
Elstu minjar um smábátaútgerð 
í Reykjavík verða varðveittar. 
Tillaga fulltrúa Sjálfstæðis-
f l o k k s i n s ,  þ e i r r a  M ö r t u 
Guðjónsdóttur og Júlíusar Vífils 
Ingvarssonar, um varðveislu og 
endurgerð grásleppuskúranna 
við Ægisíðu var samþykkt 
samhljóða í menningar - og 
ferðamálaráði sl. mánudag. 

Að sögn Mörtu og Júlíusar Vífils 
var hafist handa við endurgerð 
grásleppuskúranna á kjörtíma-
bilinu 2006 til 2010 í góðu sam-
starfi við íbúa og borgarminja-
vörð. Því miður var svo ekki unnið 
að varðveislu þessara minja á 

síðasta kjörtímabili þannig að þær 
hafa drabbast niður og því telja 
þau nauðsynlegt að hafist verði 
handa sem fyrst við endurgerð 
þessara merku minja.

Þau segja margar góðar tillögur 
hafi litið dagsins ljós á sínum tíma 
um hvernig best væri að varðveita 
mannvirkin og vörina og nýta 
svæðið sem best. „Í því sambandi 
má nefna hugmyndir um opið 
margmiðlunarsafn og útikennslu-
stofu fyrir leik og grunnskóla-
nema. Þá var einnig stungið upp á 
að boðið yrði upp á árabátaferðir 
út á Skerjafjörð og jafnvel sjó-
sund,“ segir Marta. Í framhaldi af 

samþykkt tillögunnar í ráðinu mun 
verða skipaður starfshópur sem 
mun skila tillögum um hvernig 
best verður staðið að varðveislu 
og nýtingu grásleppuskúranna 
og Grímsstaðarvarar. Marta og 
Júlíus Vífill minna á að grásleppu-
skúrarnir við Grímsstaðarvör sé 
mikilvægur þáttur í  atvinnusögu 
Reykjavíkur og elstu minjar um 
smábátaútgerð. „Við fögnum því 
að tillögu okkar var vel tekið og 
samþykkt samhljóða. Lítið safn 
við Grímsstaðarvörina sem tengist 
sögu okkar mun auðga mannlífið 
í Vesturbænum“, segja þau að 
lokum. 
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi Elstu minjar um smábátaútgerð 
í Reykjavík varðveittar

- bls. 4 og 5
Viðtal við 

Ágúst Einarsson

- bls. 8
Viðtal við

Guðrúnu Helgadóttur

- bls. 10 og 14
Fréttir úr Frostaskjóli

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Grásleppuskúrarnir við Grímsstaðavör við Ægisíðuna eru elstu minjarnar um smábátaútgerð í Reykjavík. 

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Heimilismatur 
alla daga frá 11 til 20

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Sími 551-0224 pr
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60

  helgina 16. – 19. október
   - meðan birgðir endast

Nautakjötstilboð! Nautakjötstilboð! 
Íslenskt ungnautakjöt



Góð þátt taka í 
ljós mynda sam keppni

Góð þátt taka var í ljós mynda
keppni  grunn skóla  nema í 
Reykja vík sem efnt var til á Degi 
ís lenskr ar nátt úru, þann 16. sept
em ber síð ast lið inn. Við fangs
efni keppn inn ar var „Nátt úr an 
í borg inni – hið kunn ug lega og 
hið óvænta“. Ung ir ljós mynd ar
ar fengu það verk efni að finna 
hvern ig hið mann gerða og hin 
villta nátt úra mæt ast í borg ar
lands lag inu því nátt úr an finn ur 
sér oft sama stað á sér kenni leg um 
stöð um. Nær 150 mynd ir bár ust 
í keppn ina. Ljós mynd irn ar eru 
hvaðanæva úr borg inni eins og 
ljós mynd ar arn ir sem eru úr mörg
um grunn skól um og á ýms um 
aldri. Ljós mynd irn ar sem bár ust 
eru ein stak lega fjöl breyti leg ar og 
skemmti leg ar og sýna vel hug
mynda flug, frum lega nálg un og 
færni. Verð laun in voru af hent í 
Ráð húsi Reykja vík ur föstu dag inn 
3. októ ber sl. og fengu þeir sem 
sigr uðu í keppn inni fal leg ar ljós
mynda bæk ur í verð laun. 

Hjört ur hlaut 
Tómasar verð laun in

Hjört ur Mart eins son hlaut  Bók
mennta verð laun Tómas ar Guð
munds son ar árið 2014 fyr ir ljóða
hand rit ið Alzheimertil brigð in. 
Dag ur B. Egg erts son borg ar stjóri 
veitti verð laun in sem nema 600 
þús und krón um. Fyrstu ein tök af 
bók inni komu um leið úr prent
un í út gáfu Tungls ins. Hjört ur 
Mart eins son er fædd ur í Reykja
vík 1957 og er með BApróf í 
ís lensku og MApróf í ís lensk um 
bók mennt um frá Há skóla Ís lands 
ásamt kennslu rétt ind um frá sama 
skóla. Hann hef ur gef ið út tvær 
ljóða bæk ur, Ljós hvolfin 1996 og 
Myrk ur bil 1999 og árið 2000 hlaut 
hann líka Bók mennta verð laun 
Tómas ar Guð munds son ar, en þá 
fyr ir skáld sög una AM 00. Ljóð
staf Jóns úr Vör hlaut hann árið 

2004. Með fram skrif um kenn ir 
hann ís lensku á ung linga stigi við 
Ár bæj ar skóla í Reykja vík og nem
ur rit list við HÍ.

Pála og Sig rún 
leik skóla stjór ar

Geng ið hef ur ver ið frá ráðn ing
um tveggja leik skóla stjóra. Pála 
Páls dótt ir var ráð in leik skóla
stjóri við Hóla borg og Sól rún 
Ósk ars dótt ir var ráð in við Brák ar
borg. Pála Páls dótt ir hef ur starf að 
sem stjórn andi við leik skóla í 16 
ár, ver ið deild ar stjóri, að stoð ar
leik skóla stjóri og leik skóla stjóri. 
Hún lauk prófi í leik skóla kenn ara
fræð um frá Fóstru skóla Ís lands 
1994 og B.Ed í leik skóla kenn ara
fræð um frá KÍ 2005. Þá hef ur hún 
stund að meist ara nám í náms 
og kennslu fræði með áherslu á 
stjórn un mennta stofn ana við HÍ. 
Sólrún Óskarsdóttir hefur star
fað sem deildarstjóri og aðstoðar
leikskólastjóri í 11 ár. Hún lauk 
prófi i leikskólakennarafræðum 
frá Háskólanum á Akureyri 2003 
og hefur stundað meistaranám í 
stjórnun menntastofnana við HÍ. 

Hver á borg ina

Hver á borg ina heim kynni 
okk ar er heiti á fund ar röð sem 
um hverf is og skipu lags svið 
Reykja vík ur borg ar stend ur fyr
ir með Hjálm ari Sveins syni, for
manni um hverf is og skipu lags
ráðs um þró un og mót un borg ar
inn ar. Fyrsti fund ur inn var hald
inn á Kjar vals stöð um 14. októ ber 
sl. Rætt er m.a. um hversu langt 
sé hægt að ganga í breyt ing um 
á borg ar skipu lagi án þess að 
ganga á rétt íbúa og ann arra hags
muna að ila.  Eru all ir jafn rétt há
ir í götu rým inu óháð ferða máta. 
Hef ur strætó með 80 far þeg um 
rétt á jafn miklu borg ar rými og 80 
einka bíl ar. Skipta at huga semd ir 
íbúa máli við end an leg ar ákvarð
an ir í skipu lags mál um. Eru skipu
lags heim ild ir sem borg in veit ir 
ígildi eigna rétt ar um ókomna 
fram tíð.

Bæta þarf að gengi að 
úr gangsí lát um

Um hverf is og skipu lags svið 
ræddi að gengi að úr gangsí lát um í 
Reykja vík ný lega.

Lögð fram skýrsla  skrif stofu 

um hverf is gæða um að gengi að 
úr gangsí lát um í Reykja vík. Full
trú ar um hverf is og skipu lags ráðs 
bóka. „Í til efni af út komu skýrslu 
um að gengi að úr gangsí lát um í 
Reykja vík hvet ur um hverf is og 
skipu lags ráð íbúa Reykja vík ur 
til sam vinnu við borg ina um að 
bæta að gengi sorp hirðu starfs
manna að sorp í lát um. Að gengi að 
sorp í lát um er allt of víða í borg
inni mjög erfitt. Það veld ur miklu 
óhag ræði, skap ar lé legt starfs um
hverfi og í sumum til vik um slysa
hættu.“

Að al stræti og 
Aust ur stræti

Sam þykkt hef ur ver ið um sókn 
Reita um leyfi til að end ur nýja 
efstu hæð og þak og inn rétta sem 
hót el her bergi til við bót ar annarri 
hót el starf semi í hús inu á lóð nr. 6 
við Að al stræti. Þá hef ur um sókn 
Al menna bygg inga fé lags ins ehf 
um sam þykki á þeg ar gerð um 
breyt ing um inn an húss, sem fel ast 
í að ræsti klefi á 2. hæð og upp
þvotta skáp ur á 3. hæð hafa víxl
ast og fjöldi gisti rýma sem upp
fylla ákvæði um al gilda hönn un 
hef ur ver ið upp færð ur auk minni 
hátt ar breyt inga á hót eli á lóð nr. 
16 við Aust ur stræti.

Sýn ing ar rými 
í Núll inu

Sam þykkt hef ur ver ið um sókn 
um leyfi til að inn rétta sýn inga
rými í gömlu kvenna snyrt ing un
um á lóð nr. 0 við Banka stræti. 
Eign in er í eigu borg ar inn ar en 
Núll in beggja vegna Banka stræt
is ins hafa ekki ver ið nýtt um 
tíma eft ir að snyrt inga rýmun um 
var lok að. 
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

Ö fl ugt fé lags starf á veg um Reykja vík ur borg ar er að taka 
breyt ing um. Í stað þess að bjóða fólki upp á fyr ir fram 
mót að ar hug mynd ir að fé lags lífi og við burð um því tengdu 

er nú lögð áhersla á að fólk komi sjálft að mót un þess og hug
mynd um um við burði. Er þetta í takt við þann breytta hugs un ar
hátt sem orð ið hef ur og fel ur í sér tvennt. Að gefa fólki kost á að 
rækta hugð ar efni sín í sam starfi við aðra inn an fé lags starf sem
inn ar og að opna starf ið fyr ir fleiri ein stak lingn um og þá ekki síst 
fleiri ald urs hóp um. 

Lengi hef ur loð að við fé lags starf borg ar inn ar að það væri of 
elli m ið að og ekki ætl að öðr um en heldri borg ur um helst komn

um á átt ræð is ald ur. Vissu lega má merkja þessa hugs un í mörg um 
þeirra við burða sem í boði hafa ver ið. Í kynn ingu á fé lags starf inu 
sem fór fram í að stöðu þess við Afla granda á dög un um  kom skýrt 
fram í máli Sig þrúð ar Erlu Arn ar dótt ir fram kvæmda stjóra Vest ur
garðs að áhersla verði lögð á opið fé lags starf sem not end ur sjálf ir 
standa fyr ir. Einnig stuðn ing til að virkja fólk til þátt töku í sam fé
lag inu. Sig þrúð ur Erla sagði að fyr ir börn og ung linga sé frí stunda
starf í ör uggu um hverfi í um sjón fag fólks mik il vægt en þeg ar komi 
að fé lags starfi hjá full orðn um breyt ist áheyrsl urn ar. For varn ar
starf ið minnki þó ekki en sjálfs á kvörð un ein stak lings ins auk ist.  

Margt fólk sem kom ið er um og yfir miðj an ald ur er far ið að 
minnka við sig. Sumt kom ið á eft ir launa ald ur en er engu að 

síð ur ungt til lík ama og sál ar og með mikla starfs getu. Fé lags starf
ið þarf að höfða til ein stak linga með mis mun andi áhuga mál og 
breyti leg ar þarf ir. Að því eru ver ið að vinna – að sem flest ir geti 
not ið þess því fátt er hættu leg ar fólki þeg ar breyt ing ar verða á 
hög um þess en að ein angr ast á heim il um sín um.

Fjölg ar á miðj unni
E nn fjölg ar á miðj unni á Mel un um. Nú hafa Kaffi hús Vest ur

bæj ar og Gamla Ap ó tek ið bæst í hóp þeirra sem sinna þjón
ustu hlut verki á þess um miðju reit í Vest ur bæn um. Þeir sem 

eldri eru en tvæ vet ur og muna gamla Vest ur bæj ar apó tek þar sem 
Birg ir Ein ars son versl aði í ára tugi geta fagn að því að sú ímynd 
sem ap ó tek ið hafði á sér sé kom in aft ur og það á sama stað. 

L jóst má vera af þeirri miklu at hygli og áhuga sem Kaffi hús 
þeirra Gísla Mart eins, Pét urs og Möggu nýt ur að mik il þörf hef

ur ver ið fyr ir slíka starf semi. Barna vagn ar og reið hjól á stétt um 
úti fyr ir dyr um segja það sem segja þarf um áhuga ná granna fólks
ins á Mel un um. Fólks sem hitt ist á Haga meln um en myndi ef til vill 
ekki hjóla eða ganga með barna vagna á und an sér nið ur í mið bæ.

Öfl ugt fé lags starf

Vesturbæingar

Á ég að gerast 
útgerðarmaður á Ægisíðunni?
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Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

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.



Á und an förn um vik um hef ur 
ver ið unn ið að því að end ur 
nýja gang stétt ir á nokkrum stöð
um í Vest ur bæ. Um er að ræða 
sam starfs verk efni um hverf is og 
sam göngu sviðs Reykja vík ur 
borg ar, Orku veitu Reykja vík
ur, Gagna veitu Reykja vík ur og 
Mílu. Skipt er um lagn ir und ir 
gang stétt um og ljós leið ara kom
ið fyr ir. Þá hef ur lýs ing ver ið 
end ur nýj uð þar sem kom inn 
er tími á slíkt, til að mynda við 
Nes hag ann.

Við Haga mel er ver ið að leg
gja nýja gang stétt og hjóla stíg, 
norð an göt unn ar á milli Reyni
mels og Kapla skjóls veg ar en 
þar var gang stétt orð in moln uð 
og ónýt. Gang stétt verð ur end
ur nýj uð við Greni mel . Gang
stétt verð ur end ur nýj uð beggja 
vegna göt unn ar á milli Espi mels 
og Furu mels. Gang stétt end ur
nýj uð sunn an götu við Mel haga. 
Gang stétt og lýs ing hafa ver ið 
end ur nýj uð á milli Furu mels og 
Hofs valla götu. Gang stétt verð ur 
einnig end ur nýj uð og nýr hjóla
stíg ur lagð ur á milli Reyni mels 
og Kapla skjóls veg ar. Við Granda
veg verð ur  gang stétt end ur nýj uð 
norð an götu á milli Fram nes veg
ar og Meist ara valla. Nes hag inn 
hef ur einnig feng ið nýja gang stétt 
og lýs ing hef ur ver ið end ur nýj uð. 
Auk þess hafa víða ver ið steypt

ir bút ar í gang stétt ir sem voru 
illa farn ar. Áætl að ur kostn að ur 

Reykja vík ur borg ar vegna þessa 
er 30 millj ón ir króna.

Betri hverfi 2015

37.2 milljónir króna
Nú stendur yfir hugmyndasöfnun frá íbúum í Reykjavík um verkefni í hverfum 
borgarinnar. Leitað er eftir hugmyndum sem bæta hverfin, auðvelda útivist og 
auka öryggi gangandi og hjólandi. Fjölmargar frábærar hugmyndir hafa komið 
frá íbúum í Vesturbæ á undanförnum árum sem hafa bætt hverfið mikið.

Íbúar geta sett hugmyndir sínar inn á vefinn Betri Reykjavík frá 8. október til 
7. nóvember, fylgst með hugmyndum annara á vefnum og komið með rök með 
eða á móti. Haldnar verða íbúakosningar um efstu hugmyndirnar á næsta ári.

Reykjavíkurborg mun setja 37.2 milljónir króna til þeirra verkefna sem kosin 
verða í Vesturbæ í hverfakosningunum.

Hægt er að fá aðstoð við innsetningu hugmynda á vefinn á þjónustumiðstöðvum 
Reykjavíkurborgar.

www.betrireykjavik.is

LUMAR ÞÚ Á GÓÐRI HUGMYND FYRIR VESTURBÆ?

Vesturbær
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Hug mynd ir hafa ver ið sett
ar fram um að fyr ir hug uð 
brú yfir Foss vog verði hönn
uð þannig að stræt is vagn ar 
geti ekið um hana þótt hún 
sé fyrst og fremst ætl uð fyr
ir gang andi veg far end ur og 
hjóla fólk en ekki um ferð 
einka bíla.

Mál ið hef ur þeg ar ver ið 
rætt á milli borg ar yf ir valda í 
Reykja vík og bæj ar yf ir valda 
í Kópa vogi. Á fundi Dags B. 
Egg erts son ar borg ar stjóra og 
Ár manns Kr. Ólafs son ar bæj ar
stjóra ný lega var sam þykkt að 
halda fund með Vega gerð inni 
um Foss vogs brúna því um er 
að ræða stofn stíg  milli sveit
ar fé laga. Emb ætt is mönn um 
borg ar og bæj ar hef ur einnig 
ver ið falið að ræða við sigl
inga menn sem hafa áhyggj ur 
af hvort brú ar bygg ing skaði 
hags muni þeirra. 

Hug myndir um brú yfir 
Foss vog á milli Reykja vík
ur og Kópa vogs hafa ver ið til 
um ræðu um tíma og mik ill ar 
já kvæðni gætt af hálfu for
svars manna beggja bæj ar fé
lag anna. Vist væn ar sam göng
ur  yfir Foss vog eru nú komn ar 
inn á að al skipu lag bæði í Kópa
vogi og í Reykja vík  sem þýð ir 
að nú eru komn ar for send ur 
til þess að taka þetta verk efni 
áfram á næsta stig.

Fer Strætó yfir 
Foss vogs brú

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
borgarblod@simnet.is

Göngu- og hjóla leið ir 
end ur nýj að ar í Vest ur bæ

Unn ið við lagn ingu göngu stíga við Haga mel.

Davíð Ólafsson

Frítt söluverðmat.

Hringdu núna.

Reynsla og vönduð vinnubrögð.

Löggiltur fasteignasali

Sími: 897 1533
david@remax.is

www.borgarblod.is



Ágúst Ein ars son pró fess
or og fyrr um al þing
is mað ur og rekt or 
spjall ar við Nes frétt ir 

að þessu sinni. Hann hef ur búið 
á Sel tjarn ar nesi í nær 35 ár frá 
því hann flutt ist þang að með 
fjöl skyldu sinni 1980. Ágúst hef
ur frá mörgu að segja bæði sem 
áhuga mað ur um stjórn mál og 
fræði mað ur og hef ur ákveðn ar 
skoð an ir þar sem hann dreg ur 
ekk ert und an. Þetta spjall hófst í 
Vest ur bæn um en síð an flakk aði 
hann um heim inn eins og hon
um er lag ið en tengdi sög una og 
við horf sín jafn an við ís lensk an 
veru leika.  

„Við hjón in erum bæði fædd í 
Vest ur bæn um þótt leið okk ar hafi 
leg ið út á Sel tjarn ar nes. Kon an 
mín, Kol brún Ing ólfs dótt ir, er frá 
Víði meln um en sjálf ur er ég fædd
ur á Báru göt unni í Vest ur bæn um. 
Eldri syst ur mín ar eru fædd ar í 
Vest manna eyj um. Við vor um ell
efu systk in in og erum átta á lífi. 
Ég ólst upp í Vest ur bæn um, gekk í 
Mið bæj ar skól ann, Gagn fræða skól
ann við Von ar stræti og Mennta
skól ann. Öll skóla gang an var þan
nig við Lækj ar göt una. Ég hef mest 
unn ið um æv ina í eða við Vest
ur bæ inn og er ekk ert mik ið fyr ir 
að fara út fyr ir það svæði. Ég rata 
hrein lega ekki í flest um bæj ar hlut
um á höf uð borg ar svæð inu. Við 
flutt um á Sel tjarn ar nes fyr ir um 
35 árum. Bjugg um 15 ár á Barða
strönd inni og frá 1995 á Fornu
strönd inni . Við höf um alltaf ver ið 
norð an meg in á Nes inu og mun um 
ekki fara það an nema sem englar. 
Það er fal legt á Nes inu og þar býr 
gott fólk og bæj ar fé lag ið er gott. 
Því er vel stjórn að og skipu lag er 
með ágæt um.“ 

Er líka KR-ing ur
„Ég var lengi pró fess or í Há skóla 

Ís lands og varð síð ar rekt or 
Há skól ans á Bif röst og er núna 
pró fess or þar. Ég hef gam an af 
kennslu, rann sókn um og skrif um 
og er að leggja loka hönd á mína 
26. bók en hún er um hag ræn áhrif 
rit list ar. Ég hef ver ið pró fess or í 
25 ár, set ið á Al þingi, stjórn að fyr
ir tækj um og set ið í fjölda stjórna 
þannig að ég get ekki kvart að yfir 
til breyt ing ar leysi í mínu lífi og 
starfi. Flest ar syst ur mín ar búa í 
Vest ur bæn um og ég tel Sel tjarn
ar nes vera hluta af þess ari stærri 
byggð sem má kalla Vest ur bæ. 
Ég er ekki mik ið fyr ir að að greina 
Vest ur bæ inn og Sel tjarn ar nes. Ég 
er KRing ur og fer stund um á völl
inn en held þó með Gróttu þeg ar 
þeir keppa við KR, sem ger ist nú 
reynd ar ekki oft.“ 

Ein stakt að vera afi
„Við eig um fjög ur barna börn. 

Fjór ar litl ar prinsess ur. Sú elsta er 
tólf ára og það er al veg ein stakt að 
vera afi. Ég man að ég var oft að 
lýsa þessu fyr ir vini mín um Ein
ari Oddi Krist jáns syni heitn um frá 
Flat eyri, fyrr um for manni Vinnu
veit enda sam bands ins og al þing is
manni, hversu dá sam legt væri að 
vera afi. Hann skildi þetta ekki en 
svo eign að ist hann barna barn og 
þá hringdi hann sér stak lega í mig 
og sagði: „Ég skil loks ins Ágúst 
hvað þú varst að tala um.“ Ég er 
að vísu í smá vand ræð um að gera 
elstu barna börn in að KRing um 
því þær búa á svæði Vík ings. Ég 
er þó bú inn að ná samn ing um við 
þær nema þeg ar Vík ing ur er að 
keppa. Við fór um sam an á bik ar
úr slita leik inn og fögn uð um þar öll 
sigri KR.“ 

Nes stofa er dýr grip ur
„Þótt við séum Vest ur bæ ing ar 

að upp runa þá hef ur okk ur lið ið 
vel á Sel tjarn ar nesi. Margt er líka 
sér stakt fyr ir utan hið stór kost
lega út sýni sem Seltirn ing ar búa 
við. Við get um nefnt Nes stofu sem 
er dýr grip ur og allt vest ur svæð ið, 
fjör una og stríðsminjarn ar upp í 
Holti sem mættu vera sýni legri. 
Mér finnst svo lít ið merki legt að 
hugsa til þess að Nes stofa sem 
lækna set ur er byggð í anda upp
lýs inga stefn unn ar á síð ari hluta 
18. ald ar. Þetta var gert á sama 
tíma og Skúli fó geti var að koma 
Inn rétt ing un um á fót í Reykja vík. 
Öll þessi at hafna semi var að frum
kvæði danskra yf ir valda. En þetta 
koðn aði allt nið ur, mest vegna 
and stöðu Ís lend inga sjálfra. Mér 
finnst merki legt að hugsa til þess 
þeg ar mað ur hef ur þenn an minn is
varða fyr ir aug un um að heim ur inn 
stóð kyrr hér á landi fram und ir 
byrj un 20. ald ar. Þá fyrst hófst iðn
bylt ing in í sjáv ar út veg in um. Iðn
bylt ing in hafði byrj að um 100 til 
150 árum fyrr í ná granna lönd un
um. Þeg ar hún barst hing að var 
búið að byggja upp þokka lega vel
meg un í öll um ná granna ríkj un um í 
eina til eina og hálfa öld.“ 

Vær um 850 þús und
„Ég hef bor ið sam an bú setu þró

un ina hér á landi og í Nor egi. Í lok 
þjóð veld is ald ar – á síð ari hluta 13. 
ald ar vor um við um 50 þús und 
tals ins. Um 600 árum síð ar eða um 
1850 vor um við enn um 50 þús
und. Ef sam bæri leg fólks fjölg un 
hefði orð ið hér og varð í Nor egi 
frá þjóð veld is tím an um þá vær um 
við ekki 330 þús und held ur um 
850 þús und. Nátt úru leg ar að stæð
ur ollu þessu að ein hverju leyti 

en einnig okk ar eig in að gerð ir. Ein 
þeirra er að við byggð um ekki upp 
nein þorp við sjó inn. Þessa miklu 
auð lind, fiski mið in, nýtt um við 
lít ið. Út lend ing ar veiddu hér við 
land allt frá 14. öld. Við átt um ekki 
alltaf góða valds menn. Merki legt 
er í sögu okk ar að mestu aft ur
halds seggirn ir voru ís lensk ir ráða
menn á þess um tíma. Þessi aft ur
halds hugs un gagn vart breyt ing um 
nær allt fram á 20. öld og þessi 
hugs un er enn nokk uð rót gró in 
hjá Ís lend ing um.“ 

Erum fyr ir löngu orð ið 
borg ríki

Ágúst tel ur okk ur mun færri en 
við þyrft um að vera. „Ég hef átt 
þá draum sýn að Ís lend ing ar yrðu 
miklu fleiri. Við get um enn far ið 
þá leið sem Banda ríkja menn fóru 
á 18. og 19. öld. Þá flutt ist fólk til 
Banda ríkj anna. Það kom frá mörg
um Evr ópu lönd um og varð að 
Banda ríkja mönn um eft ir eina til 
tvær kyn slóð ir. Ég hef sleg ið því 
fram að hér ættu að búa um þrjár 
millj ón ir manna og þetta að flutta 
fólk myndi verða Ís lend ing ar eft ir 
tvær kyn slóð ir. Þriðja kyn slóð in 
yrði orð in inn fædd ir Ís lend ing ar. 
Þetta hef ur gerst víð ar í heim in
um. Það er margt ein kenni legt við 
bú setu hér á landi. Um tveir þriðju 
hlut ar þjóð ar inn ar búa á höf uð
borg ar svæð inu – á einu pró senti 
af stærð lands ins en í öðr um hlut
um þess eða 99% er byggð ótrú
lega strjál. Mér fannst þetta svo 
merki legt að ég skoð aði hvern ig 
íbúa dreif ingu er hátt að í hátt að í 
hin um 200 lönd um heims ins. Að 
svona stór hluti af lands mönn
um búi á sama blett in um þekk ist 
varla. Ís land er fyr ir löngu orð ið 
borg ríki. En það er aldrei við ur
kennt í al mennri um ræðu og alls 
ekki í stjórn mála um ræð unni. 
Lands byggð in er löngu horf in sem 
slík en auð vit að er til dreif býli á 
Ís landi sem vita skuld þarf að taka 
til lit til. Þessi sér stæða þró un á 
íbúa fjölda og bú set unni og hvað 
við erum fá það mark ar um gjörð 
okk ar að miklu leyti.“ 

Þró un til bættra lífs kjara 
er ekki sjálf gef in

„Við vilj um halda þessu stóra 
landi í byggð,“ seg ir Ágúst en 
bend ir á að það kosti pen inga. 
„Fólk sem vill búa í dreif býli á að 
eiga kost á því en fyr ir marga þýð
ir það ein fald lega lak ari þjón ustu. 
Ég skil fólk vel sem vill flytja í þétt
býli þar sem er stærri um gjörð og 
auð veld ara er með skóla göngu. 

En lít ið er rætt um þessi vanda
mál. Mjög margt hef ur breyst hér 
á landi á síð ustu 115 árum ef mið
að er við upp haf 20. ald ar inn ar. Þá 
hófst tíma bil mik ill ar vel meg un ar. 
Við brutumst úr ör birgð og ekki 
að eins til bjarg álna held ur urðu 
með þeim þjóð um heims sem hafa 
best lífs kjör. Lífs kjör in eins og þau 
voru hjá okk ur í byrj un 20. ald
ar eru á borð við lífs kjör eins og 
þau eru núna í Kam bó díu í Asíu og 
Kamer ún í Afr íku. Við vor um í 10 
til 15 sæti hvað lífs kjör varð ar fyr
ir banka hrun ið 2008 og erum nú í 
20. til 25. sæti nú en það er ekk ert 
óhemju fall mið að við af komu hjá 
fjölda þjóða.“ 

Bók mennt irn ar og 
land helg is út færsl an

„Við eig um góða fram tíð ef við 
horf um raun sætt á mál in og ger
um okk ur grein fyr ir fá menn inu 
sem ger ir það að verk um að við 
höf um ekki úr eins mikl um fjöl
da í mann afla að spila og önn ur 
nú tíma sam fé lög. Inn við ir sam fé
laga eru nú þess eðl is að stjórn
sýsl an verð ur sí fellt flókn ari. Ég 
held því fram að ein af ástæð um 
banka hruns ins hafi ver ið sú að við 
gát um ekki mann að nægj an lega 
vel all ar þær stöð ur sem þurfti. 
Við vilj um oft gleyma því að við 
erum langt frá því að geta talið 
okk ur smá þjóð. Við erum ör þjóð. 
Á að eins tveim ur svið um skipt um 
við máli á heims vísu. Ann að þeir
ra eru bók mennt irn ar sem voru 
skrif að ar á 12. og 13. öld en hitt 
er land helg is út færsl an á 20. öld. 
Hún var gerð í mörg um skref um 
og það tók hátt í öld að ljúka því 
verki. Þar rudd um við braut ina og 
skipt um máli bæði á al þjóða vísu 
og fyr ir okk ur sjálf sem vel meg
andi þjóð. Heims styrj ald irn ar tvær 
skiptu líka máli fyr ir efna hags þró
un ina. Mik il tækni barst þá hing
að til lands og hér varð blússandi 
gang ur í þó nokkra ára tugi og hef
ur ver ið að miklu leyti síð an.“ 

Styrk leiki í að líta stórt 
á sig

Ágúst seg ir Ís lend inga líta svo 
stórt á sig að það liggi við móðg un 
að nefna fá menn ið. „Ís lenska þjóð
arsál in vill vinna í öll um keppn um. 
Við vilj um vinna á Ólymp íu leik um 
en gef um ekk ert fyr ir sigra á Smá
þjóða leik um. Ef til vill er það einn 
af styrk leik um þjóð ar inn ar að hafa 
svona mik inn metn að. Hluti af því 
sem hef ur gert okk ur að þjóð er 
að við héld um tungu mál inu okk ar. 
Við átt um sög urn ar, kváð um vís

ur, með al ann ars rím ur í þús und 
ár og héld um þjóð inni sam an á 
grund velli tungu máls og rit list ar. 
Sag an geym ir dæmi um marg ar 
þjóð ir sem runnu inn í aðr ar þjóð
ir. Hér hjálp aði fjar lægð in einnig 
til, það er að við erum langt frá 
öðr um þjóð um. Erf ið tíma bil hafa 
kom ið í sögu lands ins. Eitt sinn 
átti að flytja alla Ís lend inga á Jót
lands heið ar og full al vara var að 
baki þeirri til lögu gerð. Dan ir voru 
áhyggju full ir yfir þess ari ný lendu 
sinni á þeim tíma. Við sjá um líka 
þann mikla brott flutn ing sem varð 
til Vest ur heims á síð ari hluta 19. 
ald ar. Hvort slík ir at burð ir geta 
end ur tek ið sig er spurn ing. Fólk 
er miklu hreyf an legra nú en áður. 
Við höf um séð þetta ger ast inn an
lands. Gjör breyt ing hef ur orð ið á 
bú setu og fólk þjapp að sig sam an 
á Suð vest ur landi. Marg ir hafa líka 
far ið til út landa á síð ustu árum og 
lík ur eru á því að það eigi eft ir að 
aukast. Marg ir hafa far ið til Nor
egs og vegn ar vel þar enda Nor
eg ur eitt rík asta land í heimi og 
lífs kjör mjög góð. Ís lend ing ar eru 
líka al mennt vel metn ir á með al 
Norð manna. Við höf um líka búið 
svo vel að marg ir Ís lend ing ar dvel
ja tíma bund ið í út lönd um við nám 
og vinnu en koma svo heim reynsl
unni rík ari.“ 

Ekki sjálf gef ið að allt 
gangi eins

Ágúst seg ir ekki sjálf gef ið að 
á 21. öld inni muni allt ganga hér 
eins og á þeirri 20. „Við þurf um 
að hafa fyr ir því og við verð um 
líka að sjá mögu leik ana sem hin 
nýja at vinnu hátta bylt ing hef ur í 
för með sér. Sú fyrri varð í iðn bylt
ing unni upp úr 1750 þeg ar með 
gufu afl inu kom ut an að kom andi 
orka í mikl um mæli í fyrsta sinn 
í sög unni inn í sam fé lag manns
ins. Nú erum við að upp lifa aðra 
at vinnu hátta bylt ingu með öðr um 
tækni fram för um, með tölvu tækn
inni og breyt um sam skipta hátt um 
og einnig auk inni þekk ingu í líf vís
ind um og erfða fræði. Þetta kem
ur einnig fram í skap andi at vinnu
grein um sem byggja á menn ingu. 
Þar er mik il fram tíð fyr ir þjóð eins 
og okk ur sem er mjög með vit uð 
um menn ing ar lega starf semi. Ég 
hef skrif að nokkr ar bæk ur um 
þetta en mér þyk ir breyt ing arn ar 
ganga of hægt. Við verð um að leg
gja enn meiri áhersl ur á mennt un 
og skap andi grein ar, menn ing ar
iðn að og ann að slíkt. Þetta gef ur 
góð ar tekj ur og góð lífs kjör og það 
er mik il eft ir spurn eft ir fólki í þess
um grein um. Ef það er eitt hvað 
sem út lend ing ar vita um Ís land 
fyr ir utan nátt úr una þá hafa þeir 
heyrt af menn ing unni og þá ekki 
síst tón list inni. Við höld um því 
oft fram Ís lend ing ar að við séum 
með gott mennta kerfi. Það er ekki 
rétt. Ég er bú inn að starfa í ára tugi 
inn an ís lenska mennta kerf is ins og 
veit að það er ekk ert sér stakt – 
kannski ekk ert slæmt held ur. Ég 
var í stjórn mál um um tíma og fann 
að áhuga skorti þar á mennta
mál um og hann vant ar enn. Sama 
hvar er bor ið nið ur í stjórn mála
flokk um. Mennta mál in eru spari
um ræða en ef menn vilja tala um 
sjáv ar út vegs mál eða byggða mál 
eru all ir ræðu stól ar full ir. Þarna 
erum við að sitja af okk ur tæki færi 
sem aðr ir grípa.“ 

Mik il um skipti hafa orð ið
Ágúst leið ir talið að at vinnu

lífi heims ins og seg ir að um skipti 
hafa orð ið. „Marg ar vör ur sem 
við Vest ur landa bú ar kaup um eru 
fram leidd ar við ómann úð leg ar 
að stæð ur í fá tæk um ríkj um Asíu. 
Við erum ekk ert að gefa því mik
inn gaum en í sjálfu sér er þetta 
ekk ert ann að en þræla hald ið og 
barna þrælk un in sem blómstr aði 
í Vest ur Evr ópu og Banda ríkj un
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Kol brún Ing ólfs dótt ir og Ágúst Ein ars son með barna börn sín.



um fyr ir ekki svo löngu síð an. 
Full ástæða er einnig til að hafa 
áhyggj ur af þeirri öfga hyggju sem 
er orð in mun meira áber andi í 
allri um ræðu held ur en var. Þessi 
um ræða minn ir mig á ástand ið 
sem var í Evr ópu á milli 1920 og 
1935 þeg ar öfga öfl in urðu ráð andi 
á meg in land inu og sem leiddi til 
valda töku nas ista í Þýska landi, 
fas ista á Spáni og á Ítal íu og síð ar 
til seinni heim styrj ald ar inn ar og 
mikl um hörm un um um all an heim. 
Ég hef áhyggj ur af því að við séum 
að sigla inn í álíka tíma bil. Þess ar 
öfg ar koma nú fram í kosn ing um í 
lýð ræð is ríkj um og þær eru þeg ar 
farn ar að setja mark sitt á ís lensk 
stjórn mál. Mér finnst vanta stefnu 
út úr þess um vand ræð um og þar 
held ég að menn ing in geti kom
ið til hjálp ar með hug mynda fræði 
um ná unga kær leika og um burð
ar lyndi að leið ar ljósi. Ná unga
kær leik ur og um burð ar lyndi er 
áber andi í öll um trú ar brögð um. 
Þótt finna megi öfga hyggju menn í 
ís lam, í krist inni trú og fleiri trú ar
brögð um þá er ná unga kær leik ur
inn meg in stef in í þeim öll um.“ 

Fjölg un mann kyns eitt af 
stóru mál un um

Ágúst bend ir á að fólks fjölg un in 
sé eitt af stóru mál un um í ver öld
inni í dag. „Talið er að þeg ar Jesús 
Krist ur fædd ist fyr ir rúm um 2.000 
árum hafi jarð ar bú ar ver ið um á 
bil inu 200 til 300 millj ón ir. Í byrj
um 20. ald ar voru þeir orðn ir um 
1,3 millj arð ar sem þýð ir að þeim 
hafði fjölg að um einn millj arð á 
2.000 árum. Núna er íbúa fjöldi 
jarð ar inn ar um 7,3 millj arð ar sem 
þýð ir að fjölg un in á 20. öld inni og 
það sem af er þeirri 21., á að eins 
115 árum, var 6 millj arð ar. Þetta 
er nokk uð sem við höf um aldrei 
séð í sög unni fyrr. Þetta ger ir all an 
sam an burð við fyrri ald ir og sög
una í heild marklausa. Þessi mikla 
aukn ing fólks fjölda er að mestu í 
Asíu en einnig í Afr íku. Þetta hef
ur með al ann ars orð ið til þess að 
manns líf ið er orð ið miklu minna 
virði en áður. Við sjá um að barist 
er víða í heim in um en það er eins 
og menn kippi sér ekk ert sér stak
lega upp við það. Al þjóða sam fé
lag ið nær til að mynda ekki tök um 
á 200.000 manna mann falli eins 
og er í Sýr landi. Ég held því fram 
að þær breyt ing ar sem nú eru að 
eiga sér stað séu mestu breyt ing
ar í sögu manns ins. Jafn vel meiri 
breyt ing ar en þær sem urðu fyr ir 
um 250 árum með iðn bylt ing unni, 
stofn un Banda ríkj anna, frönsku 
bylt ing unni og öðru sem átti sér 
stað á þeim tíma, þeg ar borg ara
stétt in tók völd in af að al s mönn
um og kóng um. Við ger um okk ur 
ekki fulla grein fyr ir þess um breyt
ing um fyrr en að ein hverj um tíma 
liðn um.“ 

Far sælt að vinna með 
öðr um þjóð um

Ágúst seg ir að þjóð ir verði að 
standa sam an og dreg ur okk ur 
ekki und an í þeim efn um. „Okk ur 
hef ur gagn ast mjög vel að vinna 
með öðr um þjóð um á al þjóða
vísu. Dæmi um þetta er þeg ar við 
geng um í Sam ein uðu þjóð irn ar og 
Atl ants hafs banda lag ið og gerð um 
EFTA og EES samn ing ana. Þess ar 
ákvarð an ir voru mjög um deild ar 
hér lend is og um deild ari en í flest
um öðr um lönd um. Allt þetta hef
ur orð ið okk ur mjög far sælt. Við 
meg um aldrei gleyma því að svo 
fá menn þjóð sem Ís lend ing ar hef
ur minni mögu leika en fjöl menn
ari þjóð ir og við verð um að vera 
raun sæ hvað það varð ar. 

Eig um að selja okk ur dýrt 
Ágúst tel ur Ís lend ing ar haga sér 

oft eins og þeir séu að reyna að 
grípa gull gæs sem sé að fljúga í 
burtu. „Ég get tek ið um ræð una um 
ferða menn ina sem dæmi. Talið er 
að um ein millj ón er lendra ferða
manna muni koma hing að á þessu 
ári. Þetta er þó ekki mik ið í sam an
burði við ferða menn í ná granna
lönd un um. Um 60 millj ón ir út lend
inga komu til Spán ar á ár inu 2013 
og 30 millj ón ir komu til Þýska

lands og Bret lands, hvors lands. 
Ef við skoð um Norð ur lönd in þá 
komu 11 millj ón ir er lendra ferða
manna til Sví þjóð ar á síð asta ári, 
8 millj ón ir til Dan merk ur og rúm ar 
4 millj ón ir til Nor egs og Finn lands 
hvors um sig. Það sem er sér stakt 
fyr ir Ís land er að þessi eina millj
ón er þre föld íbúa tala lands ins. Ef 
við mið um við hin Norð ur lönd in 
þá er fjöldi er lendra ferða manna 

álíka og íbúa fjöldi þeirra en hér 
er hann þre fald ur. Þess vegna er 
erf ið ara að vinna úr þessu fyr ir 
okk ur og þetta er mik il áníðsla á 
nátt úruperl um. Menn gleyma því 
að þótt ferða þjón usta sé víða stór 
at vinnu grein þá er hún mann frek 
lág launa at vinnu grein sem þarfn ast 
eink um ófag lærðs vinnu afls. En 
þrátt fyr ir það eig um við að stun
da hana af krafti en selja okk ur 

dýrt. Við eig um að ein blína á gæða 
menn ing ar og nátt úru tengda 
ferða þjón ustu en láta ann að eiga 
sig. Það er slá andi fyr ir okk ar að 
tekj ur af hverj um ferða manni hafa 
ver ið að minnka. Við erum ekki að 
fara rétta leið. Fólk hef ur kom ið 
hing að í ára tugi á stór um bíl um 
með allt við ur væri með sér, ekur 
um land ið en kaup ir lít ið eða ekk
ert og skil ur nán ast ekk ert eft ir í 
verð mæta sköp un. Hið sama á við 
ótal far þega á skemmti ferða skip
um, sem skila litl um tekj um.“   

Verð um að af nema 
gjald eyr is höft in

Hag fræð ing ur inn kem ur upp í 
Ágústi þeg ar talið berst að efna
hags mál un um og hann er í eng
um vafa um hvað verði að gera. 
Hann seg ir að nú blasi að eins 
eitt verk efni við. „Við verð um að 
af nema gjald eyr is höft in. Ef við ger
um það ekki mjög fljótt þá sigl um 
við öllu aft ur í strand. Við erum 
að halda uppi gengi gjald mið ils ins 
með höft um sem er bæði dýrt og 
bein lín is heimsku legt. Það kost
ar okk ur marga millj arða á ári að 
vera með okk ar eig in veiku mynt 
og halda henni með höft um sterk
ari en veru leik inn end ur spegl ar 
er al deil is frá leitt. Því mið ur eru 

þeir orðn ir fáir sem muna höft in 
sem voru hér fyr ir 1960. Þeg ar Við
reisn ar stjórn in tók við þá tók það 
hana lang an tíma að taka upp frel
si í við skipt um. Við vor um þá með 
höft með til heyr andi klíku skap og 
spill ingu ára tug um leng ur en þurft 
hefði að vera. And staða við fram
far ir hef ur ver ið allt of áber andi 
hér á landi. Góð lífs kjör hér lend
is byggj ast nær ein göngu á því 
hversu lang an vinnu dag við vinn
um og mun lengri en ná grann ar 
okk ar. Þessi langi vinnu dag ur og 
hin mikla at vinnu þátt taka kvenna 
skap ar tekj ur heim il anna og þau 
lífs kjör sem við búum við. “ Ágúst 
vík ur aft ur að byggða mynstr inu og 
seg ir að við get um ekki horft fram
hjá því.  Þjóð in býr nær öll hér og 
fólk held ur áfram að flytja á höf uð
borg ar svæð ið hvort sem það er til 
Reykja vík ur eða ná granna sveit ar
fé lag anna. Engu að síð ur erum við 
alltaf að tala eins og um tals verð ur 
hluti fólks ins búi út á landi. Það er 
bara ekki leng ur þannig. Fá menn ið 
og bú setu mynstr ið skap ar okk ur 
vanda mál. Við þurf um að vanda 
okk ur á næstu árum en það er 
vita skuld hægt. Svart sýni er vond
ur ferða fé lagi en raun sæi og bjart
sýni fara vel sam an.“
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Hrein lífræn næring
-sem gefur hreysti, orku og einbeitingu

he i l subúð

Heilsuráðgjöf og heilsumælingar. Opið 10-18, virka daga - Ægisíða 121 - Sími: 551 1777

Nýtt frá Lifestream
Meira en 40 næringarík 
lífræn fæðuefni og jurtir.

Valinn bragðbesti græni 
drykkurinn.

Þekkt vörumerki, 
margverðlaunuð og viðurkennd

Eingöngu náttúruleg hrein bætiefni.  
Lífrænar húðvörur. Hjúkrunarvörur 

og græn sáralækning.

Bárug ata 2 þar sem Ágúst Ein ars son er fædd ur.
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Nú er kom ið að því að íbú ar geta kom ið með til
lög ur af því hvaða verk efni verða fyr ir val inu fyr ir 
árið 2015 í verk efn inu „Betri hverfi“. Und an far in 
ár hafa íbú ar ver ið afar dug leg ir að koma með 
hug mynd ir af verk efn um og hvetj um við því ykk
ur til að fara inn á vef inn www.betri reykja vik.is 
og setja inn þau verk efni sem þið vilj ið sjá að fari í 
kosn ingu á kom andi ári.  

Fjöl marg ar góð ar hug mynd ir íbúa í Vest ur bæn um 
hafa ver ið fram kvæmd ar á síð ustu þrem ur árum. Á 
þessu ári voru sex góð ar hug mynd ir kosn ar í hverfa
kosn ing um og hafa þær nú ver ið fram kvæmd ar. 
Þar ber hæst  fram kvæmd ir við lóð ina fyr ir fram an 
Sund laug Vest ur bæj ar,  leyni garð inn við Brekku stíg, 
leik völl á Landa kots túni og leik völl á milli Mel haga 
og Nes haga. 

Reykja vík ur borg hyggst hafa óbreytt fyr ir komu
lag á þessu verk efni á nýju ári og hvet ur íbúa nú til 
þess að senda inn góð ar og frum leg ar hug mynd ir að 
verk efn um í Vest ur bæ, sem bæta hverf ið, auð velda 
úti vist og auka ör yggi gang andi og hjólandi í hverf
inu.  Opið er fyr ir inn setn ingu hug mynda á sér stöku 
vef svæði á Betri Reykja vík. Þar geta íbú ar sett inn 
hug mynd ir sín ar, fylgst með hug mynd um ann arra 
og kom ið með rök með eða á móti hug mynd um. 
Hægt verð ur að setja inn hug mynd ir að þess um 
verk efn um til 7. nóv em ber næst kom andi en þá hefst 
vinna við að fara yfir hug mynd irn ar af hálfu borg
ar inn ar og hverf is ráðs Vest ur bæj ar. Haldn ar verða 
íbúa kosn ing ar um þær hug mynd ir sem verða fyr ir 
val inu snemma á næsta ári. Borg in mun verja 37.2 
millj ón um til þess ara verk efna á ár inu 2015. 

Á síð ustu þrem ur árum hafa íbú ar kom ið með 
1.350 hug mynd ir að verk efn um í borg ar hverf un um. 
Alls hef ur borg in fram kvæmt yfir 300 hug mynd ir 
sem íbú ar hafa kom ið með og síð an kos ið í raf
ræn um hverfa kosn ing um síð ast lið in þrjú ár. Nú er 
ver ið að leggja loka hönd á 78 verk efni sem kos in 
voru á þessu ári í hverf um borg ar inn ar. Nokk ur stór 
verk efni eru þó enn á und ir bún ings stigi. Verk efn in 
eru afar fjöl breytt og stuðla nær öll að því að bæta 
um hverf is og lífs gæði borg ar búa. Má þar nefna að 
leik vell ir barna hafa ver ið tekn ir í gegn. Nýir göngu 
og hjóla stíg ar hafa ver ið lagð ir víða og gang stétt ir 
end ur nýj að ar. Sleða brekk ur hafa ver ið bún ar til og 
slétt að ar, skauta svell á Rauða vatni upp lýst, hring
torg sett upp, fris bígolf vell ir bún ir til, án ing ar stað ir 

gerð ir, vatns han ar sett ir upp og tré og runn ar gróð
ur sett ir víða um borg ina. Þá hafa margs kon ar upp
lýs inga skilti ver ið sett upp og lýs ing bætt víða við 
leik skóla, göngu stíga og víð ar. Með al frum legra hug
mynda borg ar búa sem fram kvæmd ar hafa ver ið á 
síð ustu árum eru stigi nið ur í fjör una á Eið is granda 
sem auð veld ar fólki að gengi að sjáv ar síð unni þar, 
afl rauna stein ar við Æg is síðu.

Íbúarveljaverkefni
í„Betrihverfi“

Leið svæð ið á milli Mel haga og Nes haga bygg ir á 
ein um af hug mynd un um um betri hverfi í Vest ur
bæn um.

Fyrsti sam söng ur vetr ar ins í 
Mela skóla var þann 5. októ ber 
en þá átti skól inn 68 ára af mæli 
en venja er að hefja sam söng
inn í tengsl um við af mæl is dag 
skól ans. Sam söng ur hjá yngri 
nem end um í 1.  til 4. bekk var 
mánu dag inn 6. októ ber en eldri 
nem end um í 5. til 7. bekk sungu 
þriðju dag inn 7. októ ber kl. 8:40.

Nem enda ráð skól ans hitt ist ein
nig í fyrsta sinn á skóla ár inu. Á 
fund in um var far ið yfir hlut verk 
þess og regl ur en auk þess voru 
vald ir full trú ar nem enda í skóla
ráð. Fyr ir val inu urðu þau Óli 
Gunn ar Gests son í 7.EP og Helga 
Xi al an Har alds dótt ir í 6.AG. Nú 
eru 5. bekk ing ar að vinna með 
líf rík ið á landi. Í tengsl um við það 
hafa þeir skoð að líf ver ur sem 
finn ast í um hverfi skól ans. Með al 

ann ars var far ið í Hóla valla kirkju
garð til að leita að flétt um, mosa 
og burkn um. Nóg var af þess um 
teg und um í garð in um og á leg
stein un um sást að flétt ur og mosi 
ná fyrst að fest ast í nöfn un um. 
Ým is legt ann að varð á vegi nem
enda svo sem hreið ur í klukku
turn in um, risa stór sveppa hrúga 
utan í einu tré nu, stóri hlyn ur inn 
við hlið ina á fyrsta leið inu í garð
in um og svo auð vit að leiði þek
ktra Ís lend inga og lát inna ætt ingja 
okk ar sumra.

Í garð in um eru marg ar trjá teg
und ir sem reynt var að greina. Á 
leið inni til og frá skól an um var 
geng ið um mel ana og rifj uð upp 
nöfn in á göt un um sem heita eft
ir trjám, Birki mel ur, Furu mel ur, 
Greni mel ur, Reyni mel ur, Espi mel
ur og Eini mel ur.

Samsöngur,nemenda
ráðognáttúruskoðun
íMelaskóla

Leyni garð ur við Brekku stíg í Gamla Vest ur bæn um.

Að þessu sinni mættu bæði aðal og vara menn og stemmn ing in í 
hópn um var til fyr ir mynd ar eins og sjá má glögg lega.
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Vest ur reit ir fé lags mið stöð in á 
Afla granda 40 bauð íbú um Vest ur
bæj ar ins í opið hús þriðju dag inn 
7. októ ber sl. sam kom an stóð frá 
kl. 14 til 17 og lagði fjöldi fólks 
leið sína á Afla grand ann af því 
til efni og þáði kaffi og klein ur. 
Ým is legt áhuga vert var í boði – 
bæði upp lýs ing ar um fé lags starf
ið og ann að er teng ist íbú um 
bæj ar hlut ans.

Sam kom an hófst á að Sig þrúð ur 
Erla Arn ar dótt ir fram kvæmda stjóri 
Vest ur garðs bauð gesti vel komna 
og Guð björg Ther es ia Ein ars dótt
ir, verk efnaog teym is stjóri, kynnti 
fé lags mið stöð ina og vetr ar dag skrá 
henn ar. Hulda Guð rún Birg is dótt ir, 
teym is stjóri, sagði frá fé lags starfi 
í Þorra seli og Sverr ir Bolla son 
for mað ur Hverf is ráðs Vest ur bæj
ar fjall aði um á hvern hátt íbú ar 
Vest ur bæj ar ins geti tengst ráð inu 
og nýtt sér þjón ustu þess. Árni 
Tryggva son leik ar inn góð kunni 
sagði skemmti sög ur héð an og 
það an og söngv ar inn sí ungi Ragn
ar (Raggi Bjarna) Bjarna son flutti 
nokk ur vin sæl lög við eig in und ir
leik. Þá var hús næði fé lags starfs ins 
og vinnu stof ur til sýn is og önn ur 
að staða á Afla grand an um.

Markmiðiðeraðvera
fjölbreytt

Sig þrúð ur Erla Arn ar dótt ir seg ir 
til gang inn hafa ver ið að fagna hinu 
góða fé lags starfi í Vest ur bæn um og 
einnig til að kynna hvaða starf sé 
framund an í vet ur. Einnig hafi ver ið 
ætl un in að kveikja í íbú um hverf is
ins í að koma með hug mynd ir að 
enn fjöl breytt ara fé lags starfi fyr
ir Vest ur bæ inn. „Mark mið fé lags
starfs ins í Vest ur reit um er að vera 
fjöl breytt, fag legt og skemmti legt 

fé lags starf en um fram allt fé lags
starf sem höfð ar til íbú anna. Því 
þurf um við að fá hug mynd um frá 
íbú un um sjálf um að halda til að 
vita hvað vek ur áhuga,“ seg ir Sig
þrúð ur Erla.

Þrískiptnálgun
Fyr ir þrem ur árum var lögð fram 

í Vel ferð ar ráði Reykja vík ur til laga 
að breyt ing um á fé lags starfi með 
það fyr ir aug um að auka þátt töku 
not enda og auka sjálf bærni í fé lags
starfi á fé lags mið stöðv um Reykja
vík ur borg ar. Til lag an bygg ist á því 
að fé lags mið stöðv ar Reykja vík ur
borg ar væru opn ar öll um íbú um 
borg ar inn ar og koma til móts við 
þarf ir íbúa til fé lags lífs. Lagt var 
til að nálg un fé lags starfs ins yrði 
þrí skipt. Í fyrsta lagi að um opið 
fé lags starf yrði að ræða þar not
end ur sjálf ir stæðu fyr ir. Í öðru lagi 
fé lags tarf með stuðn ingi sem hafi 
það hlut verk að styðja fólk til virkr
ar þátt töku í sam fé lag inu og að lok
um að stöðu fyr ir fé lags starf í öll um 
þjón ustu hverf um borg ar inn ar. 

Virknieykurheilbrigði
ogvellíðan

Sig þrúð ur Erla seg ir að mark
mið ið með þess um breyt ing um á 
fé lags starf inu sé að stuðla að vald
efl ingu og auk inni þátt töku íbú
anna og virð ingu fyr ir sjálfs á kvörð
un ar rétti ein stak lings ins. „Þátt taka 
í frí stunda starfi er mik il væg fyr ir 
okk ur mann eskj ur á öll um aldri. Á 
með an við erum börn og ung ling ar 
er mik il vægt að frí stunda starf ið sé 
í ör uggu um hverfi í um sjón fag fólks 
sem býð ur upp á já kvæð við fangs
efni sem auka lík ur á að í fram tíð
inni kjósi ein stak ling ur inn sér heil

brigð an lífs stíl og forð ist áhættu
hegð un. Með frí stunda starfi barna 
er ver ið að efla for varn ir í hverf un
um. En þeg ar kem ur að fé lags starfi 
hjá full orðn um þá breyt ast áheyrsl
urn ar. For varn ar starf ið minnk ar 

ekki en sjálfs á kvörð un ein stak lings
ins eykst. Sjálf stæði ein stak lings
ins er mik il vægt og þarf að virða. 
Með því að stuðla að virkni ein stak
lings ins er hægt að efla heil brigði 
og vellíð an.“ 

Upplýsa,styðjaogfræðaí
staðþessaðskipuleggja

Sig þrúð ur Erla seg ir mark mið ið 
sé að styðja við sjálfs bjarg ar við
leitni ein stak lings ins og jafn framt 
að koma til móts við ólík ar þarf ir 
íbú anna. „Hlut verk starfs manna í 
fé lags starfi breyt ist með breyttu 
vinnu lagi og við horf um og er nú 
mark mið ið að vera til stað ar til að 
upp lýsa, styðja og fræða í stað þess 
að skipu leggja og ákveða hverj ar 
þarf ir ein stak lings ins eru.“ Þeg ar lit
ið er á fé lags starf ið í Vest ur reit um 
má sjá að ákveð in breyt ing hef ur 
átt sér stað. Meiri hluti fé lags starfs
ins er orð inn sjálf bær með sam
vinnu við þá sem taka þátt í því. 
Fram boð nám skeiða hef ur auk ist 
og  með auk inni sjálf bærni  breyt ist 
nám skeiðs fram boð ið. Fleiri nám
skeið höfða nú til karla en fyrr en 
þeir hafa í gegn um árin sótt fé lags
starf fé lags mið stöðv anna í minna 
mæli en kon ur. Mark mið ið er að 
hafa fjöl breytni í fé lags starf inu þan
nig að hægt er að ná til sem flestra 
karla og kvenna á ólík um aldri.

AllirvelkomniráAflagrandann

Sig þrúð ur Erla Arn ar dótt ir fram
kvæmda stjóri Vest ur garðs.

Fjöldi fólks mætti á opið hús á Afla granda.

Þor geir Ást valds son und ir leik ari var við vinnu sína á Bylgunni svo 
Raggi Bjarna brá á það ráð að leika und ir hjá sjálf um sér og fórst 
fag mann lega eins og hans er von og vísa. Fyr ir sum um sýndi 
hann á sér nýja hlið við pí anó ið.
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Nú síðla árs eru fjórir áratugir 
frá því hin sívinsæla barnabók, 
Jón Oddur og Jón Bjarni eftir 
Guðrúnu Helgadóttur kom út. Af 

því tilefni efndi Borgarbóksafnið í sam
starfi við Bókmenntaborg í Reykjavík og 
Forlagið til sérstakrar hátíðadagskrár og 
sýningar til heiðurs þessari vinsælu skáld
konu. Sýningin ber heitið  „Að þið skulið 
vera að þessu“ og er tileinkuð fjörutíu ára 
rithöfundarafmæli Guðrúnar. Guðrún á 
fjölbreyttan feril að baki bæði sem rithö
fundur og ekki síður stjórnmálamaður 
en hún átti sæti í borgarstjórn og síðan 
á Alþingi um nær tveggja áratuga skeið. 
Guðrún hefur búið á Túngötunni í Vestur
bænum um  alllangt skeið þar sem Vestur
bæjarblaðið leit við hjá henni á dögunum.

Af hverju valdi Guðrún að skrifa fyrir 
börn. „Ég byrjaði að skrifa vegna þess að 
ég var með litla krakka. Þetta var um og 
upp úr 1970 og þá var ekki um auðugan 
garð að gresja í barnabókmenntum. Ég var 
öðru hvoru að fara í bókasafnið og koma 
heim með heilmikið af bókum til að lesa 
fyrir börnin. En alltaf var þetta illa tilbúið á 
alla kanta. Sögurnar voru illa þýddar,  pap-
pírinn í bókunum var lélegur og teikningar-
nar voru ljótar sem gerði það að verkum að 
þetta voru ekki ánægjulegar bókmenntir. 
Krakkar hlusta yfirleitt á allt sem er lesið 
fyrir þau. En þau fundu að ég var ekkert of 
lukkuleg með þetta og það líkar börnum 
ekki vel. Ég sagði því einhverju sinni við 
þau að ég ætlaði bara að búa til sögur fyrir 
þau og fór að segja þeim sögur sem komu 
svona í hugann á staðnum. Þannig urðu 
þeir bræður til Jón Oddur og Jón Bjarni. 
Þeir voru búnir að vera flökkusaga á hei-
milinu í að minnsta kosti heilt ár. Svo fóru 
krakkarnir að biðja mig að segja sér aftur 
eitthvað sem ég hafi sagt áður. Þá breytti 
ég kannski einhverju og mundi ekki alveg 
hvernig þetta var og þá urðu þau ægilega 
leið. Og þá hugsaði ég með að ég nennti 
ekki að standa lengur í þessu og setti 
sögurnar bara á blað. Og þannig urðu þeir 
til með formlegum hætti.“ 

Svo komst Silja í þetta
„Svo gerðist það að Silja Aðalsteinsdóttir 

sem þá var með morgunstund barnanna 
hjá Ríkisútvarpinu komst í þetta því börnin 
hennar voru í afmælisboði hjá mér,“ heldur 
Guðrún áfram. „Ég fór að lesa fyrir krak-
kana í afmælinu og þau sögðu mömmu 
sinni frá. Hún var í sömu vandræðum og ég. 
Eilífum vandræðum með að finna efni fyrir 
börnin. Hún hringdi í mig og spurði hvort 
hún mætti ekki kíkja á þetta hjá mér. Ég 
leyfði henni það og úr því varð að ég settist 
niður og skrifaði fyrstu bókina og leyfði 
henni að lesa hana í útvarpið. Valdimar 
Jóhannsson í Iðunni sá heiðursmaður hey-
rði lesturinn. Hann hringi í mig og spurði 
hvort ég vildi ekki leyfa honum að líta á 
þetta. Mér fannst þetta allt saman vera 
hálfgerður brandari en varð þó til þess 
að ég settist aftur niður og vann bókina 
almenlega. En ég var svo samviskusamur 
sósíalisti að ég fór fyrst í Mál og menningu 
– á minn stað. Æ-nei Sigfúsi (Daðasyni) 
leist ekkert á þetta og hafði allt á hornum 

sér. En svo hringdi Valdimar í annað sinn 
og ég leyfði honum að sjá þetta. Sólarhring 
síðar hringdi hann aftur og gekk þá beint 
að efninu og spurði hvort ég vildi hafa 
„skrítið“ með ypsiloni eða einföldu i,“ segir 
Guðrún og hlær og bætir við að þar með 
hafi samningurinn verið innsiglaður.

Skemmtilegra að skrifa fyrir 
krakka

Guðrún segir að bókin um Jón Odd og 
Jón Bjarna hafi komið út rétt fyrir jól og 
því hafi hún ekki selst neitt mikið. En svo 
hafi það undarlega gerst að hún hafi farið 
á grenjandi túr eftir jólin. Þá hafi farið að 
koma lítil lesendabréf í blöðum þar sem 
verið var á benda á þessa bráðskemmtilegu 
bók. „Ég man alltaf eftir því og vildi að ég 
vissi hvort sú kona er enn til sem skrifaðu 
það fyrsta sem sást á prenti um bókina. 
Hún hét Fjóla Björgvinsdóttir og var að 
benda á hvað þetta væri frábær bók. Ég 
hafði nú ekki döngun í mér til að hafa upp á 
henni en vorið eftir þá fékk ég fræðsluráðs-
verðlaun Reykjavíkurborgar fyrir bókina. 
Og þá fór hún fyrst almenlega af stað. Svo 
fór ég að hugsa um það í alvöru hvort ég 
gæti sett saman sögur. Ég trúði því og hélt 
svo áfram að skrifa.“ Guðrún neitar að þes-
sir tvíburar hafi verið til í raun og veru. 
„Nei – ég þekkti enga tvíbura og börnin mín 
segja að ég sé göldrótt því síða hefur það 
gerst að tvö barna minna eiga tvíbura. Ég 
veit ekki um neina tvíbura í ættum okkar. 
Nei – ég vissi ekkert um tvíbura en fannst 
þetta bara sniðug hugmynd. Gott að hafa 
þá upp á díalókina til að gera.“  Svo komu 
fleiri bækur og Guðrún hugsar sig um. „Ég 
skrifaði ekki framhaldið af Jóni Oddi og 
Jóni Bjarna strax á eftir heldur kom bókin 
Í afahúsi næst og Páll Vilhjálmsson þar á 
eftir. Svo kom leikritið Óvitar 1979 þegar 
Flosi Ólafsson lék smábarn í barnavagni og 
framhaldið af Jóni Oddi og Jóni Bjarna árið 
eftir 1980.“ Guðrún segist alltaf hafa verið 
með börnin í huga sem markhóp en hún 

skrifað þó eina bók sem ætluð var fullorðnu 
fólki. Það er bókin Oddaflug.  „Það er svo 
miklu skemmtilegra að skrifa fyrir krakka.“

Varð eins og Guð almáttugur
Þegar síðari bókin um Jón og Jón Bjarna 

kom út var Guðrún komin út í stjórnmál og 
hafði tekið sæti í borgarstjórn Reykjavíkur. 
Hvað kom til að hún söðlaði um. Var hún 
knúin af innri þörf í pólitíkinni rétt eins 
og við skriftirnar. „Ég var nú kominn út í 
stjórnmál um það leyti sem ég skrifaði Jón 
Odd og Jón Bjarna. Ég fór í framboð til bor-
garstjórnar 1978. Ég var búin að skrifa tals-
vert í Þjóðviljann um þjóðmál. Ég var alltaf 
talsvert pólitísk og á þessum tíma vorum 
við mjög upptekin af veru ameríska hersins 
í landinu. Maður var í mótmælagöngum 
Keflavíkurgöngum sem öðrum. Svo höfðum 
við líka áhyggjur af blessaðri menningunni 
þegar fólk var farið að horfa á amerískt 
sjónvarp. Ég var líka að vinna hjá Tryg-
gingastofnun ríkisins og var deildarstjóri 
í félagsmála- og upplýsingadeild. Ég veit 
það afskaplega vel og vissi það líka þá að 
ég varð vinsæl sem er mjög fáránlegt því 
ég var ekki að gera neitt annað en að sinna 
mínum störfum og gera það sem ég átti að 
gera til að vinna fyrir kaupinu mínu. Ég átti 

að leiðbeina fólki í gegnum kerfið. Það var 
líkast því að engin hefði gert þetta áður því 
ég varð eins og Guð almáttugur.“ 

Þá var ákveðið að 
blóðmjólka Guðrúnu

„Og það var þá sem flokkurinn minn sem 
var Alþýðubandalagið komst að því að gott 
gæti verið að nota sér þessar vinsældir 
mínar. Annars vegar vegna bókanna en hins 
vegar vegna starfsins hjá Tryggingastof-
nun. Það kom líka í ljós því að í þessum 
frægu borgarstjórnarkosningum fórum við 
úr því að eiga tvo borgarfulltrúa í að fá 
fimm.“ Guðrún segist verða viðurkenna að 
margir hafi talið hana eiga skratti mikið í 
þessum sigri og bætir við að strax árið eftir 
hafi verið ákveðið að blóðmjólka Guðrúnu 
og hún sett í fjórða sætið á framboðslista 
Alþýðubandalagsins fyrir Alþingiskos-
ningum 1979. Þar höfðum við haft einn 
þingmann en þannig fór að ég fór inn úr 
fjórða sætinu og var á Alþingi í næstum 20 
ár á eftir. Ég hætti í borgarstjórn því þetta 
var ekki hægt með heimili og börnum. 
Þetta var allt of mikið“ Guðrún segir stefnu 
vinstri flokkanna hafa náð eyrum víða á 
þessum tíma. Sjálfstæðimenn hefðu farið 
fram með slagorðið „báknið burt“ en það 
hafi á einhvern hátt mislukkast hjá þeim og 
fleira hafi valdið þessum kosningasigri. „En 
þannig var þetta og ég sat í netinu.“ 

Vildu heldur að ég skrifaði 
bækur en ræður

„Ég hélt áfram að skrifa. Ég nýtti mér 
sumrin þegar rólegra var í pólitíkinni og 
þingið ekki að störfum. Ég var stundum 
eins og Guðmundur á Sandi sem skrifaði 
þegar börnin voru sofnuð á kvöldin. Ég 
nýtti hverja stund sem gafst. Ég man og 
hafði gaman af að krakkarnir mínir voru 
stundum svolítið leið yfir því þegar ég var 
að berja einhverjar ræður saman en þeim 
kom aldrei annað til hugar en að vera stillt 
og góð þegar ég var að semja bækur. Þau 
voru spennt fyrir því og fannst það gaman.“   

Sveitin tekur við af bænum
Þótt Guðrún búi í vesturbænum og hafi 

tekið ástfóstri við þennan bæjarhluta þá lig-
gur uppruni hennar allt annars staðar. „Ég 
er ekta Hafnfirðingur. Gaflari eins og sagt 
er. Ég er reyndar búin að búa í Reykjavík 
frá því að ég varð stúdent. Ég var í MR 
og er því búin að búa obbann af ævinni 
í Reykjavík. Ég bjó lengi í Skaftahlíðinni í 
fallega Sigvaldahúsinu þar. Ég kom hingað 
á Túngötuna 1982 og svei mér þá. Það er 
að vera mannsaldur síðan. Þetta líður eins 
og maður sitji í hraðlest. Og nú er ég orðin 
langamma. Ég elska að búa hér. Þetta er 
yndislegt. Ég er næstum eins og úti í sveit. 
Það er eins og borgin og sveitin mæti hvor 
annarri á Túngötuhorninu fyrir ofan Lan-
dakotið. Hér er líka mikið skjól á lóðinni. 
Norðanáttin nær ekki þangað. Stundum er 
eins og að vera á Mallorca í garðinum hjá 
mér á sumrin,“ segir Guðrún um leið og 
hún fylgir komumanni til dyra. 

Skemmti legra að skrifa fyr ir krakka

Helga Sverr is dótt ir, dótt ir Guð rún ar, Guð rún Helga dótt ir rit höf und ur, Silja Að al steins
dótt ir og Katrín Jak obs dótt ir, for mað ur VG.

tapsbarinn
er 14 ára
heldur afmælisveislu 
27. og 28. október
         

... og allir fá ljúffenga og margrómaða
súkkulaðiköku Tapas barsins í eftirrétt. 

10 vinsælustu tapasréttirnir 590 kr./stk.

Codorníu Cava-glas  490 kr./stk.  

Pilsner Urquell, 330 ml  590 kr./stk.

Campo Viejo, léttvínsglas  690 kr./stk.

veitingar á afmælisverði

borðapantanir í síma 551 2344

AFMÆLISleikur
Taktu þátt í léttum leik. Þú gætir unnið ferð til
 Tenerife eða einhvern fjölmargra aukavinninga.
 

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

Guðrún Helgadóttir.



„Þetta hef ur far ið frá bær 
lega af stað og enn bet ur en við 
þorð um að vona,“ seg ir Pét ur 
Mart eins son einn af að stand
end um Kaffi húss Vest ur bæj
ar þar sem hann stóð vakt ina 
ásamt syst ur sinni Mar gréti 
Mart eins dótt ur fyrr um frétta
konu og frétt stjóra hjá RÚV en 
hún er nú aðal vert inn á hinu 
nýja kaffi húss ins. „Fyrsti við
skipta vin ur okk ar var mætt ur 
um 15 mín út um fyr ir opn un í 
morg un en við opn um kl. 7:30. 
Við töld um okk ur vita að þörf 
væri fyr ir þetta en bjugg umst 
reynd ar ekki við jafn mikl um 
áhuga og raun in hef ur orð ið.“

Fjöldi barna vagna var á stétt-
inni fyr ir utan kaffi hús ið og 
fjöl mörg reið hjól tjóðruð við 
hjóla rekk ann þeg ar Vest ur bæj ar-
blað ið bar að garði fyrr nokkru. 
Af því má ljóst vera að Vest ur-
bæ ing ar nýta sér ná lægð ina og 
ganga og hjóla til þess að fá sér 
kaffi og með læti og hitta mann 
og ann an. Þetta er fyrsta kaffi-
hús ið á Miðj unni á Mel un um en 
fyr ir eru kaffi hús í Nes kirkju og 
á há skóla svæð inu. Þessa nýja 
kaffi hús hef ur ver ið hef ur beð-
ið með mik illi eft ir  vænt ingu 
enda á fjöldi fólks leið um þetta 
miðju svæði og um Hofs valla göt-
una. Fjöldi fólks sat þar í eft ir-
mið degi á dög un um og nokk ur 
fjöldi fyr ir utan og gæddi sér á 

veit ing um. Kaffi hús Vest ur bæj ar 
er í hús næð inu þar sem Vest ur-
bæj ar apó tek var til margra ára 
en í hluta þess er áfram rek ið 
ap ó tek und ir heit inu Gamla ap ó-
tek ið þar sem lögð er áhersla á 
lyfja búð eins og eldri kyn slóð ir 

lands manna muna eft ir úr ung-
dæmi sínu, með per sónu legri og 
fag mann legri þjón ustu í hlý legu 
og nota legu um hverfi þar sem 
gamli tím inn í inn rétt ing um mæt-
ir vöru fram boði nú tím ans.
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Þetta hef ur far ið
frá bær lega af stað

Bekkurinn var þéttsetinn þegar Vesturbæjarblaðið bar að garði á 
Kaffihúsi Vesturbæjar.

Mark ÞjálfunVesturbær 
Loksins Líkamsræktarstöð í vesturbænum! 

www.markkislich.com mark@markkislich.com  #8655371   KR Heimili, Frostaskjol 2, 107 Rvk

Gangið í lið með Rúnari Kristins, 
Pétri Marteins, Gísla Marteini Baldurs 

ásamt öðrum í ykkar nágrenni og komið 
ykkur í heilbrigt og gott form.

Þjálfun Marks í 
KR-heimilinu

www.markkislich.com  •  mark@markkislich.com 
#8655371  •  KR Heimili, Frostaskjól 2, 107 Rvk

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facebook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

Systrasamlagið 

kafar dýpra!

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  8 - 18
Laugardagar  10 - 16

Aðeins í Systrasamlaginu:
LÍFRÆNT KAFFI með 
LÍFRÆNNI BÍÓBÚMJÓLK!
Eða viltu þeyting, croissant, 
samloku, skot, chiagraut, 
kökur, kaffi með smjöri?
Bragðgæðin eru okkar megin!

  
 

 
 

MANDUKA JÓGADÝNUR 
– NÝ SENDING

4. tegundir og 
allskonar fylgihlutir.

Verð á dýnum frá 
12.500 kr.

FlOTHETTAN SLÆR Í 
GEGN!

Ómótstæðilega notaleg.

Flotahetta og fótaflot: 
17.900 kr

MÁ BJÓÐA ÞÉR 
BÆNAKLÚT?

Hlýr, notalegur, djúpur, 
trendí og fallegur!

Verð: 2.900 kr.
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Gott mál dag ur inn í Haga
skóla er ár leg ur við burð ur sem 
verð ur hald in nú í fimmta skipt
ið þann 29. októ ber á milli frá 
kl. 16:00 til 19:00. Vana lega hef
ur hann ver ið hald inn á vor 
önn en í þetta sinn er hann á 
haustönn.

Krakk arn ir í Haga skóla ákveða 
hver bekk ur fyr ir sig hvað þau 
vilja hafa að bjóða upp á í sinni 
stofu eins og t.d leiki, keppn
ir, happ drætti, lukku hjól, uppi
stand, kaffi hús, eða eitt hvað sem 
þeim dett ur í hug að þau geti 
grætt á. Einnig verð ur einn 10. 
bekk ur með drauga hús í kjall ar
an um. All ur ágóði renn ur síð an til 
góðra mál efna og í þetta sinn eru 
það börn á Gasa og krabba meins
deild land spít al ans sem koma til 
með að nóta af rakstr ar dags ins. 
Svo verða at riði í saln um sem all
ir geta horft á frítt og einnig verð
ur sam eig in legt kaffi hús en það 
er að vísu ekki frítt. Í mörgu af 
því sem hægt verð ur að taka þátt 

í eins og happ drætti, minu te to 
win it, lukku hjól inu og bara næst
um því öllu verð ur svo hægt að 
vinna ein hverja mjög spenn andi 
vinn inga. 

Gott mál dag ur inn
í Haga skóla

Sext án grunn skól ar af 25 sem 
eru með ung linga deild ir hafa 
skil að inn um sókn um að taka 
þátt í Skrekk, ár legri hæfi leika
keppni grunn skól anna. Keppn in 
mun að vanda fara fram í nóv
em ber í Borg ar leik hús inu. Héð
inn Svein björns son í Frosta skjóli 
er verk efna stjóri Skrekks.

Um sókn ar frest ur fyr ir þátt töku 
í Skrekk renn ur út föstu dag inn 26. 
sept em ber og víða í skól um eru 
nem end ur þeg ar farn ir að huga 
að keppn is at rið um sem jafn an 
eru afar fjöl breytt. Um sjón með 
keppn inni í ár hef ur frí stunda mið
stöð in Frosta skjól. Í fyrra var sett
ur af stað rýni hóp ur til að fara 
yfir fyr ir komu lag keppn inn ar þar 
sem sátu full trú ar skóla stjórn
enda, fé lags mið stöðva og full trú
ar ung menna ráðs Reykja vík ur. 
Margt var rætt og ein af nýj ung un
um í ár er að ung ling ur mun sitja í 
dóm nefnd inni. Und an úr slita kvöld 
í Skrekk verða 10. 11. og 12. nóv. 

og sjálft úr slita kvöld ið þann 17. 
nóv. Keppn in fer öll fram í Borg
ar leik hús inu. Dóm nefnd vel ur tvö 
sig ur lið á hverju úr slita kvöldi en 

að auki vel ur nefnd in tvö lið til 
keppni á sjálfu úr slita kvöld inu 
þar sem at riði átta grunn skóla 
keppa til sig urs. 

Skrekk stýrt úr
Frosta skjóli

Frá hæfi leika keppni Skrekks á liðnu ári.

Frá „Gott mál“ degi í Hag skóla þar sem margt er til gam an gert en 
góð mál efni eru einnig styrkt. 

Um síðustu helgi hófust fyrstu 
námskeið í námskeiðisröð sem 
að frístundamiðstöðin Frosta
skjól stendur fyrir. 

Í LARP smiðjunni fengu forel
drar og börn það verkefni að 
útbúa sverð úr allskonar vörum 
úr byggingarvöruverslunum. Þá 
fengu sköpunarhæfileikar fólks 
að skína en með þeim fyrirvara 
að tryggja þurfti að sverðin væru 
mjúk og högg af þeim myndu ekki 
meiða aðra. Þegar að sverðagerð 
var lokið var farið út í góða veðrið 
og sverðin að sjálfsögðu prófuð.

B e n e d i k t  s t a r f s m a ð u r 
félagsmiðstöðvarinnar Frosta 
hélt utan um námskeiðið en 
hann er afar fróður um ýmsa 
ævintýraleiki.

Önnur smiðja sem fór fram 
um helgina var svokallað Sköpu
narflæði. Davið Ingi Bustion nemi 
í Listaháskóla Íslands aðstoði 
þar börn og foreldra að losa um 
sköpunargleði sína. Þátttakendur 
fóru meðal annars út í göngutúr 

og fundu innblástur úr umhver
finu. Það var afar gaman að sjá 
foreldra og börn koma saman að 
taka þátt í að fræðast og njóta 
frítímans saman á  skapandi hátt. 

Fyrir áhugasama þá standa 

ennþá yfir skráningar í önnur 
námskeið sem að fjölskyldan 
getur tekið þátt í saman. Frekari 
upplýsingar um námskeiðin má 
finna á www.frostaskjol.is

Skapandi fjölskyldur
í Vesturbænum

Sverðin voru svo prófuð í blíðskapar veðri.

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

STOFNUÐ 1996

STOFNUÐ 1996
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511 1188
borgarblod@simnet.is

„Í til efni af lestr ar há tíð Reykja vík ur borg ar, sem er nú í októ ber, þá feng um við í leik skól an um Vest ur borg, 
lestr ar hest inn Sleipni í sögu st und til okk ar. Við lás um fyr ir hann sög una um Stínu stóru sæng við góð ar 
und ir tekt ir eins og sjá má á mynd inni,“ seg ir í frétt frá Vest ur borg.

Jólasagan
þín

Á Hótel Sögu finna allir eitthvað við sitt 
 hæfi og upplifa einstaka jólastemningu

www.hotelsaga.is
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Jeppaeigendur þekkja að við 
íslenskar aðstæður veltur mikið á að 

hjólbarðarnir séu af bestu gerð. Láttu 
dekkin frá Cooper draga fram það 

besta í jeppanum þínum í vetur.

Hjólbarðaþjónusta N1:
Bíldshöfða  440-1318 
Fellsmúla  440-1322 
Réttarhálsi  440-1326 
Ægissíðu  440-1320 

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378 
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374 
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372 
Dalbraut Akranesi  440-1394

Opið  
mánudaga-föstudaga kl. 08-18  
laugardaga   kl. 09-13 
 
www.n1.is     www.dekk.is 

Cooper undir
jeppann í vetur

• Nýtt og endurbætt vetrardekk  
með öflugu gripi

• Mikið skorið og neglanlegt fyrir veturinn

• Hentar íslenskum aðstæðum enda 
hannað fyrir norræna vegi

Cooper 
Discoverer  
M+S 2

• Nýtt óneglanlegt vetrardekk 

• Mikið skorið, mjúkt og  
góðir aksturseiginleikar

• Míkróskorið með góða vatnslosun  
og magnað veggrip

Cooper SA2

Cooper 
Discoverer  
M+S

• Vetrardekk fyrir jeppa, mikið skorið  
með sérhönnuðu snjómynstri

• Neglanlegt með nákvæmri röðun  
nagla sem grípur vel á hálum vegum

• Endist vel og vinsælt sem heilsársdekk

Haust ið skart ar sínu feg ursta hér í Kvos inni og það 
rík ir til hlökk un og gleði hjá fólk inu sem kem ur að 
safn að ar starfi Dóm kirkj unn ar segir Lauf ey Böðv ars
dótt ir kirkju hald ari í spjalli við Vest ur bæj ar blað ið.

Í  Dóm kirkj unni er í boði gott starf fyr ir fólk á öll um 
aldri. Nýr dóm kirkju prest ur er kom inn til starfa, séra 
Sveinn Val geirs son, en séra Anna Sig ríð ur Páls dótt ir 
lét af emb ætti í haust. Séra Hjálm ar Jóns son  verð ur í 
náms leyfi um eins mán að ar skeið nú í haust og svo aft ur 
á vormiss eri. Karl Sig ur björns son, bisk up, mun leysa 
hann af á með an.

Barnastarfogunglingastarfkirkjunnar
„Barna starf kirkj unn ar er út rétt hönd til þeirra for

eldra og uppalenda sem vilja að börn in fræð ist um 
okk ar kristna trú ararf. Barna starf ið er á kirkju loft inu á 
hverj um sunnu degi,  þar sem  þau eiga sína sam veru, 
sög ur, söng og leiki. Tveir ung ir menn, Ólaf ur Jón Magn
ús son og Sig urð ur Jón Sveins son ann ast barna starf ið 
með mik illi prýði. Á þriðju dags kvöld um er síð an sam
vera fyr ir ung linga á ferm ing ar aldri í safn að ar heim il inu, 
Lækj ar götu 14a. Ung dóm er opið öll um ung ling um á 
ferm ing ar aldri. Stjórn end ur er þeir Ólaf ur Jón og Sig
urð ur Jón,“ seg ir Lauf ey.

Tónlistardagarframundan
Opna hús ið er á fimmtu dög um í safn að ar heim il inu, 

kl. 13:30 til 15:30. Góð ar veit ing ar,  sam tal  og jafn an er 
eitt hvert áhuga vert inn legg, upp lest ur eða stutt ur fyr ir
lest ur og skemmti legt sam fé lag. „Karl Sig ur björns son, 
bisk up verð ur gest ur okk ar þann 16. októ ber, Ósk ar í 
Sunnu búð inni 23. októ ber og  þann 30. kem ur Þor steinn 
Helga son, sagn fræð ing ur. Þá má geta þess að tón list
ar dag ar Dóm kirkj unn ar eru framund an og  þar mun 
með al ann ars Dóm kór inn flytja ný verk eft ir ís lensk tón
skáld, und ir stjórn Kára Þorm ar dómorganista. Bæna
og kyrrð ar stund ir eru í Dóm kirkj unni alla þriðju daga kl. 
12:1012:30. Á eft ir er létt ur há deg is verð ur í safn að ar
heim il inu. Stund in er öll um opin og góð ur vett vang ur til 
sam fé lags og fyr ir bæna. Fyr ir bæn ir má senda á net fang
ið dom kirkj an@dom kirkj an.is eða í síma 5209700.“

Kirkjunefndin
En að öðru. Kirkju nefnd kvenna Dóm kirkj unn ar var 

stofn uð til þess að standa að prýði kirkj unn ar sem 
og að vinna að líkn ar mál um. Þess ar kon ur hafa gef ið 
ómælda vinnu og fjár muni til kirkj unn ar og er ómet an
legt að hafa slík an bak hjarl. Kirkju nefnd in hitt ist mán
að ar lega, ann an mánu dag hvers mán að ar. 

Prjónakvöldinerunotalegar
samverustundir

Lauf ey bend ir á að nýj ung í vetr ar starf inu séu prjóna
kvöld sem nokkr ar kon ur standa fyr ir mán að ar lega í 
safn að ar heim il inu. „Þetta eru nota leg ar og skemmti leg
ar sam veru stund ir, sem styrkja vin áttu bönd og sam
fé lag ið í söfn uð in um. Á þessi kvöld koma ung ir sem 
aldn ir, karl ar og kon ur, og góð ir gest ir. Mánu dags kvöld
ið 27.októ ber verða gest ir okk ar hjón in í Ann ríki, sem 
kynna þjóð bún inga. Í nóv em ber verð ur frú Agn es M. 
Sig urð ar dótt ir, bisk up Ís lands gest ur okk ar. Kon urn ar 
selja súpu, kaffi og sæt meti og gefa það sem safn ast 
til fegr un ar Dóm kirkj unn ar. Að lok um má svo minna á 
mess urn ar alla sunnu dags morgna kl. 11.00 og æðru
leys is mess ur eru alltaf þriðja sunnu dag í mán uði kl. 20 
og Kola ports mess ur eru síð asta sunnu dag í mán uði í 
Kaffi Porti.“ Heima síða Dóm kirkj un ar er: dom kirkj an.is 

Tónlistardagar,barnastarfog
prjónakvöldíDómkirkjunni

Nýtt heimili osta og ljúfmetis 
er nú í verbúðum 
að Grandagarði 35.

Kíkið til okkar við höfnina.
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Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Þann 9. október sl. var 
kökukeppni meðal barna 10-12 
ára í frístundamiðstöðinni 
Frostaskjóli. Börnin bökuðu 
kökur heima hjá sér ýmist ein 
eða í hópum og komu svo með 
þau í keppnina. Fjöldi keppenda 
var framar vonum en alls tóku 
13 lið þátt í keppninni eða 30 
keppendur. Kökurnar voru afar 
frumlegar og skemmtilegar 
en þær voru ekki síður góðar 
á bragðið. Það fengu allir 
sem að komu á keppnina að 
smakka kökurnar og til marks 
um hversu góðar þær voru þá 
kláruðust kökurnar upp til agna. 
Kökukeppnin var liður í dagskrá 
Tíu12 starfsins í Frostaskjóli 
en hugmyndina að keppninni 
áttu drengir sem að sitja fyrir 
hönd barnanna í svokölluðu 
dagskráráði. 

Fengnir voru afar miklir 
matgæðingar til að skera úr um 
sigurvegara í keppninni en þeir 
voru Héðinn Sveinbjörnsson 
og Bjarki Sigurjónsson. Í fyrsta 
sæti var kökuskrímsliskaka frá 

Örnu, Bergdísi, Maríu, Karolínu 
og Birnu. Kökuskrímslið var 
ljúffengt á bragðið og leit afar 
skemmtilega út. 

Það er ekki á hverjum degi sem 
að manni stendur til boða að 
borða drullumall en snillingarnir 
Herdís, Tanja, Nína, Ingibjörg og 
Ösp sáu til þess að sá draumur 
varð að veruleika en þær bjuggu 
til drullumallsköku. Til mikillar 
lukku voru ormarnir í kökunni 

ekki alvöru heldur sykraðir 
hlaupormar. Það þarf engan 
að undra að drullumallskakan 
var valin frumlegasta kakan í 
keppninni.

Á meðan keppninni stóð yfir sá 
fréttanefnd Tíu12 um að mynda 
herlegheitin en þess má geta að 
myndirnar sem fylgja fréttinni eru 
einmitt teknar af fréttanefndinni.

Kökuskrímsli og drullumall

Kökuskrímslið var í 1. sæti í 
kökukeppni Frostaskjóls.

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Miðvikudaginn 24.september 
var stórfenglegt kakó-tjill hjá tíu-
12 starfinu í Frostaskjóli. 

Boðið var upp á kakó og kósý. 
Krakkarnir voru flestir að spila 
eða að kíkja á heimalærdóminn. 
Það voru þrír kakóbollar á mann 

en því miður kláraðist mjólkin og 
fólk varð að sætta sig við heldur 
heitt kakó.

- Um frétt þessa sáu Freyja B. og 
Þorbjörg, 6. bekk Melaskóla

Kakó og kósi í 
Frostaskjóli

Hressar stelpur í kakó-tjillinu.

Drullumallið smakkaðist afar vel 
þennan daginn og ormarnir voru 
afar bragðgóðir.

Fjölskyldudagur Frostaskjóls fer fram á morgun, 
föstudaginn 17. október. Þar ætti að vera eitthvað 
við allra hæfi. Dagskráin hefst klukkan 11:00 í 
B-sal KR. Þar verður hægt að grípa í bolta, klifra í 
köðlum og margt fleira. 

Klukkan 12:00 opnar kaffihús í Frostaskjóli sem 
unglingar úr félagsmiðstöðinni Frosta sjá um og 
þar verður hægt að fá ljúffengar veitingar gegn 
vægu gjaldi. Á kaffihúsinu verður í boði fyrir þá 
sem vilja að taka lagið eða vera með einhverskonar 
atriði. Klukkan 13:00 munu nemendur frá Do Re Mí 
stíga á stokk og spila undir kaffi og kakódrykkju 
gesta.  Klukkan 14:00 verður spurningakeppni  frá 
meðlimum miðstigsráðs Tíu12. Kaffihúsið lokar 
klukkan 15:00. Frá 14:00 verður sundlaugarpartý í 
Vesturbæjarlauginni. Það verður frítt í sund fyrir 
alla sem taka þátt í fjölskyldudeginum. Þar mun 
plötusnúður spila tónlist sem verður meðal annars 

spiluð undir yfirborði vatns, þetta yrði þá svokölluð 
kaftónlist. Í sundlauginni verður mikið gaman og 
mikið fjör.  Þetta er dagur sem enginn fjölskylda í 
Vesturbænum ætti að láta fram hjá sér fara.

Fjölskyldudagur Frostaskjóls 
17. október

Unglingar hlaupandi eftir 
göngum Hagaskóla, stressaðir 
og  spennt ir.  S te lpur nar 
laga hárið og förðunina og 
strákarnir passa að allt líti vel 
út á meðan aðrir passa að ljósin 
séu rétt stillt og að sviðsmyndin 
sé í  lagi.  Spenningurinn 
er hreint út sagt rosalegur 
nokkrum klukkutímum fyrir 
Hroll, undankeppni Skrekks. 

Loksins eftir mikla vinnu og 
undirbúning fá krakkarnir að 
sýna atriðin sín. Tvö eða fleiri 
atriði keppast um að komast í 

Borgarleikhúsið og það er ekkert 
gefið eftir. Allur vilji og orka fer 
í að reyna að heilla dómarana 
upp úr skónum. Annað hvort 
verður þetta endirinn á erfiðu 
en reynslumiklu og skemmtilegu 
t ímabil i  eða framhald af 
ævintýraferðalaginu að Skrekk. 
Hagaskóli hefur alltaf verið 
virkur þátttakandi í Skrekk. 
Nemendur skólans sjá sjálfir 
um atriðið sitt, semja dansana, 
l e i k i n n  o g / e ð a  s ö n g i n n , 
leikmyndina, tónlistina, förðun 
og búninga. Atriðið sem vinnur 

Hroll fer svo á fullt að æfa fyrir 
undanúrslitakvöld Skrekks. Í ár 
eru tvö atriði að keppa um að 
komast á Skrekk, tveir ótrúlega 
flottir 35 manna hópar sem hafa 
verið að æfa á fullu síðan skólinn 
byrjaði. Síðan þá hafa mörg 
vinasambönd myndast á milli 
krakkana í hópunum og mikil og 
góð samvinna sem mun skila sér 
á Hroll og Skrekk.

- Halla Sigríður Ragnarsdóttir 
nemandi í 10. bekk í Hagaskóla

Hrollur og Skrekkur

Vetrarfrí verða í grunnskólum borgarinnar 
frá 17. - 21. október. Margt verður í boði fyrir 
fjölskylduna þessa frídaga, hvort heldur í 
frístundamiðstöðvum eða menningarstofnunum 
og frítt verður fyrir fullorðna í fylgd með börnum 
inn á söfn borgarinnar.  

Í  Ve s t u r b æ  v e r ð u r  l e i k j a s p r e l l  o g 
kaffihúsastemming í Frostaskjóli frá kl. 11.00 - 15.00 
föstudaginn 17. október og sundlaugarpartý í 
Vesturbæjarlauginni kl. 14.00 - 16.00 sama dag.

Leikjasprell í Frostaskjóli

www.frostaskjol.is



Hinn ungi og efni legi Þór ir 
Guð mund ur Þor bjarn ar son spil-
aði sinn fyrsta meist ara flokks-
leik á Ís lands móti þeg ar hann 
kom inn á í sigrin um á Njarð vík 
á fimmtu dags kvöld ið. Þór ir varð 
16 ára í maí og er því fædd ur 
1998. Hann skor aði einnig sín 
fyrstu stig með glæsi legu gegn-
umbroti.

Þór ir hef ur far ið mik inn í yngri 
flokk um og með yngri lands lið-
um Ís lands og þyk ir mjög efni leg-
ur leik mað ur. Fyr ir fjór um árum 
skor aði Þór ir eft ir minni lega flau-
tukörfu í leik með 7. flokki. Finn ur 
Freyr þjálf ari kveðst mjög ánægð-
ur með hann. “Þór ir er ung ur 
og efni leg ur leik mað ur sem var 
tek inn inni æf inga hóp meist ara-
flokks ins i sum ar. Hann hef ur ver-
ið öfl ug ur yngri flokka leik mað ur 
og spil aði vel með U-16 ára lands-
lið inu i vor. Hann hef ur stað ið 
sig vel það sem af er tíma bil inu 

á æf ing um og er dug leg ur að æfa 
og vilj ug ur að taka leið bein ing um. 

Hann á margt eft ir ólært en lof ar 
mjög góðu fyr ir fram tíð ina”.
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Best og efni leg ust 
hjá KR

KR sem er spáð góðu gengi í 
vetur varð ný lega Lengju bik ar-
meist ari karla í körfuknatt leik 
eft ir sig ur á Tinda stóli í úr slita-
leik, 83:75, í Ás garði í Garða bæ.

KR var með tögl og hagld ir á 
leikn um frá byrj un og var fimmt-
án stig um yfir í hálf leik, 41:26, 
áður en leik menn Tinda stóls 
náðu að laga stöð una að eins áður 
en yfir lauk. Brynj ar Þór Björns-
son var stiga hæst ur hjá KR með 
23 stig en hjá Stól un um skor-
aði Darrell Lew is 23 stig og tók 
8 frá köst.

Auðveldur sigur í 
fyrsta leik

KR lagði Njarðvík 92-78 í 
fyrstu umferð Dominosdeildar 

karla í síðustu viku í DHL-
höll inni .  Hjá KR var Mike 
Craion nánast  óstöðvandi 
með 29 stig, 18 fráköst. Björn 

Kristjánsson skoraði 15 stig og 
Darri Hilmarsson var með 14 
stig. Næst leikur KR er gegn ÍR á 
útivelli í kvöld 16. okt.

KR Lengju bik ar meist ari

Mar grét Mar ía Hólmars dótt ir, Gary Mart in og Hauk ur Heið ar Hauks-
son voru út nefnd leik menn árs ins hjá mfl. KR.
Sig rún Birta Krist ins dótt ir og Gonza lo Balbi voru út nefnd efni leg ustu 
leik menn mfl. KR.

KR varð Ís lands meist ari í keppni 
50 ára og eldri í þriðja sinn á fjór-
um árum. KR vann Fylki 9-1 í 
loka leik móts ins á mið viku dag og 
hlaut 27 stig í níu leikj um. Fylk-
ir hlaut 11 stig, Breiða blik níu og 
Þrótt ur fimm.

Á mynd inn hér til hliðar eru í aft-
ari röð frá vinstri: Jón G. Bjarna son, 
Ólaf ur Hauk ur Ólafs son, Karl Dúi 
Karls son, Jó steinn Ein ars son, Ágúst 
Már Jóns son, Smári Hilm ars son og 
Örn Guð munds son. Fremri röð frá 
vinstri: Þor varð ur Björg úlfs son, Vil-
helm Fred rik sen, Sig urð ur Björns-
son, Sæ björn Guð munds son og 
Er ling Að al steins son.

Auk þeirra sem eru á mynd inni 
léku Guð mund ur Al berts son og Hálf-
dán Ör lygs son með meist ara lið inu.

KR Ís lands meist ari 50 ára og eldri

Þór ir spil aði með meist ara flokki

Þór ir Guð mund ur Þor bjarn ar son með bolt ann.

Boð ið var upp á hörku leik 
þeg ar KR mætti Míl unni, ný lið-
um fyrstu deild ar í hand bolta 
föstu dags kvöld ið 10. okt. KR-ing-
ar mættu ákveðn ir til leiks, og 
þó gest irn ir hafi skor að fyrsta 
mark ið eft ir sókn ar mis tök okk-
ar, snér um við stöð unni strax í 
2-1 og var ekki lit ið til baka eft ir 
það. 

Eft ir tíu mín útna leik var stað-
an orð in 5-1 og út lit fyr ir auð-
veld an sig ur. Mílu menn voru nú 
ekki á því, tóku leik hlé og náðu 
svo að koma að eins til baka eft ir 
það. Hægt og ró lega söx uðu þeir 
á for skot okk ar KR-inga og náðu 
loks að jafna í 8-8. Við náum aft ur 
tveggja marka for skoti, en ekki að 
hrista þá af okk ur. Jafnt í hálf leik, 

13-13. Í seinni hálf leik var svo sem 
aldrei spurn ing hvoru meg in sig-
ur inn lenti, KR-ing ar alltaf skref-
inu á und an. Mik il harka færð ist 
í leik inn und ir lok in, Ey þór Vest-
mann sem hafði átt flott an leik 
með 10 mörk, sá rautt spjald 
und ir lok leiks fyr ir brot í hraða-
upp hlaupi. En góð ur 30-27 sig ur 
í höfn.

Góð ur sig ur á Míl unni

Grét ar Sig finn ur Sig urð ar son fékk við ur kenn ingu fyr ir 300 leiki með 
mfl. KR, Bald ur Sig urðs son fyr ir 200 leiki og Guð mund ur Reyn ir 
Gunn ars son og Ósk ar Örn Hauks son fyr ir 250 leiki.

Knattspyrnudeild KR hélt á dögunum 
uppskeruhátíð hjá meistaraflokkum félagsins

Sonja Björk Jó hanns dótt ir fékk við ur kenn ingu fyr ir 100 leiki með 
mfl. KR og Embla Sig ríð ur Grét ars dótt ir fyr ir 250 leiki.
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SJÁUMST Á VELLINUM!

Fimmtudagskvöld 16. okt. kl. 19:15
ÍR–KRÍR–KR

DOMINO’S-DEILD KARLA

Miðvikudagskvöld 22. okt. kl. 19:15
KR–GRINDAVÍKKR–GRINDAVÍK

DOMINO’S-DEILD KVENNA

Það eru spennandi leikir framundan í Domino’s-deildinni. Bestu lið landsins 
takast á og það verður svo sannarlega hart barist. Ekki missa af leik með 

þínu liði í Domino’s-deildinni. 
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