
ar vöru. Vand inn er að kom ast að 
því hvar það er að finna og kom
ast í sam band við fólk ið. Stund
um er um svo litla fram leiðslu að 
ræða hjá fólki. Eins kon ar heim il
is iðn að að erfitt get ur reynst að 
af greiða stór ar söl ur eða pant an ir 
ef því væri að skipa en mark mið ið 
er engu að síð ur að kom ast í sam
bandi við sem flesta,“ seg ir Hild
ur Mar ía. „Þetta sam rým ist líka 
al veg þeirri stefnu okk ar að ná 
til lands ins alls. Kynna það fyr ir 
ferða mönn um og sýna hvað það 
hef ur að bjóða bæði í lands lagi 
og ekki síð ur í mann líf inu,“ seg
ir Helga. „Við höf um líka áhuga 
á að nýta þessa kynn ing ar starf
semi fyr ir Ís lend inga. Við gæt um 
tek ið hópa hing að inn í veit ing ar 
og kynn ing ar. Þetta gæti ver ið til
val ið fyr ir Lions klúbba og aðra 
fé lags hóp. Jafn vel sauma klúbba. 
Ég er viss um að margt fólk hér 
á höf uð borg ar svæð inu veit ekki 
mik ið um lands byggð ina þótt það 
hafi ekið eitt hvað út á landi. Ég 
held að með slík um kynn ing um 
mætti virkja og auka áhuga þess á 
land inu og þjóð inni sem býr þar – 
okk ur sjálf um,“ seg ir Katla.

Landsbyggðiníhjarta
Reykjavíkur

Around Iceland er við neð an
verð an Lauga veg inn í hjarta mið
borg ar Reykja vík ur en þeg ar inn 
er kom ið blas ir lands byggð in 
og nátt úr an í mynd um og máli. Í 
hverj um sýn ing ar bás eru nokkr
ar sög ur. Ein  birt ist mynd máli 
á flat skjá. Önn ur í mun um sem 

eru til sýn is og boðn ir til sölu. 
Hin þriðja í and rúms lofti sem þær 
vin kon ur hafa mót að inn an dyra 
og er sér stakt. „Við erum eins og 
ein fjöl skylda. Flest ar okk ar hafa 
unn ið sam an eða að sam bæri leg
um verk um í ferða mál um. Svo 
tengj umst við fjöl skyldu bönd um 
með ýms um hætti. Ein er frænka 
ann arr ar eða tengd henni. Þetta 
er svona koll af kolli. Strák arn ir 
tengj ast okk ur einnig með svip
uðu mynstri,“ seg ir Helga. Ekki 
verð ur skil ið við Around Iceland 
án þess að fjalla um það góða 
við mót sem stað ur inn og starfs
fólk ið sýn ir. Er það lært spyr tíð
inda mað ur. „Við höf um flest sinnt 
þjón ustu störf um í ferða mál um og 
þar skipt ir við mót ið miklu máli. 
Við kunn um held ur ekk ert ann
að. Ef til vill er þetta bara upp
lag ið í okk ur,“ seg ir Helga. Kaff ið 
er löngu búið og tíð inda mað ur 
geng ur út í ný byrj að sum ar ið. 
Sól in hef ur færst ofar á him in
hvelf ing una og nær nú hvar vetna 
nið ur a milli hús anna við Lauga
veg inn. Loft ham ars högg kveða 
við frá Hjart ar garð in um. Ver ið 
er að gera grunn fyr ir áfram hald
andi ferða þjón ustu.  Þar á hót el 
að rísa. Am er ísku hjón in eru enn 
á ferð inni. Hafa ver ið að kikka í 
búð ir. Ef til vill eru þau að mæta 
í súpu á Around Iceland og fá 
sér ís kaffi með rjóma að hætti 
Deboru B. Ólafs son í ábæti. 

Hildur María Gunnarsdóttir og Deborah Buckie Ólafsson sem er skoskrar ættar. „Deborah setur svip á
staðinnsemkaffibarþjónnogeralvegaðverðaíslensk,“segirHildurMaría..Aðbakiþeirraeralíslenskur
mjólkurbrúsieinsogþeirvoruísveitumlandsinsfyrirtankvæðinguna.Brúsinngeymirnúeinsogkraninn
bendirtilbjórfyrirkaffihúsagesti.EinafsérstæðumAroundIceland.

Ívar, Heiða, Caterina, Kristín, Kristján Smári og Debora eru öll í
AroundIcelandhópnum.

HelgaÓlafsdóttirogKatlaSteinssonviðdúkaðborðástéttinnifyrir
framanAroundIceland.„Þaðgengurenginnframhjáokkurhjarna,“
segirHelgaásinnhúmorískamáta

Around Iceland er eitt best 
varð veitta leynd ar mál ið 
í mið borg Reykja vík ur. 

Ferða skrif stofa, land kynn
ing og ferða manna versl un 
og síð ast en ekki síst sér

stakt en nota legt kaffi hús. 
Þrjár kon ur standa að 

baki þessu sér taka húsi 
ásamt hópi kunn ingja og 

vina sem lagt hafa starf inu 
lið. Tíð inda mað ur sett ist 
nið ur með þeim Helgu, 
Hildi Mar íu og Kötlu og 

for vitn að ist hvað væri að 
baki eft ir tekt ar verðri götu
mynd inni við Lauga veg inn. 

Þar reynd ist vera stórt 
leynd ar mál sem er þó ekki 

orð ið neitt leynd ar mál 
eft ir eins árs veru í

gamla Dress mann pláss inu.



Spennan var rafmögnuðþeg
ar börn af þremur frístunda
heimilum Frostaskjóls kepptu
í kassabílarallý á Ingólfstorgi
ádögunum.

Börn in gengu fylktu liði nið ur 
á Ing ólfs torg og skreyttu sig með 
heima til bún um bún ing um í lit um 
sinna frí stunda heim ila, gul, græn 
og blá. Þeg ar all ir voru bún ir að fá 
djús og kleinu niðri á Ing ólfs torgi 
upp hófst keppn in. Skipt var upp 
í stúlku og drengjalið og kepptu 
frí stunda heim il in sín á milli. 
Hvatn ing ar óp in óm uðu um torg
ið þeg ar kassa bíl arn ir þeytt ust 
þar um og er óhætt að segja að 
hlaup ið hafi ver ið af kappi með 
bíl ana. All ir eru sig ur veg ar ar í 
góð um leik og skipt ust sig ur lið 
frí stunda heim il anna nokk uð jafnt 
milli kynja og bekkj ar stiga. 
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Stuðákassabílarallý
Frostaskjóls

Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

vantar þig
RAFVIRKJA?

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

fljót og góð þjónusta

Rafspor

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

iðunnarreitur

Vel skipulagðar 2 - 5 herbergja íbúðir  
á frábærum stað á Seltjarnarnesi

Fjölskylduvænar íbúðir

        afhending 
     haust 2015

Skerjafjörður 1 - 3
Iðunnarreitur

Vel skipulagðar 2 - 5 herbergja íbúðir á frábærum stað á Seltjarnarnesi.
Fjölskylduvænar íbúðir.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

  Verð frá:  26,9 millj.

Skerjabraut 1 - 3

mklb_110614_Skerjafjörður.indd   1 10.6.2014   16:20

www.borgarblod.is
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Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Sigurður Helgason yfirmat
reiðslumaður í Grillinu á Hótel
sögu er nú að undirbúa sig fyr
ir einavirtustumatreiðslukeppni
semhaldiner íheiminum.Þetta
erBocused’Orkeppnin semhef
ur verið haldinn frá árinu 1987.
Keppnin fer þannig fram að 24
þjóðir fákeppnisrétteftiraðhafa
sigrað forkeppni úr sinni heims
álfu og fimm efstu sætin í sjálfri
Bocuse d’Or keppninni tryggja
þeim þjóðum sjálfkrafa keppn
isrétt í næstu keppni. Bocuse
d’Oreroftkölluðhineinasanna
heimsmeistarakeppni í mat
reiðslu. Sigurður vann Evrópu
forkeppninaog stefnirnúótrauð
ur til Lyon í Frakklandiþar sem
heimskeppninferfram.

Íslendingar hafa tekið þátt í
Bocused’Or í síðustu fimmskipti
eða frá 1999 og er árangur þeirra
vægastsagtglæsilegur.Tölursýna
aðÍslendingareruíhópisexbestu
þjóða í heiminum í matreiðslu og
erþvíóhættaðkrefjastárangurs í
komandikeppnum.SturlaBirgisson
fór sem frumkvöðull fyrir Íslands
hönd tilþátttöku íkeppninni1999
og náði þá fimmta sætinu sem er
glæsilegurárangur í fyrstukeppni
sem Íslendingarerumeðog ruddi
þarveginn fyrirnæstukeppendur
meðreynsluogþekkinguáBocuse
d’Or.Sigurðurernútekinnviðkefl
inuogþegarkominná fulla ferð í
undirbúningnum.Vesturbæjarblað
iðsettistniðurmeðhonum íGrill
inuogræddiþessuáformviðhann.

Hluti af hrá efn inu kem ur 
héð an

„Þátttaka í keppninni er mikið
fyrirtækiog má segja að ég sé að
fórnatveggjaáravinnuíþettasem
er þess virði ef vel gengur. Þetta
snýst heldur ekki aðeins um mat
reiðsluna heldur og ekkert síður
aðföngin og hráefni sem ég nota.
Þegarégtókþáttíforkeppninnifór
égmeðum800kílóafraktmeðmér.
Égæfimeðþjálfaraoghlutiafhrá
efninukemurhéðan.Ísjálfrikeppn
inni fáallir keppendur samaefnið
en flestirkomaeinnigmeðhráefn
iðaðheiman.Þaðermikilvægtað
kynnabæðimatvælaframleiðsluog

þjóðareinkinninaðbakimatargerð
inniþegarsvonatækifærigefst.“

Nýt um ís lenskt eins og 
hægt er

Sigurðurerbúinnaðstarfasem
yfirmatreiðslumaðuríGrillinuíum
fjögur ár. Hann var áður búsett
ur um fimm ára skeið í London
og hefur einnig starfað um tíma í
Bandaríkjunum en segir að Gril
lið sé leikvöllur sinn í dag.Grillið
á sér um hálfrar aldar sögu sem
einn flottastiveitingastaður lands
ins og þótt hluti þess sé hið frá
bæraútsýnihefurítímansráðætíð
veriðlögðmikiláherslaámatreiðsl
una–bæðigæðihráefnisog fram
setningu þess á diskum gesta og
einnig á hið mannlega viðmót. En
hvernig farameistararGrillsinsað
þessu.Sigurðurkveðsthafa fengið
aðmótamatreiðslustefnuGrillsins
og leggi áherslu á léttleika og að
hún sé nútímaleg. „Ég hef haft að
leiðarljósi að hráefni fái að njóta
sín til fulls, hrein brögð, árstíðir,
framandi réttimeð fullumskilning
ábrögðumogbragðsamsetningum.
Umframalltereinfaldleikinn,hrein
matreiðsla og jöfn gæði að hrífa
okkar gesti.“ Þetta er ekki mjög
flókið,“heldurSigurðuráfram.„Við
erum ígóðusamstarfiviðbændur
og íslenska fiskframleiðendur og
reynumeftirfremstamegniaðupp
hefjaíslenskaframleiðslu.Aðsjálfs

sögðueróvinnandivegurfyrirveit
ingastaðáborðviðGrilliðaðbjóða
aðeins innlenda framleiðslu. Sumt
afþvísemviðnotumdagsdaglega
erekkitilhérálandiáveturnaogá
þaðeinkumviðumgrænmeti. Inn
flutningur á hráefni er þó nokkuð
árstíðabundinnvegnaþessaðvið
leggjum að sjálfssögðu áherslu á
innlenda framleiðslu. Við gætum
þesseinnigað

leggja fagmennsku og metnað í
allt semviðgerumvegnaþessað
heimsókn íGrilliðáekkiaðeinsað
vera til að fá séraðborðaheldur
öðlast alhliða upplifun af stað og
stund.Viðreynumþvíaðdekravið
skynfærinmeðafbragðsréttumog
eðalvínum auk þess sem útsýnið
yfirborginaognágrenniðeraugna
konfekt.“

Úr valslið mat reiðslu manna
Með Sigurði í eldhúsinu starfa

þeir Atli Þór Erlendsson aðstoð
ar yfirmatreiðslumaður og Ragn
arEiríkssonmatreiðslumaður.Atli
Þór er “alinn” upp á Hótel Sögu.
Hann vann þar sem matreiðslu
nemi árið 2008 og hefur starfað í
Grillinu frá því í desember 2011.
AtliÞór tókviðsemaðstoðarmat
reiðslumaðurGrillsins ímaí 2012.
Hann tók einnig þátt í Bocuse
d’Or keppninni árið 2010 og 2011
sem aðstoðarmaður Þráins Freys
Vigfússonar og fékk gullverðlaun
með UKÍ á Írlandi árið 2011.  Sig
urður Helgason yfirmatreiðslu
maður Grillsins mun keppa fyrir
Íslandshönd ívirtustumatreiðslu
keppni heims, Bocuse d’Or 2014.
Þettaermikillheiðurogviðgætum
ekkiverið stoltari afokkarmanni.
Sigurður hóf feril sinn á veitinga
húsinu Perlunni árið 1998.  Hann
var valinn matreiðslunemi árs
ins árið 1999 og útskrifaðist með
hæstu einkunn árið 2001. Á árun
um 1999 til  2001 starfaði Sigurð
urhjáEmbætti forseta Íslandsvið
veisluundirbúningundir leiðsögn
SturluBirgissonar.

Tek ur þátt í Bocuse d’Or

Nýhreystibrautmeðapastiga,
búnaði fyrirupphífingar,dýfur,
hreystigreipogarmbeygjurhef
urveriðsettuppviðHagaskóla.
Undir brautinni er fallvörn
meðgervigrasiog sandfyllingu.
Verkefnið hlaut brautargengi í
kosningumum„Betrihverfi“.

Verkefnið „ Setja upp hreysti
völl eða þrautabraut á skólalóð
Hagaskóla “ hlaut 255 atkvæði í
verkefnavali „Betri hverfa“ fyrir

árið 2013. Brautin sem sett var
upper í líkinguviðþaðsemvið
þekkjumfráSkólahreysti.„Krakk
arnir sem hafa verið að nota
þessabrauteruhiminlifandimeð
þetta framtak og klárt að braut
þessiáeftiraðaukaáfjölbreytni
hvaðhreyfinguvarðarhéríVest
urbænum,“ segir Hörður Heiðar
Guðbjörnsson, íþrótta og tóm
stundaráðgjafi hjá Þjónustumið
stöðVesturbæjar.

Ný hreysti braut
í Vest ur bæn um

Unniðviðlokafráganghreystibrautarinnar.

SigurðurHelgason
yfirmatreiðlumaðuríGrillinu.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Dómararniríkeppninni
bragðaáréttunum.



Í bakgarði við Melhagann er
að finna eftirtektarvert útilista
verk málað á vegg sem skilur
lóðir að. Saga verksins í þátíð,
nútíð og ef til vill í framtíð er
ekki síður áhugaverð. Það er
Magnús Helgason myndlistar
maðursemáheiðurinnaðþessu
verkiogeinnighugmyndinniað
bakiþvísemekkiereinskorðuð
við hann sjálfan sem myndlist
armann heldur alla íbúa húss
ins við Melhagann. Vesturbæj
arblaðið leit við hjá Magnúsi á
dögunum og fræddist nokkuð
umverkiðoghugmyndafræðina
aðbakiþess.

„Þessiveggurblasirviðúreld
húsglugganum hjá okkur og ég
var oft búinn að horfa á hann
þegar ég sat við eldhúsborð
ið – einkum yfir morgunkaffinu.
Égvaraðhugsaumhversuhann
væri grár og ljótur og að gam
an væri að lífga eitthvað upp á
hann. Hugmyndin hélt áfram að
þróasteftirþvísemégsatþarna
oftarogkaffibollunumfjölgaðiog
hannfreistaðimínalltafmeiraog
meira.Svo fórégað íhugaaðég
ætti ef til vill ekki að gera þetta
einn – að lífga upp á vegginn.
Þettagætiorðiðviðfangsefni fjöl
skyldunnar eða fjölskyldugam
an. Í framhaldi af því fór ég að
ræða þetta við nágranna mína.
Fólkiðíhinumíbúðunumíhúsinu
þvíekkivildiég fáeinhvernupp
á móti mér ef ég hæfist handa.
Þessar samræður enduðu með
því að ég bauð hinu fólkinu að
takaþáttíþessumeðmérogþað
tókuallrivel íþað.Fólkiðáttiað
málamyndaf sjálfusér.Ein fjöl
skyldan lét framtakssemina ná
tökumásérentværeigaeftirað
komaaðþessu.Égbíðspenntur

eftir því að sjá hvort þær muni
ekki koma að veggnum í sumar
og mála.“ Magnús segir að ekk
ertverðióumbreytanlegt íþessu
verki og allir möguleikar á að
breytaþvíþegarframlíðastund
ir. „Ég get vel hugsað mér og
bæðiégognágrannarmínirkomi
aðþví í framtíðinniaðendurnýja
sköpunargleðina og birta hana
á veggnum.Með þvíyrði verkið
meiralifandiogfólkfengiánægju
afaðleikasérmeðþetta.“

Alltaf gam an að prufa 
eitt hvað nýtt

Magnús segir alltaf gaman að

prufa eitthvað nýtt. „Ég starfa
við myndlist og mér finnst gott
að fara svona út úr alvarleikan
um öðru hvoru. Það getur ver
ið freistandi og líka frelsandi að
föndra eitthvað út í loftið. Gera
eitthvað sem maður tekur ekki
mjög alvarlega.“ Hann segir
nágranna sína hafa fengið alger
lega frjálsar hendur um hvað
þeirsettuávegginn.„Viðgerðum
engarskyssurafþvísembúiðer
aðgeraogekkiætluninaðvinna
neittviðþettameðþvíaðskissa
upp.Viðverðumbaraað fáand
annogsköpunargleðinayfirokk
urástaðnumþarsem frelsiðog
hugmyndaflugiðfæraðnjótasín.“

Magnús segir að þessi heimilis
listeigiekkineittbeintsameigin
legtmeðgötulisteðagraffiti–og
þóbætirhannvið. „Mérvarein

hverjusinnisagtaffróðummanni
um þá hluti að götulistinbeind
istoftekkiaðvegfarendumnema
að takmörkuðu leyti heldur séu
götulistamennirniraðsendahver
öðrumskilaboðílistinni.Götulist
inværiþvíoft einskonar samtal
listamanna fremur en að höfða
tilhinsalmennaborgaraogveg
faranda. Ég er ekki að segja að
viðnágrannarnir séum farnir að
talastviðámyndmáliáveggnum
en myndmálið getur hinsvegar
vakiðannaðsamtalafsér.Fólker
fariðaðvirðavegginnfyrirséref
þaðkíkiríheimsóknogþettaeflir
nágrannaliðsheildina.“

Magnús Helgason stundaði
námímyndlistáárunum1997til
2001 við Academie voor beeld
endekunstíEnschedeíHollandi.
Frá því hann lauk námi hefur
hann helgað krafta sína mynd
list, ljósmyndun og ópraktískri
kvikmyndagerð eins og hann
segirsjálfurfrá.Hannhefurhald
ið málverkasýningar hérlendis
semerlendis.Magnúshefursýnt
kvikmyndir við tónlist ýmissa
tónlistarmanna og hljómsveita.
Á heimasíðu Magnúsar magnus
helgason.com má fræðast frekar
umferilhansoglistsköpun.
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AUGLÝSINGASÍMI

511 1188

Eft ir tekt ar vert úti lista verk í Vest ur bæn um

MagnúsHelgasonmyndlistarmaðurmeðKríudóttursínaviðvegginnáMelhaganum.

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu

Brio bláskel
Kræklingur, Brio bjór, chorizo, hvítlaukur.

Brio og 
Breiðafjörður

Bláskelin úr 
Breiðafirði er elduð 
í Brio bjór frá Borg. 
Einstaklega vel 
heppnað hjónaband 
sem er kryddað til 
með hvítlauk og 
spænskri chorizo 
pylsu. Kaldur á 
kantinum í fallegu 
glasi fullkomnar 
þennan smárétt 
sem er vinsæll t.d. 
fyrir eða eftir leikhús 
eða sem forréttur.

Kokkarnir á UNO 
kunna svo sannarlega
að færa íslenskt úrvals-
hráefni í miðjarðarhafsbúning og þessi 
notalegi veitingastaður í hjarta borgarinnar skapar 
fallega umgjörð fyrir stefnumót og góðra vina fundi. 
Glas af prosecco gleður á undan máltíð sem svíkur 
engan, enda UNO búinn að skipa sér í fremstu röð 
veitingahúsa í Reykjavík.

MATUA SAUV BLANC  
- Nýja Sjáland
Ferskt vín með þroskuðum greip og 
ananas í bland við grösugri tóna, 
jafnvel grænan aspars

Montalto Pinot Grigio 
- Sikiley
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, 
þurrt, fersk sýra. Pera, melóna, sítrus.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

UNO cucina italiana
Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313

Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga
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Nesstofa hús og saga er heiti
sýningar sem Þjóðminjasafnið
efnirnútil.BryndísSverrisdóttir
kynningarstjóriÞjóðminjasafns
inssegiraðeinsognafniðbendi
til sé áhersla sýningarinnar á
húsiðsjálftannarsvegaroghins
vegar á sögu þess. „Húsið er
byggt á árunum 1760 til 1763
ogvarþaðaðsetur landlæknis,
BjarnaPálssonar, semvar fyrst
urÍslendingatilaðljúkalæknis
prófi.Bjarnivar jafnframt fyrsti
lyfsali landsins.Hannvargiftur
RannveiguSkúladótturMagnús
sonar fógetaogþauáttu fjögur
börn,“segirBryndís.

Talið er að bú seta hafi haf ist 
í Nesi fljót lega eft ir land nám en 
skrif leg ar heim ild ir eru tak mark
að ar. Þó er vit að til þess að kirkja 
var ris in í Nesi árið 1200 og að 
jörð in hafi þá ver ið í tölu stór
býla. Árið 1760 hófust dönsk 
stjórn völd handa við að reisa 
Nes stofu sem op in ber an emb ætt
is bú stað land lækn is. Land lækn ir 
valdi sjálf ur stað inn en hafði úr 
nokkrum stöð um að velja. Ástæð
ur þess að Nes var val ið voru 
eink um þær að jörð in var tal in 
vel í sveit sett, sam göng ur af hafi 
góð ar og þétt býlt með fram allri 
strönd inni.

Nesjörðinniskipt
Lyf sal an var skil in frá land lækn

is emb ætt inu um ein um og hálf um 
ára tug eft ir að starf sem in hófst í 
Nesi eða árið 1777 og tók Björn 
Jóns son þá við emb ætti lyf sala. 
Hús inu og jörð inni var þá einnig 
skipt á milli fjöl skyldna lækn is ins 
og lyf sal ans og hélst sú skipt ing 
á með an emb ætt in störf uðu á Sel

tjarn ar nesi en þau voru flutt til 
Reykja vík ur árið 1834. Eft ir það 
komst Nes stofa í einka eigu þar 
til hún komst í um sjá Þjóð minja
safns ins árið 1977. Þess má geta 
að búið var í hús inu  fram til 1997. 

Apótekí239ár
Ap ó tek ar ar í Nesi ráku lyfja búð 

og kenndu jafn framt lyfja fræði
nem um, sem tóku loka próf sitt í 
Kaup manna höfn. Nes apó tek eða 
land lækn is apó tek ið varð síð an 
að Reykja vík ur apó teki sem var 
stofn að árið 1834 og starf aði í 
Mið borg Reykja vík ur allt til árs ins 
1999 að það var lagt nið ur. Þetta 
elsta ap ó tek á Ís landi hafði því 
að eins ver ið á tveim ur stöð um í 
öll þau 239 ár sem það starf aði. 
Urta garð ur inn í Nesi var hluti af 

starf semi lyf söl unn ar í Nesi. Jurt ir 
í öll lyf voru rækt að ar í urta garð
in um og garð ur inn var sunn an við 
hús ið. Efn in voru ým ist möl uð, 
steytt, mar in eða söx uð eða rif in. 
Sam kvæmt kon ungs boði var skylt 
að veita fá tæk ling um ókeyp is lyf. 
Urta garð ur inn var end ur gerð ur 
aust an við hús ið árið 2008. Á sýn
ing unni er sagt frá bygg ing ar sögu 
húss ins, stofn un land lækn is emb
ætt is og emb ætt is lyf sala. Auk 
þess er sagt frá 18. öld inni, sem 
var öld upp lýs ing ar inn ar þeg ar 
fólk fór að átta sig á því að hrein
læti, holl usta og um hverfi skiptu 
máli fyr ir líð an fólks. Sýn ing in 
verð ur opin alla daga kl. 13 til 17 
frá 14. júní til 14. ágúst.

Sagalækninga,lyfsöluog
NesstofuíÞjóðminjasafninu

Nesstofa í Nesi er á meðal þess sem kynnt er á sýningunni í 
Þjóðminjasafninu.

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

Gildir eingöngu á heimaleikjadögum gegn framvísun miðans.

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is

Tveir nýir leikskólastjórar
taka til starfa íVesturbænumá
næstunni.HelenaJónsdóttirtek
urvið leikskólastjórn íGranda
borg og Ólafur Brynjar Bjarka
soníHagaborg.

Hel ena Jóns dótt ir út skrif að ist 
frá Fóstru skóla Ís lands 1985 og 
frá Há skól an um á Ak ur eyri í leik
skóla kenn ara fræð um árið 2000. 
Þá hef ur hún lok ið meist ara námi 
í stjórn un ar fræð um mennta
stofn ana frá HÍ. Hún hef ur starf
að sem deild ar stjóri í leik skóla 
og sem leik skóla stjóri um nítján 

ára skeið. Ólaf ur Brynj ar Bjark
ar son út skrif að ist sem leik skóla
kenn ari frá Há skól an um á Ak ur
eyri árið 2006. Hann lýk ur í vor 
meist ara námi í stjórn un mennta
stofn ana við HÍ. Hann hef ur starf
að við verk efna stjórn í frí stund, 
sem yf ir mað ur frí stunda heim ils 
og sem að stoð ar leik skóla stjóri 
í Ár túns skóla síð ast lið in tvö ár. 
Um tals verð ur áhugi reynd ist fyr ir 
stöð um leik skóla stjórn end anna 
því 20 manns sóttu um stöð una 
við Granda borg og 15 við Haga
borg. 

Tveirnýir
leikskólastjórar
íVesturbæ

Leik skól inn Granda borg.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155  |  GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir 
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni. 

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.



Þín samsetta sjónnefnist list
sýning sem nú stendur yfir í
ListasafniReykjavíkur.Ásýning
unnigefurað lítaúrvalsverkúr
eign safnsins frá árunum 1970
til 2010ogereftirum50 lista
menn.Margirafþekktustustarf
andi listamönnum landsinseiga
verk á sýningunni,m.a. Ólafur
Elíasson en titill sýningarinnar
ersótturíverkeftirhann,Ragn
arKjartansson,Gjörningaklúbb
urinn,GabríelaFriðriksdóttirog
HreinnFriðfinnsson.

Eins og nöfn lista mann anna 
benda til eru við fangs efn in sem 
koma fram á sýn ingunni ólík. 
Sjá má stað bundn ar inn setn ing
ar, minimal íska skúlp t úra, hug
mynda list í ýms um miðl um, 
gjörn inga tengda víd eólist og verk 
byggð á rann sókn um. Við fangs
efn in eru allt frá sjálf hverfri íhug
un um eðli list ar inn ar til þjóð fé
lags á deilu og af bygg ingu við tek
inna hug mynda um „Norðrið“ og 
ís lensk an menn ing ar arf.

Upp haf ís lenskr ar sam tíma list

ar má rekja til upp reisn ar  hinn ar 
svoköll uðu SÚMkyn slóð ar gegn 
þeim miklu áhrif um sem abstrakt 
mál ar ar höfðu á ís lenska list 
snemma á sjö unda ára tugn um. 
Þessi kyn slóð kynnti nýj ar hug
mynd ir í list mennt un og mynd aði 
ný tengsl er lend is. Þetta varð til 
þess að næstu kyn slóð ir ís lenskra 
lista manna leit uðu fanga víða og 
hafa þeir lista menn sem eiga verk 
á sýn ing unni sótt sér fram halds
mennt un í ekki færri en tíu lönd
um Evr ópu og Norð urAm er íku. 
Þótt ís lensk ir lista menn hafi flutt 
marg vís leg ar hug mynd ir heim 
með sér eft ir nám er lend is hafa 
hug mynd irn ar og efn is tök in þros
kast enn frek ar í nýju um hverfi. 
Sú gerj un sem hef ur átt sér stað 
og orð ræð an sem hef ur skap ast 
hér á landi síð ast liðna hálfa öld 
hef ur sett svip á ís lenska mynd
list en fjöl breytn in er þó stað
reynd eins og þess ari sýn ingu 
er ætl að að draga fram. Sýn ing
ar stjóri er Haf þór Yngva son for
stöðu mað ur lista safns ins.
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„Þínsamsetta
sjón“íListasafninu

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Tjald kon an verk „Gjörn inga klúbbs ins“ er á með an verka á sýn ing
unni í Lista safn inu.

Laugarnar í Reykjavík

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

Laugarnar í Reykjavík

afgreiðslutími 
í sumar *

*Sumarafgreiðslutími gildir frá 1. júní – 31. ágúst

Lengri

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

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

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

Sundhöll Reykjavíkur
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Laugardaga 8:00 – 16:00
Sunnudaga 10:00 – 18:00

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

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

Y
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Fullt út úr dyr um á
Stóra leik skóla deg in um

Áhugasamir leikskólakennararogannað starfs
fólk leikskólanna streymdi í Ráðhúsið þar sem
háttífjörutíuleikskólarkynntmargvíslegverkefni
semendurspeglakraft, sköpunog fjölbreyttnám
yngstuborgarbúanna.ÍIðnóvareinnigfulltútúr
dyrumáflestumfyrirlestrumenþarvarm.a.fjall
aðumlýðræðiogflæðií leikskólastarfiogþróun
gæðastarfs með ungum börnum. Einnig var þar
kynntsamstarfsverkefnileikoggrunnskólaáSel
fossi,enleikskólaríÁrborgerugestirReykjavíkur
áStóraleikskóladeginum.

Stóri leik skóla dag ur inn er nú hald inn í sjötta sinn 
og hef ur vax ið að um fangi ár frá ári. Á sýn ing unni 
í Ráð hús inu má kynna sér mörg skemmti leg verk
efni leik skól anna eins og sam starfs verk efni HEBA 
–skól anna sem unn ið hafa með Jörð ina á liðn um 
vetri. Einnig má skoða þar skemmti lega bún inga 
sem börn in í Sunnu ási hafa gert, leir smíði barna í 
Jökla borg, rann sókn ar verk efni barna í Sæ borg svo 
fátt eitt sé nefnt. Börn úr leik skól an um Hofi komu á 

sýn ing una og sungu fyr ir gesti og frá Mar íu borg kom 
hóp ur barna og sýndi dans. 

All ir sem áhuga hafa á leik skóla starfi, barna upp
eldi og menn ingu barna mega ættu ekki að láta Stóra 
leik skóla dag inn fram hjá sér fara. 

Boðið verður upp á nokkrar
„sumargötur“ í miðborginni á
þessu sumri líkt og undanfar
inárenþarerumað ræðaað
bílaumferð verður ekki leyfð
önnur en akstur með aðföng
á takmörkuðum tímum. Reynt
verður að lífga upp á göturnar
endakallast verkefnið „litríkar
sumargötur“.

Lauga vegi verð ur lok að fyr ir 
bíla um ferð neð an Vatns stígs frá 
og með 17. júní og Skóla vörðu stíg 
neð an Berg staða stræt is. Þá hef ur 
um  berð bíla um Póst hús stræti 
frá Kirkju stræti ver ið bönn uð frá 
7. júní með sama fyr ir komu lagi 

og hin ar sum ar göt urn ar. Sum ar
göt urn ar fá að njóta mann lífs ins 
í allt sum ar eða fram til mánu
dags ins 1. sept em ber. Í sam þykkt 
um hverf is og skipu lags ráðs er 
gert ráð fyr ir þeim mögu leika að 
fram lengja tím ann ef hags muna
að il ar óska eft ir því tím an lega. Bíl
um er beint um greið ar hjá leið ir 
og opið er fyr ir akst ur um þver
göt ur, auk þess sem bíla stæði fyr
ir hreyfi haml aða verða við göngu
göt ur. Gert er ráð fyr ir akstri með 
að föng frá kl. 8 til 12 virka daga 
en al menn ar bif reiða stöð ur í sum
ar göt un um eru óheim il ar.

Lit rík ar
sum ar göt ur
í mið borg inni

Neðri hluti Laugarvegar verð ur lok að ur bíla um ferð í sum ar. Hér er 
verði að undirbúa sumargötuna fyrir framan Hjartagarðinn sem nú er 
byggingarsvæði.

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Fullt út úr dyr um í Iðnó þar sem flutt voru sex 
áhuga verð er indi um leik skóla starf ið.

Elstu börn in í Hofi komu og tóku lag ið fyr ir gesti í 
Ráð hús inu og sungu m.a. Burtu með for dóma.

Starfs menn og stjórn end ur leik skól anna fjöl menntu, 
með al þeirra voru þau Hanna, Ósk ar og Berg steinn Þór.
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Finnur Jónsson hefur verið
ráðinn sem þjálfari meistara
flokks kvenna í körfubolta hjá
KR til tveggjaára. Finnur tekur
viðafYngvaGunnlaugssynisem
muneinbeitaséraðyngriflokk
um og uppbyggingu kvenna
starfsinshjáKR.

Finn ur er reynslu mik ill þjálf ari 
en hann hef ur síð ustu 10 ár feng
ist við þjálf un hjá Skalla grími þar 

sem hann hef ur ver ið yf ir þjálf
ari yngri flokka, að stoð ar þjálf ari 
meist ara flokks karla í þrjú ár og 
þjálf ari meist ara flokks kvenna í 
fjög ur ár. Í fyrra þjálf aði Finn ur 
U15 lands lið kvenna sem vann 
Copen hagen In vita tional og nú er 
hann að al þjálf ari U18 lands liðs 
kvenna sem var að koma af Norð
ur landa mót inu og er á leið inni á 
Evr ópu mót ið.

Finn ur þjálf ar
KR stelp ur

Strákarí10.flokkihjáKRsem
eru fæddir 1998 fengu boð á
Scania Cup í vetur vegna mjög
góðsárangursundanfarinár,en
þeirhafaorðiðÍslandsmeistarar
fimm ár í röð. Mótið er haldið
í Södertaalje er rétt fyrir utan
Stokkhólmermikill íþróttabær
ogerkörfuboltinnaðsjálfsögðu
stærsta íþróttinþar.ScaniaCup
stóðfráskírdegiframáannaní
páskumeðaífimmdaga.

Fyrsti leik ur inn var á móti 
HSA Skovbakken og var tals verð 
spenna fyr ir leik inn því strák arn
ir vissu ekki hvern ig þeir myndu 
standa á móti þess um há vöxnu 
strák um þar sem fjór ir leik menn 
voru yfir tvo metra á hæð. Leik
ur inn var þó jafn all an tím ann og 
í hálf leik voru okk ar menn fjór um 
stig um und ir. Það var jafnt eft ir 
3 leik hluta en í 4 leik hluta settu 
strák arn ir allt í botn og unnu 
ör ugg an sig ur 63 – 55. Ann ar leik
ur var gegn KFUM Blackeberg, 
leik ur inn var ólík ur þeim fyrsta 
því KR strák arn ir leiddu all an leik
inn og unnu frem ur auð veld an 
sig ur 59 – 41

Þriðji leik ur í riðl in um var gegn 
Vra ken Basket og var mjög þýð
ing ar mik ill fyr ir bæði lið þar sem 
þau áttu bæði mögu leika á að 
lenda í fyrsta sæti í riðl in um og 
kom ast beint í 8 liða úr slit. KR 
strák arn ir sýndu góð an leik og 
unnu 60 – 47 eft ir að hafa leitt 
all an tím ann. Í átta liða úr slit um 
mætti KRing arn ir – Hög s bo Bas
ket. Leik ur inn var mjög jafn og í 
hálf leik var KR með 4 stiga for
ystu. Af 36 fyrstu stig um KR liðs
ins voru 30 stig úr 3ja stiga körf
um. Í síð ari hálf leik bættu KRing

arn ir í vörn ina og unnu ör ugg an 
sig ur 68 – 48.

Þá var kom ið að 4liða úr slit um 
og mættu KR strák arn ir þar aft ur 
Vrak an Basket sem sýn ir í raun 
styrk leika rið ils ins sem KR var 
í. Leik ur inn var mjög snemma á 
mánu dags morg un og fóru strák
arn ir snemma að sofa til að vera 
vel und ir bún ir. Það var aldrei 
spurn ing frá fyrstu mín útu hvern
ig leik ur inn myndi enda og stað an 

í hálf leik var 31 – 11. Leik ur inn 
end aði síð an 58 – 31 og KR kom ið 
í úr slita leik inn. Úr slita leik ur inn 
byrj aði ekki vel og náði KR strák
arn ir ekki að minnka mun inn og 
end aði leik ur inn með tapi 60 – 51. 
KR lið ið stóð sig frá bær lega þrátt 
fyr ir þetta tap í úr slita leikn um. 
Tveir leik menn liðs ins voru vald ir 
í úr valslið móts ins þeir Eyjólf ur 
Ás berg Hall dórs son og Þór ir Guð
mund ur Þor bjarn ar son.

Mjög góður árangur á Scania Cup

Finn ur Jóns son með KR körfu boltastelp um.

Góð þátt taka var í KRsprett in um sem frjáls í þrótta deild KR stóð 
fyr ir fimmtu dag inn 8. maí en alls hlupu um 50 hlauparar í kring um 
KRsvæð ið. Að hlaupi loknu var boð ið upp á vöffl ur og kakó. Á þess
ari mynd má sjá hlauparana leggja af stað.

Körfubolti:

Góð þátttaka

Strák arn ir níu sem fóru á mót ið, ásamt þjálf ara sín um Boj an Desnica, 
efri röð frá vinstri Ingvi Jóns son, Þór ir G. Þor bjarn ar son, Eyjólf ur Á. 
Hall dórs son, Kar vel Schram, Sverr ir Arn órs son og Boj an Desnica. 
Neðri röð frá vinstri Bjarni Atla son, Stef án Auð uns son, Arn ór Her
manns son og Ingi mar Aron Bald urs son.

Um120sundmennogforeldr
armættuáuppskeruhátíðsund
deildar KR sem fram fór í KR
heimilinufyrirnokkru.

Veitt ar voru við ur kenn ing ar 
fyr ir góð an ár ang ur , ástund un og 
fram far ir ein stakra sund manna, 
Eins og áður stóð köku hlað
borð ið vel fyr ir sínu og all ir fóru 
glað ir og sadd ir heim eft ir góða 
skemmt un.

Sund mað ur og sund kona
Eft ir tald ir voru út nefnd ir 

sund mað ur og sund kona sund
hópanna. Af reks hóp ur: Kol brún 
Jóns dótt ir og Al ex and er Jó hann
es son. Fit ness hóp ur: Magnea 
Magn ús ar dótt ir, Hrafn Bogd an 
Har alds son. Fram tíð ar hóp ur. 
Una Mar grétt Reyn is dótt ir og Þor
björn Andra son, Dem anta hop ur: 
Halla Mar grét Bald urs dótt ir og 
Logi Freyr Arn ar son, Gull hóp
ur: Kol brá Sölva Leifs dótt ir og 

Krist ján Skírn ir Krist jáns son, Silf
ur hóp ur: Loft ur Þór Arn ar son 
og Al dís Jóns dótt ir, Silf ur Höll. 
Ter esa Krist ins dótt ir, Nes hóp
ur Auð ur Halla Rögn valds dótt
ir, Garp ur Krist ins son. Sér stök 

hvatn inga verð laun fengu: Stein ar 
Andra son, Marta Magn ús dótt ir, 
Þór unn Dúna Krist ins dótt ir, Guð
mund ur Berg Mark ús son, Elín 
Mar ía Árna dótt ir og Ás grím ur 
Gunn ars son.

Góð upp skera í sund inu

Efnilegir krakkar frá sunddeild KR.

KR mætti með 21 kepp
anda á 39. Andrés Andar leik
ana. Aðstæður voru mjög góð
ar. Veðurblíða alla daga og
nægursnjór. 

Heild ar fjöldi þátt tak enda var 
yfir 700 á aldr in um 615 ára. 
Keppt er í alpa grein um, skíða
göngu og snjó brett um. KRing ar 
fóru 13 sinn um upp á verð launa
pall. Stór góð ur ár ang ur þar.

KR-ing ar 13 sinn um á pall

Spræk ir KR strák ar á
Andr és ar And ar leik un um.

Mætum á völlinn í sumar
og styðjum KR til sigurs!



#meistaramynd
Deildu myndinni á Instagram, merktu hana 
#meistaramynd og þú getur unnið miða á KR leiki 
eða miða á landsleik í haust.

Áfram KR
Landsbankinn er stoltur bakhjarl knattspyrnu- og 
körfuknattleiksdeildar KR. Við hlökkum til að fá 
þig í heimsókn.

Taktu mynd af þér 
með bikarinn !

Íslandsmeistarabikarar KR í knattspyrnu og körfubolta karla eru nú til sýnis 

í útibúi Landsbankans í Vesturbæ. Næstu vikur getur þú komið í heimsókn til 

okkar í útibúið, tekið mynd af þér með Íslandsmeistarabikarinn og fengið að 

upplifa þá sælutilfinningu að lyfta bikarnum.
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