
Í fram tíð ar skipu lagi há skóla svæð is ins og upp
bygg ingu þess er m.a. gert ráð fyr ir að gerð verði 
und ir göng und ir Suð ur götu sem tengi byggð irn ar 
aust an og vest an göt unn ar sam an. „Við erum að 
horfa til þess að sá hluti há skóla svæð is ins sem er 
vest an Suð ur götu verði tengd ur aust ur svæð inu 
með und ir göng um und ir hana,“ seg ir Ingj ald ur 
Hanni bals son pró fess or og for mað ur skipu lags
nefnd ar Há skóla Ís lands í spjalli við Vest ur bæj ar
blað ið.

Ingjaldurræðirumskipulagháskólasvæðisinsog
framtíðaruppbygginuíljósiþessaðgerthefurverið
samkomulagámilliHáskólansogReykjavíkurborg
ar um landnot hans til framtíðar. Um er að ræða
400 þúsund fermetra landssvæði í Vesturbænum
ogVatnsmýrinni íReykjavík.Samningurinnmarkar
tímamót í samskiptum borgarinnar og Háskólans

og leggurgrunnað framtíðarstarfsemi hans. Með
samningnumfæristVatnsverndarsvæðiíVatnsmýri
ánýtilborgarinnarogstaðfestervilyrðitilháskól
ansumuppbygginguáFluggarðasvæðinu.Efntvar
tilhugmyndasamkeppniumskipulagháskólasvæð
isinsogvoruúrslithennarkynntáHáskólatorginu
fyrirnokkru.Sextillögurbárustogvorutværtillög
urvaldarogskiptaþærmeðsér2.og3.verðlaunum
enþátttakaísamkeppninnivarmunminnienvonir
aðstandendastóðu til.Tillögurnarsemhlutuverð
launinþóttuhvoruggeraáherslumdómnefndarfull
nægjandiskilogþvílentihvorugþeirraífyrstasæti.
Margt athyglisvert er þó að finna í báðum þeirra
–ekkisístumframtíðarbyggðáháskólasvæðinuog
ínágrenniþess.Tillögurnarmáfinnaávefslóðunum
http://reykjavik.is/sites/default/files/10199.pdf og
http://reykjavik.is/sites/default/files/12388.pdf.
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Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

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 BÍLASTÆÐIUndirgöngundirSuðurgötu

- bls. 8 og 12
Fegr un ar við ur-

kenn ingar

- bls. 10
Reykja vík ur aka dem í an 

yfirgefur JL-hús ið

- bls. 15
Íþróttir

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Mynd in er tek in af horni Fálka götu og Suð ur götu og sér til norð urs að há skóla svæð inu. Á þessu svæði er 
gert ráð fyr ir að byggja und ir göng und ir Suð ur göt una sem myndu ekki ein ung is tengja há skóla svæð ið 
sam an sem heild held ur einnig Vest ur bæ inn við Vatns mýr ina og auð velda gang andi og hjólandi um ferð 
til muna.
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Hagamel 39 - Sími 551-0224 

Nýtt í Melabúðinni !
Ferskt sushi að eigin vali
alla föstudaga frá kl. 16-20
Sushi meistari frá
á staðnum



Auglýsteftirumsókn
umumstyrki

Reykjavíkurborg auglýsir eftir
umsóknumumstyrkivegnastarf
semi á árinu 2015. Meðal mark
miðastyrkveitingaer að styrkja
og efna til samstarfs við félaga
samtök, fyrirtækiogeinstaklinga
um uppbyggilega starfsemi og
þjónustu í samræmi við stefnu
mörkun, áherslur og forgangs
röðunborgaryfirvalda. Styrkirnir
erum.a.veittirtilverkefnaásviði
eftirtalinnamálaflokka: félagsog
velferðarmála,skólaogfrístunda
mála, íþrótta og æskulýðsmála,
mannréttindamálaogmenningar
mála. Á www.reykjavik.is/styrk
irerhægtaðsækjaumog finna
leiðbeiningar um umsóknarferli.
Einnigerþarað finna reglurum
styrkveitingarog nánariupplýs
ingar um áherslur borgarinnar í
einstökummálaflokkum.Umsókn
arfresturertil1.októbernk.Gert
erráðfyriraðúthlutunnefndaog
ráðaverðilokiðíársbyrjun2015.

Bættaðgengiað
sorpílátum

Umhverfis og skipulagsráð
Reykjavíkurborgar hvetur íbúa
Reykjavíkur til samvinnu við
Reykjavíkurborg um að bæta
aðgengi starfsfólks sem sinnir
tæminguúrgangsílátaviðheimili
íborginniennokkuðhefurborið
áerfiðleikumsorphreinsunarfólks
viðaðkomastaðgeymsluílátum.
Bætt aðgengi starfsfólks Sorp
hirðuReykjavíkurvegna losunar
úrgangsíláta borgarbúa var til
umræðu í umhverfis og skipu
lagsráði á dögunum og tilefnið
hennar var ný úttekt sem gerð
hefurveriðumaðgengið.Þarkem
urframaðaðgengiaðtunnumog
kerumsévíðaslæmtíborginni.

Oslóartréðkemur
áfram

Fabian Stang borgarstjóri í
OslóhefurstaðfestíbréfitilDags

B. Eggertssonar borgarstjóra
í Reykjavík að Osló muni áfram
senda Reykjavíkurborg jólatré
aðgjöf.  Íbréfinuereinnigupp
lýst að skipafélagið, sem hefur
flutt tréð á milli landanna borg
unum að kostnaðarlausu, muni
geraþaðáfram.Nokkurumræða
varðumOslóartréð í vetur sem
leið en borgarstjórn Osló tók
þá ákvörðun um að hætta við
að gefa Reykjavíkurborg jólatré.
Ákvörðunin vakti mikla athygli
í Noregi og á Íslandi og fjölluðu
norskir miðlar talsvert um mál
ið. Reykjavíkurborg hefur ávallt
haldiðuppáþennandagoghafa
norskíslenskbörnaðstoðaðborg
arstjóraviðaðkveikjaljósinátré
nu. Þá hafa fulltrúar Oslóborgar
eða sendiherraNoregs á Íslandi
haldiðávörpviðathöfnina til að
heiðrasamvinnuogvináttuOsló
ar og Noregs við Reykjavík og
Íslendinga.

Kvartaðyfir
velferðarsviði

Kvartað hefur verið yfir að á
velferðarsviðiReykjavíkurborgar
sé áhersla lögð á fjárhagslegar
hindranir og notendur þjónustu
velferðarsviðs hafi oftar en ekki
heyrtþaurökaðReykjavíkurborg
hefði ekki fjárhagslegt bolmagn
tilaðveitaþáþjónustusemósk
að er eftir. Einnig að mikil innri
átökeigisérstaðávinnustaðnum.
Talsverðursamskiptaogstjórn
endavandi sé til staðar semhafi
áhrifáþáþjónustusemveittværi
ásviðinu.Þettakemurm.a. fram
í áfangaskýrslu Inga B. Poulsen
umboðsmanns borgarbúa sem
kynnthefurveriðá fundiborgar
stjórnar.Embættiumboðsmanns
borgarbúa var komið á laggirn
ar sem tilraunaverkefni í byrjun
maí 2013 og nær skýrslan til 1.
septemberáþessuári.Átímabil
inukomu423mál til kastaemb
ættisins, flest þeirra tengdust
velferðarsviði borgarinnar eða
Umboðsmaðursegir í skýrslunni
aðborgarbúarteljisigupplifalitla
virðingu fyrir málaflokknum og
tortryggni í garð fólks sem nýt
irsérþjónustuvelferðarsviðsins.
Þásegir í skýrsluumboðsmanns
að fram hafi komið ábendingar
umstjórnskipulegvandamálável
ferðarsviði semstafiafofmikilli
miðstýringu.Þaðhafi leittaf sér
óskýrskilmilliábyrgðarhlutverka,
óskýrariboðleiðirog takmarkað
upplýsingaflæðimillistiga.

Brugðistverðurvið
kvörtunum

Dagur B. Eggertsson borgar
stjórisagði íviðtaliáStöð2eftir
að umrædd skýrsla um velferð
arsviðReykjavíkurborgarkomút
aðembættiumboðsmannsborg
arbúahafim.a.veriðkomiðá fót

til þess að athuga hvað betur
mætti fara íþjónustuborgarinn
ar. Ábendingar og athugasemd
ir semþarkoma framhafiverið
teknar til athugunar verði skoð
aðar. Stefán Eiríksson nýráðinn
sviðsstjóri velferðarsviðs segir
skýrsluna gefa tækifæri til þess
aðgeraþjónustnabetrienhúner
ogaðábendingarnarveriðteknar
alvarlegaogunniðaðþeimmeð
uppbyggilegumhætti

Nýrhjólastígur
opnaður

Nýr hjólastígur var opnaður
nýveriðogmarkaðiþessieinfalda
athöfn upphaf árvissrar sam
gönguviku í Reykjavík en mark
mið hennar er að hvetja fólk til
umhugsunarumeiginferðavenjur
ogvirkjaþaðtilaðnota.Hjálmar
Sveinsson formaður umhverfis
og skipulagsráðs opnaði stíginn
og kom að sjálfssögðu hjólandi
meðskærinaðvopniogklipptiá
borðann.

Sefvið
Tjarnarbakkann

Koma á fyrir sefi við bakka
Reykjavíkurtjarnarþví samþykkt
hefur verið efsta hugmynd júlí
mánaðar úr flokknum fram
kvæmdirenhúner “sefábakka
Tjarnarinnar til verndar andar
ungum”.Hugmyndinvar tekinaf
samráðsvefnum Betri Reykjavík
þann5.ágústsl.ásamtsamantekt
afumræðumogrökum.

Viðbyggingvið
Arnargötu

Vísaðhefurveriðtilborgarráðs
umsóknEinarsKristinsHjaltested
varðandi breytingu á deiliskipu
lagi Fálkagötureits vegna lóðar
innarnr.10viðArnargötu.Íbreyt
ingunni felst að byggja við hús
ið og að nýta þak viðbyggingar
sem þaksvalir. Jafnframter gert
ráðfyriraðbyggjamegiyfirsval
ir ánorðausturhlið.Tillaganvar
auglýst frá 21. júlí til og með 1.
september2014.Eftirtaldiraðilar
sendu athugasemdir: Gunnlaug
ur Ingvarsson og Guðrún Edda
Andradóttir og íbúar og eigend
ur að Fálkagötu 23a. Einnig eru
lagðirframtölvupóstarSölvaÓsk
arssonar og Oddnýjar J. Eyjólfs
dóttur, Önnu Láru Emilsdóttur,
TómasarGíslasonarogaðra íbúa
Arnargötu8ogÓskarsSölvasonar
og Katrínar S. Stefánsdóttur þar
semekkierugerðarathugasemd
irvið tillögu.Einniger lögð fram
umsögn skipulagsfulltrúa dags.
12.september2014.
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A llt frá því að aðalbygging Háskóla Íslands var reist
af grunni hefurhannveriðhluti afVesturbænum. Í
fyrstustarfaðihannaðeinsíeinnibyggingueneftirþví

semkennsluogvísindastarfsemihefuraukisthefurbyggingum
veriðbættviðogháskólasvæðiðstækkað.Lengivarlögðáher
slaáaðbyggjaájöðrumámilliopinnasvæðaenásíðariárum
hafaáherslurbreyst,byggðinveriðþéttogeiningarhennarog
starfsemitengdbetursaman.Þráttfyrirþaðhefuraldreiverið
gengiðendanlegafráskipulagninguháskólabyggðarinnar.

Samkomulag hefur nú verið gert á milli Háskóla Íslands
ogReykjavíkurborgar semtekuraföll tvímæli íummörk

eignalóðar Háskólansog einnig lóða á háskólasvæðinusem
fallaundir lóðaleigu.Samningurinnmarkartímamótsamskipt
umHáskólansogborgarinnarogleggursterkangrunnaðfram
tíðarstarfsemi hans í Vesturbænum og í Vatnsmýrinni. Með
samningnumereinnigstaðfestvilyrði tilháskólansumupp
bygginguáFluggarðasvæðinuogvísindagarðareiturinnnýtur
sérstöðuaðþvíleytiaðþarerháskólanumheimiltaðframselja
lóðarréttinditileflingarvísindaogatvinnustarfsemi.

Háskólasamfélagiðhefur löngumsettsvipáVesturbæinn.
Eftirþví semþaðhefureflstogbyggðþessdreifstum

stærrasvæðihafaáhrifþessaukist.Meðhinunýgerðasam
komulagierljóstaðáhrifineigaenneftiraðaukast,breiðastút
ognátilfleiriogfleirieinstaklingaoghópa.ÍstörfumHáskóla
Íslandsogháskólasamfélaginusemslíkuliggjamiklirmöguleik
ar fyrirVesturbæinnsembyggðahverfi.Áundanförnumárum
hefur fjöldinámsmannaíbúða risiðogmeðnýjasamkomulag
inuergert ráð fyrirennmeiri fjölgun.Þaðmunkallaámeiri
þjónustuogeykurfjölbreytnimannlífsinstilmuna.

Háskólasvæðið tengirVesturbæinn,MiðborginaogVatns
mýrina.Meðáframhaldandiuppbyggingumunþaðskapa

meiriheildenhingaðtil.Þaðmunauðgamannlífogmenningu
þessaborgarhluta–styrkjahannogfegra.Fagnaberaðþessi
framtíðarsýneraðskapast.

Háskólinnog
Vesturbærinn

Vesturbæingar

Spurnig hvort maður ætti
að skrá sig í háskólanám?

SEPTEMBER 2014

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.
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Allt frá ár inu 1930 
að fram tíð ar set ur 
Há skóla Ís lands var 
ákveð ið og nú ver
andi að al bygg ing 

hans reis af grunni við Sæ mund
ar götu í aust ur hluta Vest ur bæj
ar ins hafa lóða mál hans ver ið 
til um fjöll un ar hjá Reykja vík ur
borg. Lóða út hlut an ir hafa ver ið 
sam þykk ar fyr ir Há skól ann og 
tengd ar stofn an ir eft ir því sem 
starf semi hans hef ur vax ið þótt 
nokk ur mun ir sé á í gegn um tíð
ina hversu form lega hef ur ver
ið geng ið frá út hlut un um lóða. 
Há skóla svæð ið er löngu orð ið 
fast í sessi en með hin um nýja 
heild ar samn ingi um lóð ir sem 
unn in hef ur ver ið af vinnu hóp 
Reykja vík ur borg ar, Há skóla 
Ís lands, fjár mála og efna hags
ráðu neyt is og mennta og menn
ing ar mála ráðu neyt is er af mörk
un land spildna og lóða mörk 
skýrð og einnig nýt ing lóða.

IngjaldurHannibalssonprófess
orog formaðurskipulagsnefndar
Háskóla Íslands sem unnið hef
ur að þessu verkefni fyrir hönd
skólans segir að lóðamálin hafi
miklaþýðingufyrirstofnuninaog
alltumhverfihennarþarámeð
al fyrir Vesturbæinn. „Ef við lít
um aðeins til baka til þess tíma
aðAlþingi samþykkti aðHáskóli
Íslands fengi að reka peninga
happdrættitilaðfjármagnabygg
ingar var það háð því að borg
aryfirvöld létu Háskólanum í
té lóð sunnan Hringbrautar og
austanSuðurgötu.Samþykktvar
aðHáskólinn fengi til eignar lóð
frá Hringbraut og Suðurgötu að
Sturlugötu og Sæmundargötu.
Þettagekkeftir1936aðöðruleyti
enþvíaðformlegtafsalvaraldrei
gefið fyrir lóðinni. Þegar gera
þurfti eignaskiptasamningvegna
Háskólatorgsins fyrir nokkrum
árum reyndist engin formlegur
eigandiaðlóðinniþarsemafsalið
hafðialdreiorðiðtil.Þvívarfarið
framáþaðviðborginaaðfáafsal
ið.Þettaleidditilþessaðnokkru
síðarvarákveðiðað farayfiröll
lóðamálHáskólanssemlaukmeð
samkomulagiumaðupprunalega
háskólalóðin yrði eignarlóð en
síðan yrði  bætt við lóðasvæði
austan við Öskju í skiptum fyr
ir lóð við Laugaveg auk vilyrðis
fyrirþvíaðþegarstarfsemi flug
garðannafærifengiHáskólinnþar
aukiðsvæðitilumráða.“

Horft til þétt ing ar 
byggð ar 

Ingjaldur segir að því miður
hafi lengiveriðstefnaHáskólans
að byggja meira á jöðrum lóð
arinnarogaðhafaopinsvæðiá
milli. Þetta sé í raun í samræmi

við skipulag Reykjavíkurborg
ar fram að þessu. „Það er svo
stutt síðan Íslendingar komu úr
sveitunumaðþeirvilduhafa tún
á milli bygginga og byggða. En
þettaeraðbreytastogborgara
legur hugsunarháttur hefur rutt
sér til rúms í skipulagsmálum.
Núer stefnaHáskólansaðþétta
byggðina á háskólareitnum og
tengja byggingar saman. Fyrsti
vísir að því er bygging háskóla
torgsinssemtengirbyggingarnar
Gimli, Odda og Lögberg saman
þannig að innangegnt er á milli
þessarahúsa.

Vís inda starf semi á 
aust ur svæð inu

Ingjaldur segir að lengi hafi
veriðunniðaðþvíaðhefjabygg
inguvísindagarða ínágrennivið
NorrænahúsiðogÖskjuogmeð
þessusamkomulagiséu lóðamál
instaðfest. „Þegarerhafinvinna
viðfyrstubyggingunaogviðvon
umsttilaðuppbygginginþargeti
gengið fljóttogvel fyrirsig.Með
samkomulaginusemnúhefurver
iðgertviðReykjavíkurborgvitum
við að það svæði mun koma til
meðaðstækka til austursþegar
fluggarðarnirfara.“Ingjaldursegir
aðaustursvæðiðgefiHáskólanum
miklamöguleika tilþessaðbyg
gja upp áframhaldandi vísinda
starfsemieinkumásviðiraunvís
indaog tæknigreina. „Viðhöfum
allamöguleika til aðbyggjaupp
hátækni á Íslandi. Í því efni eru
viðaðhorfa langt fram í tímann
– jafnvel tilmargraáratuga.Upp
byggingin á þessu svæði verður
meðnokkuðöðrumhættienann
arra háskólabygginga sem hafa
verið byggðar fyrir happdrætt
isfé. Þetta verður byggð fyrir fé
þaðanaðhlutaengerterráðfyrir
að fyrirtækikomieinnigað fram
kvæmdumogverðurþeirrahlut
urstærri.Hugmyndineraðþarna
verðieinkumkomiðfyriraðstöðu
fyrir lífvísindieinkumsemtengj
ast lyfjaþróun og matvælum en
einnigvísindastarfsemisemteng
istorkuogorkuöflun,“segir Ingj
aldur.

Um 400 náms manna - 
í búð ir

Í tveimur tillögum sem verð
launaðar voru nýlega fyrir hug
myndiraðuppbygginguháskóla
svæðisins er gert ráð fyrir
þéttingu byggðar beggja vegna
Suðurgötunnar. Ingjaldur segir
umtalsverða möguleika vera til
þéttingar.Eittafþví semáætlað
er íþeimefnumer fjölgunnáms
mannaíbúðaen ísamkomulaginu
eraðfinnaskilmálaum400nýjar
íbúðirafþeirrigerðaukþesssem

ætlunin er að byggja við Gamla
garð.„ÉgtelalvegljóstaðFélags
stofnun stúdenta gæti auðveld
legaleigtþessaríbúðir.“

Göng und ir Suð ur götu
Ingjaldur bendir á hugmyndir

umáframhaldandiuppbygginguá
svæðinuvestanSuðurgötu.„Næst
erætluninaðbyggjaviðhliðinaá
gömlu loftskeytastöðinniogmun
súbygging tengjastháskólatorg
inu um undirgöng undir Suður
götu.Þávonumstviðeinnigeft
ir því að hafist verði handa við
byggingu Húss íslenskra fræða
norðar við vestanverða Suður
götu en eins og kunnugt er var
framkvæmdum við það frestað
í kjölfars hrunsins 2008. Háskóli
Íslandsmun leggja tilþriðjungaf
byggingafé þess húss  en ríkis
sjóður tvo þriðju. Með tilkomu

þessverðurhægtaðgeraíslensk
umbókmenntaogþjóðarfihærra
undir höfði og hafa handritin
til sýnis. Þá er gert ráð fyrir að
byggtverðiámilliHótelsöguog
aðalbyggingarháskólansogmeð
þeirri byggingu myndist tenging
á milli Húss íslenskra fræða og
Stofnun Vigdísar Finnbogadótt
ur og þar með innanhússtengin
allaleiðútaðÞjóðarbókhlöðu.Við
erumaðhorfatilþessaðsáhluti
háskólasvæðisinssemervestan
Suðurgötu verði tengdur austur
svæðinumeðundirgöngumund
ir hana. Með því myndi svæði
myndaeinaheildogundirgöngin
þjónaölluVesturbæjarsvæðinu.“

Sterk ur byggða kjarni 
í Vest ur bæn um

Háskólasvæðiðogsústarfsemi
sem þar fer fram er einn mikil

vægasti hluti Vesturbæjarins en
einnig miðborgar Reykjavíkur.
Með þessum samningi opnast
leiðirfyrirHáskólaÍslandstilþess
að sameina nær alla starfsemi
sínaáþessusvæðiutanstarfsemi
heilbrigðissviðssemverðurálóð
Landsspítalans Háskólasjúkra
húss við Hringbraut. Með hug
myndum um stækkun háskóla
svæðisinstilaustursskapastekki
eingöngu nýir mörguleikar fyrir
framtíðaruppbygginguhanssem
vísinda og kennslustofnunar
heldur og einnig þess hlutverks
sem hann hefur í byggðalegum
skilningiað tengjasamanbyggð
arlöginþrjú–Vesturbæinn,Mið
borgina og Vatnsmýrarsvæðið.
En hvaða þýðingu telur Ingjald
ur að þettahafi fyrirbyggðina í
kring og bæjarhlutann sem slík
an. „Égtelþettahafamiklaþýð
ingu fyrirVesturbæinn.Háskóla
svæðið mun mynda ákveðna
miðju sem verður borin uppi af
nokkrum glæsilegum bygging
um og söfnum auk hinnar hefð
bundnu háskólastarfsemi. Stór
bókabúð er á svæðinu og veit
ingahúsið Háma á háskólatorg
inu.Þegarframtíðaráforminkom
ast smá saman til nota mun þá
einnig auka möguleika til versl
unar og þjónustustarfsemi á
háskóalsvæðinu þar sem margt
fólkstarfaraðstaðaldriogá leið
um. Ég sé fyrir mér að háskóla
svæðið með þeim breytingum
semfyrirhugaðarerueigieftirað
skapa ákveðna miðbæjarstemn
ingu í austanverðum Vestur
bænumsemmun tengjastgamla
miðbænum íKvosinnimeðýms
um hætti. Ég get líka bent á að
háskólasvæðið tengist öðrum
borgarhlutum vel með almenn
ingssamgöngum. Nú stöðva sex
strætisvagnaleiði við háskólann
semnýtistbæðiháskólasamfélag
inogíbúumVesturbæjarinságæt
lega.Meðfyrirhuguðumbreyting
um,byggingumogvextiháskóla
svæðisinsverðurtilmjögsterkur
byggjakjarniíVesturbænum.“

4 Vesturbæjarblaðið SEPTEMBER 2014

Sterk ur byggða kjarni í Vest ur bæn um

Frá und ir rit un sam komu lags ins um 400 þús und fer metrana. Á mynd
inni má m.a. sjá þau Krist ínu Ing ólfs dótt ur og Dag B. Egg erts son 
borg ar stjóra.

Baskavika
23.–30. september

Komdu og smakkaðu 6 rétta sælkeraseðil um Baskaland,
settan saman af gestakokkinum Sergio Rodriguez Fernandez.

Hefst með glasi af Codorníu Cava

• Serrano með Fava baunasalati 

• Kolkrabbi með kartöflumús
   og lime-pistasíu vinaigrette

• Gellur og kræklinur í Basquesósu
   með sveppum og steiktum kartöflum

• Saltfiskur með piquillo papriku alioli

• Hægelduð nautakinn með rauðvínsgljáa

Og í eftirrétt

• Geitaostakaka með quince hlaupi
   og karmellusósu

6.990 kr. 

SÆLKERASEÐILL

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

RESTAURANT- BAR

Bragðaðu á Baskalandi

Breytt ir tíma. Á þess ari mynd má sjá að al bygg ingu Há skóla Ís lands 
áður en aðr ar bygg ing ar risu á Há skóla svæð inu. Sjá má bragga hverfi 
til suð urs þar sem hús há skóla kenn ara risu síð ar. Mynd in er tek in um 
mið bik síð ustu ald ar.

Ingj ald ur Hanni bals son pró fess or 
og for mað ur skipu lags nefnd ar 
Há skóla Ís lands.



Sund laug, skóla eld hús, op inn 
íbúa fund ur, sparkvöll ur og 
leigu hús næði ásamt fleiru voru 
rædd í hverf is ráði Vest ur bæj ar 
á mán að ar leg um fundi á dög
un um. Við stadd ir voru: Sverr ir 
Bolla son, Teit ur Atla son, Mar
grét Mart eins dótt ir, Kjart an 
Magn ús son, Marta Guð jóns dótt
ir, Hulda Gísla dótt ir og Reyn ir 
Guð munds son. Við stödd voru 
einnig: Sig þrúð ur Erla Arna
dótt ir fram kvæmd ar stjóri í 
Vest ur garði og Hörð ur Heið ar 
Guð björns son, verk efna stjóri í 
Vest ur garði. Gest ur fund ar ins 
var Hafliði Hall dórs son for stöðu
mað ur í Sund laug Vest ur bæj ar.

Hafliði fór yfir breytingar sem
hafaáttsérstaðíSundlaugVest
urbæjarísumar.Aðsóknaðlaug
innihefuraukist töluvertámilli
ára og talið er að mikil fjölgun
erlendra gesta megi tengja við
ýmsa viðburði sem hafa verið á
árinu íborginni.Tekjurhafaauk
isttöluvertogþurftiaðbætavið
starfsmanniþarsemlaugarsvæð
ið hefur stækkað. Rætt var um
vatnsrennibrautsemHafliðisagði
að væri hægt að koma fyrir og
var hann áhugasamur að skoða
hvaðværi íboðihvaðþaðvarð
ar. Ráðið þakkaði fyrir greinar
góðaumfjöllunumumbætursem
orðiðhafaáVesturbæjarlauginni.
Ljóst er að nýframkvæmdir svo
sem nýr heitur pottur hafa haft
jákvæðáhrifáaðsóknaðlauginni.

Áhyggj ur af 
Haga skóla eld húsi

Lagt var til að Hverfisráðið
standi fyrir almennum opnum
fundi um málefni hverfisins líkt
oggerthefurveriðáður.Meðþví
megislátóninnogreifahugmynd
ir að verkefnum fyrir hverfið að
takastáviðnæstuárin.Formanni
var faliðaðundirbúafundísam
ráði við Hverfisráðið í október
eða nóvember. Sverrir Bollason

fóryfirstöðuskólaeldhússíHaga
skóla en það annar ekki þörf
um þess fjölda sem óskar eftir
að kaupa mat og lýsti ráðir yfir
áhyggjum af því hvernig komið
erfyriraðstöðutileldunarskóla
máltíða íHagaskóla.Hverfisráðið
hefuróskaðeftiraðverðaupplýst
umgangmálaíframkvæmdumog
bráðabirgðaúrlausnum.

Dýrt að leigja
TeiturAtlasonræddium leigu

markað í Vesturbæ og hversu
dýrt væri að leigja húsnæði í
hverfinu. Hverfisráð Vesturbæj
arhyggst ræða leigumarkaðinn í
hverfinuánæsta fundisínumen
nokkuðhefurveriðrættumstöðu
Gamma í því ljósi. Rætt um að
fá fulltrúa félagsinsá fundHverf
isráðs í næsta mánuði. Fulltrúa
Félagsbústaða og Félagsstofnun
ar Stúdenta jafnframt boðið að

takaþátt íumræðum. Rættvar
umaðsparkvöllursemsetturvar
uppviðMelaskólaá liðnusumri
séekkivelnothæfuríkennsluog
leik.ÞvíerbeinttilUmhverfisog
skipulagssviðsaðúrþessumgalla
áframkvæmdinniverðibættsem
allrafyrst.

Fund ar einu sinni 
í mán uði

HverfisráðVesturbæjar fundar
einu sinni í mánuði í Þjónustu
miðstöð Vesturbæjar að Hjarð
arhaga 45 til 47 og eru fundirn
irannan fimmtudag ímánuðiog
hefjast kl. 12.00. Þetta eru opn
ir fundir og því er upplagt fyrir
íbúa Vesturbæjar að koma og
hlustaáhvaðráðiðeraðfjallaum
hverjusinni.Næstifundurverður
9.októberkl.12.00.
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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.

Skóla eld hús og húsa leiga
á með al um ræðu efna

Lög regl an í Reykja vík ætl
ar að halda opna fundi með 
íbú um Vest ur bæj ar síð asta 
föstu dag í hverj um mán uði. 
Fund irn ir verða haldn ir í 
Þjón ustu mið stöð Vest ur bæj
ar Vest ur garði við Hjarð ar
haga 45 til 47.

Næsti fundur lögreglunnar
með Vesturbæingum verður
því föstudaginn 26. septem
beroghefstkl.10.00ogstend
urtilkl.11.00. Efeinhvermál
brennasérstaklegaá fólkiog
það vill ræða við lögregluna
einaogsérerumaðgeraað
hafa samband við Þjónustu
miðstöðina í síma 4111700
og panta tíma. Fundirnir
verða síðan haldnir reglu
lega fram að vori 2015. Dag
arnir verða sem hér segir:
31. október, 28. nóvember,
30. janúar, 27. febrúar, 27.
marsog24.apríl.

Opn ir 
fund ir með 
lög regl unni

Kaffibollinn á Kaffitorgi í Neskirkju býr yfir mörgum kaffitegundum.
Mynd: Örn Bárður Jónsson.

Hringbraut 119

Sími: 562 9292

www.borgarblod.is
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Ég þakka fyr ir grein ar góða 
um fjöll un um Héð ins reit í síð
asta tbl. Ég held mig við aust
ur hluta hans, svæð ið milli 
Selja veg ar og lóð anna við 
Bakka stíg. Þetta bíla stæði hef ur 
ver ið al veg um hirðu laust síð
an Héð inn fór af svæð inu (og 
að mestu áður), hvorki ver ið 
hirt um yf ir borð ið, merk ing ar 
né snjó mokst ur. En þörf in fyr ir 
bíla stæði leyn ir sér ekki, enda 
mik il starf semi í Héð ins húsi af 
því tagi þar sem fólk úr ýms um 
bæj ar hlut um kem ur og fer. Á 
löng um tím um dags er þarna 
yf ir fullt af bíl um. Gott væri ef 
all ir kæmu með al menn ings far
ar tækj um, gang andi eða á hjóli, 
en þannig er nú ekki veru leik
inn, og ein hvers stað ar verða 
vond ir (bíl arn ir) að vera.

Á nýjasta skipu lagi, sem kynnt 
var fyr ir nokkrum mán uð um er 
gert ráð fyr ir að byggt verði á 
reitn um. Þarna verði nokk ur lág 
hús við Selja veg og Mýr ar götu, 
en ör lít ill grænn reit ur og stíg ur 
að baki þeirra. Mér finnst ólík legt 
að mörg um þyki fýsi legt að reisa 
ein býl is hús and spæn is 6 og 7 
hæða háum stór hýs um (Héð ins
húsi og Mýr ar götu 26) sem þeim 
bjóð ist að mæna upp til ef þeir 
vilja sjá í heið an him in. En hvað 
er til ráða? Til skamm ar og skap

raun ar er að hafa reit inn leng ur 
eins og hann er.

Ég horfi út á þenn an reit dag
lega og ekk ert fynd ist mér æski
legra en fá þarna grænt svæði 
með grasi, runn um og bekkj um. 
Eig in lega ætti ná grenn ið það inni 
hjá skipu lags yf ir völd um eft ir þá 
út reið sem hverf ið hef ur feng
ið með blokk inni á Vest ur götu 
5052, Héð ins hús inu og nú Mýr
ar götu 26. Næst besti kost ur inn 

væri að hafa þarna áfram bíla 
(og reið hjóla) stæði en ganga 
sóma sam lega frá því með runn
um og blóma beð um í af mörk
uð um reit um milli stæð anna og 
góðu skipu lagi, svo sem eins og 
á svæð inu milli Þjóð ar bók hlöðu 
og Hót el Sögu. Ef það er í verka
hring lóð ar eig and ans, sem hing
að til hef ur skammar lega van rækt 
þessa eign sína, væri hægt að ná 
inn kostn aði í sam vinnu við bíla
stæða sjóð.

Ég ótt ast að hug mynd irn ar um 
byggð þarna muni þýða að þetta 
draslist áfram eins og það er um 
margra ára bil og heiti á þá sem 
völd in hafa og segj ast vilja betri 
borg að láta nú til sín taka.

VésteinnÓlason

P.s. Á horn inu á Selja vegi og 
Ný lendu götu er grænn reit ur 
sem var sleg inn svo sem 3svar á 
sumri fyr ir hrun. Frá 2010 hef ur 
hann ver ið sleg inn í mesta lagi 
einu sinni og í sum ar aldrei og 
er kom inn í hörmu lega órækt. Ég 
heyrði í út varpi borg ar stjóra hæl
ast um yfir aukn um af köst um við 
slátt, en ein hver í kerf inu hef ur 
gleymt þess um reit, og hring ing 
dugði ekki.

Enn um Héð ins reit

VésteinnÓlason.

Reykjavíkurborg  ı Þjónustuver 411 1111 ı www.reykjavik.is
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Sýnum samborgurum okkar tillitssemi og tryggjum greiðar 
og öruggar göngu- og hjólaleiðir. Hugum að trjágróðri sem 
vex út fyrir lóðarmörk yfir gangstéttir og stíga.
  
Umferðarmerki eiga að sjást vel og trjágróður má ekki 
byrgja götulýsingu. Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs 
þar sem vélsópar, snjóruðningstæki og sorphirðubílar þurfa 
að fara um.  

Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin sé greið allt árið!

Er leiðin
      greið? 
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Kaffi torg í Nes kirkju er 10 ára. Þann 12. sept em ber s.l. voru lið in 
10 ár frá opn um hins nýja safn að ar heim il is Nes kirkju. Þar er rek ið 
kaffi hús og net kaffi á svo nefndu Kaffi torgi. 

Þús und ir sækja hús ið í hverj um mán uði og þar er hægt að fá dýr ind
is kaffi drykki eins og cappuccino, espresso, machi ato, café latte og flei
ri. Svo er einnig hægt að kaupa ljúffengt te og ný bak að með læti. Súpa 
og brauð er á boð tól um í há deg inu alla virka daga gegn vægu verði og 
þykja súp urn ar henn ar Ólaf íu Björns dótt ur, mat ráðs, al gjört lost æti.

Kaffi torg í 
Nes kirkju10 ára

Afgreiðslutími: 
Mán-fim 10-19. Fös 11-18. Lau og sun 13-17  

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
s. 411 6100, borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

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

Hátíðardagskrá og sýning tileinkuð fjörutíu ára 
rithöfundarafmæli Guðrúnar Helgadóttur

„Að þið skulið vera að þessu“ 

Sunnudaginn 5. október kl. 15  
Borgarbókasafni, Tryggvagötu 15

Ari Eldjárn, Katrín Jakobsdóttir og Silja Aðalsteins-
dóttir segja frá. 
Guðni Franzson og Egill Ólafsson flytja atriði úr 
tónverki Guðna sem samið er við Ástarsögu úr 
fjöllunum. 
Hildur Knútsdóttir ræðir við Guðrúnu.
Sýning opnuð tileinkuð höfundaverki Guðrúnar.

Verið velkomin!
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Kynntu þér Úrvalsfólk á uu.is
Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19, Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is

FERÐALÖG OG 
GÓÐUR FÉLAGSSKAPUR

VERÐDÆMI
Brottför: 28. okt. - 18. nóv.
21 nótt

HH GREEN PARK APARTAMENTOS

154.900 kr
m.v. 2 fullorðna í íbúð með einu 
svefnherbergi án fæðis.

LAS PALMAS - KANARÍ

VERÐDÆMI
Dags: 22. okt.-10. nóv. - 19 nætur
Dags: 30. okt. - 19. nóv. - 20 nætur

HH HH HOTEL GALA

249.900 kr
m.v. 2 fullorðna í tvíbýli með hálfu fæði 
í 19 nætur.

TENERIFE 75 ÁRA AFMÆLISFERÐ KJARTANS TRAUSTA

Úrvalsfólk fjölgar stöðugt og er fjöldi ferðafélaga yfir 10 þúsund. Í ferð með Úrvalsfólki er hópurinn samstæður og þú nýtur 
samvista við jafnaldra, vini og kunningja. Skemmtanastjóri er með í ferðum og skipurleggur fjölbreytta dægradvöl, t.d. 
leikfimi, spilavist og skemmtikvöld. Farið er saman út að borða, í dans og danskennslu, golf og minigolf ásamt fjölmörgum 
öðrum skemmtilegum uppákomum. Að ógleymdum frábærum skoðunarferðum í fylgd reyndra fararstjóra.

Fararstjórar: Kjartan Trausti og 
Svandís Guðmundsdóttir
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Grandagarður20ereittþeirra
húsa sem hlaut fegrunarviður
kenningu Reykjavíkurborgar á
liðnu sumri. Hið fjórlyfta síld
arverksmiðjuhús Faxa sf. var
áberandi kennileiti við Reykja
víkurhöfn á sínum tíma og er
þaðíraunenn.Húsiðvarbyggt
um miðja síðust öld sem sér
hæft verksmiðjuhús og er gott
dæmium iðnaðararkitektúr frá
5.og6. áratug20. aldar.Húsið
er fjórlyft með mjórri þakhæð
eftir miðjuási, byggt úr járn
bentristeinsteypuogslétthúðað
að utan. Í því voru upphaflega
vélasalir á öllum hæðum auk
efnarannsóknarstofu á 1. hæð
oggeymslurýmisáþakhæð.

Nú hafa ver ið gerð ar gagn ger ar 
end ur bæt ur á hús inu, þar sem 
glugg ar hafa m.a. ver ið færð
ir í upp haf legt horf, nýt ur hús
ið sín mun bet ur í um hverfi sínu 
og hef ur öðl ast aft ur þann sess 
sem það hafði áður sem sýni leg ur 
og mik il væg ur hluti af um gjörð 
hafn ar inn ar. Einnig hafa ver ið 
gerð ar end ur bæt ur á ket il húsi 
í suð vest ur horni lóð ar inn ar og 
ýms ar aðr ar um hverf is bæt ur á 
lóð inni. Hönn uð ir end ur bóta eru 
ASK arki tekt ar. ÍAV önn uð ust 
verk ið. Fram tak eig enda húss ins 
er eink ar lofs vert og mik il vægt 
for dæmi fyr ir eig end ur eldra 
iðn að ar hús næð is sem hef ur 

gildi fyr ir bygg ing ar lista sögu og 
at vinnu sögu Reykja vík ur.

Verk smiðj an var hin fyrsta hér 
á landi þar sem beitt var þurr
vinnslu sem var ný síld ar vinnslu
að ferð á þess um tíma og átti að 
koma í veg fyr ir all an óþrifn að og 
óþef. Mikl ar bygg ing ar voru reist
ar und ir starf semi henn ar en auk 
fjór lyfta verk smiðju húss ins var 
byggt gríð ar stórt þurr síld ar hús á 
lóð inni sem brann árið 1964, ket
il hús sem enn stend ur í suð vest
ur horni lóð ar inn ar og dælu hús, 

auk síld ar þróa og lýs is og ol íu
geyma. Seinna bætt ust við fleiri 
hús og mjölt ank ar á lóð inni. Í dag 
eru hús verk smiðj unn ar í eigu HB 
Granda. Hluti þeirra mann virkja 
sem stóðu á lóð inni hef ur nú ver
ið fjar lægð ur, m.a. tíu mjölt ank ar 
sem reist ir voru á ár un um 1976 til 
1980. Mjög mikl ar breyt ing ar hafa 
átt sér stað á þess um slóð um að 
und an förn um eink um í formi end
ur nýj un ar eldri húsa og nýrr ar 
starf semi.

Fegrunarviðurkenning
áGrandagarð

NÝR AFGREIÐSLUTÍMI Í OKTÓBER:
Virkir dagar  8 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

PACIFICA
nærandi roll-on 
náttúruilmvötn. 
10 tegundir.

VÖNDUÐ, ÁN EITURS 
OG ALVEG VEGAN!

MANDUKA 
jógadýnur, handklæði 
og annað af ALLRA 
bestu gæðum!

NÝ SENDING!

PRANCING LEOPARD
Ómótstæðilegur lífrænn 
og sanngirnisvottaður 
360° fatnaður.

FRAMTÍÐIN ER NÚNA

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

Seiðandi
haust

VIRIDIAN 
vegan vítamín. 
Án auka- og fylliefna.
Nýtt gæðaviðmið!

20% AFSLÁTTUR 
TIL 11. OKTÓBER.

Séra Sveinn Valgeirsson tók
í septemberbyrjunvið embætti
prestsviðDómkirkjunaíReykja
vík.Sveinnhefurveriðpresturá
Eyrarbakkafráárinu2008.Áður
var hann sóknarprestur vestur
á fjörðum í tæp 13 ár, þjónaði
þá Barðaströnd, Bíldudal og
Tálknafirðiogsatásíðastnefnda
staðnum.

Sveinn varð þjóð kunn ur árið 
2002 þeg ar hann bar sig ur úr 

být um í spurn inga ein víg inu Viltu 
vinna millj ón, fræg um sjón varps
þátt um á Stöð 2. Hann er held ur 
ekki al veg ókunn ug ur Dóm kirkj
unni því vet ur inn 2012 til 2013 
þjón aði hann í af leys ing um við 
kirkj una. Hann seg ir að Dóm kirkj
an sé í senn sókn ar kirkja fólks ins 
í 101, hún hafi ákveð ið hlut verk 
sem mið borg ar kirkja og sé hún 
svo kirkja bisk ups Ís lands.

SéraSveinnValgeirs
soníDómkirkjuna

Séra Sveinn og Dóm kirkju turn inn.

Granda garð ur 20 eft ir breyt ing ar. Eins og sjá má er hús ið hið 
glæsi leg asta.



+ Bókaðu núna á icelandair.is
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur

GEFÐU ÞÉR GÓÐAN TÍMA 
 Í NEW YORK
  Verð frá 33.200*

 kr.
  Þessi ferð gefur frá 2.100 til 6.300 Vildarpunkta aðra leiðina.

Njóttu hverrar mínútu
Þú þarft ekki að æða upp Empire State. Eða rjúka í gegnum Central Park og missa af öllu 
á hraðferðinni. Það sem skiptir máli er að njóta tímans. Rölta frekar en að taka leigubíl. 
Kíkja fyrir hornið. Skrifa ferðadagbók og taka þúsundir ljósmynda. Horfa upp og hlusta.  
Eiga gæðastundir og safna minningum sem lifa. 
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Reykjavíkurakademían sem
hefur haft aðsetur á tveimur
efstu hæðum JL-hússins svo-
nefnda vestast við Hringbraut-
inaífjöldaáriverðuraðhverfa
þaðan á braut. Eigendur hús-
næðisins JL-Holding hafa sótt
um leyfi til að breyta tveimur
efstu hæðum hússins – hæðum
4.og5.eðaþeimhlutaþessþar
semakademíanhefuraðsetur í
gistiheimili.

Þetta kem ur fram í fund ar gerð 
skipu lags stjóra frá 15. ágúst sl. 
þar sem fjall að var um um sókn 
JL-Hold ing um að breyta nefnd um 
hæð um í gisti heim ili í flokki tvö 
með að há marki 201 gisti rými í 51 
her bergi. Í fund ar gerð inni kem-
ur einnig fram að aðr ir eig end ur 
JL húss ins hafi gef ið sam þykki 
fyr ir fram kvæmd un um. Um sókn-
inni hef ur ver ið vís að áfram til 
um hverf is- og skipu lags ráðs 
Reykja vík ur borg ar. Leigu samn-
ing ur Reykja vík ur aka dem í unn-
ar renn ur út í lok októ ber með 
upp sagna fresti og verð ur ekki 
end ur nýj að ur. Dav íð Ólafs son 
stjórn ar for mað ur Reykja vík ur aka-
dem í unn ar seg ir enn ekki búið 
að finna fram tíð ar hús næði þótt 
nokk uð hafi ver ið at hug að og 
ein hverj ir kost ir í boði sem vega 
þurfi og meta. Erfitt sé að flytja þá 
starf semi sem er í aka dem í unni 
langt. Marg ir sem hafa að stöðu 
þar starfi í tengsl um við Há skóla 
Ís lands og því hafi mörk in ver ið 
sett við Vest ur bæ inn en þó með 
svæð ið allt inn að Borg ar túni og 

upp að Kringlu til vara. Reykja-
vík ur aka dem í an hef ur ver ið í 17 
í JL hús inu en um 50 manns hafa 

starfs að stöðu á veg um henn ar 
og flest ir fá ist við rann sókna- og 
fræða störf. 

Reykjavíkurakademían
verðuraðfaraúrJL-húsinu

Reykjavíkurakademíanhefurverið íJL-húsinuviðHringbraut í17ár
enverðurnúaðhverfaþaðan.

Hin einstaka pottamenning
íslenskra sundlaugargestaverð-
ur tekineinu skrefi lengramið-
vikudaginn1.októbernæstkom-
andi. Þá mun Alþjóðlega kvik-
myndahátíðin íReykjavík,RIFF,
standafyrirHeitabíópottinum.

Af því til efni verða sýnd ar þrjár 
ís lensk ar stutt mynd ir og munu 
leik stjór ar mynd anna að auki 
mæta í pott inn og ræða kvik-
mynda list ina. Leik stjór arn ir eru 
skemmti kraft ur inn Ari Eld járn, 
sem sýn ir stutt mynd sína, Ber er 
hver. Með hon um verða Hauk ur 
Við ar Al freðs son, fjöl miðla mað ur, 
en hann sýn ir út skrift ar mynd sína 
úr kvik mynda skóla Ís lands sem 
heit ir Stein grím ur. Þá munu þau 
Sig ríð ur Soff ía og Mar inó Thor laci-
us sýna dans stutt mynd ina Requi-
em. Borg ar bú ar kann ast kannski 
helst við Sig ríði í gegn um flug elda-
sýn ing una á Menn ing arnótt sem 
hún hann aði eins og dans verk.

Þá verða einnig sýnd ar mín útu-
lang ar stutt mynd ir út stutt mynda-
keppni RIFF. Þema mynd anna 
er djúp blár. Mynda ser í an varð 
til í tengsl um við Einn ar mín útu 
mynda keppni RIFF, í sam vinnu 

við The One Minutes og Reykja vík 
Bók mennta borg UNESCO.

Þetta er í fyrsta skipt ið sem 
RIFF stend ur fyr ir Heita bíópott-
in um en áður hef ur há tíð in stað-
ið fyr ir líf legu sund bíói sem vakti 
mikla at hygli bæði hér heima sem 
og utan land stein anna.

Kvik mynda há tíð RIFF hefst 
25. sept em ber næst kom andi og 
stend ur til 5. októ ber. Yfir hund-
rað kvik mynd ir verða sýnd ar á 
há tíð inni, Með al ann ars verð-
ur opn un ar mynd RIFF, Land 
fyr ir stafni (e. Land Ho!) sýnd í 
Há skóla bíói. Þá stend ur há tíð in 
fyr ir metn að ar fullu mál þingi und ir 
yf ir skrift inni „Stríð og frið ur“ sem 
verð ur hald ið í Nor ræna hús inu. 
Með al gesta á mál þing inu verða 
rann sókn ar blaða mað ur inn John 
Pil ger, palest ínska kvik mynda-
gerð ar kon an Suha Arraf og svo 
Guy Dav i di, sem var til nefnd ur til 
Ósk arsverð launa fyr ir kvik mynd 
sína, Five bro ken camer as. 

Hægt er að nálg ast miða á 
há tíð ina og upp lýs ing ar um við-
burði á heima síðu kvik mynda há-
tíð ar inn ar, riff.is.

BererhverogSteingrímur
íVesturbæjarlaug

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

1,5 – 2 kg lambakótilettur 
(4-5 stk á mann)

Kryddblanda 
2 msk salt
2 tsk sykur
½ tsk paprika
¼ tsk turmerik
¼ tsk laukduft
¼ tsk hvítlauksduft
Kótilettunum er velt upp
úr kryddblöndunni og 
grillaðar í 3-4 mín á 
hvorri hlið, lengur ef vill.

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

RéttuR mánaðaRins

Matur og vín:

Masi Modello rauðvín – 75 cl
– 1.890 kr – 
Ítalía / Veneto 
Kirsuberjarautt. Létt meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra, mild tannín. 
Rauð ber, lyngtónar, vanilla.

Masi Modello hvítvín – 75 cl
– 1.890 kr – 
Ítalía / Veneto 
Fölgrænt. Létt fylling, þurrt, mild sýra. 
Ljós ávöxtur, epli, melóna.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Lambakótilettur með 
kryddsmjöri

Kryddsmjör
250 g mjúkt smjör
1 dl BBQ-sósa
1 msk graslaukur, smátt saxaður
½ rautt chilli, fræhreinsað og smátt saxað
1 tsk maple sýróp
Gott er að blanda smjörið með töfrasprota 
og geyma í kæli þar til það er notað.
Gott er að nota t.d. ostaskera til að fá 
þunnar sneiðar af kryddsmjöri og leggja
yfir kótiletturnar um leið og þær eru 
teknar af grillinu.
Borið fram með frönskum kartöflum
eða bakaðri kartöflu,fersku salati og 
grilluðum maís.
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Fjölskyldunámskeið í Frostaskjóli 
Í haust mun frístundamiðstöðin Frostaskjól standa fyrir námskeiðum fyrir fjölskyldur í Vesturbæ. Markmiðið með námskeiðunum er að efla samveru foreldra og barna og 

bjóða þeim upp á tækifæri til að eyða frítíma sínum saman. Kostnaði er haldið í lágmarki og boðið upp á fjölbreytt námskeið svo allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Skráning fer fram með því að senda tölvupóst á námskeiðshaldara en gjöld greidd á námskeiðsdag.  

Nánari upplýsingar um námskeiðin má finna inn á www.frostaskjol.is 

LARP: SVERÐAGERÐ 

Á námskeiðinu lærir fjölskyldan saman að búa til vopn sem ætluð 
eru fyrir LARP. Aldurstakmark er 8. ára og þá er gerð krafa um að 
foreldrar skrái sig á námskeið með barni sínu. 

Tími og staður:  11.okt og 12.okt frá 12:00-17:00 

   Frostaskjól 2, 2.hæð. 

Verð:   2500 kr 

Skráning: skráning með tölvupósti fyrir 9. október. 

- Nafn skráningaraðila og símanúmer 

- Fjöldi barna (aldur) og fjöldi fullorðinna. 

 gudrun.asta.bergsteinsdottir@reykjavik.is 

KÖKUSLEIKJÓNÁMSKEIÐ 

Á námskeiðinu lærir fjölskyldan að búa til kökusleikjó frá grunni. 
Hráefni, skraut og áhöld eru innifalin í námskeiðsgjaldi. 

Tími og staður:  15. nóvember 13:00-16:00 

   Frostaskjól 2, 2.hæð. 

Verð:   1500 kr, frítt fyrir börn 10. ára og yngri 

Skráning: skráning með tölvupósti fyrir 14. nóvember. 

- Nafn skráningaraðila og símanúmer 

- Fjöldi barna (aldur) og fjöldi fullorðinna. 

 

svanhildur.helgadottir@reykjavik.is 

GÓÐ HEILSA, SKEMMTILEGUR LÍFSTÍLL 

Á námskeiðinu fræðast fjölskyldur um hvernig þær geta tamið sér heilsu-
samlegan lífstíl. Nálgunin gengur ekki út á boð og bönn heldur frekar 
hvernig við getum breytt núverandi lífsvenjum. Um námskeiðið sér Margrét 
Leifsdóttir heilsumarkþjálfi. 

Tími og staður:  23. október 17:30-18:30 

   Frostaskjól 2, 2.hæð. 

Verð:   1500 kr, frítt fyrir börn 15 ára og yngri 

Skráning: skráning með tölvupósti fyrir 22. október 
- Nafn skráningaraðila og símanúmer 

- Fjöldi barna (aldur) og fjöldi fullorðinna. 

mleifsdottir@gmail.com 

GÖNGUM GRÆN SKREF SAMAN 

Markmið námskeiðsins er að hjálpa foreldrum og börnum að vinna 
saman að því að fara betur með umhverfið.Fræðslunni er miðlað í 
gegnum umræður og leiki. Föndrað verður með gamlar umbúðir.  

Tími og staður:  1. nóvember 14:00-16:00 

   Frostaskjól 2, 2.hæð. 

Verð:   1500 kr, frítt fyrir börn 10. ára og yngri 

Skráning: skráning með tölvupósti fyrir 31. október 
- Nafn skráningaraðila og símanúmer 

- Fjöldi barna (aldur) og fjöldi fullorðinna. 

liljabjargey@gmail.com 

LJÚFFENGIR OG HOLLIR ÞEYTINGAR FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA  

Á námskeiðinu lærir fjölskyldan að útbúa girnilega en holla þeytinga í öllum 
regnbogans litum. Hráefni í þeytingana verða á staðnum og er það innifalið í 
námskeiðsgjaldi. Fólk þarf að koma með sinn eigin blandara. 

Tími og staður:  25. október 10:00-12:00 

   Frostaskjól 2, 2.hæð. 

Verð:   2000 kr, frítt fyrir börn 15 ára og yngri 

Skráning: skráning með tölvupósti fyrir 23. október 

- Nafn skráningaraðila og símanúmer 

- Fjöldi barna (aldur) og fjöldi fullorðinna. 

mleifsdottir@gmail.com 

SKÖPUNARFLÆÐI 101 

Á námskeiðinu fá þátttakendur tækifæri til að kynnast hugtakinu sköpunar-
flæði og fólki kennt að finna það innra með sjálfu sér. Námskeiðið er byggt 
upp á kynningu, hugleiðslu og verklegum verkefnum. 

Tími og staður:  11.okt 13:00-15:00 og 18.okt 13:00-15:00 

   Frostaskjól 2, 2.hæð. 

Verð:   1500 kr, frítt fyrir börn 10 ára og yngri 

Skráning: skráning með tölvupósti fyrir 9. október 
- Nafn skráningaraðila og símanúmer 

- Fjöldi barna (aldur) og fjöldi fullorðinna. 

 

david13@lhi.is 

Frostaskjól frístundamiðstöð - Frostaskjóli 2 - 107 Reykjavík - Sími: 411 5700 - frostaskjol@itr.is 

MUNDU
EFTIR 

APPINU!ALLAR UPPLÝSINGAR Á RIFF.IS
ómissandi!

ólýsanleg!
ótrúleg!

ómissandi!

ólýsanleg!
ótrúleg!

Í vetur verður fjölbreytt og
skemmtileg frístundastarfssemi
fyrir hressa krakka á aldrinum
10-12 ára í Frostaskjóli. Starf-
ið er opið öllum þeim sem vilja
taka þátt og er þátttaka gjald-
frjáls nema á einstaka stærri
viðburði og þá er gjaldi haldið
í lágmarki. Þátttaka í starfinu
krefst ekki skráningar heldur
geturhverogeinnkomiðog far-
ið eftir hentisemi. Fyrir hvern
mánuð er ákveðin dagskrá höfð
tilhliðsjónar.

Mik il áhersla er lögð á að krakk-
arn ir hafi áhrif á alla starf semi. All-
ar hug mynd ir eru því vel komn ar 
og reynt er að verða við þeim eft ir 
fremsta megni. Til að tryggja lýð-
ræði er starf rækt svo kall að Mið-
stigs ráð. Mið stigs ráð er ráð sem 
kem ur að dag skrá gerð en ráð ið sér 
einnig  um að skipu leggja böll og 
aðra við burði. Hver sem vill get ur 
tek ið þátt í ráð inu það þarf bara að 
óska eft ir því við starfs fólk Frosta-
skjóls á opn un ar tíma.

Starf sem in var sett af stað með 

opn un arpartýi, mið viku dag inn 3. 
sept em ber. Þar var boð ið upp á 
popp og sóda vatn, spil uð tón list 
og ung menn un um gafst tæki færi 
til að skoða og prófa þá af þr ey ingu 
sem er í boði. Haust ball Tíu12 fór 
síð an fram með pomp og prakt 11. 
sept em ber síð ast lið in og tókst það 
gríð ar leg vel.

Opinhúsámiðviku-og
fimmtudagskvöldum

Fram veg is verð ur opið á mið-
viku dög um og fimmtu dög um frá 
14:30 til 16:30. Á þess um tím um eru 
svoköll uð ,,opin hús‘‘ en á þeim 
er ým is legt gert. Má þar nefna 
kósý kvöld og borð tenniskeppn-

ir, í raun allt það sem að hús rúm 
og hug ur inn girn ist. Sem dæmi 
þá var far ið í Kaupp hlaup ið mikla 
afar skemmti leg an rat leik á dög un-
um þar sem börn in fengu ýms ar 
þraut ir um hverf ið sem þau þurftu 
að leysa. Ef að dag skrá in höfð ar 
ekki til manns þá er alltaf hægt að 
finna eitt hvað ann að skemmti legt 

að gera. Starfs fólk Tíu 12 hvet ur 
alla til að mæta og kynn ast starfs-
sem inni. Frek ari upp lýs ing ar um 
starf ið, dag skrá og mynd ir frá við-
burð um má finna á face book síðu 
Frosta skjóls, https://www.face-
book.com/Frosta skjol?ref=book-
marks og á heima síðu Frosta skjóls 
www.frosta skjol.is

FrístundastarfTÍU12erhafið

Myndin er frá Haustballi Tíu12 þar sem var dansað, farið í leiki og
boðiðuppákrap.

KátirkrakkareftirKapphlaupiðmikla,ratleikumVesturbæinn.



Dagur B. Eggertsson, borgar
stjóri, afhenti nýlega fegrunar
viðurkenningar Reykjavíkur
borgar við hátíðlega athöfn í
Höfða.Veitt voruverðlaun fyr
ir fegurstu lóðir fjölbýlishúsa
og fyrirtækja, fallegrar útiað
stöðuvið sumargöturogendur
bótaá eldrihúsum íReykjavík
árið2014.

Fegrunarviðurkenningar 2014
fyrir fegurstu lóðir fjölbýlishúsa
ogfyrirtækjahlutuSæmundagata
14til20fyrirnýlegaframkvæmda
stílhreina,aðlaðandiogvelhann
aða lóð.  Dunhagi 11 til 17, fjöl
býlishúsalóð  fyrir snyrtilega og
grónafjölbýlishúsalóð.Garðurinn
er fallegur, velhirturoggrósku
mikill. Leik og dvalarsvæðið á
lóð er snyrtilegt og barnvænt.
Verslunin Vísir Laugavegur 1
hlaut viðurkenningu fyrir ein
staklegavelhirtborgarland fyrir
framan verslun. Verslunin hefur
tekið virkan þátt í sumargötum
með því að staðsetja útiborð,
stóla og fín sumarblóm framan
viðhana.Aðkomaersnyrtilegog
falleg. Gullsmiðja og Listmuna
húsÓfeigsogSkólavörðustígur5
hlautviðurkenningu fyrir snyrti
lega aðkomu og skemmtilega
tilraun til að fegra umhverfið.
Fegrunarverðlaun fyrirhúshlutu
Lækjargata 8, Grundarstígur 10
og Grandagarður 20. Húsin eru
reistáárunum1870,1915og1950
ogspannaraldurþeirraþvíbreitt
bil íbyggingarsöguborgarinnar.
Öllhafahúsinnýlegaveriðend

urnýjuðogeruhvertumsigmjög
góðurvitnisburðurumhúsagerð
og byggingarlist síns tíma. Þau

hafa því mikið varðveislugildi
semhlutiafmenningarogbygg
ingarlistasöguReykjavíkur.
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Sérstök Baskavika verður
á Tapasbarnum dagana 23. til
30. september. Baskaland er
spænskt sjálfsstjórnarhérað á
NorðvesturSpáni og er matar
gerðmikilvægurhluti afmenn
inguíbúaþarogerundirsterk
umáhrifumfráölluþvífrábæra
hráefni semerallt íkring.Höf
uðborghéraðsinserBilbaosem
er alveg upp við landamæri
Frakklands og Spánar. Baskar
hafa sinneigin sérstæða stílog
þegarkemuraðmatargerðhafa
þeir oft verið taldir með bestu
matreiðslumönnumSpánar.

Í tilefniBaskavikuætlarTapas
barinn að fá í heimsókn gesta
kokkinn Sergio Rodriguez Fern
andez og hefur hann sett sam
an sérstakan sex rétta sælker
aseðil um Baskaland. Sergio er
fráBilbaooghefurm.a.starfaðá
Guggenheim safninu með Mart
inBerasategui,einumbestamat
reiðslumanniSpánar.Hannstarf

aði einnig bæði í Barcelona og
Reykjavíkoghefur ferðastmikið
m.a. til Japans til að kynna sér
japanska matargerð. Hann hef
ursérstakanáhugaþróunmatar
menningu íheiminum ogvinnur
mikiðmeðheilnæmhráefni.

Forréttir,aðalrétturog
eftirréttur

Sælkeraferðinhefstmeðglasiaf
Codorníu Cava, fimm spennandi
tapas réttir fylgja svo í kjörfarið
ogaðlokumeftiréttur.Semstend
ursamanafSerrano (hráskinku)
meðFavabaunasalati,kolkrabba
með kartöflumús og limepista
síu vinaigrette. Þá koma gellur
ogkræklinur íBasquesósumeð
sveppumogsteiktumkartöflum,
saltfiskur með piquillo papriku
alioli og að lokum hægelduð
nautakinn með rauðvínsgljáa. Í
eftirréttersvogeitaostakakameð
quincehlaupiogkarmellusósu.

BragðaðuáBaskalandi

Fegrunarviðurkenningar
afhentar

Verðlaunahafar ásamt Degi B. Eggertssyni borgarstjóra og Hjálm
ari Sveinssyni formanni skipulagsráðsað lokinniafhendingarathöfn
íHöfða.

Bernhöftsbakarí ehf. | Bergstaðarstræti 13 | 101 Reykjavík | Sími 551 3083 | Fax 551 3088 | info@bernhoftsbakari.is

AUGLÝSINGASÍMI
511 1188
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Vitretex 
hágæða

útimálning
fyrir íslenskar

aðstæður

Veljum íslenskt

Opnunartími:
Virka daga:         08.00 – 18.00
Laugardaga:       10.00 – 14.00

Bestun Birtingahús

Borgartúni 22 Rvk. - Dugguvogi 4 Rvk. - Dalshrauni 11 Hf j. - Furuvöllum 7 Ak. - slippfelagid.is

Flottar veislur 

www.veislan.is
26 ára reynsla

• Veislumatur
• Kökugerð
• Smurbrauð

Veislan er alhliða 
veisluþjónusta, 
býður upp á fyrsta 
flokks mat, 
veislusal, 
borðbúnað og 
heildarlausn í 
veisluna þína 
ásamt persónulegri 
þjónustu.

Veislan býður uppá 
ýmis hlaðborð, 2 til 6 
rétta seðla og margt 
fleira. Fyrsta flokks 
hráefni úr eldhúsi  
Veislunnar.

Smáréttahlaðborð. 
Mikið úrval af tapas-
réttum og canape 
sem eru vinsæl í 
afmæli, móttökur 
og partý.

Terta með 
brúðarmassa úr 
handverksbakarí  
Veislunnar, bjóðum 
uppá fjölbreytt úrval 
af tertum, kökum og 
brauðmeti.

Smurbrauðsdeild 
Veislunnar töfrar 
fram fallegar kaffi-
snittur, skreyttar 
brauðsneiðar og 
brauðtertur, vinsælt 
fyrir fundi, afmæli 
og erfidrykkjur.

Hringdu og leitaðu tilboða  •  Sími 561 2031

Lokað vegna flutninga! 
 
Heilsugæslustöðinni á Seltjarnarnesi verður 

lokað vegna flutninga og endurbóta  
fimmtudaginn 25. og föstudaginn 26. 

september.    
 

Opnað verður á Landakoti mánudaginn  
29. september. 

 
Ef erindi má ekki bíða þá hafið samband við aðrar heilsugæslustöðvar, 

læknavaktina eftir kl. 17 og í síma 112 í neyðartilfellum. 

Nemendum Hagaskóla sem
borða í skólanumhefur fjölgað
úr 200 í rúmlega500 á undan
förnumárumogernúsvokom
iðaðþaðannarekki lengureft
irspurneftirmat.

Eldhúsið er byggt til að anna
200til300mannsoghafaþrengsl
in orðið til þess að draga hefur
þurft úr fjölbreytni á matseðli.
Var forráðamönnum nemenda
sent bréf á dögunum þar sem
þessiákvörðunvarkynnt.Skóla
yfirvöldhafaítrekaðbentáþenn
anvandaenviðbrögðReykjavík
urborgarhafalátiðásérstanda.

EldhúsHagaskólaoflítið

Færriréttirerunúíboðiáhádegisborðivegnaþrengslaíeldhúsi.

Olíumálverk til sölu
eftir hinn þekkta listmálara Einar G. Baldvinsson

Sjómenn við Ægisíðu. Stærð 99x84 cm.

Sjómenn við Ægisgarð. Stærð 99x84 cm.

Upplýsingar í síma 893 6645.



14 Vesturbæjarblaðið SEPTEMBER 2014

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Námskeið sem opna þér nýjar leiðir

Frekari upplýsingar og skráning hjá Hringsjá í síma 510 9380 eða á hringsja.is

Hringsjá býður úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast  
aftur eða í fyrsta sinn af stað til meiri virkni, meiri lífsgæða og fleiri valkosta í námi eða starfi

Námskeiðin eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna  
slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Námskeiðin geta líka hentað þeim sem hafa litla  
grunnmenntun eða hafa átt erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám. Auk námskeiða býður Hringsjá  
líka fullt nám í 3 annir. 

Um er að ræða eftirfarandi námskeið:

ÚFF -  
Úr frestun í  
framkvæmd

Farið yfir ástæður frestunar, 
einkenni og afleiðingar. Fyrir  
þá sem vilja hætta að fresta og 
fara að ná árangri í lífinu. 

Fjölskyldan  
og ég

Með aukinni þekkingu tileinka 
þáttakendur sér leiðir til að 
verða betri fjölskyldumeðlimir, 
makar og uppalendur.

Minnistækni Kennd er tækni til þess að efla 
og bæta minnið. Hentar þeim 
sem eiga við gleymsku eða 
skert minni að stríða.

TÁT -  
Tök á  
tilverunni

Bjargráð og færni í að takast 
betur á við daglegt líf og  
hindranir sem upp koma. 

Í fókus - Að ná 
fram því besta 
með ADHD

Eykur skilning á ADHD  
(athyglisbresti/ofvirkni) og 
hvernig hægt er að ná betri 
tökum á ADHD

Sjálfstyrking Styrkir nemendur í að tjá sig, 
sýna öðrum örugga framkomu  
og almennt að vera til!

Tölvugrunnur Tölvunotkun fyrir byrjendur.  
Unnið á eigin hraða með 
aðstoð.

VERTU VELKOMINN
  
SALON REYKJAVÍK 
GRANDAGARÐUR 5
101 REYKJAVÍK

SÍMI: 568 5305

OPNUNARTÍMAR
VIRKA DAGA: 8 - 18
LAUGARDAGA: 9 - 13

SALON REYKJAVÍK

=

ÞREYTT Á AÐ EYÐA OF MIKLUM TÍMA Í  AÐ 
REYNA AÐ TEMJA HÁRIÐ? VILT ÞÚ SLÉTT, 

GLANSANDI OG “FRIZZ” LAUST HÁR.

SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á 
NATURA KERATIN SLÉTTUNARMEÐFERÐ 
SEM GEFUR MJÚKT, SLÉTT, HEILBRIGÐT, 
FALLEGT OG GLANSANDI HÁR. PANTAÐU 
TÍMA Í FRÍA RÁÐGJÖF OG LEYFÐU OKKUR 
SÝNA ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR  

ÞIG OG ÞITT HÁR.

Íbúi í hús næði fyr ir eldri borg ara við Vest ur götu 7 hafði sam
band við blað ið og lét í ljósi áhyggj ur vegna ung menna og fleira 
fólks sem hefst jafn an við í bíla stæða húsi hús næð is ins. Hann sagði 
þetta fólk neyta fíkni efna og erfitt væri að segja til um ástand þess 
og hvort það kunni að verða öðr um hættu legt eða ekki.

Hann sagði að þetta fólk hafi hrellt íbúa húss ins marg sinn is og skil
ið eft ir sig skemmd ir og eyði legg ingu. Oft ast væri um yngra fólk að 
ræða. Ung menni væri al geng ust og stund um allt nið ur í börn. Hann 
sagði fólk væri hrætt. Ekki væru ein vörð ungu um eigna spjöll að ræða 
held ur gæti fólk í ann ar legu ástandi ver ið stór hættu legt og tíma
spurs mál hvenær það myndi valda skaða á fólki fari svo fram sem 
horfði. Í hús næð inu við Vest ur götu 7 er auk íbúða fyr ir eldri borg ara 
starf rækt fé lags mið stöð og heilsu gæsla er þar einnig til húsa.

Fólk í ann ar legu ástandi 
angr ar eldri borg ara

Ung menna hús ið Jökla í 
Frosta skóli opn aði aft ur eft
ir sum ar frí með pomp og prakt 
fimmtu dag inn 28. ágúst. Opn un
ar kvöld ið var fræðslu kvöld sem 
tvíeyk ið Skyldu ræk in sáu um en 
þau störf uðu á veg um Hins Húss
ins síð ast lið ið sum ar. 

Mark mið ið með fræðsl unni var 
að gera ungt fólk með vit að um 
rétt indi sín og skyld ur á vinnu
mark aði. Þar var með al ann ars 
fjall að um launa seð il inn, ráðn
inga samn inga, stétt ar fé lög, 
per sónu af slátt og margt, margt 
fleira. Þótti fræðsl an takast virki
lega vel og voru öll ung menn in 
orð in sér fræð ing ar í rétt ind um 
sín um í lok kvölds.

Ung menna hús ið Jökla er vett
vang ur fyr ir ein stak linga á aldr
in um 16 til 18 ára til að stunda 
fé lags líf. Jökla er hugs að sem við
bót við fé lags líf fram halds skól
anna þar sem ung menni geta 
not ið sam veru í vímu efna lausu 
um hverfi í góð um fé lags skap. 
Öll um er vel kom ið að koma og 
nýta sér að stöð una til frí stunda 
og eins eru all ir hvatt ir til þess 
að nýta sér fræðslu kvöld in sem 
að Jökla stend ur fyr ir. Jökla er 
opið öll fimmtu dags kvöld frá 20 
til 23 og verð ur boð ið upp á ýmis 
kon ar við burði. Ung menna ráð 
Vest ur bæj ar er starf rækt í frosta
skjóli fyr ir þá sem hafa áhuga á 

því að hafa eitt hvað um hverf ið 
sitt að segja, taka þátt í spenn
andi styrkt ar verk efn um og fleira, 

en ung menna ráð ið er fyr ir ein
stak linga á aldr in um 13 til 18 ára.

Ung menna hús ið Jökla í 
opn aði með pomp og prakt

Skyldurækin. Frá fræðslu kvöldi Jöklu.
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Þriðji flokk ur karla KR varð 
Ís lands meist ari þeg ar fé lag
ið vann Fjölni 40 í úr slita leik 
ís lands móts flokkss ins á að al
velli KR í liðna helgi. Guð mund
ur Andri Tryggva son, Atli Hrafn 
Andra son, Den is Hoda og Axel 
Sig urð ar son skor uðu mörk KR í 
leikn um.

Í leikn um mætt ust tvö bestu 
lið 3. flokks; sem léku hrað an fót
bolta. Leik ur inn var eins ójafn og 
töl urn ar gefa til kynna en KRing
ar sköp uðu sér mun fleiri færi og 
nýttu þau vel.

Guð mund ur Andri Tryggva son 
skor aði eina mark fyrri hálf leiks 
með skalla úr þröngu færi. Hann 
fékk send ingu frá vinstri, inn að 
nær stöng, skaust fram fyr ir varn
ar mann skall aði bolt ann nið ur í 
mark horn ið nær.  

KRing ar gerðu út um leik inn 
á fyrsta korteri seinni hálf leiks. 
Fyrst skor aði Atli Hrafn Andra son 

eft ir frá bæra send ingu Ást björns 
Þórð ar son ar í gegn um Fjöln is
vörn ina. Den is Hoda skor aði 
þriðja mark ið eft ir horn spyrnu 
Bjarka Le ós son ar. Bolt inn sveif 
yfir turn ana í miðj um víta teign
um og Den is skor aði af stuttu 
færi. Horn spyrn an sem gaf þriðja 
mark ið fékkst eft ir fín an ein leik 
Atla inn í víta teig inn hægra meg
in en mark vörð ur Fjöln is varði 
skot hans með flott um til þrif
um. Axel Sig urð ar son setti síð
asta mark ið. Aft ur átti Ást björn 
Þórð ar son stoðsend ing una – það 
virt ist raun ar sem Andri hafi náð 
að stýra bolt an um áfram. Það 
skipt ir ekki öllu, bolt inn datt inn í 
hlaupalínu Ax els sem kláraði fær
ið af mestu yf ir veg un.

Þjálfarar meistaranna eru 
Páll Árnason og Andri Freyr 
Hafsteinsson.

KR varð Íslandsmeistari í 3. flokki 
í 16. sinn og í fyrsta sinn síðan 2004.

KR Íslandsmeistari

KR vann Þrótt 21 í úr slita
leik 1. deild ar kvenna ný ver ið. 
Mar grét Mar ía Hólmars dótt ir 
skor aði bæði mörk KR. Bæði 
lið tryggðu sér sæti í Pepsi
deild inni á næsta ári með sigr
um í und an úr slit um. Stóra 
mark mið ið lið anna var því í 
höfn en það var tit ill í húfi í 
þess um leik.

Þrótt ur komst yfir eft ir rúmt 
kort er. Anna Birna Þor varð ar
dótt ir komst ein í gegn vörn KR 
og kláraði fær ið mjög vel. Fimm 
mín út ur síð ar jafn aði Mar grét 
með mögn uðu marki. Hún skaut 
af um 25 metra færi í slá og inn. 
Snemma í einni hálf leik skor aði 
Mar grét aft ur, nú eft ir und ir bún
ing Láru. Mar grét sendi bolt ann 
af víta teigs lín unni og upp í mark
horn ið vinstra meg in. Þannig 
lauk góðu tíma bili hjá stelp un
um. Stóra mark mið ið var sæti í 
Pepsideild inni en þær sigr uðu 

líka í 1. deild inni, Cdeild Lengju
bik ars ins, komust í und an úr slit 

á Reykja vík ur mót inu og átta liða 
úr slit í Borg un ar bik arn um.

KR sigraði í 1. deild
3. fl. karla:

Samstarfshópur
um forvarnir

KR varð á dögunum Íslandsmeistari 4. flokks Bliða eftir sigur á 
Breiðabliki 20.

Leikið var á aðalvelli KR og fengu KRingar afhentan Íslandsbikarinn í 
leikslok. Áður hafði KR unnið Víking 51 og Fjölni 41 í úrslitakeppninni.

Þetta er þriðja árið í röð sem KR verður Íslandsmeistari í 4. flokki B.

KR Íslandsmeistari
4. flokks B-liða

Þor leif ur Jón Hreið ars son varð um síð ustu 
helgi Reykja vík ur meist ari í keilu er hann sigr aði 
Arn ar Sæ bergs son í úr slita leik.

Þor leif ur Jón 
Reykja vík ur meist ari

Á mynd inni frá vinstri. Arn ar Sæ bergs son ÍR, 
Þor leif ur Jón Hreið ars son KR og Freyr Braga son KFR.
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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Vnr. 42373791   
Stálskál.

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

1.295kr. 1.295kr.

1.295kr.

395kr.

1.595kr.1.695kr.

1.395kr.

9.990kr.

JOSERA  hágæða fóður, hefur mjög hátt kjöthlutfall. Kjötið er 100% 
rekjanlegt frá  sláturhúsi og er hæft til manneldis. JOSERA notar ekki 
hveiti, soja, mjólkurvörur eða sykur í sínar vörur og þær eru framleiddar 
án litar-, bragð- og rotvarnarefna.

995kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

Vnr. 42373805
Matarskál með skrauti.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm, 
20 mm.

Vnr. 42373788
Leikfang.

Vnr. 42335263 
Bursti, tvískiptur.

Vnr. 42373861   
Hundabúr, svart járn,
60x43x51 cm.

8.995kr.

ALLT FYRIR GÆLUDÝRIN

Í BYKO GRANDA!
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