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Breytist eitthvað
M

un kórónuveirufaraldurinn leiða til breytinga á neyslu
venjum? Við þessu er enn ekkert einhlítt svar. Framvindan
getur ráðist af hversu lengi faraldurinn stendur og hvort hann
gangi yfir höfuð niður. Hún getur einnig ráðist af ýmsu öðru.

S

óttvarnir vegna faraldursins hafa haft áhrif á ýmis konar
starfsemi. Lamað sumt sem var hluti af daglegum venjum.
Enginn veit hversu lengi búa þarf við takmarkanir vegna þeirra.
Hér á landi virðist staðan vera betri en víða þótt bakslag hafi
orðið. Erfiðara ástand er þó í mörgum löndum sem við eigum í
miklum samskiptum við.

F

ramvinda faraldursins á Vesturlöndum og jafnvel á heims
vísu mun enn um sinn setja mörk á möguleika til neyslu.
Ferðalög eru aðeins svipur hjá sjón. Erfitt er um íþróttastarf
og menningarviðburði. Einkum þá sem heyra til sviðslista.
Barsækni á líka undir högg að sækja.

U

m tíma hafa orðið miklar umræður um neysluvenjur. Ekki
aðeins hér á landi heldur á heimsvísu. Kynslóðir eru að
vaxa upp sem hafa aðra sýn er hinar eldri.

F

ólk sem horfir meira til hinnar náttúrlegu auðlegðar en
áður. Fólk ber með sér efasemdir um framleiðsluhætti sem
hafa tíðkast. Framleiðsluhætti sem leiða til mengunar og bera
loftslagsmálin þar hæst.

H

agkerfi okkar – hagkerfi stórs hluta mannkyns er drifið
áfram af neyslu. Hið heilaga orð hagvöxtur hefur byggst
á því að kaupa meira - og meira. Nú eru efasemdir að heyrast.
Efasemdir er geta kallað eftir annarri vöruþróun en verið hefur.
Efasemdir sem kalla eftir breyttum lífsstíl fólks.

Um er að ræða einhverjar dýrustu íbúðir og jafnvel aldýrustu sem settar hafa verið á markað hér á landi.

Nýjar lúxusíbúðir
á hafnarsvæðinu
Um 70 nýjar lúxusíbúðir eru komnar til sölu
við Bryggjugötu, Geirsgötu og göngugötuna
Reykjastræti. Sambærilegur fjöldi lúxusíbúða hefur
ekki komið á markað frá því að svörtu blokkirnar í
Skuggahverfi voru byggðar.
Um er að ræða einhverjar dýrustu íbúðir og jafnvel
aldýrustu sem settar hafa verið á markað hér á
landi. Fermetraverð í dýrari íbúðunum er á bilinu
ein til ein og ríflega ein og hálf milljón króna sem er
verð sem ekki hefur sést áður á fasteignamarkaði.
Áætlað er að selja um 180 fermetra íbúð með
tveimur svefnherbergjum og þremur baðherbergjum
á um 255 milljónir króna. Íbúðir á efstu hæðum í
nýju fjölbýlishúsunum í miðborginni eru stærri.

Við Bryggjugötu 4 er um 350 fermetrar íbúð og
má því búast við töluvert hærra verði en á íbúð
sem nú er boðin til sölu á 345 milljónir króna. Hluti
íbúðanna eru í stórhýsi við Bryggjugötu á milli Hörpu
og Marriotthótel byggingarinnar. Athygli vekur að
enn stærri íbúðir verða á sjöttu hæð og á eftir að
verðleggja þær. Verðið á þeim ætti því að verða
mun hærra. Fjölmargar íbúðir eru verðlagðar á
rúmlega tvö hundruð milljónir og einnig á bilinu
100 til 200 milljónir. Ódýrasta eignin er 59 milljónir
og er hún fimmtíu fermetrar að stærð. Kynningu á
íbúðunum og verðlista yfir þær íbúðir sem eru til
sölu má sjá á vef Austurhafnar.

Hundrað og níutíu
íbúðir í Vesturbugt
- áhersla verður lögð á milli og meðalstórar íbúðir

H

versu lengi sem áhrifa kórónuveirufaraldursins mun gæta
með beinum hætti vakna upp spurningar hvort afleiðingar
hans falli í sama farveg og ný hugsun um neyslu. Hvort
afleiðingar hans flýti fyrir neyslubreytingum. Hvort eitthvað
breytist til frambúðar.

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR
Hafðu samband
Við skoðum og gerum tilboð!
www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Þannig gæti umhverfið í Vesturbugtinni litið út að fimm árum liðnum.

Stefnt er að því að hundrað og níutíu íbúðir
verði risnar í Vesturbugt við gamla slippinn í
Reykjavík innan fimm ára. Það er félagið
Vesturbugt sem er í eigu VSÓ og Kaldalóns sem
stendur að verkefninu. Félagið var stofnað utan
um verðlaunatillögu um uppbyggingu svæðisins.
Í maí 2017 skrifuðu Reykjavíkurborg og
byggingafélagið Vesturbugt undir samning
um byggingu 176 íbúða á einstakri og stórri
lóð í Vesturbugtinni. Framkvæmdir áttu að
hefjast haustið 2018. Það dróst hins vegar af
ýmsum ástæðum. Nú er stefnt að því að hefja

framkvæmdir næsta vor.
Í fyrstu hugmyndum var gert ráð fyrir nokkrum
fjölda íbúða í stærri kantinum en nú er lögð áhersla
á að byggja litlar og meðalstórar íbúðir og er þar
horft til aðstæðna á íbúðamarkaði. Íbúðum hefur
einnig verið fjölgað um 14 frá fyrstu hugmyndum.
Ef áætlanir ganga eftir er gert ráð fyrir að fyrsta
áfanga verði lokið á árinu 2023. Síðari áfanginn
gæti byrjað ári eftir að sá fyrri fer af stað. Þá yrði
verkinu að öllum líkindum lokið öðru hvoru megin
við áramótin 2024 og 2025.

Byltingarkennd nýjung
í margskiptum glerjum

50–65%
stærra
lessvæði

Velkomin
í nýja
verslun
okkar á
Hafnartorgi

SJÓNMÆLINGAR

Tímapantanir: 528 8505

HAFNARTORGI
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Sigríður Björg Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri og séra Skúli Ólafsson sóknarprestur í Neskirkju
spjalla við Vesturbæjarblaðið

Þetta varð meira flakk
en við höfðum hugsað okkur
Nú varð ég að elta hann

“Ég er ættuð af Bráðræðis
holtinu. Sigurður Þorsteinsson
langafi minn og Gróa kona hans
bjuggu í litlum steinbæ sem
stendur enn niður við sjóinn.
Þau eignuðust ellefu börn
og á þessu þrönga heimili var
alvöru stássstofa sem jafnan
var lokuð. Hann var útgerðar
maður og gerði út bátinn
Aðalb jörgina. Þessi útgerð
er til enn en hún ber annað
nafn. Sú sem rekur ættir sína
í steinbæ á Bráðræðisholtinu
er Sigríður Björk Guðjónsdóttir
ríkislögreglustjóri og bætir við
að hún sé Þingeyingur í hina
ættina. „Góð blanda,” segir séra
Skúli Sigurður Ólafsson sóknar
prestur í Neskirkju eiginmaður
hennar um leið og hann hellir
kaffi í bolla fyrir komumann
að morgni til í Vesturbænum á
dögunum. Þau Sigríður Björk
og Skúli eiga viðburðaríkt líf
að baki og hafa búið á ýmsum
stöðum þar sem þau hafa fengið
verk að vinna. “Við höfum elt
hvort annað þangað til að við
erum orðin staðföst í Vestur
bænum,” segir Skúli. Sigríður
Björk tekur undir þetta á meðan
hún sinnir ungu barnabarni sem
er í pössun hjá ömmu og afa.
Þau segjast alltaf hafa ætlað
að búa í Reykjavík en atburða
rásin hafi orðið önnur. “Við
hófum búskapinn á Bergstaða
stræti en fluttum svo á Flóka
götu. Árið 1995 hófst flakkið.
Við fluttum fyrst til Kaupmanna
hafnar, þar sem Sigríður Björk
lagði stund á framhaldsnám í
lögfræði og ég lauk mínu námi
við háskólann og prestaskólann.
Við fluttum til Kaupmanna
hafnar með frumburðinn okkar,
hana Ebbu Margréti.

“Einn daginn sagði Skúli að nú
yrði ég að elta sig,“ segir Sigríður
Björk. Næsti viðkomustaður
okkar var í Gautaborg. Hann
ha fði fe ng ið e mbætti se m
prestur Íslendinga í Svíþjóð með
aðsetur í Gautaborg. Þetta var
vorið 2000 og við tók erilsamt
starf með miklum ferðalögum.
Íslendingar búa víðsvegar í
þessu víðfeðma landi, flestir á
Stokkhólmssvæðinu, niður á
Skáni og auðvitað í Gautaborg.
„Ég var mikið á ferðinni.
Lestaferðirnar voru margar. En
það var mjög gaman og gefandi
að fást við þetta,” segir Skúli.
Sigríður Björk tekur við. „Ég var
verkefnalaus til að byrja með og
það hentaði mér ekki til lengdar.
Ég setti því undir mig hornin og
fór í nám í Evrópufræðum í Lundi.
Ég þurfti að vakna klukkan fimm
á morgnana og taka lestina frá
Gautaborg til Lundar flesta virka
daga. Svona gekk þetta til í tvö ár
en þá fór ég og börnin heim. Skúli
var eitt ár til viðbótar í Svíþjóð en
elti mig svo heim.”
Sigríður Björk Guðjónsdóttir og Skúli Ólafsson ásamt börnum sínum og barnabörnum.

tekið þátt í útförum. Sjálfur var ég
ekki í þeirri stöðu svo ég notaði
fyrirmynd af ágætum bifvélavirkja
af íslenskum ættum sem ég hafði
leitað til og notaði hann sem
grunn í textann minn. Hann var
vitaskuld snarlifandi. Og ég taldi
að mér hefði tekist nokkuð vel
til. Þegar kom að því að fara yfir
ræðurnar kom eitt og annað fram.
Okkur var víst uppálagt að ræða
sem minnst um æviferil þess sem
kvaddur var en raunin var öll
önnur í mínu tilviki. Nemendur
áttu að gagnrýna textann minn
en byrja á jákvæðum nótum.
Það sló því þögn á hópinn, fólki
datt augljóslega ekkert í hug.
Loks sagði ein stúlka í hópnum
eitthvað á þessa leið: “þetta er
eins og í Íslendingasögunum”.
Hún hafði greinilega kynnst
þeim eitthvað og átti við frá
sagnir af ættum og ýmsu úr lífs
hlaupi viðkomandi. Svo gátu þeir
gagnrýnt mig fyrir langlokuna.
Mögulega hitti hún naglann

Skrifaði útfararræðu um
sprelllifandi bilvélavirkja
Dvölin þar syðra var lífleg og
þau lýsa því að munurinn á menn
ingu þessara frændþjóða hafi
birst stundum á óvæntan hátt.
Skúli nefnir sem dæmi þegar
hann var í prestaskólanum og
nemendur áttu að skrifa líkræður.
„Flestir voru þeir í starfsþjálfun
í dönskum kirkjum og gátu því

á höfuðið og þessi íslenska
hefð að rekja lífshlaup sam
ferðafólks í útförum kann að eiga
þessi upptök.“

Skattstjóri á Vestfjörðum
Við fluttum svo aftur heim að
loknu námi og skömmu síðar
var Sigríður skipuð skattstjóri
á Vestfjörðum. “Þá var ekki um
annað að gera en flytja vestur á
Ísafjörð. Við höfðum aldrei búið
utan höfuðborgarinnar og því
var þetta ný reynsla fyrir okkur.
Við bjuggum þar í tveimur lotum
ef svo má segja. Sú fyrri hófst
haustið 1996.” Sigríður Björk
segir að á þessum tíma hafi
verið unnið að því að tölvuvæða
skatti nn. „Það gekk á ýmsu.
Breytingarnar lögðust misjafnlega
í fólk. Tæknin var líka stundum að
stríða okkur sem vorum að vinna
við þetta. Allt hafðist þetta þó og
eftir á held ég flestir séu löngu
sáttir við þessa breytingu.”

FERSKUR FISKUR
DAGLEGA
MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN
Nesvegur 100
Símar 562-1070, 896-4243
Opið virka daga kl. 10 - 18:30

Aðstoðarprestur
í skugga snjóflóða
Skúli sinnti þar kennslu en
var svo vígður aðstoðarprestur
eins og það hét þá, við
Ísafjarðarprestakall. Hann segir
samfélagið á þeim tíma hafi
verið í sárum eftir snjóflóðin í
Súðavík og á Flateyri og margir
áttu um sárt að binda auk þess
sem atvinnulífið hafði orðið
fyrir miklum skakkaföllum. „Við
skynjuðum það um leið hvernig
fólk mætti mótlætinu og leitaðist
við að sækja sér styrk þar sem
hann var að fá. Þar skipaði kirkjan
vissulega ákveðinn sess en því
má ekki heldur gleyma hversu
auðugt lista- og menningarlíf
er á svæðinu. Það hafði ekki
lítið að segja þegar kom að því
að blása krafti í fólk. Á þessum
árum kynntumst við mörgu
góðu fólki,” segir Skúli og bætir
við að miðlungur þeirra, Ólafur
Þorsteinn, hafi fæðst á Ísafirði.

Aftur á Ísafjörð
Árið 2002 var Sigríður Björk
skipaður sýslumaður á Ísafirði.
Þá tók við seinni Ísafjarðarlotan.
“Ég naut góðs af að hafa kynnst
byggðinni og mannlífinu eftir
að hafa búið þar og sinnt öðru
opinberu embætti. Þarna var ég
farin að starfa sem umboðsmaður
ríkisvaldsins og eitt af því sem ég
kynntist í starfinu var lögreglan.
Á þessum tíma fékk ég áhuga á
lögreglumálum sem hefur fylgt
mér og mótað starfsferli minn að
miklu leyti síðan.

Árin í Keflavík
Á árinu 2006 urðu enn
breytingar á lífi Sigríðar Bjarkar
og Skúla. Hann fékk veitingu
fyrir starfi sóknarprests við
Keflavíkurkirkju. Hann segir
nokkur læti hafa orðið af því
í sókninni því sá er sótti á móti
honum en þjónaði einnig við
kirkjuna var ósáttur. „Þetta
jafnað sig smám saman og
andrúmsloftið batnaði. Skúli
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segir að á prestskaparárum
sínum hafi hann farið í gegnum
erfiða tíma með Keflvíkingum.
“Efnahagshrunið 2008 bitnaði
hart á íbúum Suðurnesja og
atvinnuleysi var mikið. Við
nutum einstakra sjálfboðaliða í
kirkjunni og störfuðum af krafti
til uppbyggingar. Við styrktum
fjölda barna jafnvel á hverum
degi með mat og buðum upp
á heitar máltíðir í kirkjunni. Þá
endurnýjuðum við kirkjuskipið
með miklum myndarskap undir
stjórn Páls V. Bjarnasonar
arkitekts en hann er borinn og
barnfæddur Keflvíkingur. Ég
hafði mikla ánægju af að starfa
með Keflvíkingum og á góðar
minningar þaðan. Þar fæddist
yngsta barnið okkar, Guðjón Ingi.”

hefur enn bæst við fjölskylduna
en tvö barnabörn okkar, Úlfrún
Lillý Björk og Snæbjörn Skúli fæd
dust eftir að við færðum okkur
hingað í Vesturbæinn. Dóttirin og
tengdasonurinn bjuggu hjá okkur
og við vorum því til skamms tíma
átta í heimili. Nú eru þau flutt að
heiman, en reyndar bara í kjal
larann. Það er eftir sem áður líf og
fjör í kringum hópinn.

Baráttan við
heimilisofbeldi

Aftur að elta
eiginmanninn
„Ég varð að elta eiginmanninn
á nýjan stað. Þó ekki til Svíþjóðar
heldur Keflavíkur. Ég var þá
komin inn í löggæslumálin eftir
störfin fyrir vestan og gegndi
stöðu aðstoðarríkislögreglustjóra
til ársins 2009 er ég tók við
lögreglustjóraembættinu á
Suðurnesjum. Starfið í Keflavík
var fremur hefðbundið. Verkefnin
eru lík frá einu umdæmi til annars
þótt samfélögin séu nokkuð
mismunandi.“

Skúli og Sigríður Björk ganga hönd í hönd við Kirkjutorg. Myndin er tekin við setningu Alþingis.

Lögreglustjórar færðir til
En svo gerist það að lögre
glustjórar voru færðir til. Ég var
flutt til Reykjavíkur. Ólafur Helgi
Kjartansson sem starfað hafði á
Suðurlandi var fluttur í minn stað
til Keflavíkur og fleiri tilfærslur
áttu sér stað. Við vorum þá með
lítið barn og erfitt fyrir fjölsky
lduna að fara að búa á tveimur
stöðum. Þá þurfti Skúli að fara að
elta mig,” segir Sigríður Björk.

Vart er hægt að hugsa sér
betri kirkju
“Þarna varð ég að klóra mér
í höfðinu,” segir Skúli. “Það eru
vitaskuld mörg góð brauð á
höfuðborgarsvæðinu og á þeim
tíma var ég búinn að ljúka dok
torsritgerðinni sem ég hafði
byrjað allmörgum árum áður. Ég
sótti um nokkur brauð en aðrir
umsækjendur reyndust hlutskar
pari. Það átti þó eftir að vera gæfa
mín því ég fékk náð fyrir augum
valnefndar í Nessókn árið 2015.
Vart er hægt að hugsa sér betri
kirkju að þjóna við. Aðstaðan og
samstarfsfólkið eru eins og best
verður á kosið. Þá er kirkjan
með myndlistarsal og það er ein
skemmtileg vídd í þjónustunni að
eiga samskipti við listafólk sem
undirbýr og setur upp sýningar.

Nú get ég gengið
í vinnuna
Ég tók við prestsembætti af sr.
Sigurði Árna Þórðarsyni eftir að
hann fór yfir í Hallgrímskirkju.
Það var svo árið 2016, eftir að sr.
Örn Bárður Jónsson sóknarpres
tur réðist til þjónustu við aðra
Neskirkju, í Noregi nánar tiltekið,
að ég tók við sóknarpreststöðun
ni. Um það leyti festum við kaup á
ágætu parhúsi í Vesturbænum og
nú get ég gengið í vinnuna.” Hér
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Sjálfsafgreiðsla
í útibúinu á Hagatorgi
Í tengslum við tilmæli Almannavarna vegna COVID-19 verður
starfsstöð Arion banka við Hagatorg ekki mönnuð um óákveðinn tíma
og því eingöngu um sjálfsafgreiðslu að ræða.
Við minnum á að í sjálfsafgreiðsluvélum á Hagatorgi er hægt að taka
út og leggja inn peninga, millifæra og greiða reikninga.
Við bendum á sambærilega þjónustu í útibúinu okkar í Kringlunni.
Hefðbundin bankaþjónusta er í útibúum okkar á Höfða og Smáratorgi
þar sem einnig er gjaldkeraþjónusta.
Þá hvetjum við viðskiptavini okkar til að nýta eftirfarandi
þjónustuleiðir:

• Öll helsta bankaþjónusta er í boði í Arion appinu og netbankanum
• Síminn í þjónustuverinu er 444 7000
• Hægt er að senda okkur póst á arionbanki@arionbanki.is
eða hafa samband í gegnum netspjallið okkar á arionbanki.is

Allar upplýsingar um þjónustuna okkar er að finna á arionbanki.is.

Sigríður Björk Guðjónsdóttur
hóf störf sem ríkislögreglustjóri
16. mars. sl. Hún færði sig á milli
húsa en heldur áfram að vinna að
þeim málum sem brenna á henni,
einkum baráttuna gegn heimili
sofbeldi og greiðari þjónustu við
borgarana. Ætla má að fjölsky
ldan sé komin á fast land eftir
flakk um ýmsa áfangastaði bæði
á landsbyggðinni og í nágrannal
öndum. „Þetta gæti nú seint talist
heimshornaflakk“ bætir Skúli við,
„en fyrir okkur sem hugðumst
aldrei flytjast austur fyrir Elliðaár
reyndist þessi framtíð ólík þeim
áformum sem við höfðum gert.“
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Verða 102 íbúðir
byggðar við Seljaveg 2 í stað hótels

Nú er fyrirhugað að reisa íbúðir við Seljaveg 2 í stað hótels.

Sótt hefur verið um leyfi til að byggja fjölbýlishús á sex hæðum,
á reitum S4-S8, eða samtals 102 íbúðir, verslunar- og þjónusturými
á 1. hæð og bíla- og geymslukjallara á lóð nr. 2 við Seljaveg.
Erindi til borgarinnar fylgdi greinargerð Mannvits um hljóðvist
frá 25. ágúst 2020, lóðauppdráttur frá 19. ágúst 2019, hæðablað
frá 4. mars 2020 og forteikningar hönnuða frá 25. ágúst 2020.
Það eru Centra Eignstýring sem er í eigu Gísla Reynissonar
og Grandi íbúðarfélag sem er í 70% eigu Daníels Helgasonar og
Sigurðar Hrafns Kiernan sem sent hafa erindi til byggingafulltrúans í
Reykjavík um fyrirhugaðar framkvæmdir,
Í frétt í Viðskiptablaðinu á sínum kom fram að Ólafur Ólafsson
kenndur við Samskip hafi keypti lóðina og látið hefja framkvæmdir
við risahótel. Nú virðist stefnt að íbúðabyggð á svæðinu
í stað hótelbyggingar.
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Hús íslenskunnar
að rísa af grunni
Hús íslenskunnar við Arn
grímsgötu er farið að taka á
sig mynd. Á vef Stjórnarráðs
Íslands kemur fram að ákveðnir
verkþættir séu á undan áætlun.
Þar á meðal uppsteypa á veggj
um þriðju hæðar byggingar
innar er um mánuði á undan
áætlun. Áætlað er að húsið
verði fullb yggt haustið 2023.
Framkvæmdir hófust í lok sum
ars í fyrra en þær höfðu tafist
um árabil.
Hús íslenskunnar mun hýsa
starfsemi Stofnunar Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum
og Íslensku- og menningar
deild Háskóla Íslands. Verða
sérhönnuð rými fyrir varðveislu,
rannsóknir og sýningu á
íslenskum skinnhandritum.
Einnig vinnustofur kennara
og fræðimanna, lesrými fyrir
háskólanema, fyrirlestra- og
kennslusalir sem og skrifstofur
og bókasafn. Hús íslenskunnar

Verið er að steypa veggi þriðju hæðar Húss íslenskunnar.

mun gerbreyta starfsemi
Árnastofnunar og allri þjónustu
við almenning, skólafólk og

ferðamenn. Samstarfið við
Háskóla Íslands í húsinu mun

Fimm íbúðir á Víðimel 29
Gert er ráð fyrir að fimm sjálfstæðar íbúðir
verði í húsinu við Víðimel 29 þar sem Kínverska
sendiráðið var áður til húsa. Í umsókn til
byggingafulltrúa var sótt um leyfi til að breyta
innra skipulagi og gera fimm sjálfstæðar íbúðir í
húsinu, fjarlægja reykháf sem snýr að götuhlið,
stækka svalir, síkka glugga í kjallara og setja nýja
kvisti og þakglugga.
Um er að ræða eina af glæsilegri byggingum
Vesturbæjar Reykjavíkur sem var hönnuð af Einari
Sveinssyni arkitekt. Húsið hefur staðið autt um
árabil og var komið í mikla niðurníðslu. Alls eru
19 herbergi í húsinu og fimm baðherbergi en
fasteignamat eignarinnar er 253 milljónir. Friðbert
Friðbertsson, forstjóri bílaumboðsins Heklu festi
kaup á húsinu fyrr á þessu ári.

Fimm íbúðir verða væntanlega í þessu glæsta húsi
við Víðimelinn.

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Tilboð

2030%
AFSLÁTTUR
Af öllum verkfæraboxum, töskum og
skápum

Tilboð

20%
AFSLÁTTUR

Nýtt
blað

Öll Kópal & Gjöco
innimálning

Framkvæmdatilboð
Sjáðu öll tilboðin
á byko.is

Innimálning frá Málningu og Gjöco 20% • Grohe sturtu- og baðtæki 20%
Grohe handlaugartæki 20% • Grillfylgihlutir 30% • Háþrýstidælur 20-25%
Loftpressur 20% • Járnhillur 20% • Verkfærabox, -töskur og -skápar 20-30%
Öryggisskór 20% • CAT ullarnærföt og vinnusokkar 20% • Dovre merinoullarnærföt 20%
OS Iceland kuldagallar 20% • Bosch og Einhell iðnaðarryksugur 20-30% • Bosch og
Einhell málningarsprautur 20% • Geymslubox 20% • Ruslafötur og flokkunartunnur 20% • Baðinnréttingar 25% • Þakrennur 30% • Vatns- og utanhússklæðningar
30% Ljósaperur 20% • Ljósaskermar 20% og ýmsar valdar vörur á afslætti

Tilboð

Tilboð

30%
AFSLÁTTUR
Allar þakrennur

2025%
AFSLÁTTUR
Allar háþrýstidælur

Tilboð

20%
AFSLÁTTUR
Allar ljósaperur

GRANDI
KOMDU Í HEIMSÓKN!
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Landakot

Höfuðstöðvar kaþólsku á Íslandi frá 1860

K

aþólskur siður
aflagðist hér á landi
7. nóvember 1550.
Þá var Jón Arason
Hólabiskup hálshögg
vin í Skálholti ásamt tveimur
sonum sínum. Sagan segir að
ráðsmaður í Skálholti hafi talið
óráðlegt að halda þeim föngnum
á biskupssetrinu til vors því
þeir ættu sér öfluga fylgismenn
einkum á Norðurlandi sem
myndu freista þess að frelsa
þá úr haldi. Á ráðsmaðurinn
að hafa látið þau orð falla að
“öxin og jörðin geymdu þá
best”. Siðaskiptin á 16. öld ollu
algjörri umbyltingu á Íslandi,
ekki síst í trúmálum. Kristján
III Danakonungur notfærði sér
þau til þess að leggja eignarhald
á jarðir og aðrar eignir
kirkjunnar. Jón Arason, biskup
á Hólum var aðalandstæðingur
konungsvaldsins við siðaskiptin
og lýsti hina nýju kirkjuskipun
ólöglega. Eftir dauða hans voru
klaustrin eyðilögð og munkar
drepnir eða sendir í útlegð.
Einungis þeir prestar sem gerðust
lútherstrúar fengu að halda
embættum sínum. Kaþólsk trú var
algjörlega bönnuð og refsingin
var líflát eða útlegð.
Enginn kaþólskur maður bjó á
Íslandi fram til ársins 1857. Það
ár fengu tveir franskir prestar,
Bernard Bernard og Jean-Baptiste
Baudoin, undanþágu til að þjóna
frönskum sjómönnum sem voru
að veiðum við Ísland. En hvernig
varð kaþólski söfnuðurinn til.
Upphaf þeirrar sögu má rekja til
Einars Ásmundssonar alþingis- og
athafnamann í Nesi í Höfðahverfi
austan Eyjafjarðar. Jean-Baptiste
Baudoin eða Baldvin eins og
hann var stundum kallaður upp á
íslensku hafði dvalið vetrarlangt
hjá Einari í Nesi og fengist við
að kenna honum tungumál.
Hafði þeim orðið vel til vina.
Upphafs þess má rekja til þess að
presturinn hafi þurft að komast til
franskra sjómanna á Siglufirði en
ekki komist lengra en til Akureyrar.
Pétur Hafstein sem var yfirvald
staðarins hótaði Einari vegna þess
enginn mætti hafa nein samskipti
við hann. Hann væri kaþólskur
prestur í landi þar sem kaþólska
væri bönnuð með lögum. Einar
kom prestinum engu að síður til
hjálpar og dvaldi hann um tíma
hjá honum í Nesi. Pétur Hafstein
var þó ekki af baki dottinn heldur
kærði Einar og dæmdi í stórar
sektir og hótaði honum eignamissi.
Einar skaut dómi þessum til

Opnunartímar:
Virka daga
11.30-18.00

Laugardaga
10.00-16.00
Sunnudaga
Lokað

Opnunartímin hefur
breyst tímabundið!

Stytta af Marteini Meulenberg
biskupi í Landakoti.

Kristkirkja í Landakoti. Sambland af gotneskum stíl og séríslenskum einkennum.

stjórnarskrárinnar í Danmörku
sem eyddi honum. Má ef til vill
segja að þessi fyrirgangur í Pétri
Hafstein hafi orðið fyrsti vísirinn
að endurreisn kaþólsku á Íslandi.

Nonni og Gunnar
Síðan ber það til tíðinda að
franskur aðalsmaður MarieAlbérice de Foresta frá Aix en
Province í Suður Frakklandi hafði
fengið áhuga á Norðurlöndunum.
Hann hafði kynnst jesúítapresti
sem unnið hafði að trúboði í Kína
sem lagði áherslu á að stunda
trúboð sem víðast og ekki síst
á norðlægum slóðum. Áhugi
Marie-Albérice varð til þess að
hann setti sig í samband við JeanBaptiste Baudoinmeð þá ósk að

bjóða tveimur drengjum til náms Í
Frakklandi og kosta heimför þeirra
að námi loknu. Lítið var vitað um
aðalsmanninn og var Jean-Baptiste
Baudoin fremur sagnafár um
hann. Fyrir tilstuðlan hans voru
tveir drengir valdið til fararinnar.
Jón Sveinsson sonur Sveins
Þórarinssonar amtmannsskrifara á
Möðruvöllum búsettum á Akureyri
sem þá var látinn og Gunnar sonur
Einars í Nesi. Jón Sveinsson kom
ekki aftur. Hann gerðist pestur og
rithöfundur ytra og skrifaði undir
rithöfundaheitinu Nonni sem
hann er þekktur fyrir hér á landi
og víðar. Gunnar kom til baka og
gerðist afhafnamaður. Hann var
fyrsti kaþólski Íslendingurinn á
síðara skeiði kaþólskunnar hér á

Sjálfstætt
starfandi apótek
sem býður
persónulega
þjónustu og
hagstæð verð á
lyfjum og öðrum
heilsutengdum
vörum.

STÍLBÓK

landi sem rekja má til utanfarar
hans ásamt Nonna.

Fyrstu heimildir frá 1548
Fyrstu heimildir um búsetu
í Landakoti eru að finna í
fógetareikningum frá árinu
1548. Landakot var þá hjáleiga
frá Reykjavík og ábúandinn var
Hildibrandur Jónsson. Eftir að
Reykjavík var gerð að kaupstað
1787 fór Skúli Magnússon fógeti
fram á það við landsstjórnina
að íbúar bæjarins fengju afnot
af nærliggjandi úthögum. Þá bjó
Jón Magnússon hafnsögumaður
í Landakoti. Jörðin komst í eigu
verslunarfélags Petræsusar og
L.M. Knudsens. Eftir slit þess félags
komst Landakot í eigu Knudsens.

Jóhannes Gunnarsson er eini
íslenski biskupinn sem setið
hefur í Landakoti.

Ekkja hans bjó í Landakoti um
tíma eftir dauða hans. Helgi G.
Thordarsen dómkirkjuprestur
keypti síðan Landakot um eða upp
úr 1835 og bjó þar til 1846 að hann
var gerður að biskupi og flutti þá í
biskupssetrið í Laugarnesi.
Landakot komst í eigu Bernard
Bernard og Jean-Baptiste Baudoin
sem voru franskir prestar og
sendir hingað til lands til að
þjónusta franska sjómenn. Baudoin
lét reisa litla kapellu í Landakoti
en síðar var byggð timburkirkja
við Túngötu, nálægt prestsetrinu.
Þessi kirkja var helguð heilögu
hjarta Jesú. Baudoin hóf einnig
að reisa viðbótarbyggingu við

Elli- og örorkulífeyrisþegar njóta sérkjara hjá Íslands Apóteki

L AU G AV EGI 4 6

S: 414 4 6 4 6

S

enda lítils geymsluhúss að baki
íbúðarhúsinu í Landakoti. Hann
mun ekki hafa haft leyfi til þess úr
hendi byggingafulltrúa. Var kærður
og dæmdur af lögregludómstól
til að greiða fimm ríkisdali í sekt.
Árið 1860 eignaðist kaþólska
trúboðið Landakot. Var það fyrir
milligöngu Randrups ræðismanns
og kaupmanns í Reykjavík og
hefur Landakot verið í eigu
kaþólskra alla tíð síðan. Kaþólski
söfnuðurinn byggði litla kirkju á
austurhluta Landakotstúnsins.
Kirkjuhúsið var síðar flutt á horn
Hofsvallagötu og Túngötu og notað
til kristnihalds þar til Kristkirkja
sem nú stendur á Landakotshæð
var tekin í notkun 1929. Guðjón
Samúelsson húsameistari ríkisins
teiknaði kirkjuna og aðlagaði
gotneskan stíl að séríslenskum
einkennum í teikningum sínum.
Má einkum greina það í ytri
burðarsúlum kirkjunnar sem
minna á stuðlaberg í fjallshlíð.
Dómkirkjan ber nafn Krists
Konungs í heiðursskyni við Krist.
Kirkjan er undir verndarvæng
Maríu meyjar guðsmóður, sankti
Jósefs og tveggja helgra, íslenskra
manna, Jóns Ögmundssonar og
Þorláks Þórhallssonar biskups.
Kirkjuklukkurnar þrjár eru
tileinkaðar Kristi konungi, Maríu
mey og heilögum Jósef. Kristkirkja
í Landakoti var lengi stærsta kirkja
landsins.var lengi stærsta kirkja
landsins.

Kaþólskur biskup
á Íslandi
Marteinn Meulenberg var
fyrsti kaþólski biskup Íslands
eftir siðaskiptin. Sá fyrsti frá Jóni
Arasyni og bar titilinn Hólabiskup.
Meulenberg var frá Hillensberg í
Þýskalandi. Faðir hans var þýskur
en móðirin hollensk. Meulenberg
tilheyrði Montfortreglunni sem
er kaþólsk prestaregla og nefnist
Societas Mariae Montfortana.
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Upphaflega skólahúsið í Landakoti.

Hann kom til Íslands árið 1903 og
hafði þá verið tvö ár sóknarprestur
í Danmörku. Þegar Ísland varð
fullvalda ríki sótti séra Meulenberg
fyrstur erlendra manna um
ríkisborgararétt á Íslandi. Í
samband við fullveldið stofnaði
Páfastóll sjálfstæða trúboðskirkju
fyrir Ísland og varð Marteinn
Meulenberg yfirmaður hennar.
Árið 1929 var trúboðskirkjan gerð
að postullegu umdæmi og séra
Meulenberg stjórnandi. Hann var
vígður biskup í nýju kaþólsku
dómkirkjunni í Landakoti í júlí
sama ár. Meulenberg féll frá árið
1941. Þegar sala á saltfiski til Ítalíu
stöðvaðist snemma eftir fyrra
stríð munu íslensk stjórnvöld
hafa leitað til Meulenbergs um
hvort hægt væri að liðka til um
sölusamninga. Ekki liggur fyrir
hvort hann fór sjálfur til Rómar
eða hafði samband við Páfagarð.
En Páfagarður gat komið því til
leiðar að Ítalir fóru aftur að kaupa
saltfisk af Íslendingum. Jóhannes
Gunnarsson var prestur rómverskkaþólsku kirkjunnar á Íslandi og
biskup hennar í Reykjavík frá 1942

þar til hann sagði af sér embætti
1967. Jóhannes var titlaður
Hólabiskup eins og Meulenberg
en eftir það fengu biskupar titilinn
Reykjavíkurbiskupar. Jóhannes
átti beinar rætur til upphafs
kaþólskunnar. Hann var sonur
Gunnars Einarssonar sem hélt
utan með Nonna og var fyrsti
Íslendingurinn eftir siðaskiptin
sem gerðist kaþólikki. Jóhannes
hóf nám hjá jesúítum á Íslandi
áður en hann fór til Danmerkur
í framhaldsnám. Hann lagði
síðar stund á guðfræðinám í
Hollandi. Jóhannes var vígður
prestur þar 1924 og snéri
sama ár aftur til Íslands og hóf
þjónustu við Landakotskirkju.
Enginn Íslendingur hefur setið
á biskupsstóli síðan Jóhannes
sem er eini Íslendingurinn
sem gegnt hefur kaþólsku
biskupsembætti frá Jóni Arasyni.

Jósefssystur
og spítalasaga
Árið 1896 komu Jósefssystur
til Íslands frá Danmörku. Þær

stofnuðu barnaskóla og lítinn
spítala í Reykjavík 1902. Sankti
Jósefsspítali í Landakoti tók
formlega til starfa árið 1902.
Landakotsspítali eins og hann var
jafnan nefndur var aðalsjúkrahús
landsins og kennsluspítali
Læknadeildar fram til 1930 þegar
Landspítali tók til starfa og var
ásamt honum helsta sjúkrahús
landsins nær alla 20. öldina.
Jósefssystur leituðu til landsjóðs
um fyrirgreiðslu þegar þær
hugðust hefja spítalabyggingu og
rekstur en fengu algjört afsvar.
Spítalinn var byggður fyrir
erlent samskota- og sjálfsaflafé
reglusystra og söfnunarfé sem
Jón Sveinsson, Nonni, hafði aflað
til að byggja holdsveikraspítala
sem danskir Oddfellowar létu
byggja í Laugarnesi. Bygging og
rekstur St. Jósefsspítala varð til
þess að ríkisvaldið gat komið sér
hjá því að byggja spítala handa
sínu fólki fyrir eigin fjármuni.
Í upphafi voru 40 sjúkrarúm í
elstu byggingunni. Spítalinn var
stækkaður í tveimur áföngum, fyrst
árið 1935 og síðan árið 1962, og
skömmu síðar var elsta húsið rifið.
Frá upphafi var Landakotsspítali
í forystu með ýmsar nýjungar í
læknisfræði. Landakot var einnig
þekkt fyrir einstaka umönnun
og afbragðs lækna og auk þess
þótti rekstur spítalans til mikillar
fyrirmyndar. Hann var ekki inni
í hinu opinbera kerfi eftir að það
hóf sjúkrahúsrekstur fyrir alvöru
og þess vegna meðal annars var
rekstur spítalans mörgum þyrnir í
augum. Sérstaklega varð mönnum
starsýnt á lágan rekstrarkostnað í
samanburði við önnur sjúkrahús
þrátt fyrir afbragðs þjónustu
og dugði ekki að skýra þann
mismun með „kristilegum kærleik“
einum saman.

Landakotsaskóli frá 1896
Skólastarf einkenndi Landakot

snemma. Landakotsskóli er einn
elsti starfandi skóli landsins.
Skólinn var stofnaður árið 1896.
Skólinn er sjálfstætt starfandi
grunnskóli fyrir 1. til 10. bekk
ásamt deild fimm ára barna. Einn
bekkur er í hverjum árgangi.
Fram til 2005 var skólinn rekinn
af Kaþólsku kirkjunni en hann er
nú rekinn sem sjálfseignarstofnun
með sjálfstæðri stjórn. Skólinn
starfar eftir sem áður í húsnæði
sem stofnunin leigir af Kaþólsku
kirkjunni við Túngötu.
Skólinn starfar samkvæmt
grunnskólalögum og er kennslan
í samræmi við aðalnámskrá.
Skólinn hefur þó nýtt sér svigrúm
til að taka upp ýmsa nýbreytni í
skipulagi skólastarfsins með því
að stórauka tungumálakennslu
þannig að strax í fimmta ára bekk
byrjar ensku- og frönskukennsla.
Á miðstigi byrja nemendur
svo að læra dönsku. Sölvi
Sveinsson var skólastjóri um ára
bil og Ingibjörg Jóhannsdóttir
stýrir skólanum í dag.

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi
s. 551 1266 | utfor@utfor.is
utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM
ALLAN SÓLARHRINGINN
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Varnargarðurinn
við Eiðsgranda
breikkaður
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Vinnustofur listafólks í stað gistiþjónustu
Vinnustofur listafólks hafa verið opnaðar í Centric
guesthouse við Lækjargötu. Þar sem áður var gistihús
með 15 herbergjum er nú vinnuaðstaða listamanna á
öllum aldri. Leiga herbergjanna er um 40 til 50 þúsund á
mánuði en fer annars eftir stærð herbergjanna.
Það eru Geoffrey Skywalker og Guðfinnur Sölvi Karlsson
kenndir við veitingastaðinn Prikið sem standa fyrir þessu.
Þeir tóku við húsnæðinu þegar gistiþjónustan lagðist af
vegna coveid og ákváðu að finna nýja leið til þess að nýta
það í stað þess að láta það standa autt. Þeir ákváðu að gera
þetta að listafólkshúsnæði undir merkjum útgáfufyrirtæk
isins Sticky. Fleira og fleira fólk velur orðið í dag að starfa
sjálfstætt eða í tengslum við fyrirtæki af ýmsum gerðum og
þarfnast starfsaðstöðu. Þeir félagar létu reyna á þetta og
fólk með ýmis verkefni er farið að nýta sér aðstöðuna.

Vinnustofurnar eru staðsettar við Lækjargötu.
Alveg í hjarta borgarinnar.

Skemmtilegir leikvellir í Miðborg og Vesturbæ

Þannig var umhorfs á Eiðsgranda eftir hamfarir laugardagsins.

Ákveðið hefur verið að breikka sjóvarnargarðinn við
Eiðsgranda verulega þar sem öldur ollu skemmdum aðfaranótt
sunnudagsins 20. september. Óskað hefur verið tilboða í verkið
og ef allt gengur upp verður ráðist í breikkunina innan skamms.
Ætlunin er að breikka sjóvarnargarðinn frá hringtorginu við
JL-húsið gamla alveg að Boðagranda. Hann verður breikkaður um
sex til átta metra. Með því mun aldan brotna betur og síður bera
sjávargrjót upp á land eins og gerðist á dögunum.

Nokkrir skemmtilegir leikvellir eru í Miðborginni
og við Vesturbæinn. Leikvöllurinn við Arnarhól er
skemmtilegur og en líka er hægt að setjast niður í
lautarferð í grasinu. Leikvöllur er fyrir yngstu börnin
við Bernhöftstorfuna og þar eru enn fremur mörg
sæti fyrir fullorðna, til dæmis nýju tröppuborðin,
hengirúm og hefðbundnari borð og stólar. Fólk á
öllum aldri getur á sama stað gripið í borðtennisspaða og tekið einn leik.
Tennisborðtennis er á Miðbakkanum en þar eru
til viðbótar körfuboltakörfur, fyrir stóra og smáa að
ógleymdum hjólabrettagarðinum. Hann býður upp
á marga möguleika fyrir þá sem eru á hjólabrettum
en það er ekki síður gaman að fylgjast með bretta
fólkinu leika listir sínar. Á Miðbakkanum eru einnig
nokkur borð með bekkjum og því góð aðstaða fyrir
þá sem kjósa að taka með sér nesti. Boðatorg er með
sínum skemmtilega skrúfuhring er stutt frá Slippnum
og hafnarsvæðinu. Óðinstorg er annað torg þar sem
mannlífið fær að njóta sín svo eitthvað sé nefnt.
Hljómskálagarðurinn býður upp á bæði leik og

Sjávarmál

Nýtt útilistaverk
sem komið verður
fyrir á Eiðisgranda

Á þessum stað við Eiðisgranda verður útilistaverkinu komið fyrir.

Sjávarmál heitir nýtt útilistaverk sem komið verður fyrir
á Eiðisgranda. Höfundar listaverks sem valið var úr sjötíu
innsendum tillögum eru arkitektarnir Baldur Helgi Snorrason
og David Hugo Cabo í samstarfi við Andra Snæ Magnason
rithöfund. Dagur B. Eggertsson, tilkynnti um niðurstöðu
dómnefndar fyrir skömmu og fór athöfnin fram við Eiðsgranda.
Verkinu er ætlaður staður á sjávarkambinum við Eiðsgranda og
blasir við hafi. Ekkert útilistaverk er staðsett á þessu svæði og það
mun auka notagildi og aðdráttarafl svæðisins fyrir íbúa og þá sem
þar eiga leið um. Á þeirri hlið listaverksins sem snýr að hafinu er
steypt innbjúg skál sem safnar hljóðum hafsins og magnar þau
upp með einföldu endurkasti fyrir þann sem stendur fyrir framan
skálina. Á þeirri hlið sem snýr að byggð er hrjúfur veggur þar
sem íslensk heiti fyrir hafið eru letruð. Áhrif loftslagsbreytinga á
hafið eru höfundum hugleikin og verkinu er ætlað að bjóða upp á
tækifæri fyrir þá sem eiga leið hjá til að staldra við, upplifa krafta
hafsins og hlusta eftir því náttúran hefur að segja okkur.
Samkeppni um útilistaverk í Vesturbæ var haldin samkvæmt
samkeppnisreglum Sambands íslenskra myndlistarmanna og
í kjölfar íbúakosningar í verkefninu Hverfið mitt 2020. Á meðal
þess sem Vesturbæingar kusu var að halda samkeppni um gerð
útilistaverks í hverfinu. Hverfið mitt er íbúalýðræðisverkefni
á vegum Reykjavíkurborgar þar sem íbúum gefst kostur á að
setja fram hugmyndir um úrbætur í nærumhverfi sínu. Þeim
hugmyndum sem hljóta brautargengi í kosningu meðal borgarbúa
er síðan hrint í framkvæmd.

Samstarfshópur
um forvarnir

Leiktæki á torgi á mörkum Mið- og Vesturbæjarins.

slökun og gaman er að skoða sig um í styttugarðinum
við Safn Einars Jónssonar. Börn hafa skemmt sér á gön
gugötunum í sumar en bæði parísinn og hlaupabrautin
á Laugaveginum hafa höfðað til þeirra.

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Kæri nágranni við þjónum
þínu hverfi

Fiskislóð 30

Fáðu aðstoð fagmanna okkar við dekkjaskipti og
ráðgjöf við val á nýjum dekkjum.
Bókaðu tíma í gegnum nesdekk.is/timabokanir

Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

GSI - 6

G3S - ICE

M/T

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar/jeppar

Neglanleg - fólksbílar og jepplingar/jeppar

Frábær M+S jeppadekk frá Toyo

Toyo harðskeljadekk eru einstök við
íslenskar aðstæður.

Byltingakennd nýjung frá Toyo. Neglanlegt
harðskeljadekk.

Þrautreynd jeppadekk í áraraðir við allar
aksturs aðstæður allt árið í kring.

Winter Ice Zero 2

Cinturato Winter

Scorpion Winter

Negld - fólksbílar og jepplingar

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar

Óneglanleg - jepplingar/jeppar

Sérhönnuð nagladekkfyrir akstur við erfiðustu
vetraraðstæður, glæra hálku og ísingu.

Hönnuð fyrir ískalda og hála vetrarvegi með
öryggi og frábæra aksturseiginleika í fyrirrúmi.

Sérstaklega hannað óneglanlegt vetrardekk
fyrir jeppa og jepplinga.

NP3/NS3

SP02

Presa Spike

Negld - fólksbílar og jepplingar

Óneglanleg - fólksbílar og jepplingar

Negld - sendibílar

Grípa einstaklega vel á ís og hreinsa sig vel í
vetrarfærðinni. Góð dekk á mjög góðu verði.

Frábær vetrardekk án nagla og mjög hentugt
heilsársdekk á frábæru verði.

Gríðalega sterk og áreiðanleg dekk með
hörku vetrarmunstri.

LW 71

MSR

Winter Claw MX

Neglanleg – fólksbílar og jepplingar

Neglanleg – fólksbílar og jepplingar

Neglanleg - fólksbílar og jepplingar

Frábært neglanlegt vetrardekk við allar
aðstæður og veðurskilyrði, frábært grip í hálku.

Neglanlegt vetrardekk frá USA, einstaklega
gott dekk og áratuga reynsla á Íslandi.

Örugg og ódýr vetrardekk. Mikill fjöldi flipa
tryggja frábært grip á hálum vetrarvegum.

SW-8

ICE1

Wintersafe

Negld - fólksbílar og jepplingar

Óneglanleg - fólksbílar

Óneglanleg - fólksbílar

Verksmiðjunegld vetrardekk með mikið af
flipum sem grípa vel í snjó og hálum ís.

Mjög góð óneglanleg vetrardekk á frábæru
verði með mikið af flipum fyrir hámarks grip
án nagla.

Hannað með nútíma flipamunstri sem tryggja
gott grip í snjó og
á hálum vegum.

Fiskislóð 30 / 101 Reykjavík / 561 4110 /

nesdekk.is
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Samfélagshúsið á Aflagranda

Frá framleiðslueldhúsi Félagsstarfið komið í fullan gang
Velferðarsviðs
á Vitatorgi
Allt gengur sinn vanagang á Aflagranda.
Félagsstarfið er að fara af stað eftir gott sumarfrí.
Leitast er við að bjóða upp á fjölbreytt starf og
þægilega samveru í hlýju umhverfi. Á Aflagranda
geta allir fundið eitthvað við hæfi og jafnvel farið
út fyrir þægindarammann og prófað eitthvað alveg
nýtt. Öflugt starf er í húsinu á opnunartíma frá 8:30
til 15:45 en einnig er starf í húsinu eftir lokun, og er
þá unga fólkið meira með völdin.
„Við erum með opna vinnustofu alla morgna þar
sem fólk hittist með handavinnuna sína og ræðir
heimsmálin yfir kaffibolla,“ segja þær Siri og Helga
sem eru við stjórnvöldin á Aflagranda. „Einnig er
stólajóga alla morgna undir stjórn jógakennara. Hið
sívinsæla bókaspjall með Hrafni Jökulssyni er á sínum
stað alla miðvikudaga og hefur hann fengið til liðs við
sig stjórnarmeðlimi félagsins Arfur Þorsteins frá Hamri
til að stýra spjallinu í vetur. Við megum því eiga von á
skemmtilegum gestum til okkar. Komið og njótið.“

Eyjólfur Einar Elíasson,
forstöðumaður
framleiðslueldhúss
velferðarsviðs

Hádegismatur frá 11.30 til 12.30

Í framleiðslueldhúsi velferðarsviðs á Vitatorgi eru matreiddar að
meðaltali rúmlega níu hundruð máltíðir á dag. Nú geta notendur
þjónustunnar og aðstandendur þeirra fylgst betur með því hvað er í
matinn. Opnuð hefur verið Facebook-síða þar sem skoða má máltíð
dagsins og matseðil vikunnar.
Í mötuneytinu á Vitatorgi, þar sem framleiðslueldhús velferðarsviðs
er til húsa, borða um tvö hundruð manns í hádeginu á hverjum virkum degi. Enn fleiri, eða í kringum 500 talsins, snæða hádegismatinn í
félagsmiðstöðvum fyrir fullorðna sem staðsettar eru víða um borg. Þar að
auki fær fjöldi Reykvíkinga hádegismatinn sinn sendan heim að dyrum og
hefur þeim fjölgað talsvert undanfarið sem velja þann kostinn en um 360
matarskammtar eru sendir í heimahús á virkum dögum.
Nú hefur starfsfólk framleiðslueldhúss velferðarsviðs opnað Facebooksíðu þar sem hægt er að skoða matseðil vikunnar ásamt innihaldslýsingum, auk þess að þar er birt mynd af máltíð hvers dags. Það er Eyjólfur
Einar Elíasson, forstöðumaður framleiðslueldhúss velferðarsviðs, sem
stendur að baki síðunni. „Þetta snýst fyrst og fremst um að bæta þjónustuna við notendur og aðstandendur þeirra. Við viljum verða sýnilegri gagnvart fólkinu,“ segir hann en neitar því ekki að nýleg fjölmiðlaumfjöllun,
þar máltíð frá framleiðslueldhúsinu varð efni frétta og umræðu á samfélagsmiðlum, hafi ýtt við honum. „Þarna hafði það gerst að máltíð sem
kom frá okkur hafði verið sett í pappaílát, þar sem innihaldið flæddi allt
saman, auk þess að þetta voru matarafgangar. Þetta var afar óaðlaðandi.
Við viljum að sjálfsögðu ekki að maturinn frá okkur sé borinn svona fram
og kokkarnir mínir urðu sárir þegar þeir sáu þessa umræðu. Þetta hvatti
okkur til að taka mynd af því daglega hvernig maturinn lítur út frá okkur.
Við viljum nefnilega endilega sýna máltíðirnar eins og þær eru.“
Að undanförnu hafi mikil vinna verið lögð í að bæta hollustu matarins
sem og auka fjölbreytni hans. Næringarfræðingur fari til að mynda vel yfir
allar máltíðir í samræmi við næringarviðmið borgarinnar. Hann nefnir
sem dæmi að fituinnihald hafi verið lækkað markvisst, prótein hækkað
og nú séu allar sósur gerðar frá grunni. „Það er heilmikil kúnst, enda er
viðskiptavinahópurinn okkar fjölbreyttur, allt frá 25 ára aldri upp í 105
ára, með ólíkar þarfir og smekk. Við reynum eftir fremstu getu að koma til
móts við sem flesta.“
Eyjólfur bindur vonir við að sem flestir fylgist með Facebook-síðunni
og hún verði lifandi vettvangur. Hún verði notuð til upplýsingagjafar auk
þess að hægt verði að taka við ábendingum um það sem betur má fara í
gegnum síðuna. Þá stefnir Eyjólfur að því að á síðunni verði leiðbeiningar
um upphitun og framsetningu matarins. „Ég stefni að því að hafa þarna
fleiri nytsamlegar upplýsingar, til dæmis um hlutfall fæðutegunda í hverjum skammti. Það er mikilvægt að notendur okkar hafi í huga að hlutverk
okkar er að skaffa 30 prósent af næringarþörf dagsins. Það hefur borið við
að fólk nýti máltíðirnar bæði í hádeginu og á kvöldin, en það getur leitt
til næringarskorts ef ekki er um aðra næringu að ræða,“ segir Eyjólfur að
lokum.
Facebook síða framleiðslueldhússins er: https://www.facebook.com/
matsedilldagsins

Hægt að koma á Aflagranda og borða hádegismat
milli 11:30 til 12:30, panta/afpanta verður matinn fyrir
kl. 12:30 daginn áður og svo er síðdegiskaffi kl. 14:30
alla daga nema miðviku- og föstudaga, þá er kaffið til
kl. 15:00. Nánari upplýsingar um hádegismatinn veitir
Sigrún í síma 411-2707.

Kraftur í KR
Í samstarfi við íþróttafélagið KR er boðið upp á
Kraft í KR alla mánudagsmorgna kl. 10:30. Tímarnir
eru fyrir 60+ og er markmiðið að bjóða upp á
fjölbreytta hreyfingu. Íþróttafræðingur sér um
tímana þrisvar sinnum í mánuði og jógakennari
einu sinni í mánuði. Boðið er upp á frístundaakstur
frá Þorraseli Vesturgötu kl. 10:10, Grandavegi 47
kl. 10:15 og Aflagranda 40 kl. 10:20 í KR heimilið og
aftur til baka. Við hvetjum ykkur til að nýta ykkur
frístundaaksturinn. Bæði hreyfingin og aksturinn er
ykkur að kostnaðarlausu.

Viðburðir fyrir Vesturbæinga
„Í samfélagshúsinu okkar hér viljum hafa viðburði
fyrir Vesturbæinga svo sem flóamarkaði, spilakvöld,

Aflagrandi.

veislur, sýningar og allt það sem Vesturbæingar
kalla eftir. Endilega ef þið hafið hugmyndir að
starfi eða viðburði sem ykkur langar að sjá hér í
samfélagshúsinu okkar, hafið samband við okkur Siri
verkefnastjóra eða Helgu umsjónarmann félagsstarfs
á skrifstofunni, 411-2701 og 411-2702. Við erum
alltaf meira en til í nýjar hugmyndir og áskoranir.
Við hvetjum alla til að finna facebooksíðuna okkar,
Samfélagshúsið Aflagranda, því þar koma allar
tilkynningar og sérstaklega núna á þessum tíma
þar sem við gætum þurft að aflýsa áður auglýstum
viðburðum.“

Reglur vegna Covid 19
„Við minnum einnig alla gesti á að virða þær reglur
og fjarlægðartakmörk sem gilda vegna Covid 19, en
eins og við þekkjum geta þær breyst með stuttum
fyrirvara,“ segja Siri og Helga að lokum.

Húsfélagaþjónusta

√ Bókhald og fjármál

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ MÍNAR SÍÐUR

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf

√ Húsfélagafundir
√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

www.eignaumsjon.is

www.grantthornton.is

Grant Thornton endurskoðun ehf. er íslenskt aðildarfélag Grant Thornton International Ltd., sem er eitt af fremstu alþjóðlegu samtökum sjálfstæðra endurskoðunar og ráðgjafarfyrirtækja. Grant Thornton
endurskoðun ehf. sérhæfir sig í að aðstoða rekstraraðila við að nýta tækifæri til vaxtar og bættrar afkomu með skilvirkri ráðgjöf. Framsýnn hópur starfsmanna, undir stjórn eigenda, sem ávallt eru aðgengilegir
viðskiptavinum, nýta þekkingu og reynslu sína til að greina flókin málefni og finna lausnir fyrir viðskiptavini sína, hvort sem það eru einkarekin, skráð félög eða opinberar stofnanir. Yfir 35.000 starfsmenn Grant
Thornton fyrirtækja í meira en 100 þjóðlöndum, leggja metnað sinn í að vinna að hag viðskiptavina, samstarfsmanna og samfélagsins sem þeir starfa í.

Barnabílstólar í úrvali

Bílasmiðurinn hf

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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PASSA ORKUNA!

Varnarpakkinn frá Virdian
Sem við mælum með að þú takir inn daglega til að verjast pestum,
nærast og halda góðri heilsu.
Bragðmikill
Boðefnabar
Njóttu bestu
hráefnanna.
Margt er vegan,
hellingur glútenlaus,
flest lífrænt, ekkert
bragðlaust.

Úthlutun styrkja
í félagsstarf á vegum
félagsmiðstöðva Velferðarsviðs
í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum

Wild Grace í nýjum hæðum
Mögnuð húðlína, sem færir húðinni aðeins það besta og
nákvæmasta úr náttúrunni. Ayurveda í nýjum hæðum.

Úthlutun styrkja í félagsstarf á vegum félagsmiðstöðva
Velferðarsviðs í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum

Heiti potturinn
Heiti potturinn

Heiti potturinn er sjóður sem styrkir opið félagsstarf í félagsmiðstöðvum og samfélagshúsum í
Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum.
Félagsstarf í félagsmiðstöðvum/ samfélagshúsum Velferðasviðs er vettvangur samskipta og skapandi
athafna til þess að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Einstaklingar og hópar geta sótt um styrki
vegna verkefna í opnu félagsstarfi s.s. vegna námskeiða, ferðalaga, íþróttaiðkunar, fræðslu og
skemmtana. Leitast skal við að veita styrki til verkefna sem eru opin öllum þátttakendum í félagstarfi
og falla að hlutverki félagsmiðstöðva/samfélagshúsa eða teljast á annan hátt vera í samræmi við
stefnumörkun, áherslur og forgangsröðun í félagsstarfi.

Jóga & lífið
Föt, jógadýnur og fallegir fylgihlutir
úr fallegasta hráefninu.
Passaðu orkuna.

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

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

Sjóðurinn styrkir einnig eflingu og þróun á verkefnum sem þegar eru í gangi.
Markmið:
•
•
•
•

Að auka þátttöku og virkni í opnu og sjálfbæru félagsstarfi.
Að auka hlut íþróttaiðkunar og hreyfingar í opnu og sjálfbæru félagsstarfi.
Að efla fræðslu og miðlun upplýsinga í opnu og sjálfbæru félagsstarfi.
Að rækta félagsauð og auka fjölbreyti í opnu og sjálfbæru félagsstarfi.

Reglur:
•
•
•
•
•
•
•

Umsækjendur séu eldri en 18 ára.
Verkefnið verði framkvæmt í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum.
Úthlutað verður allt að 1.000.000 kr.
Sjálfstæðir hópar, félög eða einstaklingar geta fengið styrk úr sjóðnum.
Við upphaf verkefnis skrifar styrkþegi undir samning um framkvæmd verkefnisins.
Í lok verkefnis skulu styrkþegar gera grein fyrir ráðsstöfun styrksins með lokaskýrslu.
Styrkurinn er skattskyldur.

Umsókn skal senda inn á netfangið: hordur.heidar.gudbjornsson@reykjavik.is
Nánari upplýsingar veitir Hörður Heiðar Guðbjörnsson í Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og
Hlíða, sími – 411-1600

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2020.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða,
eða með því að hafa samband við Hörð.

Gómsæti í göngufæri
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Töframaður milli
steins og sleggju

Námskeiðin miðast við fulla

„Mér líður eins og ég sé að gera upp á
milli foreldra minna“ segir Lárus Blöndal
Guðjónsson, betur þekktur sem Lalli
töframaður, þegar hann er spurður um hvort
hann haldi meira með Gróttu eða KR. Lárus
segist hafa verið með hnút í maganum frá
því að karlalið Gróttu komst upp í Pepsi
Max deildina en Grótta og KR eiga enn eftir
að mætast í sumar. „Ég á væntanlega eftir
að vera einhvers staðar ofarlega í stúkunni
og fylgjast með úr hæfilegri og stressaðri Lalli
fjarlægð þegar þetta brestur á og ef stressið töframaður.
fer með mig, þá dríf ég mig heim og hlusta á
KR útvarpið,“ segir Lárus léttur í bragði.
Lárus er ekki bara mikill fótboltaunnandi heldur er hann
líka töframaður en hann er einmitt að frumsýna barna- og
fjölskyldusýninguna „Lalli og töframaðurinn“ í Tjarnarbíói í lok
september. „Þessi sýning er í grunninn byggð upp í þremur hlutum:
Barnslega einlægu samtali leikara við áhorfendur, sköpunargleði og
þeirri sturluðu staðreynd að til sé fólk í þessum heimi sem hefur þá
hæfni að framkvæma töfra.“ Það er Lárus sjálfur sem skrifar handritið
í samvinnu við Ara Ísfeld en hann leikstýrir einnig sýningunni. En
hverslags sýning er þetta og fyrir hverja er hún ætluð? „Þetta er sýning
sem er fyrst og fremst skemmtun og meiri skemmtun. Áhorfendur
fá að kynnast tveimur Löllum, annarsvegar Lallanum sem vinnur í
leikhúsinu og hins vegar Lalla Töframanni.“ Við lögðum upp með
það frá byrjun að þetta væri ekki aðeins barnasýning sem fullorðnir
hefðu gaman af líka, heldur væri þetta leiksýning sem bæði börn og
fullorðnir hefðu gaman af. Þegar þú gengur út af sýningunni ættir þú
að hugsa: „Þetta var nú skemmtilegt,“ hvort sem þú ert 5 eða 95 ára.
Við óskum Gróttu KR-ingnum Lárusi hjartanlega til hamingju með
sýninguna í Tjarnarbíói en nánari upplýsingar um Lalla og sýninguna
hans má nálgast á síðunni töframaður.is

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 11-16
alla virka daga

Verið velkomin

SEPTEMBER 2020

Minningarskjöldur
afhjúpaður á Hjallavelli

Minningarskjöldur um Hjálmar
Kristinn Aðalsteinsson, KR-ing,
var afhjúpaður á nýlegum
tennisvelli við norðurhlið
Íþróttahúss Hagaskóla þann
4. september sl. Hjálmar
Ég
alltaf að
bíða eftir
varvar
fyrrum
Íslandsmeistari,
landsliðsmaður
og fyrað
einhver setti svona
landsliðsþjálfari
í borðtennis,
irtæki
á fót hérlendis
en
auk þess að vera liðtækur
það lét á sér standa, þanntennisleikari og var lengst af
ig
að ég ákvað aðíþróttakennari
gera
starfsævinnar
þetta
bara sjálf.“
í Hagaskóla.
Hjálmar hefði orðið 66 ára
þann 4.
september,
hverjum
hætti
fengið kennsluen
frá hann lést
í janúar sl. einkum Dannágrannalöndum,
mörku.
Hópur úr 1954 árganginum
má geta að ég á orðið stóran
í Þess
Vesturbæ
Reykjavíkur
hóp
af föstum viðskiptavinum
sem hafði
forystu
aðtilsetja
skjöldinn
upp
koma
jafnvelum
tvisvar
þrisvar
og
oftar
á ári á námskeið.
Ég er opin Hjálmars,
í samráði
við fjölskyldu
fyrir uppástungum um ný og
Hagaskóla
og Reykjavíkurborg.
skemmtileg
námskeið
og mörg slík
hafa einmitt orðið til á þennan hátt.“
gudrunsg@gmail.com
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Aðalsteinn Hjálmarsson afhjúpaði
skjöldinn. Ólafur Jóhannsson,
Margrét Björnsdóttir, ekkja
Hjálmars, S. Ingibjörg Jósefsdóttir,
skólastjóri Hagaskóla, og Gylfi

Eldamennska „Eini munurinn á að koma til okkar og því að fara út að borða er að í staðinn fyrir að kokkurinn sé inni í eldhúsi
að elda fyrir þig, þá er hann frammi að elda með þér,“ segir Auður Ögn um námskeiðin hjá Salt eldhúsi.

Er kominn tími til
að gera eitthvað?
Næstu námskeið í boði hjá Hringsjá
Hringsjá býður úrval af öðruvísi
og spennandi námskeiðum sem
hafa hjálpað mörgum að komast
aftur eða í fyrsta sinn af stað til
meiri virkni, meiri lífsgæða og
fleiri valkosta í námi eða starfi.
Ég
Égheiti
heitiGlódís Tara
Fannarsdóttir.
Robert Zadorozny

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

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

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Dalmann Aðalsteinsson, formaður
KR tóku til máls við athöfnina.
Erling Aðalsteinsson
ljósmyndari og kennari tók
myndir í tilefni afhjúpunarinnar.

Ég
Éger
erhársnyrtinemi
nemi í
í Listaháskóla
Tækniskólanum
og
Íslands
gatari
hjá Bleksmiðjunni.
á myndlistarbraut.
Ég
Ég
nemandi
í
varvar
nemandi
í Hringsjá
náms- og
starfsHringsjá
námsog
endurhæfingu.
starfsendurhæfingu.
„Í Hringsjá
fékktrú
égmína
stuðning,
hjálp,
„Hringsjá
bætti
á sjálfa
mig kærleik
og
og
von,
allt
sem
ég
þurfti
til
að
aftur
hjálpaði mér að sjá að það væri geta
helling
í mig
staðið áog
eigin
fótum.
ég að gera
spunnið
að ég
væriNúna
góðurernámsmaður.
það sem
ég elska
og komast
hefði aðaftur
öllum
Þetta
hjálpaði
mér að
út líkindí lífið
um
ekki
byrjað
á
því
nema
fyrir
Hringsjá„
eftir mikla erfiðleika“.

Styrkleikar
og núvitund
Aukin
vellíðan

Ávinningurinn
af námskeiðinu
er aukin
þekking
á leiðum til
Aukin færni í núvitund
og þekking
á eigin
styrkleikum
þess
aðað
hlúa
að líðan
andlegri
og efla
stuðlar
betri
og heilsu
sátt með
lífið.vellíðan.

Bókhald, Excel
og tölvubókhald
Bókfærsla
og tölvubókhald

Farið er yfir grundvallaratriði og hugtök í bókfærslu og
bókhaldi fyrirtækja og einstaklinga. Þátttakendur læra færslu
bókhalds frá grunni og því ekki gert ráð fyrir forþekkingu
og námskeiðið nýtist einnig þeim sem hafa ákveðinn
grunn fyrir.

ÚFF - Úr frestun í framkvæmd

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

Sjálfsumhyggja

Markmið námskeiðsins er að þátttakendur þjálfi með sér
færni til að sýna sjálfum sér vinsemd og hlýju
(self-compassion), t.d. þegar þeir upplifa mótlæti
og erfiðleika.

Í fókus - að ná fram því besta
með ADHD

Eykur skilning á ADHD (athyglisbresti/ofvirkni) og hvernig er
hægt að ná betri tökum á einkennum ADHD í daglegu lífi.
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Nú er þörf á að styðja KR
- Einar Bollason og Kolbeinn Pálsson hvetja Vesturbæinga til að styðja KR í körfubolta
Bakhjarlar KR körfu er félagsskapur
sem er orðinn rúmlega 40 ára gamall.
Þessi hópur hefur það að markmiði að
styðja dyggilega við körfuknattleiksdeild
KR, bæði fjárhagslega og félagslega.
Þungavigtarmenn í þessum félagsskap eru
körfuboltagoðsagnirnar og KR-ingarnir
Einar Bollason og Kolbeinn Pálsson. Þeir
hvetja alla Vesturbæinga og KR-inga að
styðja við starfið. Við ræddum við þá félaga
á dögunum.
Byrjum aðeins á Bakhjörlum KR körfu,
hvenær byrjaði þetta og af hverju?
Kolbeinn: “Starf Bakhjarla KR körfu hófst
í rauninni árið 1978. En þá var ákveðið að fá
John Hudson til liðs við KR, Hudson hafði
komið til greina hjá Chicago Bulls en endaði
hjá okkur. Við urðum tvöfaldir meistarar
með hann innanborðs það tímabil. Markmið
hópsins þá var að fjármagna allan kostnað
varðandi komu hans til landsins.”
Einar bætir við: “Okkur tókst það virkilega
vel á þessum tíma og með samheldni næstu
ár tókst fjáröflunin með miklum ágætum,
körfuboltanum í KR til heilla.”
En hverjir hafa verið í þessum hópi?
Einar tekur boltann: “Til að byrja með
var þetta mjög stór hópur Vesturbæinga og
KR-inga en með tímanum hafa þetta einkum
verið leikmenn frá fyrri gullaldarárum KR
eða frá 1965 til 1979, en þessi hópur vann 7
Íslandsmeistaratitla og 7 bikarmeistaratitla á
þessum árum.”
Kolbeinn segir þetta vera góðan hóp af
traustum KR-ingum: “Þessi hópur hefur
haldið mjög vel saman, þeir ´yngri´ leika golf
saman og ´eldri´ ganga, halda þorrablót og
ferðast saman og að sjáfsögðu mætum við á
alla leiki. Það sem önnur félög öfunda okkur
af er þetta sterka bakland sem deildin hefur
í okkur.”
Nú eruð þið þessa dagana að vinna í því að

Það er akkúrat í þessum aðstæðum sem við
verðum öll að standa saman, mæta á leikina
og styðja Stórveldið KR.”

Einar Bollason, Kolbeinn Pálsson, Brynjar Þór Björnsson, Kristinn Stefánsson og
Gunnar Gunnarsson.

stækka hópinn og yngja upp, hverjir ættu að
ganga til liðs við Bakhjarla?
Kolbeinn: “Á þessum erfiðu tímum viljum
við sjá samstöðu allra Vesturbæinga og
KR-inga, það er skylda okkar að styðja á bak
við félagið okkar. Þess vegna viljum við hvetja
alla sem hafa tök á, að gerast Bakhjarlar
KR körfu, stuðningur nærumhverfisins er
gríðarlega dýrmætur fyrir það öfluga starf
sem körfuknattleiksdeildin er að sinna.”
Einar segir mikilvægt að yngri kynslóðir
komi inn og láti til sín taka: “Við erum kannski
komnir af léttasta skeiðinu, en erum auðvitað
hvergi nærri hættir. Það er samt mikilvægt
að fá fleiri inn í hópinn og þá ekki síst yngri
kynslóðir. Ég er að tala um fyrrverandi
leikmenn meistaraflokkanna, fyrrum
iðkendur, dygga stuðningsmenn, gamla og
nýja Vesturbæinga, það eru allir velkomnir í
hópinn. Svo þurfum við líka yngri og kannski

sprækari menn og konur en okkur tvo til taka
við keflinu í framtíðinni, kynslóðaskipti taka
sinn tíma og því um að gera að byrja strax.”
Þið talið um mikilvægi þess að deildin
hafi öfluga bakhjarla, útskýrið það
aðeins nánar
Kolbeinn: “KR er að vinna mikilvægt
uppeldisstarf hér í Vesturbænum, kenna
börnum að vinna saman, tapa saman og virða
hvort annað. Meistaraflokkar karla og kvenna
eru öflugasta markaðsetning okkar til þess að
hvetja börn til íþróttaiðkunar.”
Einar tekur undir með Kolbeini: “Við viljum
sjá Baklandið styrkjast, við höfum verið í
talsverðum mótvindi síðan að mótið var
flautað af í mars síðastliðnum, það er erfitt
að afla fjár á Covid-tímum, úrslitakeppnin
var flautuð af og KR varð af drjúgum tekjum.

En svona í lokin, hvernig líst ykkur á
komandi tímabil?
Einar fær að byrja: “Ég er bjartsýnn
á karlaliðið, það er mikið af ungum
og efnilegum KR-ingum og eldri
landsliðsmönnum og það sem hefur einkennt
liðið er að mikill meirihluti þess eru uppaldir
KR-ingar. Ég er bjartsýnn á góðan árangur í
vetur. Ég fór að sjá strákana spila æfingaleik
við Blika um daginn, þar sá ég frábæra
KR-inga með sjálfstraustið í lagi. Kvennaliðið
er kannski erfiðara að meta á þessum
tímapunkti, en við treystum stjórn og þjálfara
til að það nái tilætluðum árangri.”
Kolbeini líst vel á veturinn: “Varðandi
karlaliðið þá gerum við kannski ekki þá kröfu
á þessum tímapunkti til þeirra að verða
Íslandsmeistarar, en við trúum því að þeir
geti það. Við erum með flott lið í höndunum,
það er björt framtíð með frábæra unga
leikmenn sem eiga framtíðina sannarlega
fyrir sér ásamt frábærum eldri leikmönnum
sem eru gegnheilir KR-ingar, svo erum
við með ungan mjög góðan þjálfara, enda
uppalinn KR-ingur. Stelpurnar hafa orðið fyrir
mikill blóðtöku en við erum bjartsýnir með
unga og efnilega leikmenn, góðan þjálfara
og væntanlega góða erlenda leikmenn,
stelpurnar okkar eru til alls líklegar.”
Kolbeinn fær svo að eiga lokaorðin:
“Við leitum stuðnings hjá Vesturbæingum
og KR-ingum, gangið til liðs við Bakhjarla
KR körfu, stöndum saman, öll sem ein.
Áfram KR!”
Það er óhætt að taka undir þessi orð þeirra
félaga, það er mikilvægt að styðja vel við
hverfisliðið okkar hér í Vesturbæ. Nánari
upplýsingar um Bakhjarla KR körfu er að finna
á vef körfuknattleiksdeildar KR: krkarfa.is
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Mössun og
keramíkhúðun
Motormax býður
keramíkhúðun
á frábæru kynningarverði
Litlir fólksbílar
Stórir fólksbílar & jepplingar
Jeppar
Breyttir bílar & sendibílar

Verð frá 79.900 kr.
Verð frá 99.900 kr.
Verð frá 109.900 kr.
Verðtilboð

Starfsmenn Motormax dekra við bílinn með

vörum

Profiline CC36 (ceramic coating 36) frá Sonax veitir lakki bílsins langtímavörn gegn UV geislum, eiturefnum og öðrum
umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru og vegryki. Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig sérlega sterkan
varnarhjúp svo að yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og verður sérlega auðvelt í þrifum.
Varnarhjúpurinn eykur styrk og mótstöðu lakksins, gefur hámarksgljáa, frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt.
Vörnin endist í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega.

Bókaðu tíma í keramíkhúðun hjá Motormax
í síma 545 4040 eða á motormax@motormax.is

Bónstöð
motormax@motormax.is

