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Afgreiðslutími:
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Gildir alla daga frá 11–16 ef þú sækir1.600 KR.

Miðstærð af matseðli 

0,5 lítra gos

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. 
í einum hvelli!

Fimm stelpur úr sjöunda bekk 
Melaskóla fóru til Kecskemét 
í Ungverjalandi dagana 8. til 
12. mars sl. Ferðin var farin á 
vegum Erasmus+ samstarfsins en 
Melaskóli er í samstarfi við Dan-
mörku, Finnland, Kýpur, Spán og 
Ungverjaland í verkefni sem heitir 
„Sterkari saman“ og er ætlað að 
vinna gegn hvers kyns einelti, 
efla hugrekki, vináttu, virðingu, 

umburðarlyndi, félagsfærni og 
sjálfseflingu. Í Melaskóla er unnið 
eftir eineltisáætlun Olweusar;

“Við flugum til Budapest og 
héldum þaðan til Kecskemét þar 
sem við heimsóttum skóla á sama 
stigi og okkar. Þarna voru kakkar 
frá hinum löndunum sem taka 
þátt í þessu sama verkefni. Margt 
er ólíkt í Ungverjalandi en því sem 
við eigum að venjast. Maturinn er 

öðruvísi og ýmsa venjur eru okkur 
framandi.  Við vorum dálítið í 
íþróttum og  það kom okkur á óvart 
að stelpur áttu að vera í handbolta 
en fótboltinn væri fyrir stráka. 
Við fórum á sveitabæ og tókum 
sérstaklega eftir hvernig hestarnir 
voru tamdir. Þeir lögðust niður til 
að auðveldara væri að fara á bak 
en þeir eru nokkru stærri en okkar 
hestar. Við áttum líka að velja og 

kynna nokkra Íslendinga. Við 
kynntum Vigdísi Finnbogadóttur 
sem fulltrúa fyrir hugrekki. Björk 
Guðmundsdóttur sem listamann og 
Össur Kristinsson sem uppfinninga-
mann. Fyrir manngert umhverfi 
kynntum við Bláa lónið og Þingvelli 
fyrir náttúrlegt umhverfi.”

Stelpurnar eru sammála um að 
ferðin hafi verið bæði viðburðarík 
og skemmtileg. Þær voru búnar að 
eiga spjallfundi á netinu við aðra 
krakka sem væntanlegir voru sömu 
erinda til Kecskemét og það var 
búið að byggja upp tilhlökkun og 
spennu. “Nei við urðum ekki fyrir 
vonbrigðum heldur þvert á móti. 
Samskipti okkar á milli var á ensku 
og við hjálpuðumst að við að skilja 
hvert annað.

Við sátum heldur ekki stöðugt 
í skólanum. Við fórum á veitinga-
staði og gerðum ýmislegt saman 
enda hluti af prógramminu að leyfa 
krökkum frá ólíkum löndum að 
kynnast.” Með stelpunum í för voru 
þrír kennarar frá Melaskóla, Guðný 
Rósa Sigurbjörnsdóttir, umsjónar-
maður verkefnisins og henni til 
halds og trausts voru Anna Guð-
mundsdóttir og Jórunn Pálsdóttir.

Eva Steinunn, Freydís, Ísold, Helena og Kolfinna kynntu meðal annars íslenskan mat; harðfisk, hangikjöt 
og sælgæti í skólanum sem þær heimsóttu í borginni Kecskemét í Ungverjalandi. 

Fimm stelpur úr Melaskóla til Ungverjalands

OPIÐ
8-24 

ALLA DAGA
Á EIÐISTORGI

Sími 551-0224 

- helgina
  23. - 26. maí
- meðan birgðir endast

-

-Helgartilboð!  Helgartilboð! 
Lambalæri úr kjötborði 

Grísakjöt úr kjötborði

Bláberjaveisla
kr 498.- 500 gr askja

Svartfuglseggin
eru komin !



Á annan tug verslunarrýma eru nú auð við 
Laugaveg og neðanverðan Skólavörðustíg. Talsvert 
hefur verið um að þekktar verslanir sem lengi 
hafa verið við Laugaveg hafi verið fluttar á brott. 
Dæmi um það má nefna Herrahúsið sem flutt var í 
Ármúla en sú verslun var við Laugaveg í um hálfa 
öld. Verslunin Kúnígúnd var í 37 ár við Laugaveg en 
hefur nú verið lokað og Frank Michelsen, úrsmiður, 
sem verið hefur við Laugaveg í 76 ár mun flytja 
verslun sína á Hafnartorg á næstunni.

Ýmsar skýringar hafa verið tíndar til um ástæður 
þessara breytinga. Ein er að húsaleiga hafi hækka 
svo að verslanaeigendur treysti sér ekki lengur til 
þess að nýta húsnæði við Laugaveginn. Önnur er 
að fasteignaskattur hafi hækkað svo að eigendur 
húsa verði að hækka leiguverð. Fasteignaskattur er 
lögbundinn sem einn af tekjustofnum sveitarfélaga og 
reiknast út eftir markaðsverði húsnæðis á hverjum 
tíma. Fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði er 1,65% 
af fasteignamati. Fasteignamatið hækkaði um 17,2% 
á höfuðborgarsvæðinu á síðasta ári. Verðmæti 
atvinnuhúsnæðis hefur nær tvöfaldast og þá hækka 
skattarnir með en álagningin er hins vegar sú sama. 
Hækkun fasteignaskatts er því ekkert annað en bein 
afleiðing af hærra markaðs- og söluverði húsnæðis á 
þessu svæði. Til að mæta þessu áforma borgaryfirvöld 
að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði í 
skrefum úr 1,65% af fasteignamati í 1,60% fram til 

ársins 2022. Göngugötur og nú að hluti Laugavegar 
og Skólavörðustígs verði lokaðar bílaumferð allt árið 
koma einnig við sögu. Það sjónarmið að komist fólk 
ekki á bílum að búðardyrum dragi úr verslun á sér 
rætur í verslanaumhverfi Miðborgarinnar. 

Verslanahættir að breytast
Bent hefur verið á að verslanahættir séu að breytast. 

Mikil fjölgun ferðafólks að undanförnu hafi kallað eftir 
annar skonar verslunarþjónustu í Miðborginni. Hafi 
kallað eftir verslunum sem bjóða vörur sem ferðafólk 
sækist eftir. Verslunum sem selja útivistarfatnað, 
minjagripi og annað sem glepur ferðalanginn. Slíkar 
verslanir fái meiri viðskipti og séu því betur búnar 
til þess að standa straum af háu húsnæðisverði. Þá 
hefur verið bent á að ferðamann fari síður um á bílum 
en hinn almenni Íslendingur. Áður hafa sprottið upp 
áhyggjur af því að verslunarstarfsemi við Laugaveg 
leggist af. Þær voru greinilegar í aðdraganda þess að 
verslanamiðstöðin í Kringlunni var opnuð á sínum 
tíma. En hvað gerðist. Laugavegurinn stóð hana af sér 
án þá þess að ferðafólk hafi bæst í hóp viðskiptavina 
verslana. Laugavegurinn er þó ekki verslunarmiðstöð 
í skilningi þess orða. Hann er mun fjölbreyttari. 
Hann er almennur áfangastaður. Miðborgaræð í 
höfuðborg Íslands. En verslanir munu ávallt koma til 
með að koma og fara.
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Ástæða er til að óska KR–ingum til hamingju með sigurinn á 
Íslandsmeistaramóti karla í körfubolta sjötta árið í röð. Karfan 

hefur verið í sókn hjá KR á undanförnum árum. Handboltastarfinu 
hefur aftur á móti verið hætt og fótboltinn má að vissu leyti muna 
fífil sinn fegurri.

 

Þ rátt fyrir kraft í starfi félagsmanna er einnig að finna ákveðin 
kyrking í því samanber handboltastarfið. Hver er ástæða fyrir 

því að slíkt skuli finnast hjá einu elsta íþróttafélagi Reykjavíkur sem 
alla tíð hefur átt sér öfluga stuðningsmenn.

 

Ástæða þess er aðstöðuleysi á því athafnasvæði sem félagið 
hefur til umráða. Aðstaðan annar engan veginn því öfluga 

félagsstarfi sem menn eru að reyna að viðhafa fullir áhuga og 
eldmóði.

 

Fyrir nokkrum árum var unnin á vegum Borgarbrags viðamikil 
og metnaðarfull tillaga að framtíðarskipulagi KR- svæðisins. 

Hugmyndin var byggð á að reistar yrðu íbúðabyggingar meðal 
annars til þess að fjármagna byggingu íþróttamannvirkja. Eigi 
ósvipuð hugmynd og notuð hefur verið bið uppbyggingu á 
athafnasvæði Vals við fót Öskjuhlíðar.

 

T illögur Borgarbrags hlutu misjafnar viðtökur – einkum frá 
íbúum við Skjólin og Kaplaskjólsveg sem töldu að verið væri að 

þrengja að um of. Af einhverjum ástæðum hurfu þessar tillögur og 
hafa ekki verið til umfjöllunar síðan. Öðru hvort heyrist að unnið sé 
að nýjum hugmyndum um KR svæðið en lítið fréttist af þeim annað 
en að ekki sé tímabært að segja frá þeim eða fjalla um þær.

 

V ið þessar aðstæður er spurt um hvað sé hægt að gera. Ein 
þeirra er hvort byggja megi landfyllingu í Skerjafirði og koma 

starfsemi KR þar fyrir. Landfyllingar eru víða í Reykjavík. Örfirisey 
er að mestu byggð á landfyllingum. Væri unnt að byggja stórt 
KR–svæði með þessum hætti í Skerjafirði. Þetta er möguleiki sem 
hlýtur að vera vert að athuga. Með góðri aðstöðu má vænta þess 
að oftar megi óska KR - ingum til hamingju.

Þarf landfyllingu
fyrir KR?

MAÍ 2019

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

Miðborgin

Verslunargatan Laugavegur. 

Verslanir munu 
koma og fara

HÚSVERNDARSTOFA
Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa

Ókeypis ráðgjöf í Árbæjarsafni alla miðvikudaga kl. 15 – 17 um viðhald  
og viðgerðir eldri húsa og á sama tíma í síma 411 6333
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Fyrir skemmstu kom út 
bókin Lífið í lit sem 
eru endurminningar 
Helga Magnússonar 
fjárfestis. Bókin er 

heilmikill aldarspegill og hana 
prýða hátt í 500 myndir. Hér 
í Vesturbæjarblaðinu birtist á 
dögunum kaflabrot úr bókinni 
þar sem Helgi sagði frá uppvexti 
sínum á Melunum í Reykjavík. 
Í bókinni rekur hann sögu 
fjölskyldu sinnar, sem er saga 
af farsælum viðskipt-um þriggja 
kynslóða í 117 ár. Helgi hefur á 
síðustu árum verið umfangsmikill 
þátttakandi í íslensku viðskiptalífi 
og meðal annars setið í stjórn 
Marels og Bláa Lónsins. Hann 
segir í bókinni söguna af 
átökunum um Íslandsbanka 
fyrir hrunið og uppgjörinu við 
Sjálfstæðisflokkinn, en Helgi 
er einn stofnenda Viðreisnar. 
Höfundur bókarinnar er Björn 
Jón Bragason, lögfræðingur 
og sagnfræðingur, en þetta er 
hans sjöunda bók. Eftir Björn 
Jón liggur líka fjöldi greina 
og nokkrar heimildarmyndir 
um skipulagsmál. Ein þeirra 
fjallar um mál sem tengist 
Vesturbænum heldur betur 
en það er möguleg brú yfir 
Skerjafjörð, sem Björn Jón kýs 
að kalla Skerjabraut, en myndina 
gerði hann í samstarfi við vini 
sína Elí Úlfarsson flugmann 
og Karl West bifvélavirkja. 
Vesturbæjarblaðið hiti Björn Jón 
að máli á dögunum og ræddi 
við hann um brúarhugmyndina 
og fleiri skipulagsmál.

Björn Jón segir að öllum megi 
vera ljóst að bæta þurfi verulega 
umferðarflæðið um borgina enda 
eru helstu stofnbrautir löngu 
sprungnar en mjög sé deilt um 
leiðir til úrbóta. “Sumir vilja alls 
ekkert gera til að liðka fyrir umferð 
bíla og nú er meira að segja verið 
að hægja á henni sums staðar. 
Enn aðrir leggja áherslu á ný 
mislæg gatnamót hvarvetna, sem 
vissulega liðka fyrir umferð en 
eru plássfrek. Sama hvað þessum 
deilum kjörinna fulltrúa líður þá 
hygg ég að flestir borgarbúar 
séu sammála um að bæta þarf 
verulega umferðarflæðið um helstu 
stofnbrautir því þar er allt löngu 
sprungið.“

Rándýrar „lausnir“
Þú hefur skoðað þetta út 

frá sögunni. „Já, ég er mikill 
áhugamaður um sögu borgarinnar 
og ýmsar ókláraðar vegtengingar 
hafa verið inni á skipulagi 
Reykjavíkur í áratugi. Eitt sinn 
var talað um Fossvogsbraut og 
líka Hlíðarfót sunnan Öskjuhlíðar, 
en auðvitað myndi varla nokkur 
í nútímanum sætta sig við 
hraðbraut um Nauthólsvík og 
nálæg útivistarsvæði. Þess vegna 
hefur um nokkurt skeið verið 
gert ráð fyrir göngum í gegnum 
Öskjuhlíðina, en þau hafa verið 
talin ófrávíkjanleg forsenda 
þess að framtíðaruppbygging 
Landsspítalans geti orðið við 
Hringbraut. Öskjuhlíðargöng er 
mjög dýr og flókin framkvæmd, 
en þrátt fyrir augljósa 

annmarka á henni er hún 
ennþá inni á skipulagi.”

Verslun og þjónusta færist 
sífellt fjær miðborginni

Björn Jón kveðst sammála 
núverandi borgaryfirvöldum 
um að stefna að því að efla 
þjónustu miðsvæðis. “Að mínu 
viti er eftirsóknarvert að eiga 
þess kost að búa í þéttbýlu 
miðbæjarumhverfi, eins og 
við þekkjum frá borgum á 
meginlandinu og geta sótt alla 
helstu þjónustu í næsta umhverfi. 
En þrátt fyrir skýr fyrirheit 
borgaryfirvalda í þessu efni um 
langt árabil er reyndin allt önnur. 
Verslun og þjónusta færist sífellt 
fjær miðbæ Reykjavíkur, lengra 
austur og suður í Kópavog, 
Garðabæ og Hafnarfjörð.“

Pósthúsið farið 
„Ég get sagt af þessu litla 

sögu, en vinafólk mitt keypti 
gamalt timburhús neðarlega við 
Skólavörðustíginn fyrir rúmum 
aldarfjórðungi og gerði upp með 
myndarlegum hætti. Þau reka þar 
enn þann dag verslun sína, iðnað 
og gallerý og búa á efri hæðinni. 
Þegar þau fluttu í húsið snemma 
á tíunda áratugnum þurftu þau 
ekki að eiga bíl. Öll þjónusta var í 
göngufæri. Nú er þessu þveröfugt 
farið og meira að segja pósthúsið 
er horfið úr gamla bænum. Ég vil 
snúa þessari þróun við og efla 
miðbæinn á nýjan leik en að mínu 
viti verður það ekki gert nema 
horfa á höfuðborgarsvæðið í heild 
sinni.“

Landamæri sveitarfélaga 
hafa torveldað heildarsýn

Hvað áttu við með því. 
„Landamæri sveitarfélaga hafa 
fram til þessa torveldað heildarsýn 
í skipulagsmálum. Ef við horfum á 
kort af þessu svæði og fjarlægjum 

öll landamæri þá blasir við 
okkur að Skerjafjörðurinn er 
miðpunkturinn og Álftanesið 
þar fyrir sunnan. Landamærin 
milli Reykjavíkur, Kópavogs, 
Garðabæjar og Hafnarfjarðar liggja 
nokkurn veginn austur-vestur og 
þar af leiðandi hefur skipulagið 
ekki verið hugsað á hinn ásinn, 
þ.e. norður-suður, sem þó væri 
mun nærtækara. Á Álftanesinu 
er mikið ónýtt byggingarland en 
vegtengingar skortir. Úti fyrir 
nesinu og á Skerjafirði eru miklar 
grynningar og við landnám er 
talið að fjörðurinn hafi verið mun 
þrengri en nú er og stór eyja úti á 
firðinum, þar sem eru Löngusker. 
Inn eftir firðinum gengur 
djúpur áll, sem er innsiglingin í 
Kópavogshöfn, en áætlanir gera 
ráð fyrir að hafskip muni á næstu 
árum alfarið hætta siglingum í 
Kópavogshöfn, sem eftirleiðis verði 
eingöngu svokölluð yndishöfn. 
Siglingar eiga því ekki að koma 
í veg fyrir að við tengjum nesin 
saman og gerum Álftanesið að 
„Suðurbæ“ Reykjavíkur.

Í framhaldi af Suðurgötu
Hefurðu kannað mögulega legu 

brúar yfir Skerjafjörð. „Jú, ég ræddi 
þessi mál við sérfræðinga, þar með 
talda skipulagsfræðingana Trausta 
Valsson og Gest Ólafsson, sem 
hófu að kynna þessar hugmyndir 
á áttunda áratugnum. Þá hitti 
ég líka Þorstein Þorsteinsson 
verkfræðiprófessor, en Þorsteinn 
hefur látið nemendur sína kanna 
möguleg brúarstæði og svo virðist 
sem hagstæðasti kosturinn sé að 
leggja brautina á uppfyllingum 
í framhaldi af Suðurgötu og 
stystu leið út á Álftanes. Guðjón 
Erlendsson, arkitekt í Lundúnum, 
hefur gert skemmtilegar 
útlitsteikningar af brúnni sem hann 
leyfði okkur góðfúslega að nota í 
heimildarmyndinni, en annars er 
Skerjabrautin að langmestu leyti á 
uppfyllingum.

Ekki eins dýr 
og margt annað

En yrði þetta ekki óheyrilega 
dýr framkvæmd. „Nei, aldeilis 

ekki. Við höfum ráðist í mörg mun 
stærri umferðarmannvirki hér 
á landi. Brúin yfir Gilsfjörð er til 
dæmis næstum tvöfalt lengri en 
Skerjabrautin. Ég hef ekki lagst 
í kostnaðargreiningu, en benda 
má á að þær lausnir sem ræddar 
hafa verið í samgöngumálum 
Reykjavíkur eru allar óheyrilega 
dýrar. Nú er rætt um lesta- eða 
hraðvagnakerfi í borginni fyrir á 
annað hundrað milljarða króna 
og Sundabraut fyrir 50 til 60 
milljarða. Við erum alla vega að 
tala um miklu lægri tölur. Þessi 
framkvæmd er líka þess eðlis 
að hún myndi henta vel sem 
einkaframkvæmd og gæti ef til vill 
verið álitlegur fjárfestingakostur 
fyrir lífeyrissjóði.“

Umferðin út fyrir byggð
En hver yrði ávinningurinn af 

þessari framkvæmd?
„Með vegtengingu yfir 

Skerjafjörð væri stór hluti 
umferðar tekin út fyrir byggð, 
en mikil mengun og ónæði hlýst 
af umferðarþunga í Hlíðunum. 
Garðbæingar og Hafnfirðingar 
yrðu mun skemur á leiðinni til 
Reykjavíkur, en brautin lendir 
í næsta nágrenni við stærstu 
vinnustaði landsins, Háskólana 
tvo, Landspítalann, stjórnsýsluna, 
flugvöllinn, auk margs konar 
verslunar og þjónustu. Þar með 
mætti styrkja þá miklu fjárfestingu 
sem liggur í mannvirkjum 
á miðsvæðis í borginni og 
hamla gegn þeirri þróun að 
þjónusta dreifist sífellt meira um 
höfuðborgarsvæðið, með þeim 
afleiðingum að reisa þarf sífellt ný 
umferðarmannvirki, vegalengdir 
lengjast, þar með mengun og 
rekstur almenningssamgangna 
verður ómögulegur.

Vesturbæingar og Seltirningar 
yrðu líka sneggri suður í Leifsstöð 
og fyrir íbúa hér í Vesturbænum 
er þetta mikið öryggisatriði, 
enda þekkja allir teppurnar 
sem myndast á Miklubraut og 
Hringbraut á hverjum degi.“

Of mikið skuggavarp
Þú hefur líka fjallað töluvert um 

skipulagsmál í miðbænum.
„Miðbærinn hefur tekið 

stakkaskiptum á síðustu misserum 
og mér finnst flest hafa tekist vel 
á því svæði hvað nýbyggingar 
snertir. Ég gæti nefnt svokallaðan 
Hljómalindarreit við Laugaveg sem 
dæmi. Annað hefur mislukkast, 
eins og Lindargatan sem er orðin 
ansi grá og drungaleg. Sólin er 
það lágt á lofti lungann úr árinu að 
við þurfum að gæta þess að ekki 
myndist of mikið skuggavarp. Þá 
skiptir máli að nýbyggingar falli að 
umhverfinu. Ég á ekki við að húsin 
séu reist í 19. aldar stíl heldur að 
þau séu í sama mælikvarða og 
byggðin sem fyrir er. Til dæmis 
þá mega forhliðar húsa ekki vera 
of breiðar. Ég get nefnt Laugaveg 
66 og 77 sem dæmi um hús sem 
stinga í stúf við götumyndina að 
þessu leyti. Þarna hefði þurft að 
brjóta framhliðarnar upp.“

4 Vesturbæjarblaðið MAÍ 2019

Úr Vesturbæ í Suðurbæ

Björn Jón Bragason.

- Björn Jón Bragason ræðir um skipulagsmálin

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Hér eru ýmis möguleg byggingasvæði norðan við Reykjavík sýnd með grænum lit.
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Út fyrir hafnarmynnið
En nú er miðbærinn langt frá því 

að vera miðsvæðis lengur.
„Það er rétt. Gamli bærinn 

er mjög vestarlega á nesinu og 
til þess að styrkja hann í sessi 
þurfum við að bæta tengingar inn á 
svæðið og efla það sem miðpunkt 
verslunar og þjónustu. Ég nefndi 
Skerjafjarðarbrúna hér að framan. 
Með því að ráðast í þá framkvæmd 
frekar en til dæmis Sundabraut 
þá værum við að styrkja byggðina 
vestar í bænum í stað þess að 
stuðla að því að hún dreifðist 
enn frekar í austurátt og suður á 
bóginn. Hinn möguleikinn er að 
byggja „norðan við“ gamla bæinn, 
í Örfirisey og Engey. Langstærstur 
hluti Örfiriseyjar eru uppfyllingar 
og hana mætti stækka enn frekar, 
alla leið út í Akurey. Sæbrautin er 
líka öll á uppfyllingu frá Laugarnesi 
og vestur úr og gaman að virða 
þetta svæði fyrir sér á sjókorti 
enda miklar grynningar úti fyrir 
landi, rétt eins og á Skerjafirði.“

Vindubrú við Örfirisey
Menn hljóta þá eðlilega að 

spyrja sig um umferðarkerfið, hvað 
það þoli.

„Sæbrautin var mjög dýrt 
mannvirki á sínum tíma en er 
vannýtt. Hún gæti annað talsvert 
meiri umferð. En til að hægt 
verði að byggja upp íbúðahverfi 
í Örfirisey, en þá þarf tvennt að 
koma til. Annars vegar þarf að 
finna olíutönkunum nýjan stað og 
hins vegar útbúa nýja vegtengingu. 
Við gætum þá hugsað okkur að 
Sæbrautin héldi áfram út fyrir 
mynni gömlu hafnarinnar, þar sem 
reist yrði vindubrú.

Rétt er að líta á umferðina 
eins og aðrar veitur, hitaveitu, 
rafmagnsveitu eða vatnsveitu. Við 
myndum líklega ekki sætta okkur 
við það að rafmagnið slægi út 
tvisvar á dag í tvær klukkustundir 
í senn. Umferðartafir eru ekki 
náttúrulögmál heldur afleiðing 
rangra ákvarðana stjórnmálamanna. 
Umferðarkerfið er grunnur hvers 
skipulags en það er eins og það 
gleymist alltof oft með gríðarlegum 
skaða fyrir þjóðfélagið allt.“

Tölvugerð mynd Guðjóns Erlendssonar arkitekts sem sýnir brú yfir 
Skerjafjörð. Skerjabrautin yrði að langmestu leyti á uppfyllingum og 
um helmingi styttri en Gilsfjarðarbrúin.

Skerjabrautin er eins konar ný hringbraut á höfuðborgarsvæðinu. Hún tengir Álftanesveg við Suðurgötu.

Frábær tilboð í maí!

Græn vínber
500 gr box

50%

299
kr/pk

áður 
598 kr

Lindu Conga Xtra stórt
50 gr

38%

99
kr/stk

áður 
159 kr

Toppur sítrónu
0,5L

62%

98
kr/stk

áður 
259 kr

Coop Pizza
Pepperoni, 350 gr 

Skinka og ostur, 340 gr

37%

299
kr/pk

áður 
479 kr

Pick Nick
Roastbeef samloka

379
kr/stk

áður 
549 kr

31%

Opnunartími Hjarðarhaga:

Virka daga: 08.00 - 23.30

Helgar: 09.00 - 23.30

Ýmsar hugmyndir hafa komið fram um stóraukna byggð í Örfirisey, en þær eru varla raunhæfar nema til 
komi ný vegtenging og olíutankarnir verði fjarlægðir.
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Nýtt deiliskipulag 
vegna viðbyggingar 
við Gamla Garð

Ný tillaga um viðbyggingu Gamla Garðs við Hringbraut 
hefur verið lögð fram og borgarráð Reykjavíkur hefur ákveðið 
að auglýsa nýtt deiliskipulag vegna viðbyggingar. Tillagan er 
uppfærð útgáfa af tillögu Andrúms arkitekta sem varð í öðru 
sæti í hönnunarsamkeppni um byggingu stúdentagarða á 
lóðinni milli Sæmundargötu og Hringbrautar við Gamla Garð.

Úrslit hönnunarsamkeppni Félagsstofnunar stúdenta um 
stúdentabygginguna við Gamla Garð voru kynnt á vordögum 
ársins 2017. Ydda arkitektar og Dagný Land Design urðu 
hlutskarpastar í keppninni. En tillagan mætti harðri gagnrýni og 
þótti skyggja um of á gömlu bygginguna. Á fundi Háskólaráðs 
haustið 2017 var ákveðið að staldra við og fara vandlega yfir 
málið að nýju. Meðal þeirra sem gagnrýndu tillöguna voru 
Minjastofnun, Húsafriðunarnefnd og Háskólaráð.

Gamli Garður var byggður á þriðja áratug síðustu aldar. Þar 
hafa verið stúdentagarðar mest alla tíð og með viðbyggingunni 
er hugmyndin að bæta við 70 nýjum stúdentaherbergjum ásamt 
sameiginlegum eldhúsum, samkomurýmum og geymslum.

Hugmynd Andrúms arkitekta að nýju byggingasvæði við 
Gamla Garð.

Nú eru vel yfir 300 nýj ar 
íbúðir til sölu í miðborg inni. Það 
eru fleiri íbúðir en í öllu Skugga
hverf inu sem byggt var á hálf um 
öðrum ára tug. Sam an lagt eru 
um 240 íbúðir á fjór um bygging
arreitum og hef ur um fimmta 
hver þeirra þegar verið seld.

Fast eignaþró un ar fé lagið Rauðs
vík hef ur sett 70 nýj ar íbúðir á 
sölu við Hverf is götu í Reykja
vík. Síðar á ár inu hyggst fé lagið 
hefja sölu nýrra íbúða í öðrum 
hús um við göt una. Íbúðirn
ar sem eru að koma í sölu eru 
á Hverf is götu 85 til 93. Tólf 
íbúðir voru fyrir skömmu seld ar 
af 38 á Hverf is götu 94 til 96 og 
35 íbúðir af 63 á Frakka stígs reit 
sem einnig snýr að Hverf is götu. 
Nú í maí hófst sala á 72 íbúðum 
á syðri hluta svonefnds Brynju
reits við Hverfisgötu. Að auki 
eru enn óseld ar 37 íbúðir af 94 

í Bríet ar túni 9 til 11 aust an við 
Hverf is götu. Við Lækj ar torg verða 
síðan til sölu um 70 lúxus í búðir 

innan skamms en hægt var á sölu 
þeirra fyrr á árinu.

Hverf is gata 85 til 93. Íbúðir í hús inu eru nú komn ar í al menna sölu. 
Tölvuteikning/ Onno.

Yfir 300 nýjar íbúðir
í Miðborginni

Nesvegur 100
 Símar 562-1070, 896-4243

Opið virka daga kl. 10 - 18:30

MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN

FERSKUR FISKUR 
DAGLEGA

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

R e y k j a v í k  –  S n æ f e l l s b æ  –  H ö f n  H o r n a f i r ð i     |    S í m i  5 8 8  4 4 7 7     |     w w w. v a l h o l l . i s

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteignasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Snorri  
Snorrason
Löggiltur 
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði
895-2115

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Löggiltur  
fasteignasali
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

Með uppbyggingu og breyttu umhverfi 
verða nýjar götur til og fá nöfn. Tvær nýjar 
göngugötur hafa nú orðið til á Hafnartorgi 
og fengið nöfnin Kolagata og Reykjastræti.

Kolagata sem nú er lokið við liggur eftir 
endilöngu Hafnartorginu frá Tollhúsinu þar 
sem Kolaportið er og nær út að Lækjargötu. 
Við götuna eru verslanir til húsa meðal 
annars verslunin HM. Gatan fékk heiti sitt 
frá liðinni tíð en kolum var skipað á land 
á þessum slóðum og þar stóð kolakraninn 
Hegri sem reistur var 1927 og var tekinn 
niður 1968. Kolakraninn var áberandi 
á sinni tíð og eins konar umhverfistákn 
hafnarsvæðisins í Reykjavík. Kolagata er til hægri á myndinni en Hafnarstræti til vinstri.

Kolagata á Hafnartorgi
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Þar sem andinn býr í efninu 

Möntruhringir sem eru líka hálsmen Möntrubönd í úrvali

BLÁR DRYKKUR Á 
BOÐEFNABARNUM GEGN BLÚS

Afgreiðslutími:
Mán: 10-16
Þri-fös: 10-18
Lau: 11-16

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK 
systrasamlagid.is 
@systrasamlagid
Sími: 511 6367

Lífræn verslun og kaffihús í 101

Allt úr besta hráefninu

Jógadýnur og fylgihlutir úr 
umhverfisvænum níðsterkum korki

Viridian 
- framúrskarandi 
vítamín 
og bætiefni

Lífrænn 
undursamlegur 
jógafatnaðurÓmótstæðilegir 

Gert er ráð fyrir að fram
kvæmdir við Hús íslenskun
nar hefjist á næstu misserum. 
Byggingin mun rísa á grunn
inum við Arngrímsgötu sem 
grafin var fyrir sex árum. Hún 
verður á þremur hæðum og um 
6500 fermetrar. Áætlað er að 
framkvæmdir muni taka um þrjú 
ár. Gert er ráð fyrir að heildar 
kostnaður verði um 6,2 mill
jarðar króna sem er um tvöfalt 
hærri upphæð en ef ráðist hefði 
verið í framkvæmdina árið 2013 
en henni ekki frestað.  

Verkefnið á sér langan aðdrag
anda en ákvörðun um framlag 
til byggingar hússins var tekin 
á Alþingi árið 2005. Árið 2008 
var haldin hönnunarsamkeppni 
um útlit þess og árið 2013 tók 
þáverandi mennta og menning
armálaráðherra, og nú forsætis
ráðherra, Katrín Jakobsdóttir 
fyrstu skóflustunguna á lóðinni 
við Arngrímsgötu 5. Eftir það var 
framkvæmdum slegið á frest um 
ótilgreindan tíma og borið við 
féleysi í kjölfar hrunsins. Síðustu 

tvö ár hefur farið fram ítarleg 
endurskoðun á hönnun hússins 
til að ná fram hagkvæmni í byg
gingu og rekstri. Ríkissjóður mun 
fjármagna um sjötíu prósent 
af heildarkostnaði og Háskóli 
Íslands hin þrjátíu prósentin með 
sjálfsaflafé. Byggingin mun hýsa 

fjölbreytta starfsemi Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum og íslensku og menn
ingardeildar Háskóla Íslands. Í 
húsið verða einnig veitt frumgögn 
um íslenska menningu; handrit, 
skjöl, orða og nafnfræðisöfn og 
þjóðfræðasöfn.

Hús íslenskunnar fer að rísa

Þannig er gert ráð fyrir að Hús íslenskunnar muni líta út að byggingu 
lokinni.

Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomulag  
útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til samtals um 
það sem er þér mikilvægast við lífslok þín. Viljayfirlýsing 
þín verður eftirlifendum mikilvægt leiðarljós. Samtalið 
og varðveisla upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is
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Friðrik Friðriksson fyrr-
verandi sjómaður og 
safnari ætlar að halda 
sýningu á gripum sem 
hann hefur safnað 

og endurunnið suma þeirra 
að hluta í félagsstarfinu á 
Aflagranda 40 á Sjómannadag-
inn, sem er 2. júní næst kom-
andi. Friðrik hefur unnið að 
söfnun margra fágætra hluta á 
langri æfi en hann hefur einnig 
fengist við að smíða og gera upp 
líkön af skipum – þar á meðal 
mörgum þekktum úr sjóferða-
sögu Íslands. Nokkur hluti gripa 
Friðriks einkum skipslíkön eru 
daglega til sýnis á Aflagranda-
num. Aðra geymir hann í íbúð 
sinni á sjöttu hæð á Aflagranda 
40 þangað sem hann flutti af 
Tómasarhaga fyrir skömmu. 
Þar hefur hann komið sér upp 
lítilli vinnustofu þar sem hann 
sinnir smíðum og viðgerðum 
en stærstur hluti safns hans er 
geymdur í Vöruhóteli Eimskips 
í Sundahöfn en Friðrik starfaði í 
áratugi hjá skipafélaginu. Lengst 
af sem bátsmaður á Gullfossi en 
var á nokkrum öðrum skipum 
félagsins eftir að Gullfoss var 
seldur, þar til hann fór í land 
eins og hann kýs að orða það. 
Vesturbæjarblaðið leit við hjá 
Friðrik á dögunum.

“Ég er hreinn Vesturbæingur. 
Alinn upp á Vesturgötu 51C en 
bjó lengst á Tómasarhaganum 
eða allt þar til ég flutti hingað 
á Aflagranda. Strax í bernsku 
snérist lífi hans að flestu leyti um 
sjóinn enda stutt af Vesturgöt-
unni niður í fjöru og niður á höfn. 
Við strákarnir vorum oft að leika 
okkur í Selsvörinni. Faðir minn 
átti bát þar og ég fór á sjó með 
honum þegar ég var krakki. Bæði 
á grásleppu og færaveiðar. Ég 
var 14 ára þegar ég ætlaði að 
munstra mig á togara en föður 
mínum leist ekki á að svo ungur 
strákur færi inn í það harða sjó-
mannslíf sem togaramennskan 
var á þeim tíma. Þetta var til 
þess að ég fór aldrei á togara og 

þrátt fyrir alla mína sjómennsku, 
þá hef ég aldrei starfað um borð 
í fiskiskipi utan róðra sem barn 
með föður mínum. Sjómanns-
blóðið var farið að renna í mér 
sem barni og það kom aldrei 
neitt annað í hugann en fara á 
sjó. Ég gafst ekki upp þótt faðir 
minn stöðvaði ótímabæra togara-
sjómennsku mína þegar ég var 
á fimmtánda árinu.”

Gaman að vera 
á Gullfossi

Hvert lá þá leiðin. Tækifærin 
hafa ekki verið mörg fyrir utan 
fiskveiðarnar á þessum árum. 
“Nei – en mér tókst að komast 
á varðskip þegar ég var 16 ára. 
Ég var í fyrstu á varðskipunum 
en síðan hjá Ríkisskip í strand-
siglingum um tíma. Ég var einn af 
þeim sem sótti Herjólf og svona 
mætti telja þangað til að ég fór til 
Eimskip. Þar var ég í millilanda-
siglingum á fossunum. Ég var á 
Gullfossi frá því um 1960 og allt til 
þess að hann var seldur 1973 og 
farþegasiglingum að mestu hætt 
“Hvernig var að vera á Gullfossi. 
“Það var ágætt og gat verið mjög 
gaman. Þetta var á þeim árum 
sem fólk ferðaðist sjóleiðina 
á milli landa. Sumir vildu ekki 
ferðast flugleiðis. Töldu flugið 
ekki nægilega öruggan ferðamáta 
og eflaust hefur það verið svo 
á þeim árum. En þetta breyttist 
smám saman.” 

Ásbjörn, Laxness 
og unglingar

En hverjir ferðuðust með Gull-
fossi. “Margir héldu að það væri 
einkum fyrirfólk og elíta sem fór 
með Gullfossi en sannleikurinn er 
sá að það ferðaðist allskonar fólk 
með skipinu. Framan af voru þrjú 
farrými um boð. Þriðja farrýmið 
voru kojur niður í lest og það 
voru oft ungmenni sem nýttu sér 
þann ódýra ferðamáta, en einnig 
fólk sem hafði lítið á milli handa 
en langað að komast úr landi eða 

hingað til lands. Vissulega var 
líka fyrirfólk og þekkt um borð. 
Stjórnmálamenn og þá gjarnan 
ráðherrar ferðuðust á fyrsta far-
rými. Stundum kaupmenn sem 

voru í viðskiptaerindum. Ásbjörn 
Ólafsson var einn þeirra sem 
ég man eftir. Halldór Laxness 
rithöfundur var einn þeirra sem 
ferðaðist mikið með Gullfossi. 

Honum var ekki vel við að fljúga 
og ef til vill hefur hann nýtt skip-
aferðirnar til þess að vinna. Hefur 
verið að skrifa um borð. Gullfossi 
var lýst sem glæsiskipi og það 

Friðrik Friðriksson hefur safnað allt frá bernsku

Friðrik við tvö af skipslíkönum sem hann hefur unnið.

BARNA OG
UNGLINGA
NÁMSKEIÐ
SUMAR'19
HRINGBRAUT 121 / KORPÚLFSSTAÐIR

WWW.MIR.IS - 551-1990

Ætlar að sýna á Aflagranda 40 á sjómannadaginn

Steinsmiðjan Rein  |  Viðarhöfða 1, 110 Reykjavík  |  Sími 566 7878  |  rein.is

Kvarts steinn er unnin steinafurð. Við framleiðslu kvarts steinsins er nýtt það besta úr kvartsi með því að mylja 
steininn niður, blanda í hann litar- og bindiefnum áður en steinninn er aftur pressaður saman. 

Útkoman er mjög slitsterkt efni með þéttara yfirborð en hefðbundinn náttúrusteinn. 

silestone.com

Bakteríuvörn

Kvarts steinn frá Silestone er fáanlegur í fjölbreyttum áferðum og litum. 

Silestone bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. 

Blettaþolið SýruþoliðHögg- og  
rispuþolið

Kvartssteinn
í eldhúsið  



þótti mikill lúxus einkum á fyrsta 
farrýminu.” Hvert sigldi hann á 
þessum árum. “Sumarrútan var 
á milli Reykjavíkur, Leith í Eng-
landi og Kaupmanna-hafnar. 
Skipið stoppaði jafnan fimm 
daga í Reykjavík. Kom til hafnar 
á þriðjudögum og fór aftur á lau-
gardögum. Á veturnar var farið 
víðar til dæmis til Hamborg-ar og 
svo farin vor- og haustferð á milli 
árstíðaskiptanna. Þegar siglingum 
Gullfoss var hætt og skipið var 
selt fór ég til starfa á öðrum fos-
sum Eimskipafélagsins um tíma 
eða þar til ég hætti að mestu á 
sjónum og fór í land. Ég þurfti að 
fara í hjartaaðgerð. Þó ekki nein 
líffæraskipti heldur var æðastíflan 
sprengt út en mér var ráðlagt að 
fara ekki aftur á sjóinn. Ég kom 
þó aðeins við á Sæbjörgu með 
Hilmari Snorrasyni skólastjóra 
Slysavarnaskólans. Ég hafði verið 
til sjós með Snorra föður hans og 
við þekkjumst vel.”

Fór ekki saman að halda 
sig við sjóinn og safna 
peningum 

En hvernig stóð á því að 
Friðrik varð safnari. Hann segir 
það trúlega eiga rætur allt 
aftur á barnsaldur. “Ég hugsaði 
stundum um hvernig maður ætti 
að safna peningum. Að verða 
ríkur. En ég var alltaf niður við 
höfn og við sjóinn. Ég sá fljótt að 
krakkar frá heimilum sem betur 
voru talin stæð komu ekki mikið 
niður að sjó. Þau fengu ekki að 
fara þangað og áhuga þeirra 
beint annað. Ég taldi mig sjá að 
þetta færi ekki vel saman. Áhugi 
á sjó og sjómennsku og áhugi 
á að safna peningum. Sjórinn 
varð peningunum yfirsterkari. 
Ég ákvað að ég yrði að safna 
öðru. Þannig hófst þetta en ég 
hef haft áhuga á söfnum allt frá 
unga aldri. Ég notfærði mér ferðir 

mínar þegar ég var til sjós til 
þess að líta í búðir þar sem við 
stoppuðum. Þetta voru allskyns 
búðir. Antíkbúðir og jafnvel 
verslanir sem voru að selja 
ýmiskonar dót og þar kenndi 
oft margra grasa. Svo fór ég að 
safna hjálmum. Held að hvatinn 
að því hafi byrjað þegar faðir 
minn var í heimavarnarliðinu 
og stríðsárunum og átti hjálm. 
Hamm lenti hjá mér en mér 
fannst ómögulegt að eiga bara 
einn hjálm og ég fór að horfa 
eftir fleirum einkum þegar ég var 
staddur erlendis og var að grúska 
í verslunum sem voru með muni 
til sölu sem safnarar girnast oft. 
Þannig eignaðist ég hjálma frá 
ýmsum löndum og sem heyrðu 
til hinum og þessum tilefnum.” 
Söfnunin varð full vinna hjá mér; 
söfnun, viðgerðir og smíðar 
eftir að ég hætti sjómennskunni. 
Aukavinna varð að fullu starfi.”

Hefur endurbyggt fjölda 
skipslíkana 

Friðrik segir marga söfnunar-
gripi  sína tengjast sjó og 
sjómennsku þótt ýmislegt fleira 
megi finna. “Ég hafði gaman 
af að safna hlutum úr kopar 
og pússa þá þangað til að þeir 
litu út eins og væru úr gulli. 
Svo fór ég að smíða skipslíkön. 
Ég hef endurbyggt talsvert af 
líkönum sem til voru fyrir en 
orðin illa farin. 

Ætlar að halda sýningu á 
sjómannadaginn

Kona Friðriks var Esther 
Helga Pálsdóttir en hún féll 
frá fyrir fjórum árum og dætur 
þeirra eru tvær. „Ég hefði aldrei 
getað staðið í þessu án hennar. 
Hún fékk áhuga á söfnuninni 
og starfaði með mér að henni. 
Meðan ég var á sjónum var ég 
löngum fjarverandi og hún 

annaðist um aukastarfið og 
heimilið. Eftir fráfall hennar fór 
ég að huga að því að minnka við 
mig húsnæði. Það var lítið vit í 
því fyrir mig að búa einn í 140 
fermetra íbúð. Það var hins vegar 
hægara sagt en gert að flytja úr 
íbúðinni og tæma hana með allt 
þetta safn. Mér bauðst aðstaða 
hjá Eimskip og þeir munum sem 
ekki fóru þangað eru í íbúðinni 
hjá mér hér á Aflagranda og í 
húsnæði félagsstarfsemi þar 
sem þeir eru til sýnis.“ Friðrik 
er enn að. „Já – ég er að dunda 
mér við þetta. Nú hef ég ekkert 
annað að gera og starfsþrek og 
vilji eru fyrir hendi. Ég hugsa 
að ég væri dauður ef ég hefði 
ekki þetta áhugamál. Og nú 
ætla ég að halda sýninu hér á 
Aflagranda 40 á sjómannadaginn 
2. júní næst komandi. Þá getur 
fólk komið og séð hvað ég hef 
verið og er að fást við.“ Svo er 
alltaf hægt að skoða safnið mitt 
í vöruhótelinu hjá Eimskip. Það 
er ekki með fastan opnunartíma 
en ég er oft beðinn um að koma 
og fylgja fólki um og segja frá 
munum og þessu starfi mínu, 
segir Friðrik Friðriksson fyrrum 
sjómaður og safnari.
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Ljúffengur
kvöldverður
MIMIR.RESTAURANT +354 525 9970 HÓTEL SAGA

Á veitingastaðnum Mími á Hótel Sögu bjóðum við upp á glæsilegan 
kvöldverðarseðil með vegan valkostum alla daga vikunnar frá kl 18:00 til 
22:00. Við bjóðum einnig upp á frábæran „a la carte“ seðil þar sem valið 
stendur á milli úrvals ljúffengra rétta framleidda af listakokkum.

Einnig viljum við minna á Happy Hour alla daga á milli kl 16:00 og 18:00 
og virka daga frá kl 21:00 til 23:00.

Hlökkum til að sjá ykkur!

Við stýrið. Friðrik horfir út á sjóinn af svölunum heima hjá sér á 
sjöttu hæð á Aflagranda 40. Skipsstýrið er eitt af mörgum hlutum 
sem hann hefur safnað og varðveitt.

Skeljagrandi 1 · 107 Reykjavík
Sími 899 3417 · www.tolvuland.is 

PC og Apple
tölvuviðgerðir

Fullkomið tölvuverkstæði og margra 
ára reynsla og þekking fagmanna
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Þrír nemendur Landakotsskóla tóku þátt í 
stærðfræðikeppni grunnskóla í MR sem haldin 
var 5. mars sl. Það voru Teresa Ann Frigge, Kirill 
Zolotuskiy og Katla Ólafsdóttir.

Þau náðu frábærum árangri og lentu öll í topp 10 
sætunum. Alls tóku 13 nemendur Landakotsskóla 
þátt í keppninni en 330 nemendur kepptu alls í 
þremur þyngdarflokkum. Stærðfræðikeppni 
grunnskólanna í MR er nú haldin á hverju ári. 
Tilgangur með þessari keppni er að auka samstarf 
við hverfisskólana og aðra grunnskóla og efla áhuga 
nemenda á stærðfræði en þessi keppni hefur fengið 
afar jákvæðar undirtektir og hefur hún skipað sér 
fastan sess í skólastarfinu. Kirill Zolotuskiy, Katla Ólafsdóttir og Teresa Ann 

Frigge.  

Náðu frábærum árangri í stærðfræðikeppni

TÆKNI
KAFFI

02. maí kl. 16 - 18

09. maí kl. 16 - 18

16. maí kl. 16 - 18

23. maí kl. 16 - 18

Rafbókasafnið

Opinn tími

Ferðalög

Opinn tími

www.borgarbokasafn.is
Borgarbókasafnið
@borgarbokasafn

Vantar þig tæknilega aðstoð?

      Borgarbókasafnið
Menningarhús Grófinni

Við hjálpum eftir bestu getu 
og bjóðum upp á fræðslu.

Best er að koma með eigin tæki,
en nokkrar tölvur verða á staðnum.

BORGARBÓKASAFNIÐ
MENNINGARHÚS GRÓFINNI

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Samstarfshópur
um forvarnir

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Nemendur í Landakotsskóla nutu tilsagnar 
danska stærðfræðikennarans Söndru Thulstrup 
á dögunum. Hún er stærðfræðikennari í 1. til 
9. bekk í Ingrid Jespersens Gymnasieskole í 
Kaupmannahöfn. 

Auk vinnu með nemendum og kennurum hélt 
hún fyrirlestur um þemað líkan í stærðfræðikennslu 
fyrir fyrsta og níunda bekk, sem er sú aðferð 
sem nemendur og kennarar fengu að kynnast. 
Heimsókn Söndru Thulstrup er liður í Erasmus 
skólaverkefninu Raddir nemenda: Nýju lífi 
blásið í menntakerfið, sem er samstarfsverkefni 
Landakotsskóla, Þjónustumiðstöðvar miðborgar, 
vesturbæjar og hlíða, Kvennaskólans auk Ingrid 
Jespersens Gymnasieskole í Kaupmannahöfn og 
Munkkiniemen yhteiskoulu í Helskinki.

Sandra Thulstrup við vinnu með nemendum 
Landakotsskóla. 

Danskur 
stærðfræðikennari 
í Landakotsskóla
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Frístundamiðstöðin Tjörnin hlýtur titilinn „Stofnun 
ársins 2019“ en þann titil hlýtur sú stofnun sem að 
fær hæsta meðalskor hjá starfsmönnum í könnum 
um vinnuskilyrði. Tjörnin fékk líka titilinn „Fyrir-
myndarstofnun 2019“ en þann titil hljóta þær stofna-
nir sem raða sér í efstu sætin. Könnunin er stærsta 
vinnustaðakönnun sem framkvæmd er á landinu og 
val á stofnun og fyrirtæki ársins er samstarfsverkefni 
margra aðila; Sameykis, VR og fjármála- og efnahags-
ráðuneytisins og svo auðvitað hundraða stofnana. 
Niðurstöður könnunarinnar veita afar mikilvægar 
upplýsingar um starfsumhverfi vinnustaða og saman-
burð við aðrar stofnanir og fyrirtæki, bæði á opin-
berum og almennum vinnumarkaði.

Tilgangur með vali á stofnun og fyrirtæki ársins 
er að taka eftir og verðlauna vinnustaði sem ná 
framúrskarandi árangri við stjórnun mannauðs. Þá 
nýtist könnunin stjórnendum til að vinna að umbótum 
í stjórnun og starfsumhverfi. Að lokum veitir könnunin 
aðhald til hagsbóta fyrir starfsfólk, skjólstæðinga, 
viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.

Þrettán starfsstöðvar
Tjörnin er stór stjórnsýslueining með 13 

starfsstöðvar í  Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum sem að 
þjónusta um 3500 börn og unglinga í frístundaheimilum 
og félagsmiðstöðvum daglega. Þar starfa um 200 starfs-
menn með margs konar ólíka menntun og bakgrunn. 
Mikið er lagt upp úr því að starfsmenn upplifi að störf 
þeirra skipti máli og hafi skýran tilgang. Starfsmenn 
upplifa mjög góðan starfsanda, að jafnrétti sé í öllu 
starfi, þeir eru ánægðir og stoltir af starfi sínu og bera 
mikið traust til yfirmanna. Þeir fá að njóta sjálfstæðis 
í starfi og þeim finnst ímynd síns starfstaðar vera góð.

Tjörnin er stolt að vera í hópi þeirra stofnanna sem 
hljóta titilinn fyrirmyndarstofnun og er þakklát starfs-
mönnum sem leggja ríka áherslu á að það er samhent 
átak allra á vinnustað að skapa góðan anda og heil-
brigða starfsmannamenningu.

Starfsfólk Tjarnarinnar á góðum degi.

Nú stendur yfir útskriftarsýning 
meistaranema í myndlist við Lista-
háskóla Íslands í Nýlistasafninu 
í Marshallhúsinu á Grandagarði. 
Útskriftarsýningin í ár er upphafið á 
þriggja ára samstarfi Nýlistasafnsins 
og Listaháskóla Íslands. Í frétt frá 
Nýlistasafninu segir að um mikilvægt 
samstarf og tenging fyrir báða aðila 
sé að ræða. 

Fyrir meistaranámið í myndlist þá 
tengir þetta nemendur beint inn í rótgróna og framsækna listastofnun sem 
nýtur virðingar á alþjóðagrundvelli. Fyrir Nýlistasafnið gefur samstarfið 
frekari tækifæri til að styrkja unga og upprennandi listamenn sem margir 
eru að stíga sín fyrstu skref á þessum vettvangi og á sama tíma efla þannig 
íslenska listasenu. Sýningin nefnist Mjúk lending og nær yfir mörg svið 
mannlegrar reynslu og tekur til öflugs innra ástands og tilfinninga. Kjarninn 
í því sem þessir listamenn vinna með er hvað það þýðir að vera mann-
vera/manneskja í veröld gegnsýrðri margbreytileika eins og persónulegum, 
félagslegum, menningarlegum, vistfræðilegum og umhverfislegum. Útskrift-
arnemarnir eru Katrina Jane Perry, Kimi Tayler, Kirill Lorech, Margrét Helga 
Sesseljudóttir, María Hrönn Gunnarsdóttir, Pier Yves Larouche, Ragnheiður 
Guðmundsdóttir & Sihan Yang. Sýningin stendur yfir til 26. maí n.k.

Útskriftarsýning meistara-
nema við Listaháskólann

   Motormax ehf
   Vatnagörðum 12
   Sími: 545 4040

Smurstöð 

Við smyrjum bílinn þinn með 
hágæða                 olíum.

 Virka daga  07:45 til 18:00
 Laugardaga 12:00 til 16:00

Opnunartímar

Engar tímapantanir!

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999

NýlistasafniðTjörnin - Stofnun ársins 2019



Dansskóli Birnu Björns hefur 
haft í nógu að snúast undanfarna 
mánuði, þar sem skólinn tók þátt 
með fimm atriði í undankeppni 
Dance World Cup á Íslandi og 
sýndi glæsilega nemendasýningu, 
Pétur Pan, í Borgarleikhúsinu 
viku síðar. 

Undankeppni Dance World Cup 
var haldin í fyrsta skipti á Íslandi 
þann 30. mars í Borgarleikhúsinu 
þar sem 15 dansskólar kepptu 
með fjölbreytt atriði í mismunandi 
keppnisflokkum. Dansskóli 
Birnu Björns keppti með bæði 
einstaklings-, tríó- og hópatriði í 
þremur flokkum; Commercial, Song 
& Dance og Jazz/Show Dance.

Tuttugu dansarar á leið 
til Portúgal

Öll atriði Dansskóla Birnu Björns 
tryggðu sér sæti í landsliði Íslands 
í danslist og eru tuttugu dansarar 
dansskólans á leið til Braga í 
Portúgal ásamt kennurum í lok júní 
til að keppa í aðalkeppninni. Mikil 
spenna og tilhlökkun er hjá bæði 
nemendum og kennurum fyrir því 
að taka þátt í danskeppni af þessari 
stærðargráðu í fyrsta skipti, en 
nokkur þúsund dansarar frá yfir 
þrjátíu löndum taka þátt í ár.

Dans- og söngleikjasýning 
í Borgarleikhúsinu

Viku síðar hélt 
dansskólinn stórglæsilega 
dans- og söngleikjasýningu í 
Borgarleikhúsinu, en þemað í ár 
var Pétur Pan. Fyrir þremur árum, 
á tuttugu ára afmæli Dansskóla 
Birnu Björns, var söngleikjadeild 
komið á fót í skólanum með því 
markmiði að samtvinna dansatriði 

nemendasýningarinnar með 
leik, söng og dansi. Frá því hefur 
söngleikjadeildin vaxið hratt og má 
segja að nemendasýningar skólans 
séu nú sannkallað dansleikhús.

Þrjár sýningar í röð 
af Pétri Pan

Í ár sýndu nemendur þrjár 
sýningar í röð af Pétri Pan fyrir 
fullum stóra sal Borgarleikhússins, 
en uppselt var á allar sýningar 
skólans. Mörg hundruð nemendur 
og fjölmennt kennarateymi koma 
að undirbúningi sýningarinnar, 
sem hófst strax í upphafi vorannar. 
Að mörgu þarf að huga við 
uppsetningu sýningar af þessari 
stærðargráðu, svo sem skrif á 
handriti og söngtextum, lagaval 
og samsetning laga, danssmíði 
dansatriða, hönnun búninga, val 
á grafík og ljósum, söngupptaka 
í stúdíói og svo mætti lengi telja. 
Bæði kennarar og nemendur lögðu 

hönd á plóg með þrotlausri vinnu 
og uppskeran var glæsilegasta 
nemendasýning skólans til þessa.

Sumarhátíð 26. maí og 
æfingaferð til London

Aðstandendur Dansskóla Birnu 
Björns eru himinlifandi með 
glæsilegan árangur skólans á 
vorönn á bæði nemendasýningu 
og í undankeppni Dance World 
Cup og hlakka til næstu verkefna. 
Á döfinni hjá dansskólanum 
eru sumarhátíð þann 26. maí, 
sumarnámskeið, sem hefjast 27. 
maí og workshop hjá erlendum 
gestakennara helgina 31. til 2. júní. 
Að sumarnámskeiði loknu halda 
þeir dansarar sem tryggðu sér sæti 
í danslandsliði Íslands til Portúgal, 
og loks fer valinn hópur dansara á 
aldrinum 13 til 15 ára í æfingaferð 
til London í ágúst, áður en 
haustönn hefst á ný í september.
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Margt á döfinni hjá 
Dansskóla Birnu Björns

893 4034 Hreinsun &
fegrun leiða

gustath@simnet.is • Facebook

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  Mínar síður

√  Húsbók þjónustusaga húss

√  Auk annarrar þjónustu

 

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

Frístundaheimilið Skýjaborgir tók á móti Hiroko frá 
Japan 3. maí sl. til að taka þátt í verkefninu „Stærsta 
málverk í heimi 2020“. Markmiðið verkefnisins er til 
að fá börn frá öllum heimshornum til að taka þátt í að 
skapa stærsta málverk heims. 

Hugmyndin er að efla skilning barnanna á fjölbreytileika 
heimsins og deila hamingjunni við þátttöku í verkinu  með 
börnum frá mismunandi löndum, trúarbrögðum og men-
ningu. Verkefnið eflir heimsfrið og áhuga fyrir menningu, 
listum og umhverfinu.

Hiroko frá Japan heimsótti Skýjaborgir.

- Hiroki frá Japan á Skýjaborg

Stærsta málverk 
í heimi

Coffee house & bar

Við gömlu höfnina

reykjavikrost.is
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Ákveðið að bíða 
með framkvæmdir 
á Miðbakka

Stjórn  Faxa flóa hafna hefur ákveðið að bíða með fram
kvæmd ir og upp bygg ingu á Miðbakka þar til fram kvæmd
um við Austurhöfin lýk ur en þar er nú mikið álag vegna 
bygg ing ar fram kvæmda. Borgaryfirvöld hafa ekki veitt 
neinar heimildir til framkvæmda á þessum stað þótt 
lóðarhafar hafi leitað eftir því.

Við Geirs götu 11 á Miðbakka er göm ul vöru skemma 
sem byggð var á sínum tíma fyrir starfsemi Ríkisskipa. 
Skemman hefur verið að mestu ónotuð um tíma og hafa 
lóðarhafar kynnt á und an förn um árum hug mynd ir um að 
rífa húsið og nýjar byggingar á lóðinni. Skemman er í dag í 
eigu Guðmundar Kristjánssonar forstjóra HB Granda sem 
löngum hefur verið kenndur við útgerðarfélaðið Brim sem 
nú heitir Útgerðarfélag Reykjavíkur. Guðmundur hefur kynnt 
hugmyndir PKdM arkitekta um uppbyggingu á lóðinni. Í 
þeim er gert ráð fyr ir allt að 20 þúsund fermetra bygg ing um 
upp á eina til sex hæðir en  lóðin Geirs gata 11 er alls 4.805 
fer metr ar og bygg ing ar magn í dag er 2.573 fer metr ar. 

Séð úr Hafnarhúsinu út á Miðbakkanna.

Unnið við 
Hverfisgötu 
í sumar

Haldið verður áfram við endurgerð Hverfisgötu í 
sumar en gatan hefur verið endurbyggð í áföngum 
á undanförnum árum. Nú er komið að kaflanum 
á milli Ingólfsstrætis og Smiðjustígs sem verður 
endurnýjaður. 

Verkið hefst fyrir ofan Ingólfsstræti og upp að 
Smiðjustíg en aðkomu að  bílahúsinu Traðarkoti 
verður haldið opinni eins lengi og hægt er. 
Framkvæmdir við gatnamót Hverfisgötu og 
Ingólfsstrætis eru fyrirhuguð eftir 18. júní. Auk 
endurgerðar á Hverfisgötu verða lagnir í Ingólfsstræti 
upp  að Laugavegi. Gert er ráð fyrir að útlit Hverfisgötu 
á milli Ingólfsstrætis og Smiðjustígs verður í lok 
sumars sama og er nú á þegar endurgerðum hlutum 
götunnar lýkur. Loka þarf Hverfisgötu fyrir bílaumferð 
tímabundið meðan á framkvæmdum stendur.

Horn Hverfisgötu og Ingólfsstrætis þar sem unnið 
verður að framkvæmdum í sumar.

- Guðmundur vill byggja allt að 
20 þúsund fermetra
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NESSKIP
Vesturbæjarútibú við Hagatorg

nesdekk.is             561 4200
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GETRAUNANÚMER

KR ER
107

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud. og miðvikud.

13:00-14:30
 

Fimmtudaga
13:00-14:30 og 17:00-19:30

 

Föstudaga
13:00-14:30

 

Laugardaga og sunnudaga
13:00-17:00

 

Skólar og sérhópar: 
Mánudag til föstudags 10:00 til 15:00.

KR er Íslandsmeistari karla í körfubolta eftir 
98-70 sigur gegn ÍR í Frostaskjóli í oddaleik. 
Titillinn er sá sjötti sem KR vinnur í röð og gerir 
þá að sigursælasta liði í sögu Íslandsmóts karla. 
Liðin mættust í oddaleik í Frostaskjóli í kvöld. 
Oddaleikurinn er sá þriðji sem KR leikur um 
Íslandsmeistaratitilinn í Vesturbæ á tíu árum. 
Kevin Capers var á hliðarlínunni hjá ÍR í leiknum 
en hann handleggsbrotnaði í fjórða leik liðanna í 
Breiðholti á fimmtudag.

KR vann þar með sinn sjötta Íslandsmeistaratitil 

í röð sem er nýtt met. Kaldhæðnislega taka þeir 
metið af ÍR sem vann tvisvar fimm titla í röð á 
sjöunda og áttunda áratugnum. Þá gerir titillinn 
KR að sigursælasta liði í sögu Íslandsmótsins með 
18 titla en þeir deildu metinu áður með Njarðvík 
sem hefur unnið 17 titla. Mike Di Nunno skoraði 
29 stig fyrir KR í kvöld en Julian Boyd skoraði 21 
stig auk þess að taka tíu fráköst. Hjá ÍR skoraði 
Sigurður Gunnar Þorsteinsson 16 stig líkt og 
Hákon Örn Hjálmarsson.

KR Íslandsmeistari 
sjötta árið í röð

KR-ingar fagna sjötta árið Íslandsmeistaratitlinu í körfubolta.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

#1©Íslandsapótek Stílbók 2017

STÍLBÓK
#1©Íslandsapótek Stílbók 2017

STÍLBÓK

Sjálfstætt 
starfandi apótek 

sem býður 
persónulega 
þjónustu og 

hagstæð verð á 
lyfjum og öðrum 
heilsutengdum 

vörum.
L augavegi 46 S: 414 4646

Elli- og örorkulífeyrisþegar njóta sérkjara hjá Íslands Apóteki

Opnunar-
tímar:

Virka daga 
09.00-19.00
Laugardaga 
10.00-16.00
Sunnudaga 
12.00-16.00

Íslandsmótið í minnibolta 10 ára kvenna fór 
fram að Ásvöllum nýlega þar sem fjórða og síðasta 
fjölliðamótið fór fram. Stelpurnar í KR þurftu að 
vinna alla sína leiki og Keflavík með fjórum stigum 
eða meira til að verða Íslandsmeistarar.

Á laugardag léku stelpurnar fyrst gegn Skallagrím og 
sigruðu þær í hörkuleik 18-16. Annar leikur liðsins á 
laugardag var svo gegn Þór Akureyri og sigruðu okkar 
dömur leikinn 18-12. Þriðji sigur laugardagsins kom 
gegn Ármanni en þann leik unnu stelpurnar 42-2.

Á sunnudag léku stelpurnar gegn Grindavík og 
sigruðu þær 28-14. Keflavík töpuðu gegn Þór Akureyri 
og því var klárt að síðasti leikur mótsins var hreinn 
úrslitaleikur um Íslandsmeistaratitilinn. Okkar dömur 
voru mjög ákveðnar gegn Keflavík og unnu leikinn 18-6 
og tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn.

KR stúlkur Íslandsmeistarar 
í minnibolta 10 ára
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