
LeikskólinnDrafnarborg tók til starfa13.októ
ber1950ogerfyrstileikskólinnsemopnaðurer
íhúsnæði,sembyggtersérstaklegasemleikskóli.

ArkitekthússinsvarÞórSandholtogrekstrarað
ili íupphafivarBarnavinafélagiðSumargjöfeða til
1987 þegar Reykjavíkurborg tók við. Drafnarborg
var íbyrjunþriggjadeilda leikskólimeðbörnum í

hálfsdagsvistun.Árið1995varbyggtviðhúsiðog
það endurskipulagt. Fyrirkomulagi breytt og leik
skólinneftirþaðtveggjadeildameðbörnumíbland
aðrivistun.Árið2011voruleikskólarnirDrafnarborg
ogDvergasteinnsameinaðir íeinnreksturogundir
einastjórn. Leikskólinnerþvísexdeilda íþremur
húsummeð122börnumsamtímis.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Hringbraut 119
Sími: 55 44444

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 15.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI
Börn in á Drafn ar borg eru að von um stolt yfir upp sker unni sem þau standa við, en inn an skamms verð ur 
far ið að kanna upp sker una og koma henni í hús. Þá verð ur að von um kátt í Drafna borg.

Haustuppskerabíður
leikskólabarnaáDrafnarborg

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Sími 551-0224 pr
en

tu
n.

is
 1

39
03

  helgina 22.-25. ágúst
   - meðan birgðir endast

Lambalæri frosið 990.- kr kg

Súpukjöt frosið 749.- kr kg

Lambakjötstilboð! Lambakjötstilboð! 

- bls. 3
Ráðstöfun
Stóra Sels

- bls. 4
Guðmunda
Ólafsdóttir

- bls. 15
Íþróttir



Kæra vegna 
fram kvæmda við 
Ægi síðu 74

Umhverfis-ogskipulagsráðhef-
urtekið fyrirkæruvegnaÆgisíðu
74.Úrskurðarnefndumhverfis/auð-
lindamála, Skuggasundi 3, hefur
lagt frambrétásamtkæru,dags.
16. júlí 2013 vegna ákvörðunar
byggingarfulltrúansíReykjavíkfrá
19.mars2013umveitinguleyfistil
breytingaáþakiÆgisíðu74.Erind-
inuvarvísað til umsagnar skrif-
stofusviðsstjóra.

Áður gerð ar breyt ing
ar að Nes vegi 44

Haukur IngiGuðnasonogRagn-
hildurSteinunnJónsdóttir,Marar-
götu2hafasótttilbyggingafulltrúa
um samþykki fyrir áður gerðum
breytingumá innra fyrirkomulagi
aðNesvegi44.Komiðhefurverið
fyrir eldhúsiogsalerni í kjallara
ogeldhúsáfyrstuhæðhefurverið
fært til. Jafnframtersóttumleyfi
tilþessaðsíkkagluggaogbyggja
svaliráausturhliðhússinsá lóð-
inninr.44viðNesveg.Afgreiðslu
frestaðogvísaðtilathugasemdaá
umsóknarblaði.

Samið við Hóp bif
reiða þjón ustu

Á fundi innkauparáðs Reykja-
víkurborgar í júlí var lagt fram
erindi Umhverfis- og skipulags-
sviðsReykjavíkurborgarþarsem
lagtertilaðgengiðverðiaðtilboði
lægstbjóðanda, Gröfu og Grjóts
ehfíútboðinr.13069Frakkastígur
endurgerð,Skólavörðuholt–Njáls-
gataEinnigvarlagtframerindiinn-
kaupadeildar Reykjavíkurborgar
varðandiheimildtil framlengingar
árammasamninginr.12821Hóp-
bifreiðaþjónusta fyrir Reykjavík-
urborgumeittár,eðatil15.ágúst
2014.Bæðierindinvorusamþykkt.

Vilja hafa 
sum ar götu áfram

Rekstraraðilar og íbúar við
Skólavörðustíg hafa farið fram á
þaðíbréfitilborgarstjóraaðgatan
verði göngugata framyfirMenn-
ingarnótt. Sumargöturnar voru
opnaðarþann1. júní sl.Til stóð
aðþeirkaflarSkólavörðustígsog

Laugavegar semhafaveriðsum-
argöturyrðu lokaðir fyrirumferð
vélknúinnaökutækjatilmánudags-
ins5.ágústnk.vegnagatnafram-
kvæmda ímiðborginni.Rekstrar-
aðilarviðSkólavörðustígteljaþær
framkvæmdir ekki hafa áhrif á
umferðumgötunaþarsemgang-
andi umferð er það mikil fyrir.
Mikilánægjahefurveriðmeð fyr-
irkomulagið meðal rekstraraðila
viðSkólavörðustígog vilduallir
aðilarásvæðinuhafagötunasum-
argötu lengurenáðurauglýstan
tíma. Íbréfi rekstraraðilaog íbúa
viðSkólavörðustígtilborgarstjóra
eróskaðeftirþvíaðhafagötuna
sumargötu fram yfir Menning-
arnóttsemíárverðurhaldinþann
24.ágústnk.Íbréfinusegir:„Þaðer
viljiokkaríbúaogrekstraraðilaað
haldaviðupphaflegtplansemvar
framyfirMenningarnótt.”

Und ir bún ing ur 
fyr ir Menn ing arnótt 
stend ur sem hæst

Undirbúningur Menningarnæt-
urstendurnúsemhæst.Dagskrá
Menningarnætur íárverðursem
áður sannkallað veisluborð þar
semnýjiroggamlirviðburðavinir
mætagestumsínum.Hægtverð-
ur að sækja gróna og góða við-
burði en einnig upplifa eitthvað
semmaðurhefuraldreiséðáður.
ÁMenningarnótt færhugmynda-
auðgiogsköpunarkrafturborgar-
búaoggestahennaraðnjótasín
um alla miðborg. Áherslusvæði
Menningarnætur í ár er Gamla
Höfninenþarhefurmenningarlíf
ogmannlífblómstraðsíðustumiss-
eri.Mikill fjöldiviðburðaverðurá
þessusvæðiogmeðalþeirraráð-
gáta í varðskipinuÓðni, listahá-
tíðáBakkastígnum, ljóðasigling,
tónleikarpólskupoppstjörnunnar
Monicu Brodka, BlackYogaScr-
eamingChamber,menningarsetur
öfgarokkhljómsveitarinnar Muck,
Heimstónlist og hamingja í Eld-
stöðinni,Tangódansverðurstig-
inn,ogÞjóðkór íslensdingamun
þenja raddböndin. Á Menning-
arnóttergestumboðiðaðgangaí
bæinn,aðgangaíbæinnhjáíbúum
miðborgarinnarogþiggjavöfflur
ogkaffi.AðgangaíbæinníHörpu
og faraá tónleikameðpólskum,
indverskum,færeyskumogíslensk-
umlistamönnumogkynnastþeim
fjölmörguhátíðumsemeru íboði
í Reykjavík allt árið. Að ganga í
bæinníIðnóogsprellameðSirkús
Íslands.

Nýtt þró un ar verk efni 
hjá Kampi

Haustsmiðjurkennara í grunn-
skólumborgarinnarfóruframdag-
ana12.og13.ágústsl.enþæreru
liður ísímenntunþeirra.Allsvoru
haldin12námskeiðogeinmálstofa
ogsóttuþauríflega500kennarar.
Boðiðvaruppáfjölbreyttafræðs-
lu,s.s.kennslu íerlendumtungu-
málum,upplýsinga-ogtæknimennt
ognýjaráherslur ígrunnfögum í
ljósinýrraraðalnámskrár.Meðal
þeirrasemsátumálstofunavoru
kennarar úr Austurbæjarskóla,
HáteigsskólaogHlíðarskólaásamt
frístundaráðgjöfum í frístunda-
miðstöðinni Kampi sen þeir eru
aðhefjanýttþróunarverkefnisem
miðaraðþvíaðvekjanemendurtil
umhugsunarogumræðuumstað-
almyndirkynjaogáhrifþeirraálíf
ogheilsu.MálstofustjórivarOddný
Sturludóttirformaðurskóla-ogfrí-
stundaráðs.

Nýr og betri 
Frakka stíg ur

Hafnar eru framkvæmdir viið
endurbæturáFrakkastígenend-
urnýja á allt yfirborð götu og
gangstétta, auk þess semúr sér
gengnar lagnirverðaendurnýjað-
ar.Öryggivegfarendabatnarvið
þessarbreytingar,ensnjóbræðsla
verðursett ígönguleiðir,götuog
hjólarein,semverðurvestanmeg-
ingötunnar.Gatnamótverðastein-
lögðogupphækkuð.Hámarkshraði
áFrakkastígverðuráfram30km/
klst.Tilaðdragasemmestúrtrufl-
unvegnaframkvæmdannaerþeim
áfangaskipt. Í ágúst verður ein-
gönguunniðákaflanummilliNjáls-
götuogBergþórugötu,íseptember
verðagatnamótBergþórugötuog
Frakkastígstekin ígegnogaðþví
loknuverðurunniðákaflanumfyr-
irofanBergþórugötuuppaðSkóla-
vörðuholti. Vegna framkvæmda
núíágústverðurKárastígbreyttí
tvístefnutímabundið,en lokaðer
fráKárastígútáFrakkastíg.Verk-
lokeruáætluðínóvemberenverk-
takierGrafaoggrjótehf.

Tjarn ar bíó leit ar 
til borg ar inn ar

Áfundimenningar-ogferðamála-
ráðsborgarinnarvar lagt framað
nýjuerindi frástjórnTjarnarbíós
semfrestaðvarfrá191.fundiásamt
fylgigögnum.Jafnframtvar lagður
fram ársreikningur MTB 2012 og
áætlunMTBvegnarekstrardags.
2.ágúst2013.Samþykktvaraðfela
formanniaðkomameðtillögurað
afgreiðslufyrirnæstafund.

2 Vesturbæjarblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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Heimasíða: borgarblod.is
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N ægt fjármagn í skólakerfinu fyrir innleiðinguspjald-

tölva í starfgrunnskóla landsins.Ekki spurningum

nýtt fjármagnheldur spurningumnýtinguþessen

fyrirþurfaaðliggjahugmyndirumnýtingufjármagnsins.Marg-

irkennarar fylgjandiaðnýtasérnýjustutækniviðkennsluna.

Fjölskyldurogforeldrarnemendaþurfaaðveraþátttakendurí

verkefninu.NemenduríHagaskólameðannaðmáleníslensku

aðmóðurmálihafabættnámsárangursinnmeðhjálpspjald-

tölvaenþærgetagagnastöðrumnemendahópumeinnigmik-

ið.Þaðværisannarlegaathugandiaðfylgjaþessumálieftirnú

straxáhaustdögum.

Ríkisstjórninnautvelviljaþegarhún tókviðogákveðinnar

bjartsýnigætti íþjóðfélaginuumaðhægtværiaðaukahag-

vöxtinnsemeríalgjörulágmarkiogörvatilmunaatvinnulífið.

Núþegarnálgastaðhveitibrauðsdögumríkisstjórnarinnarljúki

hefur lítiðsemekkertgerstog tiltrúalmenningsá ríkisstjórn-

innihefurminnkað.Ríkisstjórninþarfsemallrafyrstaðgrípatil

aðgerðatilaðendurvekjatiltrúalmenningsáefnahagslífinuog

hvetjafyrirtækinílandinutilaðfjárfesta,ráðafólktilvinnuog

aukaframleiðsluna.Ríkisstjórninviðisthafaútilokaðþannkost

aðtakauppnýjangjaldmiðilogkomastþannigúrklómgjald-

eyrishaftanna.HléáaðildarviðræðumviðEvrópusambandið

stendurenn,ogekkiljósthvaðaáhrifþaðhefurásamskiptivið

þærþjóðirsemþarerunúþegar innandyra.Þjóðaratkvæða-

greiðsluumhvorthaldaááframviðræðumvar lofað í kosn-

ingabaráttunni fyrráárinu,ennúerekki ljósthvortafþeim

verður.Kannskiverðurkosiðumþaðsamhliðasveitarstjórnar-

kosningunumílokmaímánaðar2014.

Efnahagslífið þarf vítamínsprautu, ekki er hægt að benda

áeinstakabyggingakranaá stangliog teljaþaðumtalsverða

breytinguábyggingaiðnaðinumtilbatnaðar, lítiðerbyggtog

erfittað fábyggingalóðir,hvaðsemveldur.Þéttingbyggðar í

Vesturbænumsemstundumhefurveriðminnstá,virðstbara

veraorðskrum,hvergibólaráslíkuefundanskilinerLýsislóðin

semhefjaáframkvæmdiráinnantíðar,reyndaríóþökkmargra

nágranna hennar sem telja framkvæmdinni allt til foráttu.

SkrautmálunáHofsvallagötutilaðhægjaáumferðinniaðsagt

er,hefurheldurekki fallið íkramiðhjáöllumbíleigendumen

gleðureflausthjólareiðamennogþásemfaraumfótgangandi.

Nærhefðiveriðaðfinnavaranlegalausnáþvíhvernigyngstu

borgararnirgetaánáhættukomistyfirHringbrautinaágatna-

mótunumviðHofsvallagötuogeinnigBræðraborgarstíg.Það

væri framkvæmd sem væntanlega allir Vesturbæingar gætu

sættsigvið.

     Geir A. Guð steins son

Spjald tölv ur, efna hags
líf ið og þétt ing byggð ar

Vesturbæingar

Hvernig verða litirnir 
á Hofsvallagötu í vetur?

ÁGÚST 2013

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is
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Gerðu hverfinu 
þínu gott!

Þú getur gert þínu hverfi 
gott á hverfisskipulag.is

Enginn þekkir hverfið 
þitt betur en þú og þess 
vegna viljum við ekki 
skipuleggja það án þín.

Með íbúafundum nýtum við sérþekkingu fólksins 
sem býr og starfar í hverfinu til að skapa vistvænni 
og betri borg. Taktu þátt í að skipuleggja þitt hverfi 
og móta Reykjavík til framtíðar.

Vesturbær Hagaskóli 16. sept. 17–19

Hlíðar Kjarvalsstaðir 17. sept. 17–19

Laugardalur Laugardalshöll 18. sept. 17–19

Háaleiti - Bústaðir Réttarholtsskóli 19. sept. 17–19

Breiðholt Gerðuberg 23. sept. 17–19

Árbær Fylkishöll 24. sept. 17–19

Grafarholt - 
Úlfarsárdalur Ingunnarskóli 25. sept. 17–19

Grafarvogur Gufunesbær 26. sept. 17–19

Vinna við hverfisskipulag í Miðborg og á Kjalarnesi er ekki hafin.

Úthlutun Reykjavíkurborgar
á Stóra Seli, Holtsgötu 41.b, til
áhugamannasamtakanna Ver
aldarvinahefurvakiðhörðvið
brögð. Íbúar við Sólvallargötu
teljaafarmikilvægtaðsjónarmið
þeirrahvaðvarðarframtíðStóra
Selsséugerð lýðumljós. Í fund
argerð borgarráðs frá 25. júlí
sl. segir: ,,Lagt er til að samráð
verðihaftviðeigenduríbúðaog
húsfélögsemliggjaaðHoltsgötu
41.b, StóraSeli, ogþeimkynnt
ar fyrirætlanirReykjavíkurborg
ar varðandi umrætt hús og lóð
áðurenákvarðanir verða tekn
ar um framtíð.“ Tillögunni var
vísað frámeð fjórumatkvæðum
gegn tveimurenborgarráðsfull
trúi Vinstri grænna sat hjá við
afgreiðsluna.

Í yfirlýsingu frá íbúunum seg-
ir m.a.: ,,Íbúar við Sólvallagötu
80 – 82 og 84 lýsa furðu sinni
við afgreiðslu meirihluta borgar-
stjórnar á málefnum Stóra Sels.
Ákvörðun um ráðstöfun hússins
var tekin á fundi borgarráðs 25.
júlísl.enjafnframtvarfelldtillaga
minnihluta um að samráð væri
haftviðeigendur íbúðaoghúsfé-
lög sem liggja að Holtsgötu41b,
StóraSeli,ogþeimkynntar fyrir-
ætlanir Reykjavíkurborgar varð-
andiumrætthúsog lóðáðuren
ákvarðanirværu teknarum fram-
tíðþess. Á fundiborgarráðs25.
júlísl.greiddu fulltrúarSjálfstæð-
isflokksins atkvæði gegn því að
þessu gamla og sögufræga húsi
yrðiráðstafaðmeðþessumhætti.
Mennmeðþekkinguáendurgerð
friðaðrahúsahafa jafnframt lýst
yfir furðu sinni á þessum vinnu-

brögðum þar sem Veraldarvinir
hafa enga þekkingu á varðveislu
gamallahúsaendaerþaðekkitil-
gangursamtakanna.

Eftir að borgin eignaðist allt
húsið töldu íbúareðlilegtað full-
trúar borgarinnar myndu hitta
íbúa og færu yfir framtíð húss-
ins og reyndar svæðisins heild.
Þaryrðim.a. fariðyfirþaðhvaða
skyldur friðunhússinshefur í för
með sér fyrir borgina, sýn íbúa
á framtíð hússins og síðan yrði
þess freistaðað finna lausnsem
íbúarnirogborgingætusættsig
við.Súlausngætifalistíaðborgin
semjiviðviðurkenndanaðila, t.d.
MinjaverndeðaÁrbæjarsafn,um
endurgerðhússinsástaðnumeða
nýjumstaðeðasöluhússinsþar
semviðsölunayrði tekið tillit til
áforma kaupanda um endurgerð
hússins og nýtingu þess þannig
aðþvíværisómisýndurísáttvið
umhverfisitt,þ.m.t.nágranna.

Ákvörðunin hefur áhrif á íbúa
á stóru svæði í ,,gamla“ Vestur-
bænum sem nær yfir Holtsgötu,
Sólvallagötu,FramnesvegogÁna-
naust.  Íbúar í nágrenni Stóra
Selshafa lengibeðiðeftirþvíað
málefnum hússins yrði fundinn
farsæll farvegur til framtíðar en
með afgreiðslu þessa máls hef-
urmeirihluti borgarráðs sýntað
lítið er gefið fyrir íbúalýðræði
og samráð við íbúa borgarinnar
um framkvæmdirográðstafanir í
nánastaumhverfiþeirra.Áþess-
um forsendumvar andmælabréf
sent borgarráði og þess krafist
að ákvörðunin yrði felld úr gildi
ogmálinu fundinnannarogbetri
farvegur.“

Íbú ar í ná grenni
Stóra Sels ósátt ir 
við ráð stöf un húss ins

Stóra Sel, Holts gata 41.b.



Guðmunda Ólafsdóttir
er fyrsta konan sem
á sæti í aðalstjórn KR
semgjaldkeriog segir

aðþaðhafikomiðmeiraafsjál
fu sér, hún hafi alls ekki þurft
aðberjast fyrirþvíheldurhafi
verið beðin um það af þáver
andiformanniKR,GuðjóniGuð
mundssyniogstjórnsamþykkti.

,,Ég sagði strax já þó ég geri 
mér vel grein fyr ir ábyrgð inni 
sem þessu fylg ir.Vegna til komu 
öfl ugr ar skrif stofu KR er þetta 
þó minna starf en áður fyrr en 
ábyrgð alltaf til stað ar. Ég var 
rekstr ar stjóri sam eig in leg ar skrif
stofu þriggja deilda fé lags ins, og 
var það í  um 4 ár svo ég þek
kti vel til þeg ar skrif stof ur allra 
deilda og að al stjórn ar KR voru 
sam ein að ar. Ég hafði því þessa 
þekk ingu á bók haldi og rekstr ir 
fé lags ins og því snéri þessi beiðni 
for manns ins  að ég tæki að mér 
gjald ker a starf ið ekki um kyn ferði, 
sem mér finnst ákaf lega gott. 
Það á að velja vegna hæfni ekki 
vegna kyns.”

- Ertu KR-ing ur frá barns aldri?
,,Nei, mín ar ræt ur liggja ekki 

hér í Vest ur bæn um, er alin upp 
á Skaga strönd, kem þang að frá 
Stykk is hólmi, en flyt hing að í 

Vest ur bæ inn með eig in mann in
um og hef minn bú skap hér. Ég 
hef þó ekki ver ið hér all an tím
ann, tók smá hlé og flutti á Þórs
höfn á Langa nesi þar sem ég var 
í tvö ár.

Árið 1999, á því frá bæra ári hjá 
KR hóf ég kom ur mín ar til KR en 
son ur minn var þá að æfa knatt
spynu með 7. flokki fé lags ins. 
Þjálf ari var Leif ur Garð ars son, 
frá bær þjálf ari fyr ir þá. Ég kom 
hing að sem for eldri en lang aði 
líka að starfa eitt hvað fyr ir fé lag
ið í for eldra sam starf inu. Þetta 
var mjög gam an, enda hafði Leif
ur Garð ars son af skap lega mikla 
sann fær ingu svo þig lang aði að 
vinna með hon um. Þarna var ég 
nokkurn tíma og fór síð an einnig 
að taka þátt í fé lag s kap sem heit
ir KRkon ur. Í dag á ég því mið ur 
eng in börn sem eru í íþrótt um á 
veg um KR, dótt ir mín er að æfa 
dans, en hef ur æft sund, hand
bolta og körfu bolta og einnig fót
bolta, en son ur inn hætti þeg ar 
hann er að fara upp í 2. flokk í 
knatt spyrn unni..”

Konurofthræddari
aðaxlaábyrgð

- Kon ur hafa ekki ver ið áber andi 
í for ystu sveit KR, kona hef ur aldrei ver ið for mað ur fé lags ins þó ef laust 

komi ein hvern tíma að því. Er kon-
um hald ið til baka eða eru þær 
ekki eins vilj ug ar á þessu fé lags-
lega sviði?

,,Ég tel þetta vera beggja 
blands. Mína reynslu hef ég bæði 
héð an og úr at vinnu líf inu, og ég 
tel að kon ur séu oft hrædd ari 
að axla ábyrgð sem þessu fylg ir, 
þær eru oft að axla mikla ábyrgð 
heima fyr ir með upp eldi og dag
leg an rekst ur heim il is ins, stund
um meiri en karl arn ir. Það þarf 
oft að biðja karl ana hér að leyfa 
kon um að vera með í því sem þarf 
að gera, við fáum ekki alltaf þau 
tæki færi sem við mund um vilja 
fá. Fyr ir tveim ur árum bauð kona 
sig fram í stjórn einn ar deild ar
inn ar  og fyrstu svör in sem hún 
fékk voru: ,,Æð is legt, við ætl um 
einmitt að halda köku bas ar.”! Það 
skort ir stund um virð ingu fyr ir því 
að við kon ur get um gert nán ast 
allt það sama og karl arn ir hafa 
ver ið að gera og eru að gera. Það 
er ekki hindr un að kon ur/stel ur 
þurfi aðra nálg un held ur áskor un.

Okk ur lang ar til að hefja 
kvenna í þrótt ir og starf þeirra 
til betri vega og það kem ur afar 

hægt, stofn un kvenna ráðs í fót
bolt an um er skef í góða átt, kon ur 
eru þar í meiri hluta, hóp ur inn er 
samt bland að ur og það er mjög 
gott. Blönd un beggja kynja í 
öllu fé lags starfi er af hinu góða. 
KR hef ur haft nokk uð á sér það 
orð að vera lok að ur karla klúbb
ur, en vilji kon ur virki lega vinna 
að ein hverju starfi fyr ir fé lag ið, 
þá er það hægt. Sjá ið bara öfl
ug an rekst ur borð tennis deild
ar inn ar þar er meiri hluti kon ur 
í stjórn. Stig ið bara fram, kon ur 
kom ið með!”

- Kvenna lið KR í fót bolta féll í 
fyrra úr úr vals deild inni í 1. deild. 
Kann hluti af skýr ing unni á því 
vera sá að kon urn ar fá ekki sama 
stuðn ing og karl arn ir?

,,Já. Ég tel að þau mis tök hafi 
ver ið gerð að gera allt eins fyr ir 
bæði kyn in, allt átti að vera með 
sömu for merkj um, það gerðu sér 
ekki all ir sér grein fyr ir að kon
ur/stelp ur þurfa aðra nálg un í 
starfi og leik en strák ar. Kon ur /
stelp ur þurfa líka meiri fé lags leg
an stuðn ing, það eru ekki held ur 
all ir að átta sig á. Nú ver andi for
mað ur knatt spyrnu deild ar, Krist

inn Kjærne sted, hef ur áhuga á 
kvenna bolt an um og vill gera vel, 
en hef ur kannski ekki feng ið nóg 
af fólki til liðs við sig hvað varð
ar kvenna bolt ann eins og nauð
syn legt hefði ver ið og á rétt um 
for send um. Þetta vanda mál er 
líka í körfu bolt an um, yngri flokka 
kvenna starf ið þar hef ur ekki feng
ið nógu mikla at hygli og það olli 
því að tveir yngri flokk ar kvenna 
ein fald lega þurrk uð ust nán ast út, 
t.d. ár gang ar 1997 og 1998. Stelp
ur eru oft meira í íþrótt um til að 
hafa gam an af því og upp á fé lag
s kap inn, fylgja vin kon um, strák ar 
meira til að keppa.”

Guð munda seg ist bjart sýn á 
að í fram tíð inni þurfi kon ur ekki 
að hafa þá til finn ingu sem stund
um ríki í dag að þær séu svo lít
ið fyr ir körlun um,  það geng ur 
hægt, en muni ganga. Ekki síst 
þarf þá hug ar fars breyt ingu að 
það sé jafn mik il vægt að bæði 
strák ar og stelp ur sem stundi 
æf ing ar og keppni und ir merk um 
KR, fái sömu að stöðu, fái sömu 
virð ingu frá þeim sem eru í stjórn 
fé lags ins eða ein staka deilda á 
hverj um tíma.
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,,Þaðskortirstundumvirðingufyrirþvíaðviðkonur
getumgertnánastalltþaðsamaogkarlarnir”

GuðmundaÓlafsdóttirviðskiltiviðKR-völlinnsemleggurm.a.áhersluáaðstelpurerulíkaííþróttumá
vegumKRtiljafnsviðstráka.

- seg ir Guð munda Ólafs dótt ir, fyrsta kon an til að gegna emb ætti gjald kera í að al stjórn KR

VETRARNÁMSKEIÐ
2013

Skráning er hafin á

Nýtt útibú 
barna- og unglingadeildar

í Miðbergi Breiðholti

www.myndlistaskolinn.is

MIÐVIKU
DAGAR ERUbleikirdagar
Glas af Mateus Rosé 
og 4 frábærir tapas réttir 
á miðvikudögum í vetur

• Okkar sívinsæla beikonvafða hörpuskel  
    með döðlum og sætri chilisósu

• Kjúklingalundir með cous cous salati
    og saffran alioli

• Lax á salsabeði með stökkum kartöflum
   og paprikusósu

• Hvítsúkkulaði skyr-mousse með jarðarberjasósu

   Ásamt glasi af Mateus Rosé 

 2.990 kr.
RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is
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Deiliskipulag fyrir Vestur
bugt hefur verið sett í auglýs
ingu. Deiliskipulagið byggir á
rammaskipulagiGraemeMassie
Architects fyrirGömluhöfnina.
Gert er ráð fyrir 257 íbúðum
auk atvinnuhúsnæðis í blöndu
af fjölbýlishúsumog raðhúsum.
Lagt er upp úr fjölbreyttri og
vandaðrihönnunáhúsnæðiog
almenningsrýmum.

Þá hef ur deiliskipu lag fyr ir svo
kall að an Ný lendu reit einnig ver
ið sett í aug lýs ingu. Á því svæði 
verð ur að mestu leyti íbúða byggð 
og að litl um hluta at vinnu hús
næði. Á Ný lendu reit er áætl að 
að kirkja rúss nesku rétt trún að ar
kirkj unn ar rísi. At vinnu starf semi 
verð ur þó áfram leyfð á þeim 

lóð um þar sem slík starf semi er 
fyr ir. Einnig hef ur ver ið aug lýst 
breyt ing á að al skipu lagi varð andi 
Mýr ar götu en þar er horf ið frá því 
að fella göt una í stokk.

Til lög urn ar, ásamt um hverf
is skýrslu, hljóð vist ar skýrslu og 
ör ygg is skýrslu, liggja frammi í 
þjón ustu veri Reykja vík ur borg ar 
að Borg ar túni 1214 til og með 
25. sept em ber nk. Einnig má sjá 
til lög urn ar og skýrsl ur á vef síð
unni, www.skip bygg.is. Þeir sem 
telja sig eiga hags muna að gæta 
eru hvatt ir til að kynna sér til lög
urn ar. Ábend ing um og at huga
semd um við til lög urn ar skal skila 
skrif lega til skipu lags full trúa eða 
á net fang ið skipu lag@reykja vik.is

6 Vesturbæjarblaðið ÁGÚST 2013

Opnirfundir
meðlögreglunni
íVesturgarði

Opnir fundir verða á kom
andi vetri í Vesturgarði með
lögreglunniogeruþeirsíðasta
föstudag í hverjum mánuði,
nema ídesember.Næsti fund
urlögreglunnarerföstudaginn
30. ágúst n.k. kl. 10.0011.00
ogeruþeir íÞjónustumiðstöð
Vesturbæjar Vesturgarði að
Hjarðarhaga4547.

Ef það eru ein hver mál sem 

íbú ar Vest ur bæj ar vilja ræða 
við lög regl una er þetta rétti 
vett vang ur inn og er um að gera 
að hafa sam band við Þjón ustu
mið stöð ina í síma 4111700 og 
panta tíma. Fund irn ir hefj ast all
ir kl. 10.00 og eru 30. ágúst, 27. 
sept em ber, 25. októ ber, 29. nóv
em ber, 31. jan ú ar, 28. febr ú ar, 
28. mars og 25. apr íl.

Þorbjörg Bjarnadóttir býr á
Aflagranda 40 og hefur stjórn
að um skeið gönguhópi sem
fer vítt um Vesturbæinn, velur
sér gönguleiðir eftir hugarflugi
hverjusinni,enkannskiaðein
hverjuleitieftirveðrinu.

Þor björg seg ir hóp inn verða     
5 – 6 hverju sinnig en hvet ur aðra 
eldri borg ara til að taka þátt, og 
það sé ekk ert skil yrði að vera 
bú sett ur á Afla granda eða verða 
þátt tak andi í fé lags líf inu þar 
á vet urna. Ald ur sé held ur ekk
ert at riði, sjálf sé hún 76 ára og í 
göngu ferð un um hef ur ver ið fólk 
allt upp í 93 ára ald ur. Lagt er af 
stað á þriðju dög um og fimmtu
dags morgn um kl. 10.15 og geng ið 
í einn klukku tíma til einn og hálf
an, allt eft ir að stæð um og vilja. 
Eina sem þarf er að mæta og ekki 
er verra að taka ein hvern með 
sér. Því fleiri, því betra, og margt 
er rætt á þess um göngut úr um, 
ýmis fróð leik ur fer á milli göngu
fólks ins, jafn vel um póli tík.

Þor björg hef ur ver ið fé lagi í 
skokk hópi á Sel tjarn ar nesi, en er 
hætt því, þó hún komi þang að 
ein staka sinn um, en hún var gerð 
að heið urs fé laga hóps ins. Þessi 

skokk hóp ur hef ur far ið víða um 
land og einnig út fyr ir land stein
ana, m.a. til Græn lands.

Þor björg læt ur göngut úr anna 
ekki nægja held ur er afar virk í 
fé lags lífi. Hún spil ar keppn is
bridge í Stang ar hyl og stund ar 
yoga sem henni finnst afar heilsu
sam legt og and lega bæt andi.

Þor björg er móð ur amma 
hlaupa kon unn ar Anítu Hin riks
dótt ur og fylgist stolt með henn ar 
frammi stöðu á hlaupa braut inni. 
Hún seg ir ætt ingja sína vera ákaf
lega ,,hreyf an lega”, þeir hlaupi, 
stundi fót bolta og fleira sem auð
vit að sé hið besta mál.

Eldriborgararhvattirtil
aðtakaþáttígönguhópi

ÞorbjörgBjarnadóttir.

HorfteftirMýrargötu tilausturs.Horfiðer fráþvíað fellagötuna í
stokk.

Nýjardeiliskipulags-
áætlanirfyrirVesturbugt
ogNýlendureitauglýstar

Dansfélag Reykjavíkur

Salsa
Break
Street
Zumba
Hip Hop
Freestyle
BrúðarvalsBrúðarvals
Barnadansar
Samkvæmisdansar
Sérnámsskeið fyrir hópa
Börn - Unglingar - Fullorðnir

Kennslustaðir: Valsheimilið Hlíðarenda
                          Árbær - Selásbraut 98

Innritun
og upplýsingar

á dansskoli.is eða 
í síma 553 6645

Valsheimilið Hlíðarenda | sími 553 6645 | dans@dansskoli.is
Danskennarasamband Íslands | Faglærðir danskennarar

- Þor björg Bjarna dótt ir á Afla granda leið ir hóp inn tvisvar í viku

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

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



Vesturbær er eitt af gömlu
hverfunum í Reykjavík og stát
ar af langriogmerkilegri sögu
og er að mörgu leyti tengdur
miðborginni. Íbúasamsetning
in íhverfinuberþessmerkiað
hverfiðergróiðendahelst ald
ursskipting hverfisins í hendur
viðmeðaltalReykjavíkur.

 Tals verð at vinnu starf semi er í 
hverf inu, eink um við höfn ina og 
í Örfiris ey, og má finna þar marg
ar minj ar um út gerð fyrr á öld
um. Ná lægð in við sjó inn er eitt af 
helstu sér kenn um hverf is ins og 
fjöl sótt asti göngu stíg ur borg ar
inn ar er með fram Ægi síðu. Byggð 
og opin svæði eru að mestu í föst
um skorð um. Í hverf inu eru nokk
ur svæði og reit ir sem mögu legt 
er að end ur skipu leggja og þróa, 
eink um svæði sem eru í jaðri 
borg ar hlut ans við sjáv ar síð una 
í vestri og til aust urs við flug
völl inn. Í Vest ur bæn um búa um 
15.700 manns.

Hverf is skipu lag ið er stærsta 
skipu lags verk efn ið sem far ið hef
ur ver ið í á síð ari árum og það 
skip ir miklu að íbú ar séu vel 
upp lýst ir svo þeir geti tek ið þátt. 
Ver ið er að vinna hverf is skipu
lag í átta borg ar hlut um en Kjal
ar nes og Mið borg in eru und an
skil in en verða tek in fyr ir síð ar. 
Hverfi skipu lagi borg ar inn ar er 
ætl að það metn að ar fulla hlut verk 
að leggja grunn að þró un hverfa 
borg ar inn ar inn í fram tíð ina á 

vist væn um for send um. Reykja
vík ur borg hef ur und an far ið stefnt 
að auknu sam ráði við íbúa og 
með hverf is skipu lags vinnu verð
ur kom inn skýr vett vang ur fyr ir 
sam ráð er varð ar skipu lags, sam
göngu og um hverf is mál. Slík ur 
vett vang ur hent ar til að mynda 
vel þeg ar fara á í breyt ing ar 
á skipu lagi, göt um eða öðru er 
varð ar um hverfi íbúa. Íbú ar verða 
hvatt ir til þess að koma sín um 
sjón ar mið um á fram færi í gegn
um þær sam ráðs leið ir sem hverf
is skipu lags vinn an mun bjóða 
upp á. Það verð ur með al ann
ars boð ið upp á sam ráðsvef þar 
sem íbú ar geta skrif að ábend ing

ar og hug mynd ir ásamt því sem 
hug mynda köss um verð ur kom
ið upp víðs veg ar um hverf in og 
vinnufund ir íbúa verða haldn ir.

Íbú ar þekkja alla jafna um hverf
ið sitt mjög vel og  það er mark
mið Reykja vík ur borg ar að nýta 
sér þann þekk ing ar auð sem býr 
í íbú um inn í hverf is skipu lags
vinn una. Á menn ing arnótt verð ur 
Hlemm ur helg að ur sam ráði og 
verð um íbú um Reykja vík ur boð ið 
vel kom ið að leggja leið sína þang
að og kynna sér verk efn ið bet ur. 
Í kjöl far ið verð ur verk efn ið kynnt 
enn bet ur. Boð að verð ur til íbúa
funda í sept em ber nk.
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NokkursvæðiíVesturbæsemmögu-
legteraðendurskipuleggjaogþróa

Sími: 511 11 88

Upp lýs ing ar um hverf is skipu lag sett ar á net ið:

Vesturbærinner stöðugt í þróun þótt byggð sé að mestu í föstum
skorðum.

Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Ein stærsta og fullkomnasta bílaþvottastöð landsins

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is

Svampburstastöð, 54 m löng

Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð

Háþrýstiþvottur

Bónstöð

Heimasíða:
www.gbballett.is

Netfang:
gbballett@simnet.is
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Suðurgata 7, er eitt húsanna
í Árbæjarsafni, en húsið er
byggt íþremuráföngum.Fyrsti
hlutinn var reistur árið 1833 í
dansk-íslenskumstíl,annarhlut-
innskömmufyrir1870ogþriðji
áfanginnárið1883.Þáfékkþað
á sig nýklassískt yfirbrag. Var
þettaeittfyrstaíbúðarhúsiðsem
reistvarúr timbriaf Íslendingi
í Reykjavík og jafnframt fyrsta
húsiðviðSuðurgötu.

Byggingasaga hússins er
lýsandi fyrir það hvernig timb
urhúsum var breytt áður fyrr
eftir efnum og aðstæðum. Björn
Hjaltestedkeyptismiðjusemvar
á lóðinni árið 1859 og íbúðar
húsiðnokkrusíðar.Afkomendur
hans bjuggu síðan í Suðurgötu
7, allt þar til húsið var flutt á
Árbæjarsafnárið1983.

Fyrsta timb ur hús ið 
reist af Ís lend ingi

Suðurgata7,kominíÁrbæjarsafn.

,,ViðíÞorrseli,dagþjálfunaldr-
aðra, höfum átt virkilega gott
sumaríár,”segirHuldaGuðrún
Bragadóttir, teymisstjóri íÞorra-
seli viðÞorragötu. ,,Ímaíkomu
nágrannar okkar,börniná leik-
skólanum Sælukoti í heimsókn
tilokkar.Þau sungu fyrirokkur
falleg sumarlögogþaðvarynd-
islegt að sjá og heyra í þessum
flottukrökkum.Viðbuðumþeim
uppá djús og ávexti og svo var
frjáls tími þar sem börnin gátu
skoðað sig um og spjallað við
okkur.Þaðvarvirkilegagaman
að fá þau í heimsókn og okkur
hlakkarmikiðtilaðfáþauaftur.

Farið var í sumarferð fimmtu
daginn 20. júní í glampandi sól.

Ferðinni var heitið í kaffihlað
borð hjá Hótel Örk. Við fengum
skemmtilega leiðsögn á leiðinni
og þegar í Hveragerði var kom
iðbyrjuðumviðáþvíaðakaum
bæinnognánastaumhverfihans
og skoða mannlífið, byggingarn
aroggróðurinn.Viðvorummjög
ánægðmeðmóttökurnarogveit
ingarnar á Hótel Örk og nutum
þess að drekka gott kaffi, borða
heita rétti, kökur,kleinur,pönnu
kökur og fleira. Við vorum virki
lega sæl og glöð með þessa vel
heppnuðusumarferð.”

Í júlí fengu íbúar Þorrasels
heimsókn frá Logy ehf. Starfs
fólkið þar gerði sér lítið fyrir og
setti upp fataverslun í Þorraseli

og vakti það mikla lukku. Margir
nýttu tækifæriðogversluðuýms
anvarning.

,,Þrátt fyrir aðveðriðhafi ekki
leikið við okkur alla daga höf
um við átt skemmtilegt sum
ar í Þorraseli. Við styttum okkur
stundir á rigningardögum með
skemmtilegu félagsstarfi,þá spil
umviðbingó, förum í spurninga
leik, lesum, syngjum og höfum
þaðnotalegt.Viðhöfumsvonýtt
sérhvernsólardag í sumar tilúti
veru. Það er fátt dásamlegra en
að fá sér göngutúr í góðu veðri
ogsitjasvo ísólinni, fáDvítamín
í kroppinn, syngja, spila á gítar
og hlæja í góðum félagsskap,”
segirHuldaGuðrúnBragadóttir.

VeðurblíðunnarnotiðutandyraviðÞorrasel.

Fjórir frábærir djúsi smáréttir
ásamt léttvínsglasi, á aðeins 2.990 kr.

sushisamba
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík
Sími 568 6600 • sushisamba.isFarðu á facebook og náðu þér í tilboð.

Bento Box
á miðvikudögum

Suðurgata7:

Reykjavíkurborg

í Hagaskóla, þriðjudag 27. ágúst kl. 17.15

Allir velkomnir

Íbúafundur um 
Hofsvallagötu

www.reykjavik.is

Gott og at hafna samt sum ar í Þorra seli



Nýstárlegum breytingum á
Hofsvallagötu sunnan Hring-
brautarerumþaðbil að ljúka.
Breytingarnar eru ekki varan-
legarogerugerðar sem tilraun
áður en farið verður út í var-
anlegar breytingar á götunni.
Íbúafundur verður haldinn í
Hagaskólanæstaþriðjudag sem
íbúumgefstkosturáaðkomaá
framfæri athugasemdum varð-
andi götuhönnunina. Reykja-
víkurborg hefur undanfarin
ár unnið markvisst að því að
bæta aðstæður fyrir gangandi
oghjólandi íborginniendahef-
ur fjöldi hjólandi þrefaldast á
fjórum árum. Breytingarnar á
Hofsvallagötueru liður íþvíað
hægjaáumferðogafmarkabet-
urumferðfyrirgangandioghjó-
landivegfarendur.

HjólastígaráHofsvallagötueru
afmarkaðir með hvítri brotinni
línuaukþessaðveraskreyttir í
glaðlegum litum báðum megin.
Í götuna hefur verið komið fyrir
grátóna blómakerjum úr endur
nýttumefniviðmeð fjölbreyttum
gróðri og grönnum fánastöng
ummeð litríkumsmáveifumsem
aðgreina bílastæði frá svæðum
fyrirblómaker.BreytingaráHofs
vallgötunnihafaveriðtilumræðu
ínokkurár,m.a.vegnaábendinga
frá íbúum íhverfinu.Gataner12
metraraðbreidden6metrareru
nægjanlegbreiddátvístefnugötu.
Gatan sunnan Hringbrautar var
þvíendurhönnuð tímabundiðán
þess að skerða umferð bifreiða,
því áfram er akrein í hvora átt.
Rýmið er gert aðlaðandi fyrir
gangandi, hjólandi og akandi og
vekurgatanathygli fyriraðvera
litrík. Ákveðið var að fara ekki
straxídýravaranlegaendurhönn
un á götunni heldur gera tíma
bundna breytingu til að kanna
möguleikana. Flest öllum fram
kvæmdumvar lokið15.ágústen
unnið verður að lagfæringum á
næstu dögum og úttekt verður
gerðínæstuviku.

Reynsl an nýtt til að móta 
fram tíð ar fyr ir komu lag

Framkvæmdirnareru tilbráða
birgða og verður reynslan af
þessaribreytingunýtttilaðmóta
framtíðarfyrirkomulag götunnar.
Umhverfisogskipulagsráðsam
þykkti á fundi sínum 13. ágúst
að umhverfis og skipulagssvið
myndiboðatilalmennsíbúafund
ar á næstu dögum um breyting
ar á skipulagi Hofsvallagötu og
framkvæmdir á götunni. Ráðið
mun síðan ræða þær ábending
ar sem fram koma á fundinum.
Fundurinnverðurhaldinnínæst
unniogtilhansboðaðmeðáber
andihætti.Markmiðiðmeð fram
kvæmdinni eraðaukaöryggiog
bætaaðgengifyrirhjólreiðamenn
oggangandivegfarendur.Litríkar
ogáberandimerkingarurðu fyrir
valinutilþessaðekkiværinokk
ur vafi á því hjólastígar væru í
báðaráttir.Hjólreiðarvoruáður
jaðarsamgönguríborginnieneru

núaðryðjasértilrúmsmeðkröft
ugum hætti sem vekur athygli.
Hannahefurþurftnýjarmerking
ar til að tryggja umferðaröryggi
vegnaaukinsfjöldahjólreiðafólks.

Bílastæði í Hofsvallagötu eru
skilgreind norðanmegin við göt
una en milli þeirra eru nú upp
hækkuð blómabeð vegfarendum
til yndisauka. Staurarmeð litrík
umsmáveifumstandaviðblóma
kerin. Sérstakar glitrendur eruá
staurunumsvoþeirséusýnilegir
hvortsemeríbirtueðaímyrkri.

Víða unn ið að fram
kvæmd um við hjóla stíga 
og um ferð ar ör yggi

Um mitt ár 2010 var búið að
leggja 2,5 km af hólastígum og í
lok ársins 2013 verða þeir orðn
ir 16 km. Á komandi árum er
gert ráð fyrirað leggja9,5kmaf
stígum til viðbótar. Hjólaborg
in Reykjavík er áætlun sem var
samþykkt árið 2010 og er hún
erhluti í tillöguaðaðalskipulagi
Reykjavíkur þáttur í því að efla

vistvænarsamgöngur.Markmiðið
eraðhlutdeildhjólandiíumferð

inniverðia.m.k.8%árið2030og
gangandi22%.

9VesturbæjarblaðiðÁGÚST 2013

Hofs valla gata lit rík ari og
vist vænni eft ir breyt ing ar

Götukafla á Hofsvallagötu hefur verið breytt til reynslu, m.a. fær
hjólreiðafólkaukiðrýmiviðgötuna.
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Vináttufélagið Klöpp fékk
í sumar styrk úr Forvarnar
sjóði Reykjavíkurborgar til að
fá ungmenni úr hverfinu til
að skreyta veggi Klappar, þ.e.
svæði sem tilheyrir Brekkustíg
14b sem vináttufélagið hyggst
stuðla að því að verði gert að
almenningsgarði.

Myndlistaskólinn í Reykja
vík tók þátt í verkefninu á þann
háttaðútvegaaðstöðufyrirhóp
inn, þ.e. fyrir hugmyndavinnuna
í upphafi, og útvegaði kennara,
Baldur Björnsson myndlistar
mann sem hafði umsjón með
hópnum.Hópurinnsamanstóðaf
virkilegaáhugasömumungmenn
um á aldrinum 1316 ára sem
unnuviðþaðíu.þ.b.dagaaðgera
veggverkið.Hérermjögskemmti
legtogáhugavertvekefniá ferð
inni sem flestirættuaðgefasér
tíma til að skoða og sannfærast
um hversu skapandi ungmenni
getaveriðídag.

Námskeiðílistasögu
Myndlistaskólinn í Reykjavík

er í fyrstasinn íveturað faraaf
stað með námskeið í listasögu
semverðurkenntafEinariGari
baldi Eiríkssyni. Námskeiðið
heitir Litatúban og ljósmyndin:
Straumar og stefnur ínútímalist
og verður kennt á miðvikudags
kvöldum,10skiptisamtals.Þetta
er skemmtilegtog fróðlegtnám
skeið sem gæti veitt fólki betri
innsýn í listtímabilið frá miðri
19.öld til lokaþeirra tuttugustu
þar sem svo miklar og áhuga
verðarbreytingarverða ímynd
listinni sem gaman er að rýna í
ogvelta fyrir sér.Námskeiðiðer
öllum opið en nemendum sem
eru skráðir á önnur námskeið í
Myndlistaskólanumfáþaðáódýr
ara verði. Einar Garibaldi hefur
áðurm.a.kennt listasögu íLista
háskóla Íslands, þar sem hann
starfaði einnig áður sem pró
fessor í Myndlist, en hann hef
ureinnigkenntviðmálunardeild
Myndlistaskólans.

Aðdáunarverðarveggskreytingar
unglingaíVesturbæ

Áhuginnskínútúrandlitinuáþessaristúlku.

Menningarnótt er miðborg
arhátíð í orðsins bestu merk
ingu því sjaldan skrýðist mið
borg Reykjavíkur litríkari og
skemmtilegri skrúða en þenn
an dag. Allur miðbærinn iðar
af margvíslegu lífi og listgrein
ar blandast saman á nýjan og
spennandi hátt. Enda höfðar
Menningarnótttilbreiðarihóps
fólks en flestar aðrar hátíð
ir, ekki nóg með að framboð
af uppákomum af öllu tagi sé
aldrei jafn mikið heldur er
stemmningin í miðbænum við
burðurísjálfusér.

Menningarstofnanir, verslanir,
gallerí, bankar, hárgreiðslustof
ur, sjoppur takaþátt íMenning
arnótt.Sumirbjóðauppámetn
aðarfulla dagskrá, aðrir stilla
málverkiútíglugga,enlangflest
ir taka þátt í þessari fjölmenn
ustu hátíð landsins á einhvern
hátt. Menningarnótt er næsta
laugardag, 24. ágúst nk. Þema
Menningarnætur í ár er „Gak
ktu í bæinn“ og vísar til þeirrar
gömlu íslensku venju að bjóða
gesti velkomna og gera vel við
þá.ÍlokMenningarnæturverður
aðvandaveglegflugeldasýning.

Þrjármilljónirkrónatil
31verkefnisúrMenn
ingarnæturpotti

Nýlega var veitt þremur millj

ónumkrónaúrMenningarnætur
potti Landsbankans til 31 verk
efnisogviðburðasemframfara
áMenningarnótt.Menningarnæt
urpottur er samstarfsverkefni
Landsbankans og Höfuðborg
arstofu en bankinn hefur ver
ið máttarstólpi Menningarnæt
ur frá upphafi. Fjárstuðningur
Landsbankans vegna samstarfs
samnings bankans við Reykja
víkurborgernýtturtilaðstyrkja
beint listamenn og hópa sem
koma fram á Menningarnótt. Í
ár verður kastljósinu meðal
annars beint að Gömlu höfn
inni og verkefnum sem tengjast
henni. StyrkirúrMenningarnæt
urpottinum eru á bilinu 50.000
– 200.000 krónur og eru veittir
jafnt einstaklingumsem hópum.
Tilgangurinn með pottinum er
aðveitamargaenhóflegastyrki
tileinstaklingaoghópasemvilja
skipuleggja frumlega og áhuga
verðaviðburðiáMenningarnótt.
Allsbárust180umsókniríáren
aldrei hafa fleiri umsóknir bor
ist. Starfshópur á vegum Höfuð
borgarstofu valdi styrkþegana.
Aukstuðningsviðþessiverkefni
munLandsbankinnaðsjálfsögðu
verða með árvissa menningar
dagskrá í útibúi sínu í Austur
strætiáMenningarnótt.

Fjölmennastahátíð
landsins

Fulltrúar allra þeirra verkefna sem hlutu styrk úr Menningarnætur
pottiLandsbankansíár.

ÞaðerskoekkertkrotsemmásjááveggjumKlappar.

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - athofn@athofn.is - www.athofn.is

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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AUGLÝSINGASÍMI

511 1188

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

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

OPIÐ HÚS
LAUGARDAGINN 31. ÁGÚST

Laugardaginn 31. ágúst verður opið hús hjá okkur. Frítt verður í tækjasalinn og kynningartíma
auk þess sem boðið verður uppá þolpróf frá kl. 11:30 – 13:00

FRÍTT Í HEILSURÆKT OG KYNNINGARTÍMA Í WORLD CLASS SELTJARNARNESI

2. SEPTEMBER
HAUSTTAFLAN HEFST

ÞÉTT OG FJÖLBREYTT TAFLA
MEÐ FULLT AF NÝJUNGUM

9. SEPTEMBER
NÁMSKEIÐIN OKKAR HEFJAST

FLOTT ÚRVAL AF FRÁBÆRUM
NÁMSKEIÐUM

10:00 - 10:30 4x4
10:30 - 11:00 ShockWave
11:00 - 11:30 Kick Fusion
11:30 - 12:00 TURBO Tabata
12:00 - 12:30 MFT (metabolic functional training)
12:30 - 13:00 STOTT PILATES í heitum sal

KYNNINGARTÍMAR
30 MÍNÚTNA KYNNING Á NÝJUM

TÍMUM Á OPNU HÚSI

Dansskóli Birnu Björns verð
ur í vetur með kennslu frá 3
ára aldri. Dansskólinn verður
með jazzleikskóla á laugardög
um og þar verður kennt börn
um grunnatriði í hópdönsum,
söngleikjadönsumogsamkvæm
isdönsum.Einnigverðurunnið
með leikræna tjáninguogsviðs
framkomu í spunadansleikjum.
Kennararhafamargraárareyn
slu af að kenna ungu börnum.
Þettaer skemmtilegnýjunghjá
skólanum.

Dansskóli Birnu Björns býð
ur upp á markvissa og vandaða
kennslu þar sem grunnurinn og
tæknin er jazzballett og kennd
ir margir dansstílar með. Þar
má nefna jazzfunk, modernjazz,
hiphop, freestyle, söngleikja
dansa,bollywoodo.fl.Markmiðið
eraðsemflestirnemendurkynn
istsemflestumdansstílumennái
einnigárangriígóðritækni.Hægt
eraðæfa23og4x ívikuogeru
nemendurhvattirtilaðdansaoft
ar til að ná betri árangri. Metn
aður og dansgleði er í fyrirrúmi
og eru kennarar við Dansskóla
BirnuBjörnsstoltirafglæsilegum
dönsurum skólans. Skólinn bíð

ureinniguppábreikkennslu fyrir
bæðistelpurogstráka!

Danskeppnin Dansfárið sló
heldur betur í gegn á síðasta
dansvetri en hvorki meira né
minnaen90nemendurtókuþátt.
Keppteríöllumaldurshópumog
er þetta frábær viðburður sem
alla hlakkar til að taka þátt í á

komandi vetri. Nemendur semja
sjálfir dansa, finna tónlist og
skapa sitt atriði á eigin vegum.
Fagleg dómnefnd var að störf
umogvoruvinningshafar leystir
ut með bikurum, verðlaunapen
ingum og fleiru. Einnig stendur
dansskólinn fyrir svokölluðu
dansworkshop.

Glæsilegardanshreyfingaroghollar!

NemendurDansskólaBirnu
Björnsalltfrá3jaáraaldri

www.borgarblod.is

Hjón með tvö börn leita að 
stórri hæð eða sérbýli á Melum 
eða Högum. Um er að ræða 
rúman afhendingatíma ef þess 
er óskað.

Íbúð óskast
í Vesturbænum



12 Vesturbæjarblaðið ÁGÚST 2013

Heimatilbúinn
grillborgari
Aðalréttur fyrir fjóra.

800 gr ungnautahakk
3 tsk hvítlauksduft
3 tsk paprikuduft
2 tsk timjan (þurrkað)
2-3 msk worchestersósa
4 stk rösti kartöflur
beikonsmurostur
kál (t.d. iceberg/jöklasalat)
tómatar
súrar gúrkur
tómatsósa
Kofoed´s sinnep
wasabi mayonnaise
4 hamborgarabrauð

Aðferð:
Blandið öllum þurrkryddunum 
saman við hakkið ásamt 
worchestersósunni og skiptið í 
fjóra 200 gr.
Hamborgara. Grillið borgarana 
og rösti kartöfluna og smyrjið 
beikonostinum á í lokin. 
raðið svo hamborgurunum 
saman. Athugið að áleggið 
og sósur sem nefndar eru í 
uppskriftinni eru einvörðungu 
hugmynd því hægt er að setja 
hvað sem hugurinn girnist 
á hamborgarana. Þennan 
rétt er gott að bera fram með 
sætkartöflufrönskum.

Þessar tvær víntegundir henta 
einstaklega vel með þessum 
rétti.

Matur og vín:

Mamma Piccini – Ítalía 
– Toskana    
1.550 kr
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt, ferskt, 
miðlungstannín. Skógar ber, lyng, vanilla.
 
 

Gato Negro Cabernet 
Sauvignon  - Chile
1.480 kr 
rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, mild sýra, 
mild tannín. Sætkenndur rauður ávöxtur, 
berjaríkt.

Uppskrift mánaðarins
Höfundur uppskriftar mánaðarins er Daníel Pétur Baldursson matreiðslumaður og kjötmeistari Nóatúns. Daniel lærði til matreiðslumanns 
á Hilton reykjavík Nordica og útskrifaðist þaðan árið 2009. eftir útskrift þróaði Daniel hæfileika sína á Vocal restaurant og fleiri stöðum. 

Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með tillögur að tveimur víntegundum sem 
hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.

Uppskrift mánaðarins

Byggingarkranarnir eru komnir á
kreikeftir fimmára ládeyðuábygg
ingarmarkaði í Reykjavík. Þeir snú
ast þessa dagana af krafti á gamla
HampiðjureitnumviðStakkholt2 til
4.Þarerveriðaðbyggja139 íbúðir
semverða líklega til leiguogmunu
vonandihentavelungufólki.Ínæsta
nágrenni, við Einholt og Þverholt,
hyggstBúsetihefjasthandaánæstu
vikumviðbyggingu250íbúða.Einnig
mágeraráð fyriraðbyggingalltað
100 stúdentaíbúða við Bolholt fari
fljótlega af stað, eða í þann mund
semsmiðshöggiðverðurrekiðátæp
lega300stúdentaíbúðirviðSæmund
argötuáháskólasvæðinu.

Ládeyðan var góð að því leyti
að hún gaf okkur færi á að læra af
reynslunniogsetjaframskýrastefnu
um þróun borgarinnar. Stefnan er
sett fram í nýju aðalskipulagi fyrir
Reykjavíksemvarunniðafþverpóli
tískumhópiogtekurbráttgildi.Sam
kvæmt íbúaspám Hagstofunnar má
geraráðfyriraðReykvíkingumfjölgi
umalltað25þúsundáárunum2010
til 2030. Það þýðir að byggja þarf
milli 600 og 700 íbúðir á ári. Aðal
skipulagiðkveðuráumaðný íbúð
arhús rísi að langmestu leyti vest
anElliðaáa. Rauðiþráðurinn íaðal
skipulaginuerþétt,vistvænogþjón
ustuvæn byggð. Óhætt er að segja
aðþaðsé í taktviðniðurstöðurúr
splunkunýrriviðhorfskönnumáhús
næðis og búsetuóskum borgarbúa.
Flestirviljabúaívesturhlutaborgar
innar,ímiðbæognærliggjandihverf
um.Flestirviljabúa íhverfumsem
einkennastafblöndunlágreistrafjöl
býlishúsa, raðhúsaogeinbýlishúsa.
Flestir teljahelstuókostinúverandi
borgarhverfa vera of mikla bílaum
ferð,skortáverslunogþjónustuog
slaktalmenningssamgöngukerfi.

Þétting
byggðará
aðleiðaaf
sérmeira
mannlíf

Annar mikil
vægur lærdómur
er sá að þétting
b y g g ð a r i n n a r
má ekki verða
til þess að ein
göngurísiháhýsi
með lúxusíbúð
um. Þétting byggðarinnar á fyrst og
fremstað leiðaaf sérmeiramannlíf
ogminni mengun, styttri vegalengd
ir, betri nýtingu veitukerfa og sem
mesta félagslega blöndun. Til að
slík fyrirheitverði aðveruleikaþarf
borgin að leggja fram lönd og lóðir
ámarkvissanhátt.Undanfariðhefur
borginkeyptnokkrarlykillóðirámið
bæjarsvæðinu og í jaðri þess til að
komamikilvægriuppbygginguafstað
íandaaðalskipulagsins.Þarmánefna
Keilugranda1,Mýrargötusvæðiðmilli
SlippsogSjóminjasafns,Tryggvagötu
14og landríkisinsvið flugvallarend
anníSkerjafirði.Gangiallteftirverða
byggðar um það bil 1200 íbúðir á
þessumsvæðumnæstu5árin.

SvokallaðurLýsisreiturerhinsveg
ar íeinkaeign.Uppbyggingþará140
íbúðummunsennilega faraafstaðá
næstumánuðum.Einnigmágeraráð
fyrir að íbúðir verði byggðar aust
anviðTollhúsiðþarsemnúerbíla
stæðioghugsanlega líka íholunniá
Austurbakkanum norðan Geirsgötu
ínæstanágrenni viðnýtthótel sem
ennstendurtilaðreisa.

HjálmarSveinsson
varaformaðurUmhverfisog
skipulagsráðsReykjavíkurborgar

Hjálmar
Sveinsson.

VesturborginífókusÖkum varlega!
Skólarnir eru að byrja!

Vesturbæjarútibú við Hagatorg



Nú stend ur yfir inn rit un á 
haustönn 2013 hjá Dans skóla 
Jóns Pét urs og Köru í Vals
heim il inu. Dans skóli Jóns Pét
urs og Köru býð ur upp á fjöl
breytt nám skeið fyr ir alla ald
urs hópa og ættu all ir að finna 
eitt hvað við sitt hæfi. Boð ið er 
upp á nám skeið í barna döns um, 
sam kvæm is döns um, Salsa, Free
style, Hip Hop, Break/Street og 
Zumba. Dans ar ar úr dans hópn
um „Area of styles“ sem komst 
í úr slit í dans þætt in um Dans, 
Dans, Dans á RUV og í hæfi leika
keppni Skjás1 munu sjá um ken
nslu í Break og Street dansi. 

Áhugiáþessaridansgreinhefur
farið vaxandi undanfarið. Ellina
Baykova sér um kennslu í Free
style.  Hún kemur frá Rússlandi
oghefurmikla reynslu í kennslu
íFreestyle.„Zumbafitness“hefur
átt miklum vinsældum að fagna
undanfarin tvöár.EllinaogKara
sjáumZumbakennslunaískólan
um og Jóhannes Agnar Kristins
son verður með Salsanámskeið.
JónPéturogKaraásamtaðstoð
arkennurum sjá um kennslu í
barnadönsum og samkvæmis
dönsum.Þauhafaáratugareynslu
við danskennslu á öllum stigum

dansinshvortsemþaðerubyrj
endur í dansinum eða reyndir
keppnisdansarar.

Danserfrábærleiðtilaðstyrk
ja sál og líkama. Að fara í dans
skólaergóðhreyfingenekkisíst
góðleiðtilaðaukasjálfstraustog
öryggi.Fyrirbörnogunglingaer
ídansinumað finnamiklahreyf
ingu og útrás og einnig er lögð
mikil áherslaáagaða framkomu.
Dansreynirásamhæfinguhreyf
inga dansarans og tónlistar og
í paradansi bætist við samhæf
ing við hreyfingar dansfélagans.
Í fullorðinshópum eru pör sem
dansasamanogáþessumtímum
er fólk farið að leita meira inná
við.Ídansinumfápörgóðahreyf
ingu,skemmtileganfélagsskapog
síðastenekki síst samverumeð
hvortöðru.
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www.borgarblod.is

Eft ir mikl ar vanga velt ur ákv að um við syst ur, sem 
stofn uð um heilsu hof ið Systra sam lag ið á Sel tjarn
ar nes inu fyrr í sum ar, að veðja á Viri di an vítamín 
og bæti efna lín una. Það kem ur að al lega til að því 
hversu vel sú lína er hugs uð og vönd uð. Og líka 
vegna þess að flest þau efni sem hún inni held ur, 
eru rækt að og unn ið í land inu þar sem hún er fram
leidd, þ.e. í Bret landi. Viri di an er að miklu leyti úr 
vott uðu líf ræn um jurt um og inni held ur eng in fylli
efni. Það er ágætt fyr ir okk ur mörg að vita að 50% 
af þeim töfl um/vítamín um sem eru á mark aðn um 
í dag inni halda auka efni, lím eða bindi efni sem 
halda töfl un um sam an. Fyr ir magra er þetta býsna 
leið in leg stað reynd en aðra, sem eru við kvæm ir 
fyr ir þess um efn um, er þetta því mið ur raun veru
legt vanda mál. Virdi an vítamín in og bæti efn in eru 
að eins fram leidd í hylkj um sem búin eru til úr að al
blá berj um, spirul ina og al fa afla. En með því að að 
forð ast að nota öll óhrein auka efni (nasties) hef ur 
Viri di an tek ist að sýna fram á að það er mögu legt að 
fram leiða og búa til vítamín sem hæfa flest um.

SvoerhittekkisíðurmikilvægtenþaðeraðViri
dian, semer farsælt fjölskyldufyrirtæki, leggur ríka
áherslu á að láta gott af sér leiða, svo með því að
kaupaViridianeruðþið líkaað leggjaöðrumlið,því
fyrirtækiðgefurtalsverðafjármunitilgóðgerðarmála.

Enfyrstaspurninginer;afhverjuvítamín
ogbætiefni?

Af langri reynsluer innleggokkarsystraþetta:Ef
fólkgætirþessaðborðaávallt fullkomlegasamsetta
fæðu,oglífrænaaðaukiogefþaðsleppirhvítuklór
þvegnuhveitiogsamskonarsykri,drekkurekkigos
drykkri,færnægahollafitu,lifirstreitulausulífi,notar
ekkilyf,ermeðmeltingunaílagi,hreyfirsigreglulega,
hvílistvelogerhvorkimeðofnæminéóþologsvo
framvegis,þáþarf fólk líklegaekkiávítamínumeða
bætiefnumaðhalda.Enþannigerþaðþvímiðurhjá
fæstum.Auðvitaðmá fólkheldurekkiaðmissasig í
vítamínogbætiefninntöku.Þarþarfaðvandavald
ið.Þaðerþvímikilvægtað fræðastog leitaánáðir
þeirra semþekkinguna hafaogbjóðaaðeinsuppá
þaðbesta.

Aðþessusögðulangarokkuraðmælameðtveimur
tegundumábætiefnumfráViridiansemgætugagnast
mörgumáþessumtímaárs!

Mjólkurþistillíhylkjumogvökvaformi–
hreinsarlifrina

Mjókurþistillinn frá Viridian fæst
bæði íhylkjumog líka ívökvaformi í
Systrasamlaginu.Þettaer í raunstór
merkilegjurtþvíhúnereinfárrasem
á sér ekkert jafngildi í heimi hefð
bundinna lyfja.Hin100% lífrænaMilk
Thistle tinktúraerbúintilúrsilybum
marianum fræjum en hylkjunum er
blandan80%silymarinogrestmjólku
þistilsduft. Flestar klínískar prófanir
segja bókstaflega með beinum hætti
að hver sá sem borðar þungan mat,
drekkur áfengi eða reykir eða gerir
eitthvaðafþessu,ættiaðtakainnmjólkuþistilreglu
lega. Talið er að Sylimarin, sem er virkasta efnið í
mjólkurþistli, virki á fjóra mismunandi vegu. Það
er andoxandi, gerir frumuhimnu og gegndræpi lifr

arfruma stöðugri, hraðar nýmyndun lifrarfruma
og hægir á myndun kollagenþráða sem myndast
viðskorpulifur.

Saffranereittvinsælastabætiefni
Bretlands–slæránartþörfina

Vissirþúaðþarf75.000blómstrandi
saffranblóm í 1/2 kíló af saffrana
kryddi. Það kemur því ekki á óvart
aðsaffranséverðmætastakryddver
aldar.Saffrankryddiðgefurekkibara
matnumdásamlegtbragðog lit,það
er líka mikils metin lækningajurt af
ætt krókusa (Crocus sativius). Mon
igue Simmonds, prófessor og vís
indaamðurviðKewGarden íLondon
leiddi nýverið rannsóknarteymi sem
komstaðþvíaðísaffranileynastafarmikilvægefnitil
lækninga (crocinogsafranal).Þessiefni tilheyraætt
karótenóíða, semm.a. innihalda betakarótín.Rann
sóknindróframaðþessiefnileikalykilhlutverkþegar
kemuraðsjónogskapsveiflum.Saffraninniheldurlíka
mikiðaflútenisemþegarervitaðaðgetibættsjónina.
Margarvísindalegarrannsóknirstyðjaþað.

Ogsvoerþaðþyngdarstjórnunin,oghaldiðykkur
núfastþvíeinnigkomframaðsaffranslæránartþörf
ina.Þaðgeristvegnaþessaðsaffraneykurserótónín
magn íheilanum.Skorturáþvíer sagteinkumhafa
áhrif áþrennt,þ.ehræðslu, streituogáráttukennda
matarlyst.Meðþvíaðhafabeináhrifátaugaefnafræði
legarótvandansertaliðaðsaffrankomiaðgagnisem
öruggognáttúruleg leiðgegnnarti.Ogþannigmegi
halda talsverðu magni af kaloríum utan líkamans.
Þettaeru t.d.Bretarbúiniraðuppgötvaogsaffranið
fráViridian, semerblandaðmorgunfrú,hefurverið
eittvinsælastabætiefniðþarílandiaðundanförnu.

PS:Viridianlínanspannaralltvítamínogbætiefna
litrófiðoger jafntþekkt fyrirvönduðvítamín, lækn
ingajurtir,olíur,tinktúrurogsíðastenekkisístfrábær
arvítamín,bætiefnaogolíublöndur.

Heimildirmásjáá facbókarsíðuSystrasamlagsins:
www.facebook.com/Systrasamlagið.

GuðrúnogJóhannaKristjánsdætur

VIRIDIANerVANDLEGAVALINvítamín-
ogbætiefnalínaSystrasamlagsins!

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.

Danserfrábærleiðtil
aðstyrkjasáloglíkama

DansskóliJónsPétursogKöru:

Viridian bætiefna- og vítamínlínan er á 15%
afslættiátilboðsdögumSystrasamlagsinsdaganna
23.-28.ágúst.

Hringbraut 119
Sími: 55 44444



Miklar endurbætur standa nú yfir í Frosta en
félagsmiðstöðinmunánæstudögum flytja aðstöðu
sínaogopnanýjaog stærri félagsmiðstöð íkjallara
Hagaskóla. Vinnuskólahópur Frostavannviðþað í
sumaraðundirbúanýjarýmiðsemverðurformlega
opnaðáfyrstukvöldvaktvetrarinsþann23.ágústnk. 

Opn un ar tími í vet ur mun vera virk ir dag ar frá 12:00 
– 16:00, þó verða starfs menn með við veru frá 11:30 og 
mánu dags,- mið viku dags, og ann að hvert föstu dags-

kvöld frá 19:00 – 22:00. Einnig verð ur mik ið  lagt upp úr 
fjöl breyttu hópa og klúbba starfi í vet ur sem starf rækt 
verð ur alla daga, auk þess sem boð ið verð ur upp á tón-
list ar að stöðu þar sem upp renn andi tón list ar menn og 
hljóm sveit ir geta bók að sér tíma og nýtt und ir æf ing ar.

Starfs fólk Frosta býð ur spennt eft ir nýj um vetri og 
von ast til að nýja að stað an muni veita ung ling um í 
Vest ur bæn um enn betri tæki færi til þátt töku í upp-
byggi legu og skemmti legu frí stunda starfi.
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Frosti í nýrri og bættri
fé lags mið stöð í Haga skóla

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

„Eitt helsta arkmið okkar er
að koma til móts við þarfir sem
flestra,” segir Krisztina Agueda,
eigandiHreyfilands.Hreyfilander
fjölskylduvæn líkamsræktarstöðá
Eiðistorgi 17 á Seltjarnarnesi þar
semTröllavídeóvaráður.Krisztina
segiraðstundarskráinfyrirhaustið
einkennistaf fjölbreytniog tímum
fyrirallaaldurshópa.

„Hreyfi land leit ast við að sinna 
allri fjöl skyld unni” seg ir Kriszt ina í 
sam tali við Vest ur bæj r blað ið. „Við 
leggj um áherslu á hreyf ingu sem 
hent ar öll um, á mis mun andi þroska-
stig um, allt frá mæðrafimi til zumba. 
Vin sæl ustu tím arn ir okk ar hafa ver ið 
mæðrafimi en það eru tím ar þar sem 
ný bak að ar mæð ur koma þrisvar í 
viku með börn frá sex vikna aldri. 
Kennd ar eru styrkj andi brennslu og 
þol æf ing ar, sér stak lega hann að ar 
fyr ir ný bak aða mæð ur.” Kriszt ina 
seg ir að mæð urn ar æfi með börn in 
hjá sér en þau eru þó á ör uggu, lit-
ríku og örvandi svæði inni í saln um. 
„Í lok tím ans fá börn in að vera með 
í fjör inu og taka þátt í æf ing un um. 
Það eyk ur enn á sér stöðu mæðrafimi 
að ég kenni stöðugt nýj ar æf ing-
ar.”  Boð ið verð ur upp á mæðrafimi 
á Eiðis torgi á mánu dags-, mið viku-
dags- og föstu dags morgn um kl. 09.00

Hvað er snill inga fimi
„Snill inga fimi er sér hann að æf ing-

ar kerfi fyr ir börn á aldr in um 3 til 
12 mán aðam” seg ir Kriszt ina. Snill-
inga fimi er kennd á föstu dög um. 
For eldr um eru kennd ar æf ing ar til 
að stuðla að aukn um þroska barna 

sinna. For eldra hóp ar með börn á 
áþekk um aldri geta bók að einka tíma 
hjá Kriszt inu. Í slík um tím um fer 
fram fræðsla um hreyfi þroska ungra 
barna og sýnd ar eru ein fald ar æf ing-
ar sem örva hreyfi- og mál þroska 
barna. Hreyfifimi er síð an ætl uð 
börn um frá 12 mán aða til 3 ára.  
Hreyfifimi fyr ir 2 til 3 ára er kennd 
á þriðju dög um kl: 16:30 en fyr ir 1-2 
ára á fimmtu dög um kl 16:30 á Eiðis-
torgi en einnig verða í boði tím ar á 
laug ar dög um í Ás garði í Garða bæ. Í 
Gþ-fimi eða grunn þjálf un arfimi fyr ir 
börn á aldr in um þriggja til sex ára er 
lögð áhersla á ilj ar, bak og hryggsúlu 
, bætt jafn væg is skyn og sam hæf ingu 
hreyf inga. Kennt verð ur tvisvar í 
viku og verða hóp arn ir ald urs skipt ir. 

Í sam starfi við Ís lenska Fit ness 
fé lag ið mun Hreyfi land bjóða FitKid 
tíma fyr ir börn á aldr in um 6 til 12 
ára. FitKid er bylt inga kennd al hliða 

þjálf un þar sem styrk ur, hraði, 
sveigj an leiki, jafn vægi, frelsi og 
sjálfsagi eru í fyr ir rúmi og brú ar bil ið 
á milli margra ólíkra íþrótta greina.  
FitKid er kennt þrisvar í viku.

Zumba far ið sig ur för
„Zumba hef ur far ið sig ur för um 

heim inn á und an förn um árum, seg-
ir Kriszt ina „enda frá bær al hliða 
skemmt un og hreyf ing.” Hreyfi land 
býð ur nú upp á zumba tíma tvisvar 
sinn um í viku á mánu dög um og mið-
viku dög um og seg ir  lof um við miklu 
fjöri. Í til efni þess að Hreyfi land er 
10 ára verð ur veitt ur 10% af slátt ur 
af nám skeið um á haustönn. Unnt er 
að nálg ast all ar nán ari upp lýs ing ar á 
heima síð unni www.hreyfi land.is og 
hjá Kriszt inu í síma 868 0863. 

Hreyf ing fyr ir alla hjá Hreyfilandi

Dans og Jóga, öðru nafni
Danssmiðjan hefur starfað í 20
árogermeðstarfseminaíVals
heimilinu að Hlíðarenda með
zumbaogKrakkagleði íGamla
salnum og með línudans og
samkvæmisdansa í veislusaln
um.EinnigerDanssmiðjanmeð
með jógatíma í jógastöðinni
Andartaki í Skipholti. Eigendur
og helstu kennarar eru hjónin
Theódóra S. Sæmundsdóttir og
Jóhann Örn Ólafsson. Í Dans
smiðjunni finna allir einhvern
dansnámskeiðviðsitthæfi.

,,Við erum m.a. að kenna 
zumba sem er mjög vin sælt og 
hef ur al gjör lega sleg ið í gegn. Við 
reyn um að hafa spor in nógu ein-
föld svo hver og einn geti dott ið 
inn í tíma með lít illi fyr ir höfn. Í 
hvern zumba tíma eru að koma á 
bil inu 70 til 120 manns. Fólk kem-
ur í þessa tíma af því það hef ur 
ánægju af því að dansa, en það 
fær einnig út úr því mikla lík ams-
rækt. Til okk ar í dans tíma kem ur 
fólk á öll um aldri, krakk ar koma 
oft með for eldr um sín um en svo 
er einnig eldra fólk, jafn vel allt 
upp í átt ræð is ald ur en það fara 
bara all ir á sín um hraða, líkt og 
þeg ar fólk fer út að skokka, það 
gera all ir á sín um hraða. Ekki er 
nauð syn legt að byrja á Zumba 
nám skeiði bara á haustin, hægt 
er að detta inn í tíma hvenær 
sem er. Við kenn um einnig línu-

dans og hefð bundna sam kvæm-
is dansa, með það var lagt upp 
fyr ir 20 árum. Við erum í haust að 
end ur vekja nám skeið fyr ir yngstu 
börn in, Krakka gleði, þar sem 
þau læra að dansa eft ir lög um 
sem þau þekkja, t.d. Húsa mús-
ina úr Dýr un um í Hálsa skógi sem 
er vals,” segja þau Theó dóra og 
Jó hann Örn.

Í haust verð ur byrj að á 4ra 
vikna byrj enda nám skeiði í sam-
kvæm is döns um fyr ir hjón og pör 
og eft ir það er hægt að koma 
inn í tíma til að læra meira eða 
rifja upp. Svo er vin sælt að koma 
í tíma þar sem framund an er 
veisla eða brúð kaup, og þá oft 
ein hverj ir ætt ingj ar eða vin ir með 
vænt an leg um brúð hjón um. Svo 
er dans góð ur fyr ir hjóna band ið, 
hjón in eru þá að gera eitt hvað 
sam eig in legt, leggja stund á sam-
eig in legt áhuga mál.

Allt að 100 manns í 
hverj um zumba tíma

Dans og jóga í Vals heim il inu:

Theódóra S. Sæmundsdóttir og
JóhannÖrnÓlafsson.

TAEKWONDO Í KR 

Byrjendahópar fyrir krakka og fullorðna – 
skráning á kaj@mh.is 

Upplýsingar á kr.is  
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

LiðKRíAriðli1.deildarkvennaíknattspyrnu
vannFjarðabyggð8:0ísíðastaleikliðsinsídeild
inniog tryggðiþarmeðsér sigur í riðlinum,eru
með33stig,ogrétttilþessaðleikatilúrslitaum
sætiíPepsideildkvennasumarið2014.

Síð asti leik ur inn KR er gegn Fjölni laug ar dag inn 
24. ágúst nk. kl. 14:00 á KR-vell in um. KR leik ur við 
lið í 2. sæti B-rið ils, sem er lík lega ÍA og sig ur veg ar-
inn úr þeim leik leik ur við sig ur vegar ann úr hin um 
úr slita leikn um, sem er lík lega á milli Grinda vík ur 
og Fylk is. Lið in sem þann leik leika fara bæði upp í 
Pepsi-deild kvenna.

KR kom ið í úr slit 1. deild ar kvenna

KRingar töpuðu fyrir Stjörn
unni íundanúrslitumBorgunar
bikarsinsog tókstþarmeðekki
aðverja titilinn semþeirunnu
2012 íúrslitaleikviðStjörnuna.
Stjörnunnitóksthinsvegarekki
að hreppa bikarinn, töpuðu
úrslitaleiknumóvæntfyrirFram.

KR á hins veg ar góða mögu-
leika á að vinna Ís lands meist ara-
tit il inn, lið ið er í 2. sæti deild ar-
inn ar með 34 stig, tveim ur stig um 
á eft ir FH en á tvo leiki til góða, 

þ.á.m. leik inn við Breiða blik sem 
hætta varð við þeg ar Árni Elf ar 
Að al steins son, leik mað ur Breiða-
bliks, slas að ist, en leik menn 
treystu sér ekki til að halda leikn-
um áfram. Fleiri lið eiga mögu-
leika á Ís lands meist aratitl in um, 
m.a. Stjarn an og Breiða blik sem 
á þrjá leiki til góða á efsta lið ið. 
Næsti leik ur KR er gegn FH á KR-
velli næsta sunnu dag, 25. ágúst. 
Þann leik verð ur KR að vinna til 
að halda spennu í topp bar átt unni.

KR á góða mögu leika á 
Ís lands meist aratitl in um

Grétar Sigfinnur Sigurðarson í baráttu um knöttinn við leikmann
Stjörnunnar.GrétarSigfinnurhefuráttgóðaleikiísumar.

Pæjumót 2013 var haldið á
Siglufirðihelgina9.til11.ágúst
sl.KR sendieitt lið enþaðvar
lið5.flokks.

Stelp ur úr A, B og C liði sam-
ein uð ust og spil uðu sem B lið. 
Þær stóðu sig með prýði og urðu 
Pæj u móts meist ar ar í flokki B-liða 
ásamt því að kom ast í úr slit í 
bik ar keppni Pæj u móts ins. Þar 
mættu þær A liði KA sem eft ir 
hörku leik urðu bik ar meist ar ar.

KR-ing ar Pæj u móts meist ar ar
í flokki B-liða

Undanfarin misseri  hafa
KRkrakkar náð frábærum
árangriítaekwondo,fjöldinnall
urafverðlaunumhafaskilaðsér
íhúshér íVesturbænum.Meira
máliskiptirþóhversugamanhef
ur verið hjá krökkunumog þau
þroskast og eflst með æfingum
sínumáþessarimerkubardaga
list.Núhaldaþauáfram í fram
haldshópþar semgefst tækifæri
til aðbætavið tæknina, læraný
ogflóknarispörkoghaldaáfram
að skemmta sér. Í þessum hóp
eru miklir snillingar í formum,
bardagaogþví að brjóta spýtur
ogljóstaðKReraðalauppfram
tíðarlandsliðsfólkíþessumhóp.

En það er fleira en þessi frá bæri 
hóp ur sem er dríf ur taekwondo 
upp á við í KR því nú í lok ágúst 
hefj ast byrj enda æf ing ar hjá nýj um 
barna hóp og hjá full orð ins hóp. Að 
sjálf sögðu bind um við von ir við 
að nýir hóp ar feti í fót spor braut-
ryðj enda hóps ins og hafi gam an 
sam an á æf ing um. Starf sem in er 
sem sagt að stækka heil mik ið við 
sig og er það í takt við gott gengi 

taekwondo í heim in um en þessi 
Ólymp íu í þrótt vex með ári hverju 
um all an heim og eru Ís lend ing ar 
að gera það gott á er lendri grundu, 
bæði í bar daga og form um sem 
eru helstu keppn is grein arn ar.

Með nýj um hóp um bæt ast við 
nýir þjálf ar ar og eru þau bæði 

lands liðs fólk, Ein ar Gísli Gísla son 
í bar daga en Eva Val dís Há kon ar-
dótt ir í form um en hún er bæði 
Ís lands meist ari í form um og bar-
daga í sín um flokki. Það er því líka 
upp gang ur í þjálf ara mál um og ljóst 
að iðk end ur verða í góð um hönd-
um á kom andi vetri.

Taekwondo í KR á upp leið

FjölmennurhópurtaekwondoiðkendahjáKRískemntilegriogjafn
framtkrefjandiútiveru.

Gengi stúlknanna í3. flokkikvennahjáKRhef
urekkigengiðalltofvelísumar,hafaekkiunnið
leik,gerteittjafnteflientapað8leikjumí3.flokki
kvenna,Bdeild.Þær léku síðast viðGrindavíká
KRvelli og töpuðu 1:0 í leik sem þær áttu góða
möguleikaáaðnáístig,jafnvelvinnaleikinnogná
íöllstiginn.

En eft ir röð af tap leikj um missa leik menn kannski 
svo lít ið sjálfs traust ið og því er mik il væg ara en oft 
áður fyr ir KR-inga að mæta á leiki stúlkn anna og 
hvetja þær áfram. Það skorti í leikn um gegn Grind vík-
ing um en þar voru hins veg ar nokkr ir Grind vík ing ar.

Næsti leik ur liðs ins er í kvöld, 22. ágúst, kl. 18:00 á 
KR-velli við Stjörn una og síð an leik ur við sam eig in legt 
lið Sel foss/Ham ars/Ægis mánu dag inn 26. ágúst kl. 18:00 
á Sel foss velli. Leik ur inn gegn Grinda vík fór fram á lé leg-
um gervi gras vell in um þrátt fyr ir að ekk ert væri um að 
vera á KR-svæð inu á sama tíma. Það þarf að sýna yngri 
flokk un um meiri virð ingu og leyfa þeim að spila á grasi 

sé þess kost ur, ekki enda laust að spara vell ina fyr ir leiki 
eða jafn vel æf ing ar fyr ir eldri flokka karla og kvenna.

KRliðiðviðupphaf
mótsinsívor.

KRstelpurígóðum
gíráSiglufirði.

Með smá sjálfs trausti og heppni gat sig ur unn ist

FráleikKRgegnGrindavíksl.laugardag.

3. flokk ur kvenna:

12 og 15 vikna námskeið
hefjast 10. sept. í Austurbæjarskóla og
16. sept. Sundhöllinni við Barónsstíg.

Kennsla fer fram 2x í viku.

Nánari upplýsingar www.kr.is/sund

Skráning á sund@kr.is

Sundskóli KR
fyrir 4- 6 ára börn 
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áður 469 kr/stk

ekta Hrásalat - 
kartöflusalat

375

áður 99 kr/stk

pepsi - pepsi max
33cl dós

79

í sumarskapi

áður 3.799 kr/kg

Nauta piparsteik
ferskt

2.659 30%

áður 798 kr/pk

Nautaborgarar
4x90gr m/brauði

599 25%

áður 998 kr/kg

kjúkliNgaleggir
bbq

699 30%

áður 1.794 kr/pk

kjúkliNgabriNgur
daNskar - 900gr

1.399

áður 3.284 kr/kg

lambaprime
kryddlegið

2.299
30%

áður 799 kr/stk

peter l. kaffi
rauður

40%479

ný verslun 
neTTó granda

opið 
dag&nótt


