
Gröndalshús verður flutt í
Grjótaþorpiðogstaðsettámeð
al annarra eldri húsa. Húsið
stóð áður ofar við Vesturgötu
en var flutt þaðan til gleymslu
fyrir nokkru. Fljótlega verður
hafist handa um undirbúning
á lóðinni við Vesturgötu 5a.
Steyptur verður kjallari undir
húsiðengerterráðfyriraðað
flutningurinn á hinn nýja stað
fyrir geti orðið fyrir lok þessa
árs.

Reykjavíkurborg keypti hús
ið á sínum til varðveislu vegna
menningarsögulegs gildis þess
en það á sér yfir 130 ára sögu.

Sigurður Jónsson járnsmiður
byggðihúsiðárið1881úrtimbri
sembarsttilÍslandsmeðgríðar
stóru skipi sem rak mannlaust
um hafið og strandaði í Höfn
um. Sigurður bjó í húsinu og
hafði þar einnig járnsmiðju sína
til 1888 en þá eignaðist Bene
dikt Gröndal húsið. Eftir það
var það jafnan kennt við hann
og nefnt Gröndalshús. Eftir að
húsið var flutt var ytra byrði
þess endurgert og tekið mið af
upprunalegu útliti og bygging
arstíl við þá vinnu. Í framhaldi
af flutningnum nú verður geng
ið endanlega frá öllu ytra byrði

hússins og lóð en áætlað er að
þeim framkvæmdum verði lokið
í júní 2015. Nokkurt tímabund
ið rask verður vegna flutnings
hússins.Flytjaþarftréogsteina
viðgötuenhvorttveggjaverður
endurnýtt. Göngustíg milli húsa
frá Hlaðvarpahúsi verður lokað
tímabundiðogþarkemurvinnu
skúr til bráðabirgða. Í frétt frá
Reykjavíkurborg kemur fram að
áhersla verði lögð á snyrtilega
umgengni á verkstað og með
öryggivegfarenda íhugaverður
vinnusvæðiðgirtaf.
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐIGröndalshúsfluttíGrjótaþorpið

- bls. 4-5
Viðtal við Pálínu 
Magnúsdóttur

borg ar bóka vörð ur

- bls. 10
Hverfishátíð í 

Skerjafirði

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Grön dals hús bíð ur nú upp gert eft ir því að komast í hóp fé laga við Vest ur götu.

Sími 551-0224 

  helgina 21.-24. ágúst
   - meðan birgðir endast

Lambaprime úr kjötborði  2.998.- kr kg

Lambafilet úr kjötborði  3.989.- kr kg

Lambalundir úr kjötborði  4.489.- kr kg

Lambakjötstilboð! Lambakjötstilboð! 



Vill að borg in reki 
heilsu gæsl una

Dagur B. Eggertsson, borgar
stjóriReykjavíkur,villaðReykja
víkurborg reki heilsugæsluna í
borginni,meðsamasniðiogver
iðhefuráAkureyri,enþarhefur
hún verið rekin samkvæmt sér
stökumþjónustusamningiviðrík
iðogveriðsamþættannarriþjón
ustu.DagursegiráFacebooksíðu
sinni að hann vilji eindregið að
heilsugæslan í Reykjavík flytjist
tilborgarinnar.Hannsegir„Akur
eyrarmódelið“,þarsemöllnær
þjónusta sé á einni hendi, vera
framtíðarrekstrarfyrirkomulag
heilsugæslu,ogeinuheildstæðu
framtíðarsýninasemvíðtæksam
staðaséum.

Fjöl menni í gleði
göng unni

Borgarbúar fjölmenntu í mið
borginaþegargleðigangan fóraf
stað um tvöleytið í sól og blíð
viðri laugardagin 9. ágúst. Talið
varaðumáttatíuþúsundmanns
hafiverið ímiðborginniaðnjóta
gleðinnar.Miðborgin iðaði af lífi
þegargleðigöngunnilaukviðArn
arhólogeróhættað fullyrðaað
hún hafi verið afar glæsileg og
tekistvelígóðaveðrinu.

Nýr hjóla stíg ur

Nýrtvíbreiðurhjólastígurhefur
veriðtekinn ínotkun íÖskjuhlíð.
Stígurinn er við hlið göngustígs
sem liggur frá Flugvallarvegi að
bílastæðum Háskólans í Reykja
vík. Hjólastígurinner2.5metra
breiður.Einfalduráningarstaður
hefursíðanveriðgerðurástíga
mótum þar sem stígar frá Per
lunni og Hótel Natura tengjast
göngu og hjólastígum. Sett var
ný lýsingmeðframstígnumsem
OrkuveitaReykjavíkurhannaði.

Nýistígurinnerkærkominvið

bót við fjölbreitt net göngu og
hjólastíga íborginniog liggurað
hluta til í gegnum fallegt skóg
lendiðíÖskjuhlíð.

Verk efni á Vita torgi

Í ágúst hafa nokkrir viðburð
ir verið á Vitatorgi til að draga
fólk að umfram það sem gerist
á venjulegum dögum. Verkefnið
erhlutiaf„Torgíbiðstöðu“,sem
ætlaðeraðgæðaalmenningsrými
auknulífiogkomameðhugmynd
ir um nýtingu þeirra. Næstkom
andilaugardagverðurboðiðupp
átónleika,dans,hljóðgjörningog
matarmarkað.

Stef án Ei ríks son 
sviðs stjóri vel ferð
ars viðs


Borgarráð hefur ákveðið að

ráðaStefánEiríkssonsviðsstjóra
velferðarsviðs frá 1. september
næstkomandi.Stefánhefurstarf
aðsem lögreglustjórihöfuðborg
arsvæðisins frá árinu 2007. Stef
ánbýryfirleiðtogahæfileikumog
hefur farsælareynsluafstjórnun
hjáhinuopinbera tilmargraára.
Á árunum 20022006 sem skrif
stofustjóri og staðgengill ráðu
neytisstjóradómsogkirkjumála
ráðuneytisogfráárinu2007sem
lögreglustjórihöfuðborgarsvæð
isins.

Stækk un við 
Fáfn is nes 11

Samþykkthefurveriðað leyfa
að byggja kjallara, 1. hæð og
rishæð til suðurs úr járnbentri
steinsteypuogeinangraðaðutan
með þéttull, koma fyrir þaksvöl
um á 1. hæð og kvist á norður
hlið tvíbýlishússins á lóð nr. 11
viðFáfnisnes.

Tak mark að 
bygg ingar leyfi fyr ir 
bílgleymslu við 
Granda veg 42

Samþykkthefurverið takmark
að byggingarleyfi til að steypa
uppveggiáneðrihæðbílgeymslu
ásamt súlum, milligólfi bíl
geymslna,sökklumundirplötuog
gólfplötu efri hæðar bílgeymslu
þarsemekkieruholplötur.Ísam
ræmiviðsamþykktumhverfisog
skipulagsráðs dags. 9. október
2013skalvélknúinnþvottabúnað
urvera til staðarábyggingarlóð
sem tryggi að vörubílar og aðr

arþungavinnuvélarverðiþrifnar
áður en þær yfirgefa byggingar
stað. Samráðskalhaft viðbygg
ingarfulltrúa um staðsetningu
búnaðarins.

Samþykktin fellur úr gildi við
útgáfu á endanlegu byggingar
leyfi.

Sam þykkt hækk að
ris og sval ir við
Hóla vall agötu 3

Samþykkthefurveriðleyfitilað
hækkarisogbyggjasvalirábak
hlið, lækka jarðvegviðsuðurhlið
húss, innréttanýja íbúð í risiog
hjólaogvagnageymslu íkjallara
fjölbýlishússálóðnr.3viðHóla
vallagötu.

Sam þykkt ir skil vegg
ir í ol íu stöð núm er 1

Samþykkthefurveriðleyfitilað
steypaskilveggimilliþróa1,2og
3íolíustöðnr.1álóðviðHólma
slóð.



Inni fram kvæmd ir 
og þak glugg ar við 
Nes veg 47

Samþykkthefurverið leyfi fyr
ir áður gerðum breytingum inni
semeruveggirsagaðirogútihafa
veriðkomið fyrirhurðogglugga
ákjallaraveröndog fjórumþak
gluggum á suðurhluta þaks við
Nesveg47.



Stækk un og breyt ing
ar við Rán ar götu 29A

Tilumfjöllunarerhjáskipulags
fulltrúa umsókn um leyfi til að
stækkakvistogbyggjasvalirvið
hann, stækka aðaltröppur með
palli,breytastigamillikjallaraog
neðrihæðar,komafyrirsalernum
ogböðumí fjórumsvefnherberg
um,breyta inntakiogendurnýja
heimtaugarogheimaæðar íhús
inulóðnr.29AviðRánargötu.



Sam þykkt íbúð og 
sérafnotaflet ir við 
Reynimel 28

Samþykkihefurveriðveitt fyr
ir áður gerðri íbúð í kjallara og
skiptingu lóðar í sérafnotafleti
fjölbýlishúss á lóð nr. 28 við
Reynimel.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

K Rvarðbikarmeistari í fótboltaádögunumviðmikinn fögn
uð félagsmannaogmargraVesturbæinga.KRvarstofnaðá
tímumþegarmiklarþjóðfélagsbreytingarvoruaðeigasér

stað.Þegarfyrstuárbikþessnútímasemviðþekkjumvoruviðsjón
arrönd.Íslendingarvoruaðkynnastfélögumogfélagasamtökumog
þeirvorulíkaaðkynnastíþróttumsemtókuaðfestasigísessiað
glímunniundanskildrisemlandsmennhöfðuáðurþekkt.

Enginaðstaðavartilfótboltaeðaannarraríþróttaiðkunaráþeim
tíma.Leikmennurðu jafnansjálfir að tínagrjótafmelumþar

semleikiðvaráðurenhægtvaraðflautatil leiks.Ífyrstuvarleik
iðáGrímstaðaholtiensíðarvarðhinnfornfrægiMelavöllurtilþar
semÞjóðarbókhlaðanstendurnú.Þarmásegjaaðvagga fótbolta
hafirisiðhérálandi.EftiraðþriðjihlutiVesturbæjarinsreisvestan
HofsvallagötuogviðKaplaskjólvarnúverandifótboltavöllurbyggð
urogfélagsaðstaðaviðFrostaskjól.KRhefurekkiyfiryfirbyggðum
velli að ráða–ekkiennaðminnstakostienhvað framtíðinber í
skautiíþeimefnumerekkigottaðsegjatilum.

SagaKRgreinirfráskiniogskúrumeinsoggengurísöguíþrótta
félaga. Sigrar og töp skiptast á en Vesturbæingar hafa jafnan

veriðtryggiraðstandameðsínufélagi.SigurKRíbikarkeppninninú
varþeimkærkominsíðsumargjöf.Í115árasöguþessafélagshefur
þaðveriðhjartað íVesturbænumogverðurþað trúlegasvo lengi
semfótboltiverðurspilaðurhérálandi.



Fjöl breytt hafn ar líf

Íþessu tölublaðiVesturbæjarblaðsinser rættviðGíslaGíslason
framkvæmdastjóraFaxaflóahafna.ÍviðtalinulæturGísliþausjón
armiðí ljósaðgamlahöfnineigiaðfáaðlifasemhöfn.Aðund

anförnuhafiveriðunniðaðþvíaðfestahöfninaísessisemhöfná
samatímaogfjölbreyttstarfsemihafiveriðaðfestaþarrætur.

Vesturbæjarblaðið tekur af heilum hug undir þessi sjónarmið
Gísla.Mikilvægteraðfjölbreytthafnarlíffáiaðþróastáþessum

slóðumþaðansemReykjavíkurborgóx frásjávarsíðunniá sínum
tíma.Skipakomur,fiskvinnslaogönnurhafnarstarfsemiásembest
aðgetaþróastísamfélagiviðaðraratvinnugreinar;verslunogvið
skipti,menningarlífogsíðastenekkisístíbúabyggð.

Þesssérnúþegarýmismerkiaðmismunandiatvinungreinareru
að eflast á hafnarsvæðinu. Fyrirhuguð er frekari íbúðabyggð

semerafhinugóða.Hvískildifólkekkiviljabúaínágrenniöflugsog
fjölbreyttshafnarlífs.GamlahöfninereinafperlumVesturbæjarins.
Vonandiverðursúslóðfetuðþarsemþegarhafaveriðstíginspor.

Hjart að í Vest ur bæn um

Vesturbæingar

Enn einn bikarinn 
í Vesturbæinn!

ÁGÚST 2014

AUGLÝSINGASÍMI:
511 1188

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi



Félagið Ægissíða hefur fest
kaupálóðogfasteignumN1við
Ægissíðu102enþarhefurverið
rekin bensínstöð um langt ára
bil.Hugmyndireruuppiumað
á lóðinni verði byggð raðhús
og jafnel stærri fjölbýli. Íbúar
í nágrenninu hafa miklar og
þungaráhyggjurafþvíaðþarna
verði um að ræða of þétta og
fjölmenna byggð. Íbúar hafa
sentumhverfisogskipulagsráði
Reykjavíkurerindiþarsemþeir
lýsa áhyggjum sínum yfir þess
um hugmyndum og óska eftir
því að ráðið upplýsi íbúa um
þærákvarðanirsemteknarhafa
veriðímálinuogóskajafnframt
eftirþvíaðhaldinnverðiopinn
íbúafundur um skipulag þessa
svæðissemfyrst.

Vala Ingimarsdóttir er einn af
tengiliðum íbúanna á svæðinu.
Húnhafðiþettaaðsegjaummál
ið. „Fjölmargir íbúar í Vestur
bænumhafaáhyggjuraffyrirhug
uðum byggingaráformum á lóð
bensínstöðvarinnarviðÆgisíðu.
Íbúarhverfisins komu af fjöllum
þegar fréttirbirtust í fjölmiðlum
í byrjun sumars þess efnis að á
umræddri lóðættiaðrísa íbúða
byggð með raðhúsum og blokk
um‘‘Valabendirennfremuráað
skipulagsyfirvöldíReykjavíkhafa
hvorki haldið almenna fundi til
kynningar á þessum áformum
né gert nærliggjandi húsum við
vart um þessa miklu breytingu
á skipulagi svæðisins sem mun
óhjákvæmilega hafa mikil áhrif
á nánasta umhverfi. Það sætir
undrun að málið hafi ekki ver
ið kynnt fyrir íbúum í ljósi þess
aðnýrmeirihluti íborginni lagði

upp með
að vera í
góðu sam
r á ð i  v i ð
borgarbúa
um veiga
m i k l a r
breytingar
á nærum
h v e r f i
þeirra. Íbú
arígrennd
i n n i  v i ð
lóð bensín
stöðvarinn
arviðÆgisíðukeyptusínhúsog

íbúðir íþeirri trúaðþarnaværi
ígildiskipulagsemgerir ráð fyr
irverslunarogþjónustsvæðien
ekki þéttingarsvæði með blokk
um og raðhúsum,“ segir Vala.
Skipulagsyfirvöldíborginunihafa
ekki enn svarað erindi íbúanna
ummáliðogviðmunumaðsjálf
sögðuítrekaþað.Viðætlumekki
aðlátaHofsvallagötuævintýriðog
samráðsleysiðíkringumþaðend
urtakasig.Viðmunumboðasjálf
tilíbúafundarefskipulagsyfirvöld
geraþaðekki“segirVala.
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www.borgarblod.is

Íbú ar hafa áhyggj ur af íbúða
bygg ing um á N1 lóð inni

N1 lóð in við Æg is síðu þar sem fyr ir hug að er að byggja 
íbúða hú snæði.

Vala Ingi mars dótt
ir er einn teng ilið ur 
íbúa á svæð inu.

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



Á und an förn um árum 
h e f  u r  h l u t  v e r k 
al menn ings bóka safna 
ver ið að breyt ast 
frá því að vera söfn 

út lána yfir í að vera fjöl breytt ar 
menn ing ar mið stöðv ar þar sem 
áhersla er lögð á menn ing ar
mál, al hliða miðl un upp lýs inga 
og vellíð an fólks. Borg ar bóka
safn Reykja vík ur er eitt þeirra. 
Safn ið er í dag stærsta menn ing
ar stofn un borg ar inn ar  rek ur 
fimm söfn í borg ar hverf um auk 
höf uð stövanna í Gróf ar hús inu 
við Trygga götu á mót um Mið og 
Vest ur bæj ar. Þess utan er bóka
bíll inn Höfð ingi og sögu bíll inn 
Ær ingi á ferð inni um alla borg. 
Pálína Magn ús dótt ir er borg ar
bóka vörð ur eins og staða for
stöðu manns safn ins heit ir og 
stend ur hug tak ið á göml um 
merg. Pálína gegndi áður starfi 
for stöðu manns bóka safns ins á 
Sel tjarn ar nesi í rúma tvo ára tugi 
og hóf þar þá þró un og veg ferð 
sem hún hef ur hald ið áfram eft ir 
að hún flutti sig inn fyr ir borg
ar mörk in. Vest ur bæj ar blað ið 
leit við hjá Pálínu á dög un um 
og leit aði fróð leiks um safn ið og 
starf semi þess. 

„Þegarégkomhingaðtilstarfa
á árinu 2012 hafði ég unnið að
þróun þeirra hugmynda sem ég
hef um bókasöfn og hlutverk
þeirra – þess hlutverks að vera
alhliðamenningarmiðstöðvarog
þannig í taktvið tímannþvímik
iðvatnhefur runnið til sjávarog
margt breyst í samfélaginu frá
þvíbókasöfnumvarfyrstkomiðá
fót.Éghefákveðnasýnáhlutverk
bókasafnannaogþástaðföstutrú
að söfnineigi að vera sá staður
þar sem fólk getur komið aflað
sér fróðleiks og skemmtunar og
fundið sér griðastað frá amstri
hversdagsins.“Pálína segirhlut
verkið tvíþætt.Aðveramenning
arstofnunogfélagsstofnunásamt
þvíaðveraupplýsingaogþekk
ingarmiðstöð. „Ég tel að margar
leiðir geti legið að þessu mark
miði.Þettastarfverðurekkiunn
iðáeinumdegiheldurerumþró
unaðræðasemþarfaðhaldastí
hendurviðannaðsemeraðger
astímannfélaginu.“

Úr vöru húsi í 
menn ing ar mið stöð

Grófarhúsið við Tryggvagötu
var upphaflega byggt sem vöru
hús enda stendur það á miðju
gamla hafnarsvæðisins. Pálína
segir aðþegarBorgarbókasafnið
flutti þangað úr íbúðarhúsnæði
viðGrundarstígáaldamótaárinu
2000hafiopnastýmsirmöguleik
artilþessaðvíkkahlutverkþess
ogstarfsviðútogþeirmöguleikar
munihaldaáframaðvaxa.„Núer
áformaðaðreisaviðbygginguhér
viðTryggvagötunaogmunsafnið
fáhlutahennartilafnotaaukþess
sem annar hluti verður nýttur
fyrir íbúðir.Meðviðbyggingunni
aukist möguleikarnir enn meira
tilþessaðvinnaaðhinutvöfalda
hlutverksafnsins.“

Lesskiln ing ur inn skipt ir 
miklu máli

„Eitt af okkar stóru hlutverk
um er að gera fólki auðveldara
að nýta tungumálið og viðhalda

almennu læsi sem stundum er
rætt um að nokkuð vanti á. Ég
erekkivissumaðallir séusam
málaumaðskorturálesskilningi
sé fyrir hendi eða að um ólæsi
geti verið að ræða en kannanir
sýnaaðviðverðumaðgerabet
ur.Kennarastéttinni verður ekki
einni kennt um þetta. Það væri
óréttmættheldurerþettahlutiaf
samfélagsþróuninni.Éghefstund
umveltþví fyrirméránþessþó
að hafa vísindalegt mat að baki
mér hvort vankunnátta í lestri
eða takmarkaður lesskylning
urséunýafnálinni.Hvortþessi
vandihafieftilvillalltafveriðfyr
irhendienséaðkomaframbæði
íkönnunumogekkisíðurfyrirtil
stuðlannýrramiðlaeinkuminter
netsins þar sem fólk getur tjáð
sig írituðumáli.Þarkemurglög
gt fram að hæfnin er mjög mis
jöfnbæði til að lesa texta, lesa í
aðstæðurogeinnigítjáningunni.“
Pálína segir að farið sé að skil
greina læsimeðöðrumhættien
var.“Viðerumaðtalaumgrunn
læsi,menningarlæsi,læsiásamfé

lagiðogjafnvellæsiáfólk.Þannig
erbúiðaðvíkkahugtakiðút.Við
teljum það eitt helsta hlutverk
okkaraðvarðveitaogeflahæfni
fólksaðþessuleytioghvernigvið
nýtumtungumálið.“

Út lán in verða alltaf 
grunn stef

Upp í hugann kemur eldri
konameðplastpoka íhönd.Hún
stefnir á bókasafnið og hverfur
í huganum inn í þá veröld sem
ereðaef tilvill réttarasagtsem
var. Ípokanumerunokkrarbæk
ursemhúneraðskila.Ætlarað
fáaðrarað láni.Ef til vill kemur
húníhverriviku.Eftilvillsjaldn
ar. Er þessi kona með pokann
hætt að koma. Pálína segir svo
allsekkivera.Útláninséuogeigi
að vera ákveðinn hluti af starfi
safnsinsogþeimheimisem fólk
gengurinníþegarþaðkemurinn
um dyrnar. „Útláninverða alltaf
grunnstef í starfseminni.Ákveð
innhlutiafstarfinuogeinnþáttur
upplýsignamiðlunarinnar og til

þess að viðhalda almennu læsi.
Annaðsemviðerumaðgeraer
viðbótviðþaðgrunnstef í starfi
safnanna og viðleytni þeirra til
þess að fá fólk af öllum gerðum
og stigum til þess að koma. Að
mínu mati er nauðsynlegt að
nálgastfólkáfleirivegu.Ekkiein
vörðungu út frá lestrarkunnáttu
heldurútafþeirrifjölbreytnisem
einkennirallamiðlunídag.“Pálí
na segir að það þurfi ákveðinn
innriagatilþessaðlesaogvisst
úthald  jafnvel til þess að lesa
einabók íheilu lagi. „Égerekki
vissumaðallirhafiþaðog leiti
því í annað – í aðra miðla sem
þeim finnstauðveldaraaðnema.
Ef fólk les ekki regluega þá tap
ast hæfnin smám saman. Þetta
er eins og að fara í ræktina. Sá
sem hreyfir sig lítið eða ekkert
stirnar.Einsermeðlesturinn.Allt
semmennræktaekki fjærlægist.
Hugsanlegaerþarað finnahluta
skýringar þess að lesskilningur
virðistfaraminnkandi.“

Þurf um að nálg ast fólk ið 
á staðn um

Pálína segir bókasöfnin vera
hlutlausar stofnanir í samfélag
inuogstarfaaðmiðlumupplýs
inga til allra óháð stærð þeirra
eðastöðu. „Þaueruhlutiþeirrar
lýðræðismyndar semsamfélagið
byggirá.Þaueigaekkiaðveraog
eruekkihátimbraðarmenningar
stofnanir sem miðla myndbrot
ummenningareðasinnavöldum
aðilum.Þaueruallra.Þessvegna
erleitastviðaðnátilallrasamfé
lagsþegnahverjirsemþeireruog
hvarsemþeirbúa.Áþvíbyggist
sú stefna okkar að koma okkur
fyrirogbyggjauppstarfstöðvar
í hverfum borgarinnar. Þótt við
búum við góða aðstöðu hér við
Reykjavíkurhöfner langt í fráað
við náum þessum markmiðum
héðanafhafnarbakkanum.Þetta
er eins og með matvörubúðina.
Við þurfum að nálgast fólkið á
staðnum.“

Breyt ing ar í Graf ar vogi 
og Gerðu bergi

Stóru úthverfasöfn á veg
um Borgarbókasafnsins eru
í Gerðubergi í Breiðholti og

4 Vesturbæjarblaðið ÁGÚST 2014

Lesskiln ing ur inn
skipt ir miklu máli

Pálína Magn ús dótt ir borg ar bóka vörð ur ásamt móður sinni Sveinbjörgu Símonardóttur.



í Grafarvogi en Kringlan er
stærstaúthverfasafnið íútlánum
talið. „Þessadaganaerumviðað
undirbúa flutning á Grafarvogs
safninu.Þaðhefurverið tilhúsa
í kjallara Grafarvogskirkju og er
orðið þröngt um það í dag. Oft
ermikilumferðviðkirkjunaeink
um þegar jarðarfarir fara fram
semgeriraðkomuaðsafninuerf
iða.Viðerumað flytja starfsemi
þess íhúsnæðisemWorldClass
varáðurmeð íSpönginniogvið
það stækkar umráðasvæði okk
ar úr 700 fermetrum í um 1200
fermetra og opnar mikla mögu
leika í starfseminni Við erum
líka að vinna að miklum breyt
ingum á umgjörð Gerðubergs
safnsins. Verið er að taka niður
veggiámilliveitingaaðstöðunnar
íGerðubergiogsafnsinsogmóta
þannig pláss þar sem fólk get
ur komið, nýtt sér margvíslega
þjónustu safnsins og notið veit
inga. Þetta er liður í því sem ég
varaðtalaumþegarbreytthlut
verkalmenningsbókasafnabará
góma.Aðskapa fólkiaðstöðu til
aðkomaoglátasérlíðavel.Þótt
Gerðubergséámarganháttein
staktmennigarhús íborgarhverfi
hefurþessatenginguámillibóka
safnis,kaffihússinsogmenningar
miðstöðinavantað.Lengivelvar
ekkert kaffihús í Breiðholti þar
semum22þúsundmannsbúaog
kaffiaðstaðan í Gerðubergihafði
með tímanum verið að breytast
í einskonar mötuneyti. Borgar
bókasafnogMenningarmiðstöðin
Gerðubergsameinastumáramót
iníeinastofnunogætlumviðað
breytaskipuritisafnsins íkjölfar
iðogstofnadeildsemmunsinna
viðburðumogfræðsluinnanþess
ramma sem Gerðuberg starfar
semalhliðamennigarhús.“

Ljóða slam mið – við ur
kenn ing á degi ís lenskr ar 
tungu

Borgarbókasafnið hefur staðið
fyrir ýmsum viðburðum á und
anförnumárum.Viðburðumsem
tengjastbókumog lestrien farn
arnýjar leiðir viðaðkoma inni
haldiþeirraáframfæri.Eittafþví
er Ljóðaslammið. Ljóðaslamm
– hvað er það? Er það eitthvað
sem Baggalútur hefur komið á
framfæri? „Nei – með fullri virð
ingufyrirþeimhugmyndaríkuog
ágætustrákumþávarðhugmynd
in að því til hér innanhúss. Úlf
hildurDagsdóttirsemstarfarhér
við safnið á þessa hugmynd að
nýjum leiðum við ljóðaflutning
ogorðiðkomíframhaldiafþvíúr
hennar smiðju. Við fengum við
urkenningu fyrir Ljóðaslammið
á degi íslenskrar tungu sem við
erum mjög stolt af.“ En hvað er
ljóðaslammíraunogveru?„Slam
mið byggir á flutningi ljóða þar
sem ýmum tjáningaraðferðum
er beitt. Þarna er ekki eingöngu
umbeinanlesturaðræðaheldur

eruunnarnokkurskonar sýning
areðaatriði í tengslumviðflutn
inginn.Þaðerunniðmeð frjálsa
performansa og eina skilyrðið
semflytjendumersetteraðljóð
in séu frumsamin og á íslensku.
Þarnaerá ferðinnieinhugmynd
þesshvernignýtamá tungumál
iðogkomabókmenntumtil fólks
meðýmsumhætti.Þarnamánota
tónlistogleiklisttilþessaðmóta
tjáninguna og fara flestar leiðir
innanþeirra takmarka um frum
samiðefniáíslenskusetja.Ljóða
slammið fór fyrst fram á safna
nóttárið2008ogerorðinnfastur
liðurístarfsemisafnsins.“

„Orð ið er frjálst“
Pálína segir að Reykjavík bók

menntaborg UNESCO tengist
Borgarbókasafninu með nánum
böndum. Starfsmaður Borgar
bókasafnis, Kristín Viðarsdóttir
vann að umsókn um að Reykja
vík fái að vera bókmenntaborg
UNESCO.Húnernúannartveggja
verkefnisstjóra Bókmenntaborg
arinnar. Borgarbókasafn styrkir
þettaverkefniogvinnurnáiðmeð

starfsmönnum þess. Einkunn
arorð Bókmenntaborgarinnar
er „orðið er frjálst“  og það var
starfsmaðursafnsins,BjörnUnn
arValssonsemáttihugmyndina
aðþví.„Þóttþettaséoftnotaðaf
stjórendum funda líkt og „orðið
erlaust“þegarfundarmönnumer
boðið í ræðustól tilþessað taka
þátt í umræðum þá hefur það

dýpriogvíðtækarimerkingu.Íþví
felist það frelsi sem felst í hinu
talaðaorðiántakmarkana.Éghef
orðið vör við undrun fólks sem
kemur hingað frá samfélaögum
sem búa við ritskoðun og hana
stundum mikla. Þá skilur mað
uref tilvillbetur tilganginnmeð
semþvísemviðerumaðgera.“
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Heimasíða:
www.gbballett.is

Netfang:
gbballett@simnet.is
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Við óskum KR-ingum til hamingju með 

bikarmeistaratitilinn í knattspyrnu 

karla. Landsbankinn er stoltur bakhjarl 

knattspyrnudeildar KR.

Til hamingju KR-ingar!

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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Sími: 511 11 88

Fyrir framanHéðinshúsiðvið
SeljavegviðendannáNýlendu
götu er stór óbyggður reitur
semeinkumernýtturfyrirbíla
stæði. Reiturinn er að mestu
búinn malarslitlagi og ekkert
hefur verið aðhafst þar árum
saman. Á árinu 2008 var fyrir
hugað að hefja byggingafram
kvæmdir áHéðinsreitnumeins
oghanner jafnannefnduren í
októberáþvíári skallhruniðá
landsmönnumogekkertvarúr
framkvæmdum. Ekki er líklegt
aðhafist verðihandaviðbygg
ingaráHéðinsreit íbráðmeðal
annars vegna óútkljáðra dóms
mála sem ekki er úlit fyrir að
ljúkifyrrenánæstaári.

Héðinsreiturinn skiptist í
tvennt. Vestur hluti reitsins er í
eigufélagsinsHéðinsreitarogvar

það félag búið að leggja í ýmsa
forvinnu vegna byggingafram
kvæmda,meðal annarsvarbúið
að skipulegga byggingasvæðið
auk þess að gera fjármögnunar
samning við BYR sparisjóð upp
ábilinusextilsjömilljarðakróna
en byggja átti allt að 200 íbúð
ir á reitnum. Þegar erfiðleikar
fóruaðgeravartviðsig í rekstri
sjóðins var fjármögnunarsamn
ingnumrift.Héðinsreiturtaldirift
uninaekki standast lögoghöfð
aði mál á hendur sparisjóðnum
vegnahennar.Eftir aðBYR fór í
slitameðferð krafðist Héðinsreit
ur viðurkenningar á bótaskyldu
áhendurslitastjórnogvannþað
mál í Hæstarétti þar sem riftun
invardæmdólögmætogslitabú
BYRs bótaskylt. Slitastjórn undi
ekki þeim dómi á þeim grund

velli að ekkert tjón hefði hlot
ist vegna riftunarinnar. Við það
hófustmálaferli semstandaenn
og ekki talið líklegt að ljúki fyrr
en á næsta ári. Gert er ráð fyr
ir aðuppbyggingávestarihluta
Héðinsreitsins geti tekið allt að
þrjúáreftiraðþærhefjast.Verði
fariðafstaðmeð framkvæmdirá
næsta ári leysist ágreiningsefn
inviðslitastjórnBYRsgætiþeim
lokiðáárinu2018.Enþáverður
liðináratugurfráþvíframkvæmd
ir áttu að hefjast. Austari hluti
Héðinsreits er í eigu félaga sem
tengjast Ingunni Wernesdótt
ur og fleiri aðila. Ekki er kunn
ugt um hvort einhverjar hug
myndir eru í gangi um að hefja
framkvæmdirþar.

Allt fast á Héð ins reit

Nú stendur yfir vinna við
að endurnýja gangstéttina við
Neshaga. Um er að ræða aðal
gönguleiðbarna í Melaskólann
ogHagaskólann fyrirþaubörn
sem búa vestan Hofsvallagötu.
Spurning er hvort skoða þarf
alvarlega að borgin setji hita í
þær stéttir semeru í alfaraleið
og þá einkum og sér í lagi við
þjónustustofnanir borgarinnar
og við skóla. Það er ekki bara
kostnaður fólgin íþessuheldur
myndiþetta spara snjómokstur
og fækkahálkuslysum.Því ligg
uráaðtakaákvörðunvarðandi
Neshagannþar semveriðerað
vinnaígangstéttunumþarþessa
dagana.

JúlíusVífill Ingvarssonborgar
fulltrúi tókmáliðupp íUmhverf
is og skipulagsráði. Vesturbæj
arblaðið spurði hann hvað hafi
veriðumaðræða.Hannsagðiað
endurskoðaþyrftivinnulagiðvið
þessar framkvæmdir. „Ég vildi
ræðaumupphitungangstéttanna
íborginni.Þaðermikiðöryggis

málfyrirgangandivegfarendurað
getakomistleiðarsinnaraðvetr
arlagi þrátt fyrir frosthörkur og
hálku. Sérstaklega er mikilvægt
að gönguleiðir barna séu auðar.
Viðeigumaðskilgreinaþærleiðir
sérstaklegaogvinnameðborgar
búumaðþvíaðgeraþærhindr
unarlausar. Með því aukum við
öryggi,hvetjumtilþessaðgengið
sé ískólana,minnkumskutliðog
spörumsnjómokstur.Þettahefur
sem sagt margvíslega kosti. Nú
í dag eru gangstéttar upphitað
ar þar sem tekist hefur að ná í
húseigendur til að fá samþykki
þeirra og oft er það einfaldlega
svoað fólkgleymiraðsvaraeða
er ekki á landinu þegar tilkynn
ing berst. Þetta er tilviljunar
kenntogástæða tilþessaðend
urskoða vinnulagið. Neshagi er
einmittdæmiumgönguleiðsem
börnnotamikiðá leið í skólann
ognauðsynlegtaðupphituninsé
samfelld.,“segirJúlíusVífillborg
arfulltrúi.

Nauð syn legt að upp
hit un in sé sam felld

Spænskur sælkeramarkaður verður fyrir utan 
Tapasbarinn á menningarnótt. Á boðstólum verður 
alls konar spænskt góðgæti, heilsteiktur grís, 
grilluð spjót og tapas-snittur. 

Hljómsveitin Harmónía Sjarmónía spilar suðræna 
tóna kl. 16 og 17. Spænsk stemning, grill og gleði.

Heilgrillaður grís
chorizo
serrano
tapenade
hummus
sultaður laukur
mencheco ostur
og fleira góðgæti

RESTAURANT- BAR

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

KL. 15–20

SÆLKERA
MARKAÐUR
 Á MENNINGARNÓTT

VesturhlutiHéðinsreitsinsogHéðinshúsið íbaksýn.Einsogsjámáer reiturinnnotaður fyrirbílastæði.
Gamaltmalbiðervíðabrotiðuppogreiturinnnánastbúinnmalarslitlagi.

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

NúerveriðaðendurnýjagangstéttinaviðNeshaga.
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NÁNAR Á 

SUMARFERDIR.IS

Puerto de la Cruz
Rómantískur sólaráfangastaður 
á norðurhluta Tenerife

Fiskislóð 31, 101 Reykjavík | Sími 514 1400 | sumarferdir.is

HOTEL BEST SEMIRAMES

Verð frá 100.000 kr.
m.v. tvo fullorðna og eitt barn í tvíbýli með morgunverði. 

110.400 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 17.–24. september

Puerto de la Cruz
hefur yfir sér rólegt yfirbragð, 
þar sem gamli og nýji tíminn 

mætast á mjög sjarmerandi hátt. 
Við sjávarsíðuna er svo að 

finna afar fallegan sundlauga- 
og lystigarð, Lago Martiánes, 

sem þjónar borginni sem einskonar 
strandgarður.

Nánari upplýsingar er að finna á sumarferdir.is

HOTEL BEST SEMIRAMES

Verð frá 97.300 kr.
m.v. tvo fullorðna í tvíbýli með morgunverði. 

103.900 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 3.–10. september

HOTEL MARTE

Verð frá 102.600 kr.
m.v. tvo fullorðna í tvíbýli með morgunverði. 

106.300 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 19.–27. nóvember

HOTEL MARTE

Verð frá 63.600 kr.
m.v. tvo fullorðna og eitt barn í tvíbýli með morgunverði. 

65.300 kr. m.v. tvo fullorðna.
Ferðatími: 27. ágúst – 3. september
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„Að mínu mati er grund
vall ar at riði að gamla höfn in í 
Reykja vik fái að að lifa um 
ókomna tíð sem at vinnu höfn og 
um það held ég að flest ir séu 
sam mála,“ seg ir Gísli Gísla son 
fram kvæmda stjóri Faxa flóa
hafnar og for mað ur Hafna sam
bands Ís lands í spjalli við Vest
ur bæj ar blað ið. Gísli bend ir á þá 
upp bygg ingu sem orð ið hef ur 
á veg um HB Granda á und an
förn um árum sem dæmi um að 
út vegs starf semi sé ekki á för um 
af hafn ar svæð inu.

„Á síð ustu árum hef ur ver ið 
unn ið ágæt lega að því að festa 
höfn ina í sessi og það birt ist okk
ur með al ann ars í áform um og 
upp bygg ingu HB Granda en ein
nig í þró un Ís lenska sjáv ar kla s ans 
í Bakka skemm unni. Auk in hafn
ar starf semi mun vafa laust einnig 
birt ast okk ur í fram tíð inni í því að 
við mun um fá inn til hafn ar inn ar 
fleiri skip sem tengj ast ferða þjón
ustu. Slipp ur inn mun fá að lifa á 
með an mögu legt er, en vafa laust 
kem ur sá tími að skoða verð ur 
hvort hag kvæmt verði að fjár festa 
í nýj um mann virkj um sem tengj
ast skipa við gerð um á þess um 
stað þeg ar nú ver andi mann virki 
úr eld ast. Við horf in gagn vart þess
ari starf semi eru að breyt ast. Þá 
vill all menn ing ur meiri að gang að 
ákveðn um svæð um hafn ar inn ar 
og við þurf um að finna rétta jafn
væg ið á milli at vinnu svæð anna 
og þeirra svæða þar sem al menn
ing ur er vel kom inn. Það er búið 
að draga lín una varð andi íbúða
byggð og sú íbúða byggð sem er 
fyr ir hug uð við Mýr ar götu mun 
ekki hafa nein áhrif á hafn ar starf
sem ina en þeir sem þar koma til 
með að búa þurfi vissu lega að 
taka tillti til þeirr ar starf semi sem 
fram fer við höfn ina.“

Olíuhöfninerekki
áförum

Eitt af því sem brenn ur á mörg
um er staða ol íu hafn arinn ar í 
Örfirisey og flutn ing ar á eld fim um 
efn um um at vinnu og íbúa hverfi. 
Spurn ing er um hvort ein hverra 
breyt inga sé að vænta á starf semi 
henn ar á næst unni. Gísli seg
ir að að al skipu lag Reykja vík ur
borg ar til næstu ára geri ráð fyr
ir að olí birgða stöð in verði áfram 
í Örfirisey. „Erfitt er að segja til 
um hvar ný stöð gæti ris ið, en 
hana þyrfti að byggja áður en 
nú ver andi stöð yrði af lögð. Það 
er bísna stórt og dýrt verk efni. 
Ör ygg is út tekt ir og skýrsl ur um 
stöð ina segja okk ur að ef flutn
inga leiðir lengj ast þá eykst áhætt
an en lang stærsti hluti elds neyt
is ins sem í stöð ina kem ur fer á 
höf uð borg ar svæð ið. Verk efn ið er 
að gæta sem best að ör ygg is þátt
um nú ver andi stöðv ar þar til ann
að verð ur ákveð ið um heppi lega 
stað setn ingu.

Gamlahöfninþarf
andrými

Gísli kveðst óhrædd ur við 
ákveðna blönd un ólíkr ar starf
semi á hafn ar svæð inu, en vissu
lega þurfi að hafa það í huga 
að íbúða byggð in fær ist ekki of 
nærri at vinnu svæð un um. „Gamla 
höfn in þarf and rými þannig að 
at vinnu starf sem in geti þró ast 
og blómstr að.  Í dag er unn ið að 
fram kvæmd um við göngu brú við 
Sjó minja safn ið sem mun gera 
hafn ar svæði enn álit legra fyr ir 
fólk að njóta úti veru og nær veru 
við höfn ina. Á Norð ur garði er 
mjög skemmti legt lista verk Ólafar 
Nor dal, auk þess sem vel hef ur 

ver ið geng ið frá um hverf inu þar 
í kring. Fólk er vissu lega vel kom
ið á hafn ar svæð ið en gæti allr
ar var kárni vegna um ferð ar og 
að stæðna. At vinnu lega, sögu lega 
og menn ing ar lega er Reykja vík 
lífsnauð syn að við halda út vegi 
og fisk vinnslu við gömlu höfn ina. 

Reykja vík er eina höf uð borg in í 
Evr ópu þar sem út veg ur og fisk
vinnsla er í önd vegi og há gæða 
vara fram leidd með nýj ustu 
tækni. Þeirri sér stöðu e igum við 
að halda og í því eru fólg in verð
mæti sem ekki mega glat ast.“

Gamlahöfninverði
áframatvinnuhöfn

Gísli Gísla son fram kvæmda stjóri Faxa flóa hafna á skrif stofu sinni í 
Hafn ar hús inu.

Fjöldi fiskiskipa í vesturhöfninni í Reykjavík.

Þorlákur Kristinssson myndlsitarmaður Tolli á tali við reykvískan 
trillusjómann. Myndin var tekin fyrir nokkrum árum.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

ÞREYTT Á AÐ EYÐA OF MIKLUM TÍMA Í  AÐ REYNA AÐ TEMJA HÁRIÐ? 
VILT ÞÚ SLÉTT, GLANSANDI OG “FRIZZ” LAUST HÁR 

EINS  OG JENNIFER ANISTON? 
SALON REYKJAVÍK BÝÐUR UPP Á NÝJA NATURA KERATIN 

SLÉTTUNARMEÐFERÐ SEM GEFUR 
MJÚKT, SLÉTT, HEILBRIGÐT, FALLEGT OG GLANSANDI HÁR.
PANNTAÐU TÍMA Í FRÍA RÁÐGJÖF OG LEYFÐU OKKUR SÝNA 

ÞÉR HVAÐ VIÐ GETUM GERT FYRIR  ÞIG OG ÞITT HÁR  
 

SALON REYK JAVÍK

= 
 

VERTU VELKOMINN  
SALON REYKJAVÍK
GRANDAGARÐUR 5
1 0 1  R E Y K J A V Í K
SÍMI :    56 85  305
O P N U N A R T Í M A R
VIRKA DAGA:     8 - 18
LAUGARDAGA     9 - 13

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu
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Gamli stein bær inn Vest ur hús 
á bak lóð inni við Holts götu 41 
mun vænt an lega ganga í end ur
nýj un lífdaga. Reykja vík irborg 
hef ur fest kaup á bæn um fyr ir 
14 millj ón ir króna en borg in átti 
fyr ir helm ing húss ins sem hef ur 
ver ið frið að. Nokkr ar breyt ing ar 
hafa ver ið gerð ar á stein bæn
um í gegn um tíð ina og byggt við 
hann eða rétt ara sagt bygg ing
um hrófl að upp í kring um hann 
en stofn húss ins er nokk uð vel 
varð veitt ur. Nú stend ur til að 
koma ytra byrði húss ins í upp
runa legt horf og verð ur það síð
an boð ið til sölu sem íbúð ar hús. 

Vesturhúsvarbyggtárið1884
ogerhlutiaf tvöföldumsteinbæ,
StóraSeli, semvareinafhjáleig
umReykjavíkurogereinitvöfaldi
steinbærinn sem enn stendur.
Þarvarlengimyndarbýlimeðall
miklutúniogfyrirtaksútræði,en
talið er að þar hafi upphaflega
veriðselfráVík.Selsbæirnirvoru
alls fimmenaukStóraSelsstan
da enn Litla Sel og Jórunnarsel
aðVesturgötu61en Ívarsselvar
flutt í Árbæjarsafn. Til Selsbæj
annamárekjaelstubyggðvestast
í Vesturbænum og af þeim eru
dreginörnefniáþessumslóðum.

17 stein bæ ir standa enn
Steinbæir eru sérreykvísk

húsagerð sem varð til eftir að
mennhöfðulærtaðhöggvagrjót
til húsagerðar þegar Alþing
ishúsið var reist árið 1881. All
margir steinbæir voru byggðir í
Reykjavíkáárunum1880til1900

og voru það einkum tómthúsa
mennsemreistusérslík íbúðar
hús.Taliðeraðum130steinbæ
ir hafi verið byggðir í Reykjavík
á þessu tímabili, en samkvæmt
könnun Minjasafns Reykjavíkur
fráárinu2010standaenn17slíkir
steinbæir.

Gömlu Vest ur hús í
upp runa legt form

Holtsgata 41b eða Vesturhús hefur staðið autt á baklóðinni við
Holtsgötu41umárabilogniðurnýðslanekkilátíðásérstanda.Ennú
munverðabreytingáogbænumkomiðíupprunalegthorf.

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

Dr. Bronner 
stórkostlegu sápurnar.

Fyrir þig og þína og 
þvottavélina. Þú ræður.

NÚ Í STÓRU!

Viridan - vegan 
vítamín án “nastís.”

Hrein og ómenguð 
vítamín og bætiefni 
sem virka.

 ENGIN FYRIRSTAÐA!

Manduka jógadýnur af 
bestu gæðum!

Ferða- og heimadýnur. 
4 tegundir.

NÝ SENDING!

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

Skapandi 
síðsumar 

PRANCING LEOPARD: Gullfalleg 
föt sem hægt er að hreyfa sig í. 

360° lífræn, sterk og sann-
girnisvottuð.

ÞETTA ER FRAMTÍÐIN!
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Íbúasamtök Skerjafjarðar,
Prýðifélagið Skjöldur stendur
árlegafyrirveglegrihverfishátíð
ogfórhúnframsl.laugardag.

Mikið er um að vera þennan
dag íhverfinuoghefsthátíðiná
kassabílarallýfyrirbörninenmik
ill undirbúningurerhjábörnun
um fyrirþaðogerbyrjaðsnem
masumarsáaðhannaKassabíl
anaogprufukeyraþáfyrirrallýið.
Börninskemmtusérsvoívegleg
umhoppuköstulumsemvarkom
iðuppviðSkógarrólóoggrillaðar
voru pylsur sem börnin renndu
niðurmeðbestu lyst.Umkvöld
ið var svo skemmtun og grillað
og mikið sungið. Sú hefð hefur
skapastaðverðlauneruveittfyr
irbest skreyttaborðiðogbestu
bernaisesósuna.

HverfishátíðíSkerjafirði

Kassabílarallýfyrrumdaginn.

SigríðurRagnaSigurðardóttirog
FrostiHeimisson.

HebaHelgadóttir,DagurFróðiKristjánsson,BrynjaHalldórsdóttirog
StefnirKristjánsson.

IngibjörgH.Valsdóttir,HebaHelgadóttirogMartaGuðjónsdóttir.

ÓlafurKarlNielsen,fuglafræð
ingur hjá Náttúrufræðistofnun
Íslandssegiraðendureigaveru
legaerfitt uppdráttar áReykja
víkurtjörnogljóstaðflestarand
artegundirmunideyjaútefekk
ertverðiaðgert.

Sex andartegundir verpa á
Tjörninnienþaraferuþrjárvið
það að deyja út; duggönd, gar
gönd og æður. Ástæðurnar
eru margar, til dæmis afrán frá
hrafni og köttum, mávar gleypa
síðan unga, varpland skreppur
saman í Vatnsmýrinni og svo
er fæðuskortur og samkeppni
við aðgangsharða mávana erf

ið. Gleðitíðindin eru þó þau að
urtöndhefurorpiðáTjörninnien
þaðer í fyrstasinnsemþaðger
ist.Húnerþóárlegurgesturþar
að vetrartíma. Ólafur Karl segir
þó að helstu gleðitíðindin séu
þauaðborgaryfirvöldhafilátiðaf
afskiptaleysisstefnusinni íþess
ummálumenhúnmyndigangaaf
þessu fuglalífi dauðu.Þessinýja
stefna birtist til dæmis í því að
þrjátíu æðarungum var sleppt í
Vatnsmýrinni í sumaroger fæði
komiðtilþeirranú,þóttmarkmið
iðséaðþeirlifisemvilltirfuglarí
framtíðinni.

Endurnarhverfa
verðiekkertaðgert

EndurviðTjarnarbakkann.Erþeimaðfækkaeðahverfaþæralveger
áhyggjuefni.

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða



„Hugmyndin að því að opna
kaffihús hér vaknaði einhverju
sinniþegarégátti leið íapótek
iðog sáhversuplássiðvar illa
nýtt.ViðPéturfórumsvoáfund
forráðamannaþessogviðruðum
þessahugmyndokkarogút frá
þvívarákveðiðað skiptapláss
inu upp,“ segir Gísli Marteinn
Baldursson sjónvarpsmaður og
fyrrumborgarfulltrúiþegar tíð
indamaður hitti hann og Pétur
Hafliða Marteinsson athafna
mann og fyrrum knattspyrnu
mannástéttinnifyrirutangamla
Vesturbæjarapótekið á dögun
um. „Hér er ekkert nema iðn
aðarmennog rykþannigaðþú
verðuraðkomaogfábetrakaffi
þegarviðerumbúniraðopna“
sagðiPéturenMargrétMarteins
dóttir, systir hans og góðkunn
fréttakonaafRÚVmunstanda í
stafniánýjukaffihúsisembráð
lega verður opnað í hluta hús
næðisins þar sem Vesturbæjar
apótek var frá því á sjötta ára
tugnum. „Margrét systir verður
vertinn og andlit staðarins,“
segirPétur.

ÞeirGísliMarteinogPétureru
báðirBreiðhyltingarenhafa fyr
ir löngu færtsigvesturábóginn
og búa á Melunum. Með þessu
framtakieruþeiraðaukaennvið
það sem einkenna mun miðjuna
á Melunum. Nútímalegt kaffihús
beintámótiVesturbæjarlaugog
Melabúðinni. „Okkur hefur lengi
fundist vanta kaffihús í Vest
urbæinn. Kaffi Tár er reyndar í
Þjóðminjasafninu en er aðeins í
útjaðri þessarar melamiðju sem
oft er talað um og síðan er það
baraháskólakaffihúsiðeðaHáma
ogNorrænahúsiðút íVatnsmýri.
Það hefur enginn ráðist í þetta
áðurþannigaðokkur fannst tími
kominntilþessaðdrífaíþví,“seg
ir Pétur. Gísli Marteinn segir að
kaffihúsafþessarigerð rýmivel
við þá þróun sem er að verða í
skipulagsmálum.„Fólkvillfámeiri
nærþjónustu inn íhverfinogvið
hér á Melunum stöndum nokk
uðvelaðvígiíþvíefnimiðaðvið
marga aðra. Í nýja aðalskipulag
inu fyrirReykjavíkereittafmeg
inmarkmiðunumaðgerahverfin
sjálfbærariog fólkgetisinnt fleiri
erindum sínum innanhverfis en
nú er. Það gerir búsvæðin líka
öruggariaðógleymdumsparnaði
ogbetraandrúmslofti semhlýst
afminnibílaumferð.“

Barnafólk,háskólafólk,
laugargestirogallirhinir

Þeir Gísli Marteinn og Pétur
Hafliðihyggjasthafa langanopn
unardag.Byrjasnemmaámorgn
ana og hafa opið til klukkan 10
eðahugsanlega11ákvöldin.Þeir
takaskýrt framaðþrátt fyrirvín
veitingaleyfi þá eigi þetta ekki
að breytst í bar á kvöldin. „Við
ætlum ekki að reka þetta sem
kaffihús á daginn og hverfiskrá
á kvöldin. Það er alveg öruggt.
Viðviljumallsekkiaðþessistarf
semiskapiónæðifyriríbúanahér
umhverfisokkurheldurástaður
innþvertámótiaðverðaþeimtil
ánægjuogaukalífsgæðiallrasem
búa hér í grenndinni.“ Þeir ætla
séraðbúa tilmorgunstemningu
þarsemáhugasamirogárrisulir
Vesturbæingar og aðri geti hist
yfir kaffi áður en þeir halda til
vinnu. „Þeir sem fara snemma í
Vesturbæjarlaugina geta síð
an labbað yfir til okkar og feng
iðkaffi og nýbakað eftir sundið.
Svoerlíkafólksemvillekkiþurfa
aðfaraúrhverfinuþóttþaðlangi
í kaffisopa og hitta annað fólk,“
segirPétur.

Margirvildudragaúr
hraðaáHofsvallagötu

„Svoerlíkaungtfólkmeðbörn.
Eftilvillfólkífæðingarorlofiogaf
hverjuáþaðekkiaðgetafariðút
meðkrílinsínoghittannað fólk
og önnur lítil kríli,“ heldur Gísli
Marteinnáfram.„Viðþaðmásvo
bætaaðháskólasamfélagiðerhér
ígrenndinni.Háskóli Íslandshef
urafnotaf tveimurhúsumhér í
næstanágrenni.HúsinuviðNes
hagannsem lengihýstiMenning
armiðstöðBandaríkjannaogsvo
HagasemoftvarkenntviðCoca
ColaþvíVífilfellvarþar tilhúsa
–fyrstmeðallastarfsemisínaen
síðar skrifstofu. Núer líkabúið
að lagasvæðið íkringumVestur
bæjarlaugina,geratorgoggöngu
stígaþannigaðþaðerorðiðmun
betraútivistarsvæði,“ segirGísli
Marteinn. Hofsvallagataner vin
sæltumræðuefni íVesturbænum
ogeinkumáMelunum.„Núhefur
verið ákveðið að bíða með frek
ari breytingar á henni til næsta
sumars og undirbúa þær betur.
En hvað sem fólk vill segja um
götunaogþærframkvæmdirsem
unnar voru á síðasta ári þá má

heldurekkigleymaþvíaðmarg
ir íbúar ínágrenninuvorubúnir
að láta í ljós óskir um að dreg
iðyrðiúrumferðahraðaumgöt
una. Um þá útfærslu sem unnið
vareftir í fyrramáauðvitaðdeila
enætlunin er aðendurgera göt
unaallaánæstuárum.Viðerum
þess fullvissiraðsú framkvæmd
mungeragötunaennbetri fyrir
hverfið,umferðahraðaverðihald
ið niðri, gatan verði fallegri og
aðgengi aðMelabúðinni,Vestur
bæjarlauginni,apótekinuogokkur
verðibetra.“

Orðssporiðfrámannitil
manns

Enkaffihúsiðsjálft.Morgunkaffi
enekkikrá.„Jáþaðerrétt,“segir
Pétur. „Við verðum með kokk á
staðnumogætlunineraðgaldra
fram ljúfar veitingar í hádeginu
og á kvöldin. Við verðum með
létttari rétti í hádeginu en bjóð
um upp á einfaldan en metnað
arfullan matseðil á kvöldin. Við
ætlumaðrekaþettaálífrænniog
umhverfisvænnistefnuogkaupa

beint frábýli einsoghægtverð
ur. Við búum öll hér í nágrenn
inusvoþettaverðuralveg í tún
inuheima.Framkvæmdirnarhafa
gengiðvel,enkannskiekkertmjög
hratt,“ bætir Gísli Marteinn við
brosandi, „enviðhöfumveriðað
vinna þetta að miklu leyti sjálf.
Við erum kannski ekki vönustu
verkamennirnir en foreldrar og
fjölskyldurhafaveriðduglegvið
aðhjálpasvoogvinirogkunningj
ar.Apótekarinnhefurveriðótrú

lega skilningsríkur en apótekinu
var lokaðmeðanábreytignunum
hefur staðiðogallt innréttaðað
nýju.Viðvonumsttilaðgetaopn
aðuppúrnæstumánaðamótum
ogmarkaðssetninginverðureink
umígegnumfastaoggóðakúnna.
Orðsporið verður að berast frá
manni til manns. Góðir hlutir
spyrjasthrattút íVesturbænum,
enda fólk hér jákvætt með ein
dæmum!“
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LangþráðKaffihús
Vesturbæjaraðopna

Þar sem fólk gat áður sótt lyfin sín verður brátt opnað Kaffihús
Vesturbæjar. Lyfin verða þó ekki langt undan því apótekið fæst
ist aðeins um set og verður opnað á nsætu dögum í norðurenda
hússinns.Ínæstudyrumviðgamlainnganginn.

S. 562 9292

S. 562 9292

Átt þú gamalt hús sem þarf 
að gera við - hvar á að byrja?

HÚSVERNDARSTOFA

Ókeypis ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga kl. 15 - 17 
og á sama tíma í síma 411 6333.

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa.
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Mikiðhefurveriðumaðvera
hjá Dansskóla Birnu Björns. Á
síðustuönnvarhinárlegadan
skeppniDansfáriðhaldiðenyfir
100 nemendur tóku þátt. Nem
endasýningar skólans voru í
Borgarleikhúsinuogþemaðvar
Ævintýri. Allir nemendur tóku
þáttíþessarifögruogglæsilegu
sýningu.

Sögumaður sýningarinnar var
Selma Björnsdóttir og má segja
aðþettahafiveriðmikil leikhús
upplifunfyrirgestiognemendur.
Birna fór í Eurovision með Pol
lapönk og sá um sviðshreyfing
arþeirraásviðinu íKaupmanna

höfn. Þann 17. júní voru margir
nemendur skólans að dansa á
stóra sviðinu á Arnarhóli. Þeir
dönsuðum.a.meðGunnaogFel
ix. Nemendur og kennarar skól
ans tóku þátt í Ball out of hell
stórtónleikum í Hörpu. Núna í
haust opnaði skólinn glæsilega
nýja vefsíðu. Þar má sjá myndir
úr starfi, upplýsingar um dans
námið, kennarara, stundarskrá
ofl skemmtilegt.Ádöfinniersíð
andansworkshop–Hrekkjavöku
vika–jólasýning–danskeppniog
margtfleiraskemmtilegt.

Mikiðaðgerahjá
DansskólaBirnuBjörns

Gerter ráð fyrirmiklum fjár
festingum í byggingum í Mið
borg Reykjavíkur á næstunni.
Rætt er um tölur frá um 70
milljörðum króna upp í allt að
100milljarða í því efni.Miklar
framkvæmdir eru fyrirhugað
aráHörpureitnumsemermeð
stærstubyggingasvæðunumþar
sem framkvæmdireru fyrirhug
aðarenframkvæmdirerueinnig
fyrirhugaðarvíðar.

Þettaernýþróun íbyggingar
málum þar sem gert er ráð fyr
ir minni framkvæmdum í ytri
hlutumborgarinnarogá jöðrum
hennar en framkvæmdir hafa
einkum einkennst af byggingum
þar á undanförnum árum. Nú
þegarerhafinvinnaaðundirbún
ingi stórra verkefna á miðborg
arsvæðinuogætlunineraðend
urhannaogbyggja fleri reitiupp
eða á næstu árum. Gera verður
ráð fyrir að miðborg Reykjavík
urtakimiklumbreytingumvegna
tugmilljarða fjárfestingar í íbúð
um og hótelum á næstu árum.
Einnig er ljóst að spenna getur
myndast ábyggingarmarkaði og
umræddar stórframkvæmdirþví
haft áhrif á byggingarkostnað á
öðrum svæðum á höfuðborgar
svæðinuog jafnvelvíðarogein
nig á vinnumarkaðinn þar sem
skortur er að verða á sérhæfðu
byggingarfólki.Áárunumeftirsíð
ustu aldamót og fram til ársins

2007streymduerlendirbygginga
og verkamenn hingað til lands í
leit að vinnu sem vissulega var
auðfengin.Spurningerumhvort
súsagaeigieftiraðendurtakasig
að einhverju leyti. Tvennt gæti
þódregiðúrþví.Annarsvegarer
erfitt að fá húnsæði fyrir erlent
vinnuafl sem stendur og gjald
eyrishöft gera erlendu starfs
fólki erfitt um vik að flytja laun

tilheimalandssínsþarsemþau
yrðugreidd í íslenskumkrónum.
Hvort þetta á eftir að hafa áhrif
á framkvæmdagleðina eða drei
fa framkvæmdum á lengri tíma
enáætlanirgeraráð fyrirverður
framtíðinaðleiðaíljós.

Miklarfjárfestingar
íMiðborginni

MiklarframkvæmdirerufyrirhugaðaráHörpureitnum.

Birna með strákunum í Pollapönk fyrir Kaupmannahafnarferðina á
liðnuvori.

Grilluð 
kjúklingaspjót 
satay
1 kg kjúklingalundir eða bringur 
skornar niður.
Látið marinerast í 100 ml  af 
kókosmjólk og 1 msk turmerik 
í a.m.k. klukkustund.
Gott er að láta spjótin / 
grillpinnana liggja í vatni áður 
en kjúklingurinn er þræddur 
upp á þau.

Satay sósa – 
hægt að gera fyrirfram og hita 
upp áður en borið er fram

150 g hnetusmjör
1 msk soya sósa
1 msk sykur
1 tsk chilliflögur
1 tsk ferskt engifer smátt saxað
1 tsk hvítlaukur smátt saxaður
1 tsk fiskisósa
150 ml kókosmjólk
Safi úr einni límónu
Allt hráefni er sett í pott hitað að 
suðu og látið malla við miðlungs 
hita þar til sósan er farin að 
þykkna, u.þ.b. 10 mín.
Borið fram með hrísgrjónum og 
fersku salati

Uppskrift fyrir 4

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:

Mamma Piccini rauðvín – 75 cl 
– 1.590 kr – 
Ítalía / Toskana 
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt, ferskt, 
miðlungstannín. Skógar ber, lyng, vanilla.

Mamma Piccini hvítvín – 75 cl 
– 1.590 kr – 
Ítalía / Toskana 
Sítrónugult. Létt fylling, þurrt, ferskt. 
Ljós ávöxtur, sítrus, steinefni.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:



K R - i n g a r  t i l  h a m i n g j u  m e ð
b i k a r m e i s t a r a t i t i l i n n  2 0 1 4

Ljósmyndastofa 
Erlings 

erling.is 
Sími 552-0624

NESSKIP

Vesturbæjarútibú við Hagatorg
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Sumarferðirflytja
íÖrfirisey

S u m a r 
ferðir fluttu
s t a r f s s t ö ð
og söluskrif
stofu sína úr
Hlíðasmára í
Kópavogi út í
Örfirsey fyr
ir nokkru og
er starfsemin
nú rekin frá
Fiskislóð 31.
E in hver j um
kann að finn
ast nýja staðsetningin furðu
leg og telja að ferðaskrifstofa
þurfiaðverameiraíalfaraleið.
„Sannleikurinn er sá að fjöldi
fólks á leið um Fiskislóðina á
hverjum degi. Stórar verslanir
ogfjölmörgönnurfyrirtækieru
staðsett í þessu nýja miðbæjar
umhverfi vestast í Vesturbæn
um segir Kristbjörg Kristjáns
dóttir vörumerkjastjóri Sumar
ferða. 

Krist björg seg ir gam an að 
vera kom in í Vest ur bæ inn og 
vera á því öfl uga at hafna svæði 
sem búið sé að byggja upp við 
Fiski slóð ina og í Örf irs ey allri. 
„Hér eru stór ar mat vöru versl an
ir, sér versl an ir af ýms um toga, 
veit inga starf semi, söfn og öfl ug 
menn ing ar starf semi hef ur skot
ið rót um í gömlu ver búð un um 
ör skammt frá okk ur. Stað setn
ing in háir okk ur því alls ekki 
neitt. Ég held að hún hafi frem ur 
já kvæð áhrif á við skipta vin ina 
en nei kvæð. Ég finn það þeg ar 
fólk kem ur hing að til skrafs og 
ráða gerða, við erum líka út við 
sjó inn og út sýn ið dá sama legt. 
Sal an hjá okk ur fer að miklu leyti 
fram í gegn um net ið. Við leggj
um mikla áherslu á það sem oft 
er köll uð um búða laus þjón usta 
en þar eru þætt ir á borð við 
skil virka þjón ustu, fram leiðni 
starfs fólks og áreið an leg ar flug
á ætl an ir sett ir í önd vegi. Þessi 
vinnu og við skipta máti hent ar 
við skipta vin um okk ar vel auk 
þess að með upp lýs inga og 
sam skipta tækni nú tím ans hef
ur okk ur tek ist að inn leiða stór
fellda verð lækk un á hefð bundn
um sum ar leyf is ferð um. Í ann an 
stað mun sá tíma sparn að ur sem 
ávinnst með breytt um starfs að
ferð um nýt ast til þess að fylgj ast 
enn bet ur með þeim ónýttu tæki

fær um sem stöðugt eru að bjóð
ast víða um heim.“

Fólkhelduráframað
koma

Krist björg seg ir að þrátt fyr
ir þess ar breyt ing ar á starfs
um hverf inu haldi fólk áfram að 
koma á sölu skrif stof una. „Það 
kem ur til þess að spyrj ast fyr
ir, kynna sér ferða mögu leik
ana sem eru í boði og til þess 
að spjalla. Marg ir koma aft ur og 
aft ur – eru orðn ir fastakúnn ar 
ef svo má segja og á það ekki 
síst um fólk sem kýs að fara til 
suð rænna landa oft kall aðra sól
ar landa til þess að njóta veð ur
blíðu og ró leg heita. Svo er líka 
mik ið hringt hing að til þess að 
spyrj ast fyr ir og kynna sér hvað 
er í boði. Við leggj um mik ið upp 
úr því að þekkja okk ar við skipta
vini og veita þeim góða þjón
ustu. Mynda keppni Sum ar ferða 
á face book er gott dæmi um það. 
En í þeim leik hvetj um við við
skipta vini okk ar til að senda okk
ur ábend ing ar og fal lega mynd 
úr ferð inni sinni sem við get um 
bætt í mynda albúm Sum ar ferða. 
Mynda keppn ina má finna á face
book síðu Sum ar ferða sem og á 
vef síð unni www.sum ar ferd ir.is.

Tvöflugívikutilkanarí
ogTenerifeívetur

En hvað er eink um ver ið að 
selja þessa dag ana? „Við leggj
um okk ur fram við að höfða til 
sem flestra og á sumr in og haus

tin bjóð um upp á ferð ir til Mið
jarð ar hafs ins á fal leg ar strend
ur  víða á Spáni og á Marmar is á 
Tyrk landi. Ferð irn ar okk ar henta 
fólki á öll um aldri og ekki síst 
fjöl skyldu fólki. Í vet ur ætl um við 
að leggja áherslu á Tenerife og 
Gran Kan ari sem oft ast eru kall
að ar Kanarí eyj ar í dag legu tali,“ 
seg ir Krist björg. „Fólk er þeg ar 
far ið að bóka og kaupa ferð ir fyr
ir vet ur inn svo mun um við að 
fljúga tvisvar í viku til Kanarí eyja 
frá og með miðj um jan ú ar mán
uði. Síð asta vet ur buðu Sum
ar ferð ir á Tenerife enn nýj ung 
þeg ar gisti samn ing ar voru gerð ir 
við hót el í höf uð borg inni Santa 
Cruz ann ars veg ar og Puerto de 
la cruz hins veg ar. Báð ir þess ir 
áfanga stað ir eru á norð ur hluta 
eyj unn ar og er skemmti leg við
bót sem eyk ur á fjöl breytn ina. 
Svo meg um við ekki gleyma 
„heldri borg ara ferð un um“ okk
ar sem farn ar eru haust og vor 
í far ar stjórn Jenný ar Ólafs dótt
ur. Við höf um ver ið svo lánsöm 
með þess ar ferð ir og þær svo 
vel heppn að ar að fólk fer ár eft ir 
ár með Jenný sem er ein stak
ur far ar stjóri. Það eru um 150 
manns að fara núna í sept em ber 
og ferð in löngu upp seld.“ Krist
björg seg ir mikla og vax andi 
þörf fyr ir slík ar ferð ir. „Þessi 
góði þjóð fé lags hóp ur er að stæk
ka og fólk sem er margt hvert 
vant að ferð ast nýt ur fé lag s kap 
hvors ann ars og finnst nota
legt að dvelja um tíma í hlýju 
um hverfi og góðu yf ir læti.“

Sumarferðir eru fluttar að Fiskislóð 31.

Krist björg 
Krist jáns dótt ir 
vöru merkja stjóri 
Sum ar ferða.

Nesstofa
- Hús og saga -

Ný sýning í Nesstofu sem fjallar 
um húsið og landlæknisembættið

 sem stofnað var árið 1760.

Opið daglega frá 
14. júní - 31. ágúst

kl. 13-17.

Nesstofa er hluti af húsasafni
Þjóðminjasafns Íslands. 

Nánari upplýsingar:
í síma 595 9100 eða 530 2200

www.thjodminjasafn.is

Skráning á 
www.myndlistaskolinn.is

og í síma: 551 1990

ALMENN NÁMSKEIÐ:

TEIKNING

MÁLUN

KERAMIK

ÝMIS NÁMSKEIÐ

NÁMSKEIÐ FYRIR BÖRN OG  
UNGT FÓLK:

4 - 5 ÁRA

6 - 9 ÁRA   í JL-húsinu og Miðbergi, Breiðholti

8 - 12 ÁRA 

10 - 12 ÁRA í JL-húsinu og Miðbergi, Breiðholti

13 - 16 ÁRA

Málun 1 
Málun 2
Málun 3 
Málun framhald

Frjáls málun
Vatnslitun
Vatnslitun og teikning

Teikning 1   
Teikning 2

Módelteikning
Módelteikning, framhald

Leirkerarennsla
Leirmótun og rennsla

Gifsmótagerð

Litaskynjun
Gróðurhús hugmyndanna
Íslensk listasaga

Textílteiknun
Silkiþrykk / textílþrykk

Myndlist  þriðjudaga / föstudaga / laugardaga

Myndlist  mánudaga / þriðjudaga / miðvikudaga  
	 	 fimmtudaga	/	föstudaga	/	laugardaga

Leirrennsla og mótun Leirrennsla og skúlptúr

Teikning - málun - grafík
Teiknileikni
Myndlist

Videó	og	hreyfimyndagerð
Myndasögur

Teikning - málun - grafík
Teikning

Vöruhönnun og leir
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20% FRAMHALDSSKÓLAAFSLÁTTUR 
NÁMSKEIÐIN ERU STYRKHÆF HJÁ FLESTUM STÉTTARFÉLÖGUM

KVÖLD- OG MORGUNTÍMAR
KENNSLA HEFST 10. SEPTEMBER

KENNSLA HEFST 12. SEPTEMBER



OPNUNARTÍMAR
08.00–22.00 VIRKA DAGA  /  10.00–22.00 HELGAR
lyfogheilsa.is

JL-húsinu

Ekki bíða lengur – komdu í heilsumælingu!

Við mælum: Blóðþrýsting
   Blóðsykur
   Blóðfitu
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Til hamingju 
Vesturbæingar!
Þeim sem eru enn ekki búnir að jafna sig eftir 
að titillinn var í höfn er bent á heilsumælingu
sem Lyf & heilsa JL-húsinu bjóða upp á.
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Húsið Vesturgata 53b sem pabbi
keypti var gamalt rauttbárujárnsklætt
timburhús,hæst ímiðjunnimeð tveim
urviðbyggingumsitthvorummeginvið
aðalhúsið. Þar voru í raun þrjár íbúð
ir, kjallari og önnur viðbyggingin gat
veriðhvað semvar, geymslaeða skrif
stofa.Þettavaransimikilbreytinghjá
okkur aðkomaúrnýjuhúsi í eldgam
alt,þarþurftisvosannarlegaaðtakatil
hendinni.

Við systk in in vor um nú mis spennt fyr
ir þess um flutn ing um. Ég var ánægð ust 
og festi strax ræt ur, enda hafði ég ekki 
tengst Skipa sund inu neitt sér stak lega, 
sem þau höfðu aft ur á móti gert. Þeg
ar við flutt um vor um við syst urn ar með 
rauða hunda og þurft um að vera inni og 
ég man enn þá hvað það var erfitt, því 
okk ur lang aði svo að kanna um hverf
ið strax og vor um svo for vitn ar að sjá 
að stæð ur þarna. Eft ir á að hyggja hafa 
þess ir flutn ing ar samt ver ið erf ið ir fyr ir 
mömmu því þrengsl in voru mik il, þótt í 
heild ina væru marg ar vist ar ver ur, enda 
voru þær nær strax fyllt ar af fólki. Í hús
inu voru sam tals átta börn hjá þrem ur 
fjöl skyld um. Fyr ir utan okk ur í vest ur
enda var ein stæð móð ir með barn á efri 
hæð í mið hús inu, ásamt afa og ráðs konu 
og á neðri hæð inni var ein stæð móð ir 
með fjög ur börn. 

Margirkrakkar
Allt í kring um okk ur voru marg ir krakk

ar, við Rán ar götu, Fram nes veg og Vest
ur götu. Þarna eign að ist mað ur góða leik
fé laga. Við vor um mjög mik ið í alls kon ar 
bolta leikj um. Fór um í Yfir við skúr inn 
á Fram nes vegi 1 og í Fall in spýt an. Eins 
var stund um far ið í Hlaup ið í skarð ið, 
Bimbambimbam, bimbirimbirimbam, 
snúsnú og svo í ýmsa elt inga leiki á vor in, 
sumr in og haustin, en á vet urna vor um 
við meira inni við eða í snjó bolta leik þeg
ar þannig viðr aði.

Okk ur krökk un um þótti mjög gam an 
að ganga út í Örfiris ey til að leika okk ur 

þar. Þá tók um við með teppi og nesti, 
sem oft ast var gos flaska full að mjólk með 
kork tappa og brauð eða kex með. Þarna 
gát um við dval ið lengi við leiki eða ver ið 
að horfa á skip in koma og fara eða bara 
að glápt á karl ana vinna við neta við gerð ir 
eða að beita.

Reynd ar var ég á tíma bili með skóla
hald heima hjá Mjöll Snæs dótt ur sem 
bjó þá á Selja vegi og er yngri en ég. Þar 
vor um við kenn ari og einn nem andi og 
héld um mjög al var legt skóla hald með 
til heyr andi kennslu stund um og fræðslu 
og einnig með frí mín út um og nest is tíma. 
Ekki mátti held ur gleyma að gefa nem and
an um lýsi stöflu dag lega. Ég man nú ekki 
hve lengi við héld um þetta út, en höfð um 
mikla ánægju af og líkt um eft ir al mennu 
skóla haldi eins og hægt var.

Rúnkabúðogmötuneyti
Fyrstu árin okk ar á Vest ur götu voru 

tvö lít il stein hús gegnt hús inu, auk þess 
var og er stein bær á horni Vest ur götu 
og Bakka stígs. Í fyrst nefnda hús inu hafði 
með al ann ars Run ólf ur Ívars son eða 
„Rúnki“ eins og hann var kall að ur litla 
versl un, sem við krakk arn ir nefnd um 
„Rún ka búð,“ þar sem allt milli him ins og 
jarð ar fékkst. Hann var geysi vin sæll kaup
mað ur á horn inu, hæg lát ur og lið leg ur í 
við skipt um og vissi trú lega allt um alla í 
hverf inu. Hjá hon um var hálf gert fé lags
heim ili, þótt húsa kynn in væru af skap
lega lít il. Hann flutti síð an versl un ina árið 
1959 á Fram nes veg  og nefndi hana Veg
ur inn, þeg ar litla stein hús ið var rif ið og 
far ið var að byggja hús ið sem nú stend
ur á Vest ur götu 52. Í hin um síð ar nefndu 
hús un um voru svoköll uð mötu neyti, sem 
voru mjög al geng á þess um tíma. Þarna 
bjuggu kon ur sem unnu fyr ir sér með 
því að hafa kost gang ara svo það var all
taf heil mik il um ferð af fólki um göt una. Í 
mín um aug um voru þetta mest ein stæð ir 
sér visku leg ir karl ar sem keyptu mat inn 
hjá þeim og marg ir komu jafn vel tvisvar á 
dag, í há deg is og kvöld mat og fengu sum
ir nesti með sér fyr ir kaffi tím ann og morg
un mat inn. Ég kynnt ist eng um þeirra neitt 
að ráði, en tók samt eft ir þeim, því þeir 
settu svip sinn á um hverf ið. Hitt stein hús
ið vék svo síð ar fyr ir við bót ar blokk ar
bygg ingu á þess um stað.

Íbúðabyggðogatvinnusvæði
Vest ur gat an og næsta ná grenni var 

mjög mann margt á þess um tíma enda bjó 
fólk miklu þrengra en í dag. Ann að var 
ein kenn andi fyr ir um hverf ið að það var 
ekki bara íbúa byggð, held ur líka at vinnu
svæði. Þarna var Vél smiðj an Héð inn á 
Selja veg in um með marga í vinnu og svo 
Hrað frysti stöð in í Reykja vík fyr ir neð an 
Mýr ar götu á móts við Selja veg inn og Dan
í els slipp ur fyr ir neð an Mýr ar götu á móts 
við Bakka stíg inn og allt þetta skap aði 
um ferð fólks.

Snemmaaðvinna
Við hlið okk ur á Vest ur götu 53 bjó Ólaf

ur Guð munds son með Gunn hildi konu 
sinni og einnig bjó þar syst ir henn ar 
Stein gerð ur. Hann átti og rak Efna laug 
Vest ur bæj ar í lágri og langri bygg ingu 
sem var bak við hús ið og snéri gafl in um 
inn á okk ar lóð. Þarna var ég mjög oft 
að sýsla og kynnt ist mörgu góðu fólki 
sem vann þar. Mér er minn is stæð ust hún 
Kalla, sem leyfði mér að vinna hjá sér 
við að hreinsa buxna vasa í þar til gerðri 
vél. Þarna stóð ég keik við vél ina og hélt 
buxna vas an um að burst an um og fannst 
ég feikna dug leg að vera að vinna við vél
ar og hugs aði að svona væri að vera full
orð in.

Í raun og veru fór ég óvenju snemma 
að vinna, því ég fór í fyrsta barna gæslu
starf ið sjö ára og var það við Haga mel, en 
móð ir in átti ræt ur við Fram nes veg inn og 
tengd ist Wolf gang vini mín um. Þarna var 
ég að passa heima lít inn dreng í tvoþrjá 
klukku tíma í einu nokkrum sinn um í viku. 
Ég kunni starf inu mjög vel, ekki skemmdi 
fyr ir að þeg ar bróð ir minn var fermd ur 
gat ég sjálf keypt mér fín an spari kjól í 
Kjóla búð inni Eros við Hafn ar stræti, en 
mamma fór með mér að velja hann.

Ég tók að mér ann að barn fóstru starf 
eitt sum ar ið en það var í nýju blokk inni á 
móti og þar pass aði ég stúlku, Krist ínu að 
nafni, en ann að for eldr ið var frá Am er íku. 
For eldr arn ir reynd ust mér vel og það var 
mik ið fjör á staðn um. Þarna kynnt ist ég 

ýmsu nýju eins og partý haldi og fram hjá
haldi sem leiddi til skiln að ar. Ég gleymi 
ekki hvað mér fannst margt fram andi hjá 
þeim bæði í heim il is haldi og hegð un og í 
minn ing unni finnst mér eins og þau hafi 
haft vinnu konu ein hvern hluta af vik unni. 
Það var nokk uð öðru vísi heim il is hald en 
í hús inu á móti, en allt sem mað ur upp
lif ir mót ar mann á einn eða ann an hátt 
og ger ir mann að þeirri mann eskju sem 
mað ur er.

PorgyogBess
Í þessu sama húsi bjó um tíma leik fé

lagi minn, Þor björg, sem var dótt ir Björns 
Ólafs son ar og Kol brún ar. Ég gleymi ekki 
þeg ar hún gaf mér páfa gaukap ar, sem 

Bernskuminningar úr Vesturbænum

Vesturgatanergatanmín

Tólf ára bekk ur I 1960-1961 í Mela skóla. Hild ur er þriðja frá vinstri í sitj andi röð 
fremst.

Handofið veggteppi af Eyþóri Magnúsi 
Bæringssyni og Vesturgötu 53b unnið af 
Kolbrúnu Hlöðversdóttur árið 1980.

Árið 1953 flutt ist ég að Vest ur götu 53b fimm ára göm ul með for eldr um mín um, hjón un um Fjólu Jós efs
dótt ur heima vinn andi hús móð ur og Ey þóri Magn úsi Bær ings syni versl un ar manni og systk in um mín um, 
Sig tryggi Rós m ar og Þóreyju. Einnig flutti móð ur afi minn Jósef Þor steins son og ráðs kona hans Ingi björg 
Brands dótt ir með okk ur þang að. Ég er yngsta barn ið, fimm árum yngri en syst ir mín og sjö árum yngri 
en bróð ir minn. Þeg ar ég fædd ist leigðu for eldr arn ir litla íbúð á Rauð ar ár stíg, en við flutt um fljót lega að 
Skipa sundi 51 þar sem pabbi byggði hús, en varð alltaf að selja hverja hæð sem byggð ist til að geta hald ið 
áfram með hús ið og seldi síð an allt.

Fjóla Jósefsdóttir og Eyþór Magnús 
Bæringsson í borðstofunni á Vesturgötu 
53b árið 1966.

Leikfélagarnir Hulda, Bryndís og Hildur 
sitja á tröppum hússins þar sem Bryndís 
bjó við Framnesveg 7, sem er á horni 
Framnesvegar og Ránargötu.

Seg ir Hild ur G. Ey þórs dótt ir bóka safns fræð ing ur sem að þessu sinni rifj ar upp bernsk una fyr ir Vest ur bæj ar blað ið.
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hún hafði skírt Porgy og Bess eft ir sam nefnd um 
söng leik. Þótt þau lifðu nokk uð lengi breytti ég 
aldrei nafni þeirra. Í litlu íbúð inni okk ar í stóra 
hús inu fór nú frek ar mik ið fyr ir þess um fugl um, 
en mamma leyfði mér samt að hafa þá þótt mik
ið þyrfti að þrífa í kring um þá. Þarna í hús inu 
bjó líka Mar ía toll varð ar dótt ir sem gaf mér sitt 
servéttu safn sem varð til þess að ég átti stærsta 
safn ið í göt unni og naut þess þang að til áhuga
svið ið breytt ist og ég gaf safn ið frá mér. Ég safn aði 
líka leik ara mynd um og voru Gina Loll obrigida og 
Sophia Lor en upp á halds leikkon urn ar og átrún að
ar goð in.

Lengi vel var ég að send ast í búð ir fyr ir hana 
Steinu á Bakka stígn um og jafn vel að hjálpa henni 
að taka til. Það var gam an að ræða við hana og ég 
lærði ým is legt til hús halds hjá henni, sem varð 
mér til gagns síð ar á æv inni. Þeg ar ég hugsa til 
baka þá man ég eft ir svo mörgu fólki í ná grenn
inu sem ég kynnt ist ágæt lega. Þá kem ur mér í hug 
Ey borg Guð munds dótt ir sem var svo blíð og ljúf 
mann eskja. Hún gaf mér ógleym an leg an dúkku
hnífa p ara kassa frá út lönd um. Ég átti þessa gjöf 
lengi, þótt ég væri löngu hætt að leika mér með 
hana, því það var ekki á hverj um degi sem ég fékk 
eitt hvað á þess um tíma frá út lönd um. Eins eru 
mér minn is stæð hjón in, Val týr Pét urs son og kona 
hans, Her dís Vig fús dótt ir því inni hjá þeim var allt 
öðru vísi en inni hjá okk ur í horn hús inu. Kannski 
meira eins og er inni hjá mörgu fólki í dag, dá lít
ið eins og það sem kall að er skand in av ísk ur stíll, 
létt, ljóst og bjart, en líka jafn vel ein hvers kon ar 
naum hyggja nú tím ans, sem ég kunni auð vit að 
eng in skil á. Þessi þrjú síð ast nefndu bjuggu öll í 
háu stein húsi sem er sam byggt Vest ur götu 53. 
All ar upp lif an ir bæta við reynslu bank ann og gera 
það að verk um að heim ur inn opn ast æ meira fyr ir 
manni og mér finnst ég hafa lært heil ósköp af að 
kynn ast mörgu fólki í æsku, þótt að eins séu nefnd
ir fá ein ir hér.

Þvottadagar
Þeg ar ég var að al ast upp á Vest ur göt unni þá 

hafði mamma ákveðna þvotta daga. Þvott ur inn 
var soð inn í stór um þvotta potti og síð an var hann 
sett ur í þvotta vél og þar var hægt að vinda þvott
inn. Þvott ur inn var síð an hengd ur út til þerr is eða 
á snúr urn ar í þvotta hús inu og þeg ar hann var 
orð inn þurr þá not aði mamma rullu til að slétta 
þvott inn. 

Mér fannst þess ir þvotta dag ar skemmti leg ir 
því þá var oft eitt hvað fljót legt í mat inn eins og 
Ora fiski boll ur úr dós í karrýsósu. Það var upp á
halds mat ur inn minn á þess um tíma. Þá borð aði 
ég ekki tómatsósu því ég taldi að hún væri vond. 
Það var ekki fyrr en ég varð ung ling ur og að passa 
hjá frænku minni, að á borð var bor ið Spag het tí 
Bolognese, hakk með tómatsósu og spag hetti. Þá 
neydd ist ég til að láta mér hana til munns og vit ið 
menn mér fannst hún bara góð og hef síð an borð
að tómatsósu, eins og ekk ert væri. 

Það var fisk ur oft í mat inn á Vest ur göt unni og 
oft ast soð inn og bor inn fram með höms um og 
tólg, en stund um steikt ur upp úr raspi og eggj
um. Reynd ar fannst mér kar bún aði frá bært, en 
það voru hjá mömmu lamba læri sneið ar velt upp 
úr eggj um og raspi og bor ið fram með brún uð um 
kart öfl um, græn um baun um og rauð káli og ekki 
má gleyma heima til búnu rabar bara sult unni með. 
Þetta var spa ri mat ur í þá daga, en sem afar fáir 
elda í dag enda kannski ekki það hollasta. Ann
að var alltaf hjá okk ur, en það voru graut ar eða 
súp ur í eft ir mat, hrís grjóna graut ur, hafra graut ur 
með slátri, kakó súpa, sæt súpa, sveskju graut ur og 
að ógleymd um saga grjóna vell ingn um, sem mér 
fannst nú aldrei góð ur.

Dönsuðumoftásunnudögum
Við kunn um líka fjöl skyld an að skemmta okk ur 

sam an og það gerð um við með al ann ars með því 
að dansa sam an á stofu gólf inu eft ir dans tón list 
úr út varp inu. Þarna sveifl uð um við okk ur sam an 
í tjútti og jafn vel ræl og öðr um göml um döns um 
og svo var tvi stað af mikl um eld móð. Pabbi hafði 
byrj að snemma að dansa en hann sýndi viki vaki 
dans á al þing is há tíð inni á Þing völl um 1930. Hann 
var mesta dans fíflið og mamma smit að ist af áhuga 
hans, þannig að sam an voru þau öfl ugt danspar. 
Mér var sagt löngu síð ar að ná grann arn ir við Rán
ar göt una, fjöl skylda Magn ús ar Stein gríms son ar 
hafi oft horft á okk ur inn um stofu glugg ann og 
und rað sig á að för un um, en kannski líka ver ið 
dá lít ið hissa á upp á tæk inu. 

Við horfð um aldrei á Kana sjón varp ið og eign
uð umst ekki sjón varp fyrr en eft ir að ís lenska 
sjón varp ið hóf göngu sína enda fannst pabba það 
al gjör tíma eyðsla. Aft ur á móti hlust uð um við 
mjög oft sam an á leik rit í út varp inu.

Maggabúð
Þeg ar ég var 11 ára keypti pabbi versl un á 

Lauga vegi 134 og nefndi hana Magga búð en hann 
var alltaf kall að ur Maggi. Ég var ansi oft spurð 
„Hvort ég væri ekki dótt ir hans pabba míns.“ Hann 
fór að starfa sjálf stætt og var ein yrki í byrj un. Ég 
hjálp aði hon um oft og þurfti að leysa hann af, 

þeg ar hann varð að út rétta á opn un ar tíma og það 
rakst ekki á skóla tíma. Þetta var ný lendu vöru versl
un, en líka með vefn að ar vör ur. Þarna fannst mér 
ég vera ansi ábúð ar mik il og jafn framt bera mikla 
ábyrgð en lík aði mjög vel að vera búð ar kona. Ég 
er hrædd um að börn í dag væru ekki lát in vera 
svona ein í versl un, enda ekki hægt því heim ur inn 
er orð inn miklu grimmari og flókn ari en var á þess
um tíma. 

Reynd ar varð ég fyr ir óskemmti legri lífs reynslu 
þarna því ég sá þeg ar við skipta vin ur stal sokk um, 
nær fatn aði og fleiru og bar það há grát andi upp 
á kon una, sem neit aði al gjör lega. Ég vissi ekk ert 
hvað ég ætti að gera ann að en að hringja heim en 
þá svar aði eng in þar með an kon an var í búð inni. 
Mér hug kvæmd ist ekki að hringja í lög regl una 
enda var ég skelf ingu lost in og átti bágt með að 
jafna mig á þessu. Síð ar um dag inn kom kon an 
reynd ar aft ur og skil aði vör un um sem var miklu 
meira en það sem ég sá hana stela. Ég hef trú lega 
höfð að til ein hvers góðs í henni með við brögð um 
mín um, en um það get ég ekk ert vit að með vissu. 
Þetta hafði lík lega ein hver áhrif á mig til fram búð
ar, því ég hef ver ið fer lega þjóf hrædd og treysti 
ókunnu fólki ekk ert allt of vel.

ÁFramnesvegiogviðKaplaskjólsveg
Pabbi opn aði fleiri Magga búð ir. Eina nokkrum 

árum síð ar í bíl skúr við Út hlíð 7 og síð an í Vest
ur bæn um í kjall ara að Fram nes veg 19 og loks að 
Kapla skjóls vegi 43, sem hann rak til dauða dags 
2. sept em ber 1972. Ég var alltaf við loð andi versl
un ar rekst ur hans og vann þar flest sum ur og oft 
með skóla, en hann hafði líka starfs fólk. Ég sagði 
oft á þess um tíma að það væri merki legt að alltaf 
þeg ar væri skóla frí þá væru starfstúlk urn ar veik ar 
svo ég varð að vinna. Þetta er ábyggi lega ekki satt, 
þótt mér fynd ist þetta vera svona. Við bjugg um á 
Vest ur göt unni til árs ins 1969, en þá flutt um við að 
Reyni mel 78. Pabbi átti bíl í mjög skamm an tíma 
og því fór hann alltaf með strætó og það gerð um 
við öll. Þeg ar hann var ein göngu orð inn með eina 
versl un á Kapla skjóls vegi, þá tók hann oft kassa 
með sér í strætó með nauð synj um til heim il is ins. 
Eitt skip ið þá vatt sér að hon um ein kona í vagn in
um og spurði hvað er í kass an um?

Skóla ganga mín hófst í sjö ára bekk og auð vit að 
var ég í Mela skól an um. Þar var ég fyrst í bekk hjá 
Mart eini Skaft feld kenn ara. Hann var mik ið ljúf
menni, en eitt hvað veik ur svo skipt var um kenn
ara eft ir þriðja bekk. Þá kenndi Kjart an Þor gils son 
okk ur, bróð ir Helgu yf ir kenn ara. Hann var trú lega 
of góð ur og ró leg ur svo ekki gekk neitt sér stak lega 
vel hjá hon um að halda aga, þannig að í 12 ára 
bekk feng um við kven skör ung inn Magneu Hjálm
ars dótt ur og hélt hún okk ur vel við kennslu efn ið.

Þar sem Vest ur gat an er aust an meg in við Hring
braut ina þá til heyrði ég skóla hverfi „GaggóVest“ 
eða Gagn fræða skóla Vest ur bæj ar við Hring braut
ina og var þar tvö fyrstu árin í gagn fræða skóla. 
Þótt mér lík aði þar ágæt lega, þá urðu vin kon ur 
mín ar ör laga vald ar, þar sem þær áttu heima vest
an meg in við Hring braut ina og voru í Haga skóla. 
Þess vegna fór ég ein og tal aði við Björn Jóns son 
skóla stjóra og sótti fast eft ir að vera í sama skóla 
og vin kon urn ar. Hann tók mér vel og veitti und an
þágu þannig að ég fór í Hag skóla og var þar í þriðja 
og fjórða bekk í versl un ar deild þar sem að eins 
voru kvennem end ur.

Það var sér stak lega einn stað ur á Vest ur götu 
sem mér fannst fal leg ast ur, en það var á þeim 
punkti sem hægt var að sjá hús in með fram göt
unni og svo að eins haf ið og him in inn við end ann. 
Þar fannst mér heim ur inn vera óend an leg ur og 
ég hafa frelsi og mikla víð áttu sem átti vel við mig. 
Þetta er ekki leng ur hægt að sjá á sama máta eft ir 
að búið var að rífa nið ur Sel brekku og Sel vör ina, 
því þá var gat an beygð lít il lega og hús reist við 
enda göt unn ar sem skaga dá lít ið fram í hana.

Eng inn veit æv ina fyrr en öll er, svo kanns
ki á ég eft ir að enda þar sem ég byrj aði eða á 
Vest ur göt unni. Það væri mér ekki á móti skapi. 
Það yrði samt ekki í gamla hús inu því það var 
rif ið árið 1987.

Hildur G. Eyþórsdóttir stendur hér við handofna 
veggteppið Mengun eftir Sigrúnu Sverrisdóttur

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 

23.08.2014

í Borgarbókasafni

Verið velkomin!

Menningarnótt

Kl. 13-22
KLIPPILJÓÐ
Allir geta sýnt snilli sína í ljóðagerðinni! 

Kl. 13.30-15.30 
ÖRTÓNLEIKAR Í MIKILLI NÁND 
OG SAMDÆGURSLJÓÐ 
Tónleikar ólíkra tónlistarmanna á 15 mínútna 
fresti. Meðal listamanna eru: Markús, Kira 
Kira, Kött Grá Pjé, Benni Hemm Hemm, 
Magnús og Árni Grétar (Futuregrapher), 
Fríða og Smári úr Klassart og Just another 
snake cult. 
Á sama tíma lesa rithöfundar og ljóðskáld 
upp samdægursljóð og texta sína í bland við 
eldri verk. Þeir sem lesa upp eru m.a. Kristín 
Ómarsdóttir, Kristín Eiríksdóttir, Hermann 
Stefánsson, Skarphéðinn Bergþóruson, 
Magnús Björn Ólafsson og Atli Sigþórsson.

Kl. 15
TRÍÓ REYNIS SIGURÐSSONAR 
Tríóið leikur jazzaða tónlist úr ýmsum áttum, 
t.d. franska slagara, sænska alþýðutónlist og 
tónlist sem tengist Reykjavík og söngdans- 
bókum Suður- og Norður-Ameríku. 

Kl. 18
AFMÆLISSÝNING ÍSLENSKRAR GRAFÍKUR
Sýning í tilefni 45 ára afmælis félagsins 
verður opnuð. Verk um 30 listamanna verða 
á sýningunni, unnin með ýmsum aðferðum. 
Heiðursfélagi er Björg Þorsteinsdóttir og 
verða verk hennar í öndvegi.

Kl. 19.30 og 20.30
FÖNDUR
Föndur fyrir alla fjölskylduna. Leiðbeinandi 
verður Kristín Arngrímsdóttir myndlistar-
maður og rithöfundur.

Laugardag 23. ágúst kl. 13-22

Skólasetning 22. ágúst

Skólasetning Melaskóla er í skála skólans.

Kl. 9:00 Nemendur í 2. og 3.bekkur

Kl. 10:00 Nemendur í 4. og 5. bekk

Kl. 11:00 Nemendur í 6. og 7.bekk

Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá 
mánudaginn 25.ágúst 2014.

Nemendur í 1.bekk eru boðaðir í viðtöl ásamt 
foreldrum/forráðmönnum sínum dagana 22. og 
25. ágúst.  Kennsla hjá þeim hefst samkvæmt 
stundaskrá, þriðjudaginn 26.ágúst 2014.

Við hlökkum til að sjá ykkur, 
starfsfólk Melaskóla.

Skólasetning 
Melaskóla 2014
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Í til efni menn ing ar næt ur 
verð ur fjöl margt um að vera á 
veit inga hús inu Tapas barn um.  
Stað ur inn opn ar kl. 15 og fyr ir 
utan verð ur blússandi spænsk 
stemn ing frá 15 - 20, Spænsk ur 
sæl kera mark að ur, grill og veit-
inga sala og tón list.  

Fyrirsælkeraertilvaliðaðstop
paviðáSælkeramarkaðinumog
nælaséríspænsktgóðgæti;gæða
chorizopylsur fráBaronDelLei,
SerranoskinkuogManchecoost,
sykraðar möndlur og sælgæti.
Á boðstólnum verða líka með
al annars tapenare og hummus

Tapasbarsins,ólífurogsultaður
laukur.

Einnig munu meistarakokkar
Tapas barsins heilgrilla grís og
hægtverðuraðverslaveitingar,
t.d.grillspjótogtapassnittur.

Hljómsveitin Harmónía Sjarm
óníaspilardillandisuðræna tón
listkl.16og17.

Nánariupplýsingarerhægtað
nálgast á facebook síðu Tapas
barsins.

Spænskursælkera
markaður,grillog
suðræntónlist

MenningarnóttáTapasbarnum:
Ökum 

varlega!
Skólarnir

eru að 
byrja!

Ný og spennandi
gleraugnaverslun

á Skólavörðustíg 2.

Sjónmælingar - 511 2500Hringbraut 119
Sími: 55 44444



19VesturbæjarblaðiðÁGÚST 2014

www.kr.is

KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR vann Fram 2-0 í B-riðli 1. 
deild ar kvenna fyrir skömmu. 
Mar grét Mar ía Hólmars dótt ir 
skor aði bæði mörk in.

SigurinntryggðiKRefstasætið
íBriðliog sæti íundanúrslitum
þarsemKRingarmæta líkast til
HK/Víkingiíbyrjunseptember.

Margrét skoraði fyrra markið
eftirumhálftíma leik.Huldaátti
fínansprettupphægrikantinnog
sendiáMargréti semvarhægra
megin í vítateiginum. Margrét
snériávarnarmannogsendibolt

ann framhjámarkverðinumsem
komútámóti.

Tíu mínútum eftir leikhléið
settiMargrétseinnamarkið.Sig
rún Inga sendi boltann inn að
markinu í háum boga og virtist
sem hann ætlaði að detta undir
slánna. Markvörðurinn náði að
sláboltann frá,undirpressu frá
Sonju, en náði svo ekki valdi á
boltanum.

Boltinn féll fyrir Margréti sem
átti auðvelt verk með að setja
boltanníopiðmarkið.

KRstelpurnar
íundanúrslit

KR er bik ar meist ari í knattsyrnu árið 2014. 
Meist ara tit ill inn vannst eft ir sig ur á Kefla vík í 
úr slita leik á Laug ar dals velli þar sem KR-ing ar 
skorðu tvö mörk en Kefl vík ing ar eitt. Þetta er 14. 
bik ar meist ara tit ill KR og sá fjórði á síð ustu sjö 
árum. 

Leikurinnvar jafn í fyrrihálfleiken í seinnihálf
leik tóku KRingar yfir. Það var þó ekki fyrr en í
uppbótartímasemþeim tókstaðskorasigurmark
ið sem Kjartan Henry Finnbogason skoraði eftir
sendingu fráGaryMartin.Kjartansagðidraumi lík
asthvernigKRingum tókstaðklára leikinn.Hann

hvaðstvarlatrúaþessuísamaliviðfréttavefinnVísi
eftirsigurinnáKeflavíkenmeðsigrinumvannhann
sinnþriðjabikarmeistaratitilmeðKR. „Viðbyrjuð
umkannskiekkialvegnóguvelogþeirskoruðueftir
aðviðgerðummistök.Enmarkiðvarspark í rass
inn fyrirokkur.Við jöfnuðum fljótlegaogeftirþað
fannstmérþettaekkiveraspurning,“sagðiKjartan
ogbættiviðaðalgerdraumurhafiveriðaðnáað
klára þetta svona því minnstu munaði að Jonasi
Sandqvist, markverði Keflavíkur, tækist að verja
skotKjartans.

KRbikarmeistari2014

KR stelpurnar fagna góðum sigri á Fram stelpum.

Fótbolti:Meistaraflokkurkvenna

Mætum á völlinn í sumar
og styðjum KR til sigurs!

Stuðningsmenn KR fagna eftir leik.

TAEKWONDO Í KR 
Byrjendahópar fyrir krakka og fullorðna  

 

Upplýsingar á kr.is  
 

Baldur Sigurðsson fyrirliði KR hampar bikarnum.

Leikmenn KR syngja sigursöngva.



STUDY ICELANDIC
AT MÍMIR

Skráning hefst júní

COURSES START SEPTEMBER 15th 

Learning Icelandic at Mímir
• At Mímir everyone is welcome and the atmosphere is relaxed.

• Courses are based on the curriculum of Icelandic as a second language 
 published by The Ministry of Education, Science and Culture.

• Solid training in comprehension, listening, reading, writing and speaking.

• Variety of courses, diverse teaching material and fun teaching methods.

Registration: tel: 580 1800 or at www.mimir.is

AUTUMN 2014

Register now

Vesturlandsvegur

Höfðabakki 9 Entrance to
Mímir-símenntun

CITY
CENTER

NEW
LOCATION

EAST
CITY

Höfðabakki 9, 110 Reykjavík    Bus line no. 6 from downtown and bus line no. 12 from Breiðholt

Öldugata 23, 101 Reykjavík
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