Vegna mikillar sölu leitum við að öllum
gerðum eigna í þínu hverﬁ.
Ef þú ert í söluhugleiðingum hafðu samband við Jón Rafn í síma 695 5520 eða með tölvupósti
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

MAÍ 2022

Vorverkin í Grasagarðinum
Þær Kristbjörg og Sollene eru hér að klára að raka allra síðustu lauﬁn af stígnum hjá skógalyngrósunum.

Ljósmynd: (Grasagarður Reykjavíkur B.Þ.).
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Útgefandi: Með oddi og egg ehf.
Sundlaugavegi 7 • 105 Reykjavík
Prentun: Landsprent
Dreiﬁng: Póstdreifning

Auglýsingar: marg@heimsnet.is (Már) sími: 568 8862
Ritstjóri/Framkvæmdastjóri: Már Guðlaugsson, (ábm)
símar: 822 9688, 568 8862 • netfang: marg@heimsnet.is
Texti: Benóný Ægisson netfang: benaegis@simnet.is
Ljósmyndari: Simon Vaughan, simonvaughanljosmyndari.com

Við eigum frábært úrval af flottum kjólum

Meðfylgjandi mynd af ráðherrum, borgarstjóra og fulltrúum sérsambandanna og íþróttafélaganna í Laugardal var tekin að undirritun lokinni,

Þjóðarhöll rís í Laugardal
Ríki og Reykjavíkurborg eru sammála um að ráðast í byggingu þjóðarhallar í innanhússíþróttum í Laugardal og
stefnt er að því að framkvæmdum ljúki árið 2025. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason mennta- og barnamálaráðherra og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri undirrituðu viljayfirlýsingu um byggingu
þjóðarhallarinnar þann 6. maí s.l. en þjóðarhöllin mun uppfylla kröfur fyrir alþjóðlega keppni í innanhússíþróttagreinum og stórbæta íþróttaaðstöðu fyrir skóla og íþróttafélög í Laugardal.

Við erum á Laugavegi 176

PRENTUN, LJÓSRITUN,
SKÖNNUN, PLÖSTUN,
BOÐSKORT, NAFNSPJÖLD
TEIKNINGAPRENTUN
OG LJÓSMYNDAPRENTUN

Laugavegur 176 • 105 Reykjavík • Sími 553 3200
prenta@prenta.is • www.prenta.is

FÁ með bestu fjármálalausnina
Nemendur Fjölbrautaskólans við Ármúla í nýsköpun fengu viðurkenningu fyrir bestu fjármálalausnina sem
heitir Strokkur í fyrirtækjasmiðju ungra frumkvöðla – JA Iceland. Alls voru 124 fyrirtæki sem tóku þátt.
Strokkur er app sem veitir meiri fræðslu um íslensk fyrirtæki á Nasdaq og Firstnorth hlutabréfamarkaði.
Nemendur í verkefninu eru Birkir Hrafn Björnsson, Andri Snær Helgason, Björn Ingi Björnsson, Tryggvi
Klemens Tryggvason og Finnur Björnsson.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi
Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jóhanna Eiríksdóttir

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Ertu með allt á
hreinu?
Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • Sími: 553 1380

STOFNAÐ 1953
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Suðurveri
hárgreiðslustofan í þínu hverfi

Elín Bergsdóttir átti tillöguna að nýjum nöfnum á miðstöðvarnar

Fjórar miðstöðvar Reykjavíkurborgar, þar sem fram fer margþætt
velferðar-, skóla- og frístundaþjónusta, hafa fengið ný nöfn: Vesturmiðstöð, Suðurmiðstöð, Austurmiðstöð og Norðurmiðstöð. Efnt var
til nafnasamkeppni sem fjöldi fólks
tók þátt í en nokkur hundruð fjölbreyttar tillögur bárust. Dómnefnd
fór yfir tillögurnar og varð að lokum
niðurstaðan að kenna miðstöðvarnar
við höfuðáttirnar fjórar. Tillögu
að nýju nafni átti Elín Bergsdóttir
og voru henni veitt verðlaun við
hátíðlega athöfn.
Miðstöðvarnar fjórar eru eftirfarandi:
• Vesturmiðstöð, Laugavegi 77
• Norðurmiðstöð, Efstaleiti 1
• Suðurmiðstöð, Álfabakka 10
• Austurmiðstöð, Hraunbæ 115 og
Gylfaﬂöt 5

Miðstöðvarnar voru áður kallaðar
þjónustumiðstöðvar og hver þeirra
kennd við sitt hverfi. Þegar starfsemi skóla- og frístundasviðs og
velferðarsviðs í hverjum borgarhluta
var sameinuð í miðstöðvunum var
tekin ákvörðun um að endurskoða
heiti þeirra.

15%

WALK-IN fyrir klippingar en bókanir
fyrir lit & strípur í síma 568-8824
eða á noona.is/hargreidslustofanreykjavik

AFSLÁTTUR

Fjórar miðstöðvar
Reykjavíkurborgar fá ný nöfn

Fylgdu okkur!

facebook.com/hargreidslustofanreykjavik
instagram.com/hargreidslustofan

af þjónustu gegn framvísun miðans

Í miðstöðvunum fjórum er meðal
annars unnið að verkefninu Betri
borg fyrir börn sem miðar að því að
þétta og stórauka samstarf skóla- og
frístundasviðs og velferðarsviðs
borgarinnar í anda nýrra farsældarlaga. Markmiðið er að færa alla
þjónustu nær notendum og samhæfa hana svo hún nýtist börnum
og fjölskyldum þeirra sem allra best.











"

4

Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

Þegar Laugarnesið
varð appelsínugult

Fréttir úr Félagsmiðstöðinni Hvassaleiti
kl. 13 – 16, aðstoð við uppsetningu
og notkun á eigin snjalltækjum og/
eða fartölvum. Sýndarveruleikatæki
verður á staðnum.

Hreyfing og heilsuefling er okkur
öllum mikilvæg, gott hreysti hefur
forvarnargildi og getur haft þau góðu
áhrif að í framtíðinni öðlumst við og
eigum farsæla öldrun. Til mikils er
því að vinna fyrir okkur öll.

Rannveig Ernudóttir

Þann 27. apríl síðastliðinn fylgdi ég
dóttur minni í skólann sinn, er hún
var að fara fylgjast með skólafélögum
sínum úr Laugalækjarskóla keppa til
undanúrslita í Skólahreysti.
Virkilega gaman var að upplifa
hvernig hverfið varð fullt af appelsínugulum unglingum, með bros
á vör og full af liðsanda. Það vakti
athygli mína að engu skipti hvort þau
sjálf væru virk í íþrótta- og tómstundaiðkun í hverfinu, þau lifðu sig
öll inn í stemmninguna og voru stolt
af félögum sínum, sem kepptu fyrir
þeirra hönd. Gerði liðið sér lítið fyrir,
vann afgerandi sigur og tryggði sér
sæti í úrslitakeppninni, sem fer fram
þann 21. maí næstkomandi.
Mér varð hugsað til þess hversu
glæsilegur árangur þetta er hjá
krökkunum þar sem ekki hefur farið
mikið fyrir ásættanlegri íþróttaaðstöðu fyrir þau í hverfinu okkar.
Hvorki til íþróttaiðkunnar í frítíma
né íþróttakennslu á skólatíma. Allt of
lengi hafa börnin þurft að bíða eftir
lokaniðurstöðu um þjóðarleikvang.
Nú er þó loksins komin niðurstaða í
þeim efnum, óháð því hvað hverjum
og einum svo finnst um hana. Nú fá
börnin í hverfinu loksins almennilega
aðstöðu þar sem tryggt verður að þau
ganga fyrir. Alltaf!

Með hækkandi aldri eykst mikilvægi
hreyfingar og rannsóknir sýna að
félagslegt samneyti hefur jákvæð
áhrif á líkamlega og andlega heilsu.
Við þurfum því að huga vel að okkur
sjálfum jafnt líkamlega sem andlega
og félagslega með því að hitta fólk og
stunda hæfilega hreyfingu.

En þá skiptir líka máli að passa það
að börn finni sína hreyfingu og tileinki sér hana til frambúðar. Sum
börn eru kannski með mikið
keppnisskap og gera sér vonir um að
verða leikmenn í meistaradeildum.
En önnur vilja bara koma tvisvar
í viku að skauta eða synda, sér til
gamans.
Við í Pírötum viljum tryggja öllum
börnum aðgengi að íþróttaiðkun,
á þeirra forsendum og án þess að
áhersla sé á afreksmiðaða nálgun,
þótt auðvitað eigi og megi líka sinna
börnum sem eru þar stödd.
Í Barnastefnunni okkar má auk þess
finna tillögur þess efnis að íþróttastarf sé metið útfrá þörfum hvers
og eins, og persónulegum árangri
og ánægju. Boðið sé upp á fjölbreytt
íþrótta- og tómstundastarf sem víðast
svo öll börn geti fundið sína hreyfingu
og aðgengi þeirra að íþróttaiðkun sé
tryggt. Og að upplýsingar um íþróttir
og tómstundir séu aðgengilegar á
öðrum tungumálum.
Börnum sem líður vel, farnast vel.
Áfram appelsínugulir!
Frekari upplýsingar um Barnastefnuna okkar er að finna á heimasíðu
okkar Pírata
https://piratar.is/xp/sveitarstjorn/
reykjavik/#2
Rannveig Ernudóttir
Varaborgarfulltrúi Pírata
og kynslóðablandari

Hádegismatur er alla virka daga og
þarf að panta fyrir kl. 12:00 deginum
áður.
Kaffisalan ,,Kaffi og krásir” er opin
frá kl. 14:30 – 15:30.
Öflugt og fjölbreytt félagsstarf er í
Félagsmiðstöðinni Hvassaleiti og eru
fjölmennustu viðburðirnir í
félagsstarfinu félagsvist og bingó.
Vinnustofan í Hvassaleiti er passlega
stór og hlýleg og opin alla virka daga,
handavinnuhópar hittast þar vikulega á miðvikudögum, fimmtudögum
og föstudögum og tálgunarhópur á
mánudögum. Opna vinnustofan er
fyrir alla en ekki einhvern ákveðinn
hóp og ekki þarf að skrá sig fyrirfram. Þetta á við um allt starf Félagsmiðstöðvarinnar nema ákveðin
námskeið og sérstaka viðburði þar
sem skráning er nauðsynleg annars
getur þú lesandi góður bara mætt og
við tökum vel á móti þér.
Hreyfing og heilsa skipar stóran sess
í Hvassaleitinu og eru 4 jógahópar
starfandi, Zumbahópur, stólaleikfimi, gönguhópar bæði styttri og
lengri göngur. Í sumar verður boðið
uppá úti-leikfimi með Carynu þriðjudagana 7. júní, 14. júní, 5. júlí og 12.
júlí kl. 13:30 og er þátttaka ókeypis.
Í maí og júní verða farnar 4 sögu-

göngur á vegum Félagsmiðstöðvarinnar um áhugaverða staði í borginni. Léttar og fræðandi göngur fyrir
alla á völdum stöðum í Reykajvík í
fylgd Soffíu Sæmundsdóttur myndlistarkonu. Göngurnar eru skipulagðar með það í huga að þær séu á
allra færi, að hægt verði að setjast
niður og hlusta og stutt á milli staða.
Göngurnar verða miðvikudagana
18. maí, 25. maí, 1. júní og 8. júní
kl. 13:00. Fyrsta gangan verður um
Skólavörðuholtið, þátttaka í sögugöngunum er ókeypis en skráning er
nauðsynleg.
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
býður uppá þriggja daga námskeið á
spjaldtölvur í Félagsmiðstöðinni
Hvassaleiti 56-58, farið er yfir grunnþætti í notkun á spjaldtölvum.
Þátttaka er ókeypis og hægt að koma
með eigin tæki eða fá lánað á staðnum,
skráning er nauðsynleg.
Námskeið I fyrir Android spjaldtölvur 23. maí – 25. maí kl. 13 – 16.
Námskeið II fyrir Apple spjaldtölvur
30. maí – 1. júní kl. 13 – 16.
Tækniaðstoð - opinn tími 2. júní

Fjölskyldur í Túnunum mótmæla

Vísindin lifna við!

opið grænt svæði og þarna hafa
verið byggð mörg fjölbýlishús sem
standa þétt og því mikill skuggi af
þeim og þetta er eini sólarreiturinn á
svæðinu þar sem íbúar geta safnast
saman. Það er enginn skóli í hverfinu
þannig að þetta er eini róluvöllurinn
í 3000-4000 manna byggð og til að
komast á næsta róló þarf að fara yfir
þungar umferðargötur.

á skólakerfinu þegar kemur að náttúruvísindum.

Stefán Pálsson

Einhvern skemmtilegasta viðkomustað ferðalanga í Danmörku er að
finna í gömlum átöppunarsal
Tuborg-verksmiðjanna í Helleruphverfinu í Kaupmannahöfn. Þar er
um að ræða vísinda- og tækniveröldina Experimentarium, þar sem ungir
sem aldnir geta drukkið í sig fróðleik
um allt sem tengist náttúruvísindum
og gert hvers kyns tilraunir. Það er
svo sannarlega ekki bannað að fikta!
Experimentarium á sér ótal fyrirmyndir víða um lönd og útfærslurnar eru margar og ólíkar. Sumar
leggja höfuðáherslu á tækniheiminn
en aðrar huga fremur að náttúruvísindum og í seinni tíð hefur sífellt
meiri þungi farið í umhverfismálin.
Upphafið af vísindasetrum af þessum
toga má þó rekja til Bandaríkjanna,
þar sem þeim var markvisst komið á
laggirnar til þess að efla vísindalæsi
almennings og til að styðja við bakið

Börn, foreldrar og kennarar hafa lengi
látið sig dreyma um að á Íslandi
mætti skapa eitthvað í líkingu við
hinar erlendu vísindamiðstöðvar.
Vísi að slíku starfi hefur mátt finna á
gestamóttökustöðvum orkufyrirtækjanna og Vísindasmiðja Háskóla
Íslands hefur unnið frábært starf.
Ljóst er þó að ef taka ætti slíkt
verkefni upp á hærra stig þyrfti
samstarf fjölda aðila.
Vinstri græn í Reykjavík hafa fyrir
þessar kosningar gert hugmyndina
um Vísindaveröld fyrir börn á öllum
aldri að einu af sínum lykilmálum.
Við lítum svo á að kalla þurfi sem
allra flest að borðinu til að verkefnið geti orðið jafn stórt í sniðum
og ástæða er til. Í okkar huga er
Vísindaveröld á rúmgóðum stað sem
liggur vel að almenningssamgöngum
mikilvægt framlag til menntunar og
náttúruverndar, auk þess að auðga
mannlífið og gefa fjölskyldum tækifæri til að skapa saman skemmtilegar
minningar. Metnaðarfull Vísindaveröld er stórt og tímafrekt verkefni
en það langhlaup verður að hefjast á
næsta kjörtímabili.
Stefán Pálsson,
Höfundur skipar 2. sæti Vinstri grænna
í borgarstjórnarkosningunum

Þannig að ykkur finnst að það sé
verið að gera eitthvað sem ekki
var lagt upp með í byrjun?

Lautarferð í fyrirhuguðum en nú fyrrverandi almenningsgarði í Túnunum. Eins og sjá má er
svæðið óhrjálegt þar sem aldrei hefur verið lokið við framkvæmdir

Síðastliðinn laugardag fóru börn
og foreldrar sem búa í Túnunum í
lautarferð á svonefndan Ármannsreit, en það er fyrrum íþróttasvæði
Ármanns við Sóltúnið. Við hittum
þær Sólveigu Hlín Kristjánsdóttur
og Emelíu Örlygsdóttur og báðum
þær að segja okkur frá tilurð þessarar
lautaferðar.

almenningsgarður með sparkvelli og
leikvelli fyrir krakkana af íbúunum
og selja hann undir íbúðir. Byggingamagnið sem er fyrirhugað þarna er á
við rúmlega þrjá Melaskóla.

Markmiðið var að mótmæla
fyrirhugaðri breytingu á deiliskipulagi á reitnum sem Reykjavíkurborg
hefur auglýst, segir Sólveig, en
breytingin felst í því að það á að
taka reit sem var skilgreindur sem

Það er eins og þeir séu að fela sig á
bakvið þessa pínulitlu stækkun á
elliheimilinu, segir Emelía, og við
erum ekki að mótmæla því en þarna
á að byggja 79 íbúðir þar sem átti að
verða almenningsgarður. Það vantar

Þetta er semsé fyrirhuguð
stækkun hjúkrunarheimilis og
síðan íbúðablokk?

Já það var búið að auglýsa að þarna
yrði almenningsgarður og grænt
svæði í borginni, íþrótta og útivistaraðstaða en nú er búið að taka
þetta undir risastórt fjölbýlishús
sem rís við Sóltúnið sunnanvert og
nær alveg upp að Waldorfskólanum.
Það er enginn grunnskóli á vegum
Reykjavíkurborgar í hverfinu en það
er mikil endurnýjun í því og mikið
af barnafólki að flytja í hverfið. Þú
labbar ekki á næsta róló því það er
svo langt að þú þarft að nota bíl og
það er ekki mjög grænt að þurfa að
keyra á næsta græna reit.
Hvað finnst krökkunum um
þetta?
Þau urðu auðvitað mjög vonsvikin
þegar þau heyrðu að það ætti að fara
að taka rólóinn þeirra.

xsreykjavik.is

Reykjavík
á réttri leið
Minnum á kosningakaffi í Iðnó frá kl. 14 á kjördag.
Heitt á könnunni og öll velkomin.
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Þankar Jónu Rúnu
Götur (og garðar)
eru ekki ruslafötur

Sundbolir frá Trofé
Verð kr. 14.200

Ynja • Glæsibæ • sími 544 4088 • www.ynja.is

HiK handsmíði - GJÁ

til í gulli og silfri - verð frá 12.900 kr.
E F S T A L A N D 2 6 - G R Í M S B Æ - 1 0 8 R V Í K - SÍMI 5539260

ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Það er ýmislegt sem fer í gegnum huga manns þegar sólin
er farin að láta bera sífellt meira á sér. Veturinn hefur
verið frekar þreytandi og þá ekki síst fyrir hreyfihamlaða
eins og mig sem þurfa að treysta á alls konar hjálpartæki
til að komast út úr húsi. Þung færð og snjór í lengri tíma
getur því leitt til þungrar lundar og leiðinda. En núna er
tíðin orðin góð og við höfum fengið þónokkra yndislega
sólardaga, þótt kuldaskræfu eins og mér þyki en nokkuð
kalt. Um páskana var gott veður og þá var gaman að sjá þá
nágranna sem ekki lögðu land undir fót, taka til hendinni
í görðum og sólpöllum. Við fjölskyldan gerðum slíkt hið
sama og ömmustelpan mín 16 ára tók til allt rusl sem
var á lóðinni okkar og í garði, en það var töluvert. Ég var
eiginlega orðlaus þegar ég sá afraksturinn en ótrúlegt
magn af alls konar rusli hafði fokið inní garðinn í vetur og
grafist undir snjó. Það er nokkuð ljóst að sumir nota götur
og garða sem ruslafötur og fleygja frá sér drasli nánast
hvar sem er. Það er ekki langt síðan í fréttum var viðtal
við Guðjón Óskarsson sem hefur helgað sig baráttunni
við tyggjóklessur á götum úti og hefur hann þrifið upp
hundruðir þúsunda af klessum. Ég var í bíltúr með dóttur
minni um daginn og þar sem við ókum eftir Sæbrautinni
kom allt í einu fljúgandi út úr glugga bifreiðarinnar sem
var fyrir framan okkur hrúga af rusli sem lenti næstum
því á okkur. Sem betur fer er dóttir mín vanur bílstjóri og
lét þetta ekki fipa sig við aksturinn en þetta hefði getað
endað í stórslysi. Ég legg til að við sem samfélag herðum
okkur í þessum málaflokk og vinnum saman að því að
halda umhverfinu hreinu og sýnum ekki öðrum vanvirðingu með þessum hætti. Guðjón er ekki sá eini sem
vill halda umhverfinu hreinu, margir borgarbúar hafa
tekið þátt í svokölluðu plokki, en þá ganga menn um og
týna upp rusl. Þetta er góð útivera og frábært framtak,
en auðvitað ætti þetta ekki að vera nauðsynlegt ef að allir
hirtu upp sitt eigið rusl.

Faðir þeirra er brúnn á hörund. Eitt þeirra er líka með
þann fallega húðlit. Svona ummæli særa. Það er bara
þannig. Ég veit líka vel að öll getum við gert mistök og
jafnvel sagt ljóta og vanhugsaða hluti. Við erum bara
mannleg. En staðreyndin er samt sú að þegar maður
er einn af ráðamönnum þjóðarinnar, þá eru kröfurnar
um almennt siðferði háar (eða þær ættu að vera það)
og menn verða að vanda sig í hvívetna. Athugasemdir
um litarhaft fólks á neikvæðum nótum eru andstæða
kærleiksríks hugarfars. Við höfum ekkert að gera með
stjórnmálamenn sem við getum ekki treyst. Við höfum
ekkert að gera með stjórnmálamenn sem hugsa bara
um að maka eigin krók þegar þeir eiga að vera að vinna í
þágu þjóðarinnar. Við höfum ekkert að gera með stjórnmálamenn sem fæðst hafa með silfurskeið í munni og
eru ófærir um að setja sig í spor þeirra sem lifa við skort í
þessu þjóðfélagi. En það þýðir lítið að kvarta en gera svo
ekki neitt. Það sterkasta sem almúginn hefur er kosningarétturinn og rétturinn til þess að mótmæla. Við skulum
alltaf nota þennan rétt. Við þurfum að hafa fólk við
stjórnvölinn sem þekkir raunverulega lífsbaráttu á eigin
skinni og lætur réttlæti, sanngirni og kærleikann vera sitt
leiðarljós í starfi og einkalífi.

Spilling og siðferði

Lifum og njótum

Það hefur væntanlega ekki farið framhjá neinum að mörg
okkar í samfélaginu erum ekki alveg satt við ákveðna
ráðamenn þjóðarinnar. Spillingin virðist að mörgu leyti
blómstra vel og hneykslimálin ætla að því er sýnist engan
enda að taka. Við erum að takast á við stóra Íslandsbankamálið þar sem útvöldum kunningjum eða jafnvel
ættingjum var seldur hluti í bankanum á spottprís. Það er
eitthvað gjörsamlega óþolandi við þá lensku hér á landi að
fólk sem hefur orðið marguppvíst af spillingu, klíkuskap
og klækindum, skuli aftur og aftur vera valið í mikilvægar
stöður á þingi eða í ríkisstjórn. Afhverju leyfir þjóðin
þetta? Hvað varð um að taka ábyrgð á eigin skít með því
til dæmis að segja af sér? Við erum líka að takast á við
óviðeigandi ummæli ráðherra sem eru lituð af kynþáttafordómum og úreltu viðhorfi. Ég á sjálf þrjú barnabörn
sem eru hálfir Íslendingar og hálfir indíánar frá Perú.

Nú nálgast 17. maí ófluga en sá dagur er bæði þjóðhátíðardagur Norðmanna og dagur sem hefur persónulega merkingu fyrir mér vegna þess að þá hefði eiginmaður minn heitinn, Ævar R. Kvaran leikari og rithöfundur, átt afmæli. Þegar ég kynnist honum þá hafði
ég notað dulræna hæfileika mína um árabil þótt ung
væri. Hann hafði áratugum saman skrifað um fólk með
magnaðar dulargáfur og þótti honum mínir meðfæddu
dulrænu hæfileikar mjög spennandi. Hann fékk mig
með miklum fortölum til að skoða fyrir sig í kristalkúlu
reglulega ef eitthvað var framundan sem var óljóst fyrir
honum. Þetta voru góðir tímar sem ég sakna. Munum að
njóta þess að vera með ástvinum okkar meðan við getum.
Jóna Rúna Kvaran
www.jonaruna.com

Í krafti andartaksins, lifa lífsástin og eldmóðurinn.
Systkinin sem kveikja orkubál sigurloga og vonarbirtu.
Oftast í skjóli trúar og elsku til þess sem er og án
hlekkja þess sem var og leið, en geymir liðna tíð.
Andartakið lifir í samhljóm sköpunarinnar, því það er.
Það sem er, vex og dafnar, en ekki það sem var eða verður.
Í sál andartaksins, eru þeir fortíðarfjötrar verstir,
sem þrúgaðir eru af brostinni lífssýn og bölyrkju andans.
Það er áríðandi að uppræta það sem er hverfult, vegna þess
að það kemur og fer, en festir ekki rætur eða dafnar.
Andartakið grætur og tregar ef lífið tapast, því það er.
Það sem er, græðir og agar, en ekki það sem var eða verður.
Höf. Jóna Rúna Kvaran

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

Barnabílstólar í úrvali

,,Kærleikur trúir á vonina.” JRK

BÍLASMIÐURINN HF

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

Sótt tilboð
5190 kr.

Heimsendingartilboð
4180 kr.

Stór pizza og hvítlauksbrauð 15” pizza af
matseðli og 15” margarita eða hvítlauksbrauð

12” pizza með 2 áleggstegundum, lítill skammtur
af brauðstöngum og 2L gos

4990 kr.

5250 kr.

Fjölskyldutilboð
15” pizza með 2 áleggstegundum, 12” hvítlauksbrauð, stór skammtur af brauðstaungum og 2L gos

2490 kr.

15” pizza með 2 áleggstegundum, stór skammtur
af brauðstöngum og 2L gos

Hádegistilboð
2090 kr.

12” pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

1790 kr.

9” pizza með 3 áleggstegundum og 0,5L gos

Pantaðu á netinu á

castello.is

eða í síma 577 3333

Stór pizza
15” pizza með 2 áleggstegundum

Þar sem pizzur eru gerðar með fagmennsku og ástríðu
Castello pizzeria • Lágmúla 7 • Dalvegi 2 • Dalshrauni 13
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Sérstakar steikur og sælkeravara í Kjötbúðinni
að kaupa sérstakar steikur á þau,
steikur sem eru sértaklega skornar
eða kjöt sem á að hægelda. Fólk er
að panta þetta og til dæmis erum
við í hverri viku að skera naut með
allskyns skurðum sem fólk þekkti
ekki fyrir nokkrum árum og þetta er
skemmtileg aukning á nýtninni því
þetta eru oft vöðvar sem áður fyrr
fóru bara í hamborgara og hakk og
fólk er að hægelda eða elda þetta á
þessum grillum.
Hvað finnst þér best að grilla?
Ég er alltaf hrifnastur af góðri ribeye
nautasteik eða tomahawk, nautasteikur þar sem maður tekur dálítinn
tíma í að elda. Ég er mikill nautakjötskarl, finnst það langbest sjálfum.
Hvað um sælkeravörur, eruð þið
með eitthvað slíkt?

Það er ýmislegt að sækja í Kjötbúðina
á Grensásvegi 46 ef fólk vill gera vel
við sig í mat. Við hittum Geir Rúnar
Birgisson til að fræðast um þjónustu
við sælkerana í borginni og sérstöðu
verslunarinnar
Við erum eingöngu með íslenskt
lamba og nautakjöt í kjötborðinu
okkar og látum kjötið hanga vel
áður en við setjum það í sölu, segir
Geir Rúnar, og við erum með mikið
úrval af meðlæti, kartöfluréttum og

sósum. Við erum líka með forrétti
og eftirrétti í miklu úrvali og tilbúna
rétti sem fólk getur hitað upp heima
hjá sér. Hér starfa útlærðir fagmenn
og svo erum við með þrjá nema hjá
okkur sem eru að læra kjötiðnað og
við erum líka með matreiðslumenn
sem vinna í veislunum hjá okkur því
við erum með veisluþjónustu. Svo
erum við auðvitað með vinnslu þar
sem við vinnum allt kjötið okkar,
tökum á móti heilum skrokkum sem
við úrbeinum og pökkum svo fólk

geti geymt það í frystunum sínum.
Sérstökum kjötbúðum hefur
fækkað undanfarna áratugi og
verslunin færst æ meir inn í
stórmarkaðina. Hvernig haldið
þið velli?
Með því að verslununum fækki þá
eykst hjá þeim sem eftir verða og
það hefur verið vakning hjá fólki um
að koma í verslun eins og þessa og
kaupa virkilega gott kjöt en reyndar

er kjötbúðunum að fjölga aftur. Þeir
sem reka þessar búðir eru að bæta við
starfsstöðum eins og við sem vorum
að opna í Mosfellsbæ fyrir ári síðan
og það hefur gengið ljómandi vel.
Nú er grilltíminn að byrja, þið
finnið fyrir því er það ekki?
Jú heldur betur og fólk er farið að
kaupa sér stór og vönduð grill og
það er að aukast mikið að fólk sé

TILBOÐ HELGINA 12.-14. MAÍ

UNGNAUTA FILE

í black garlic-marineringu

LAMBA KÓTILETTUR

í hvítlauks- og rósmarín marineringu

LAMBA FILE

3.678 kr/kg
5.998 kr/kg

HASSELBACK KARTÖFLUR

278 kr/stk

BERNAISSÓSA 300 ml

598 kr/stk
k
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í hvítlauks og piparmarineringu
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5.998 kr/kg
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100% I
GÆÐ
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GREN
ENSÁSVEGI 48 - REYKJAVÍK OG SUNNUKRIKA 3 - MOSFEL

K JÓSU M
A ÐEINS
ÞAÐ BESTA

Já við flytjum inn frá ítölskum
framleiðanda sem heitir Leonardi,
fyrirtæki sem var stofnað 1781 og
þeir eru með ofboðslega góðar ólífuolíur og balsamic edik sem er notað
á kjöt, salöt, osta, ís og fleira. Þetta
er ofboðslega góð vara og þeir eru
búnir að vinna til fjölda verðlauna
í gegnum árin fyrir hana. Þetta er
að aukast því fólk er að læra að vera
með fleira en brúna sósu út á kjötið
og er farið að kaupa allskyns sælkeravöru sem það hefur kannski kynnst á
ferðalögum erlendis.
Yfir sumartímann er opið í kjötbúðinn við Grensásveg kl 10-18:30
og það verður opið á sunnudögum
líka.
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Listamaður mánaðarins

Vigdís Haﬂiðadóttir
Listamaður mánaðarins er Vigdís Haﬂiðadóttir tónlistarkona, textahöfundur og spunaleikari sem ólst upp á Teigunum, fór í
Laugarnesskóla og þaðan í Laugalækjarskóla eins og ﬂest börn hverﬁsins.
Hvaðan kemur þessi listræni áhugi
þinn?
Tónlistin kemur mest í gegnum föðurfjölskylduna mína, pabbi spilaði á píanó
og amma og aﬁ eru miklir tónlistarunnendur. Ég byrjaði snemma í Tónskóla
Sigursveins á Engjateignum, í forskólanum hjá Elvu Lilju og lærði á blokkﬂautu,
að syngja og klappa í takt og allt það.
Svo fór ég á ﬁðlu og lærði á hana í mörg
ár. Ég ætlaði aldrei að hætta í Tónskóla
Sigursveins og fann mér alltaf eitthvað
nýtt nám, fór að læra á ﬁðlu og svo á gítar
og ég hætti ekki fyrr en ég var orðin 23
ára og svo miklu hærri en snagarnir að
yﬁrhafnirnar mínar voru farnar að liggja
hálfar á gólﬁnu.
Það var mikil klassísk músík heima og
fyrsta uppáhalds tónlistarupplifunin mín
var Töfraﬂautan eftir Mozart í leikstjórn
Ingmar Bergman, ég horfði mikið á þá
uppfærslu þegar ég var bara fjögra ára.
Þú hefur þá aðallega spilað
á strengjahljóðfæri?
Já ég byrjaði á ﬁðlunni kannski út af

einhverjum klassískum áhrifum en það var
kannski hljóðfæri sem hentaði mér ekkert
frábærlega, það þarf mikla einbeitingu og
mikinn aga og ég hef alltaf viljað dreifa
fókusnum svolítið. Ég spila ekki mikið á
ﬁðlu núna sem er synd, kannski helst
einhver þjóðlög, en ﬁðlan er harður
húsbóndi og maður þarf að sinna henni
vel því annars verður hún ósátt.
Þú hefur líka verið að semja
tónlist ekki satt?
Jú, í hljómsveitinni FLOTT. Það hefur
verið gamall draumur að stofna hljómsveit
og ég ákvað að láta verða að því árið
2020. Þá heyrði ég í Ragnhildi sem semur
með mér lögin. Við fórum þá að líta í
kringum okkur og ﬁnna FLOTTAR stelpur
en við erum allar MH-ingar í sveitinni.
Ég sem textana en Ragnhildur er meira í
útsetningum og gerir allan grunninn. Hún,
kemur úr djasspíanónámi þannig að hún
gerir hljómaganga en svo kem ég með
laglínureynsluna mína og syng yﬁr.
Þú hefur mjög háa og skæra rödd.
Já einmitt, ég er einhverskonar mezzosópran en söng alltaf alt þegar ég var í
Hamrahlíðarkórnum.
Er FLOTT eini tónlistarhópurinn sem
þú ert í?

Nei ég er líka í dúett sem heitir Vísur og
skvísur með Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur. Við lærðum báðar vísnasöng í
Svíþjóð, í lýðháskóla rétt fyrir utan
Gautaborg. Við vorum þarna á sitthvorum
tímanum en deilum þessari ást á vísum
og ﬂytjum skandinaviskar vísur á íslensku,
meðal annars þýðingar eftir Aðalstein
Ásberg sem er pabbi Ásu og svo eigin
vísur og þýðingar.
Þú ert líka kona með fortíð.. í íþróttum.
Já ég var lengst að æfa skylmingar,
ég æfði allt sem var í boði í Laugardalnum, fótbolta, skylmingar , skauta og
ballett. Þar á mamma mín mikinn heiður
því hún er sjálf alin upp þar sem var lítið
í boði og hvatti mig og systur mína til að
gera eins margt og við gátum.
Býrðu enn að því?
Ég held að maður búi að öllu sem maður
hefur lært og í íþróttum og tónlistarnámi
lærir maður líka vinnubrögð. Ég var komin
í ungmennalandsliðið í skylmingunum og
fór til útlanda að keppa og það er þessi
þrautaganga að þurfa að bæta sig og það
á við í öllu, maður þarf að æfa sig í listum
eins og öllu öðru: í tónlist og gríni, hvort
sem það er uppistand eða leikspuni hjá
Improv Ísland.

Segðu mér frá Improv Ísland.
Þetta er spunahópur sem sýnir í Þjóðleikhúskjallaranum og ég hef verið í
hópnum frá 2017 með hléum. Spuni er
líka eins og íþrótt, maður þarf að æfa sig
því annars dettur maður úr formi en þetta
er meira svona heilasport.
Ertu fyndin?
(Löng þögn). Ég á mína spretti. Ég er í
uppistandshópi sem heitir VHS sem hefur
verið að sýna í sýningar í Tjarnarbíói í
allan vetur. Það hefur alltaf verið uppselt
og ég hef verið bókuð í allskonar verkefni
þannig að einhverjum ﬁnnst ég sniðug.
Svo reyni ég líka að hafa húmor í textunum hjá FLOTT.
Ykkur gekk mjög vel á Íslensku
tónlistarverðlaununum.
Já það var skemmtilegt. Við vorum
bjartasta vonin og með popplag ársins
sem var mjög skemmtilegt fyrir mig sem
kem úr klassískum og vísnaheimi.
Hvað stendur svo til hjá þér núna?
Það er að koma sumar þannig að við
verðum að spila á ýmsum tónlistarhátíðum og við í VHS erum að klára sýninguna okkar og erum að byrja á nýjum
verkefnum. Annars er þetta allt mjög nýtt
fyrir mér og ég er að þreifa mig áfram í

þessum heimi lista og skemmtunar. Ég
lærði heimspeki í háskólanum þannig að
þetta er aðeins önnur stefna.
Hvernig var að alast upp í
Laugarnesinu?
Mér fannst það bara frábært, ég gæti ekki
hugsað mér betri stað sérstaklega fyrir
börn. Það er svo stutt í allt, ég labbaði í
allar tómstundir og það var gott félagsstarf
í skólanum og í Laugarneskirkju. Mér
fannst vel hugsað um börnin í Laugardalnum og frábært að geta ræktað svo
mörg ólík áhugamál á svona litlu svæði.
Laugarnesskóli er með morgunsöng sem
mér ﬁnnst svo dýrmæt hefð. Ég man
ennþá textana og lögin sem ég lærði þar.
Það var líka mikil sköpun í Laugalækjarskóla og við lentum í 2. sæti í Skrekk
þegar ég var í 9. bekk og unnum keppnina
ári seinna. Svo var maður líka sinn eigin
„herra“ því ég kom mér sjálf á milli staða
og var ábyrg fyrir því að mæta á æﬁngar á
réttum tíma og það var ekki mikið foreldraskutl. Svo er hér fjölbreytt byggð og ólík
hverﬁ þannig að maður kynntist allskonar
fólki með ólíkan bakgrunn og ég held að
það sé mjög hollt fyrir börn að sjá að það
eru ekki allir eins og hafa ekki allir sama
fjárhagslega baklandið.

GLEÐIAUKANDI RÁÐ
Það er opið í Apótekaranum Austurveri
alla daga til kl. 24.
Hlökkum til að sjá þig!

Háaleitisbraut 68
581 2101

Opið

8–24
virka daga

9–24
um helgar

www.apotekarinn.is

Austurveri
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Fréttir úr Grasagarðinum

Það er svo sannarlega vor í lofti í
safninu þessa dagana þótt stutt sé frá
síðasta frosti.

Viðburða- og fræðsludagskrá garðsins
er tilbúin og ætti að innihalda eitthvað
fyrir alla.

Sumarskautaskóli LSR
Listskautadeild Skautafélags Reykjavíkur býður upp á sumarskautaskóla.
Námskeiðin verða í júní og ágúst, fyrir alla krakka á aldrinum 6 til 11 ára (fædd 20162011). Staðsetning námskeiðanna er í Skautahöllinni í Laugardal.
Námskeiðin samanstanda af:
Kennslu í grunnskautun og öryggisatriðum.
Kynningu á grunnatriðum í listhlaupi á skautum.
Upphitun, teygju- og þrekæﬁngum sem fara fram í leikjaformi úti og inni.
Sumarskautaskólinn er hálfan daginn kl. 08.45 – 12.00 eða kl. 13.00 – 16.15.
Einnig eru í boði námskeið allan daginn frá kl. 08:45 – 16:15.

Næsti viðburður í Grasagarðinum
verður á sjálfan Safnadaginn miðvikudagskvöldið 18. maí nk. kl. 20.
Þá mun Magnus Göransson kynna
sýningu um villtar erfðalindir ræktaðra
nytjaplantna sem er komin upp á
miðsvæði Grasagarðsins ekki svo fjarri
garðskála og lystihúsi. Næstu þrjú árin
mun Grasagarðurinn vinna að verkefni
sem styrkt er af Norrænu ráðherranefndinni þar sem útbreiðsla þessara
plantna verður könnuð í Reykjavík og
þörf þeirra og möguleikar á verndun
metin.
Sýningin og verkefnið fjallar um villtar
plöntur sem eru náskyldar landbúnaðarplöntum. Þetta eru villt jarðarber,

Kúmenbreiða í Viðey (Magnus Göransson)

bláber og kúmen ásamt ýmsum grösum svo örfá dæmi séu tekin.
Fjölbreytni þessara villtu jurta og skyldleiki þeirra við landbúnaðarplöntur gerir

ATH! Börnin þurfa að koma með hlý föt og vettlinga fyrir ístímann og hollt nesti.
Þau þurfa að vera klædd eftir veðri, því farið er í gönguferðir og leiki úti og inni.
(Athugið að þau sem eru allan daginn þurfa einnig að koma með hádegisnesti.)

Sýningin verður í Grasagarðinum til
6. júní en fer þá á ﬂakk um landið.
Næsti viðburður þar á eftir í
Grasagarðinum, fuglaskoðun fyrir
krakka sunnudaginn 22. maí kl. 10,
tengist líka fjölbreytileika náttúrunnar
en dagurinn er alþjóðlegur dagur
líffræðilegrar fjölbreytni hjá Sameinuðu
þjóðunum.

Skautar og hjálmar eru á staðnum en sjálfsagt er að koma með eigin.
Júní
Vika 1. 13. – 16. júní (mánudag – ﬁmmtudags) – 4 dagar kr. 12.000,- 1/2 dagur, 24.000 kr. allan daginn
Vika 2. 20. – 24. júní (mánudag – föstu-dags) – 5 dagar kr. 15.000,- 1/2 dagur, 30.000 kr. allan daginn
Vika 3. 27. júní – 1. júlí (mánudag – föstudags) – 5 dagar kr. 15.000,- 1/2 dagur, 30.000 kr. allan daginn
Ágúst
Vika 1. 2. – 5. ágúst (þriðjudag – föstudags) – 4 dagar kr. 12.000,- 1/2 dagur, 24.000 kr. allan daginn
Vika 2. 8. – 12. ágúst (mánudag – föstudags) – 5 dagar kr. 15.000,- 1/2 dagur, 30.000 kr. allan daginn

Þátttaka á þessa viðburði er ókeypis og
öll velkomin!

Vika 3. 15. – 19. ágúst (mánudag– föstudags) – 5 dagar kr. 15.000,- 1/2 dagur, 30.000 kr. allan daginn
Skráning fer fram á www.sportabler.is/shop/sr velja þarf tímabil og fyrir / eftir hádegi
eða allan daginn.
Umsjónarmenn námskeiðanna eru þjálfarar Listhlaupadeildar Skautafélags Reykjavíkur.
Heimasíða Skautafélags Reykjavíkur. Netfang: skautastjori@gmail.com

okkur kleyft að kynbæta þær síðastnefndu og laga þær að breyttum
skilyrðum sem tengjast m.a. loftslagsbreytingum. Þannig tengir þetta
áhugaverða og nauðsynlega verkefni
inn á málefni eins og loftslagsvána,
líffræðilegan fjölbreytileika og síðast en
ekki síst fæðuöryggi.

Sýningin er á miðsvæði garðsins til 6. júní (Grasagarður Reykjavíkur, B.Þ.)

Fylgist með ﬂeiri viðburðum og fræðslu
í Grasagarðinum á grasagardur.is og á
facebook.com/grasagardur.

Sumarskautaskóli LSR
FYRIR 6 - 11 ÁRA

Vetvangsferðir,
leikir, skautar
og margt ﬂeira

Námskeiðin
eru í
júní og ágúst

Skráning er haﬁn á www.sportabler.is/shop/sr
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MINNISSTÆTT FÓLK - Helgi Hóseasson
Þegar maður fer í gegnum lífið þá
hittir maður óneitanlega marga og er
það fólk að sjálfsögðu ansi misjafnt.
Ég hef búið í rúma fjóra áratugi hér
í 104 Reykjavík, alltaf í sama húsi
og á því margar minningar héðan.
Hérna í gamla daga þegar maður
var aðeins göngufærari þá kom nú
fyrir að maður skrapp út á röltið og
þá stundum með Nínu Rúnu dóttur
minni. Við eigum ekki langt að
sækja í frábært svæði til útivistar sem
Laugardalurinn okkar er. En það var
einmitt þarna á horninu á Langholtsvegi og Holtavegi, þaðan sem
bein leið liggur niður í Laugadalinn,
sem maður nokkur stóð gjarnan og
mótmælti. Hann var hvíthærður og
alskeggjaður og allir í hverfinu vissu
að þetta var hann Helgi Hóseasson,
stundum kallaður mótmælandi
Íslands. Ég átti í einhver örfá skipti
stutt samskipti við hann svona um
daginn og veginn en það var kannski
ekkert mjög auðvelt að halda uppi
samræðum við hann þótt ekki væri
hann óvinsamlegur. Hann stóð með
mótmælaspjaldið sitt og horfði fram
á veginn. Hann truflaði held ég engan
þegar hann var á þessu horni sínu,
bara fór sínu fram án margra orða.
Hann lét spjöldin sín tala fyrir sig.
Bindindismaður með ákveðnar
skoðanir
Þegar ég ákvað að skrifa nokkur orð
um þennan mjög svo minnisstæða
Íslending þá kom berlega í ljós að
hann var kannski ögn meira öðruvísi
heldur en við almennt eigum að
venjast. Að mörgu leyti var hann
mjög furðulegur en hinsvegar átti
hann líka til mjög fallega og blíða hlið
og það verður ekki tekið frá honum.
Hann var brjóstgóður og fann mikið
til með lítilmagnanum. Honum
fannst yfirvöld landsins spillt og gaf
lítið fyrir þau. Ég held að hann hafi
verið í eðli sínu sósíalisti og var illa
við stjórnvöld. Það var gerð heimildamynd um hann sem heitir einmitt
Mótmælandi Íslands og eru höfundar
hennar þau Þóra Fjeldsted og Jón
Karl Helgason. Þótt flestum landsmönnum hafi þótt Helgi vera mikill
furðufugl þá átti þessi heimildamynd
eftir að vekja samúð með honum, en
þar kom til dæmis fram hvað hann

ævilanga þráhyggju hans fyrir því að
fá skírnarsáttmála sínum rift.

Helgi Hóseasson:.

var góður við eiginkonu sína, hana
Jóhönnu, sem hann hugsaði um af
mikilli alúð þegar hún var hjálparvana. Hann hlúði alltaf fyrst að henni
áður en hann hélt af stað uppá Langholtsveg til að mótmæla. Hann var
því í raun mjög kærleiksríkur maður
og gat eins verið nærgætinn þegar
þannig vildi til. Hann var líka mikill
bindindismaður og þvertók alla sína
tíð fyrir að setja eitur eins og áfengi,
tóbak eða kaffi inn fyrir sínar varir.
Uppruni og bakgrunnur
Helgi Hóseasson var fæddur árið
1919 í Höskuldsstaðaseli í Breiðdal.
Foreldrar hans voru Ingibjörg Bessadóttir og Hóseas Björnsson bóndi og
trésmíðameistari. Helgi er næstelstur
fjögurra systkina. Það kom snemma
í ljós að hann hafði megna andúð
á hvers konar óréttlæti og þá alls
ekki bara að því sem honum fannst
snúa að sér sjálfum persónulega.
Hann hafði viðurstyggð á styrjöldum
víðsvegar um heiminn og taldi hinn
hvíta kynstofn, sem hann reyndar

kallaði bleika kynstofninn, bera
ábyrgð á flestu því illa sem í heiminum fyrirfinnst, eða að minnsta kosti
tveimur heimsstyrjöldum. Strax á
unglingsaldri kom í ljós að Helgi lét
ekki bera í sig hvaða vitleysu sem er.
Hann var mjög ósáttur við margt sem
skrifað er í Biblíuna og kallaði Jesú
gjarnan Krosslaf, eins og frægt er af
einu af mótmælaskiltum hans.
Honum þótt sögurnar úr Biblíunni
vera hinn mesti skáldskapur og að
mestu lygar sem væru bornar í fólk.
Hann gat engan veginn fellt sig
við kristna trú eða nokkur önnur
trúarbrögð held ég. Hann taldi nóg
að hlusta á eigin skynsemi og meta
hlutina á raunsæjan hátt. Hann
fór strax 16 ára gamall til þess að
rökræða þessi mál við sinn prest því
honum þótti það ekki líðandi að verið
væri að ljúga svona að fólki. Honum
fannst hann illa svikinn að hafa verið
skírður nýfæddur óviti og svo fermdur
áður en hann var orðinn nógu
þroskaður til að skoða málin til hlítar.
Þar með myndaðist grunnur fyrir

Vonbrigði með dómstóla
Fyrir einstakling eins og mig sjálfa
sem hef reynt eftir ítrasta megni
að hafa kærleiksboðskap Krists að
leiðarljósi, getur verið erfitt að sætta
sig við orðalag Helga um Jesú og
kristna trú almennt. Hann gat verið
hvass og fór ekkert í felur með það að
hann taldi þetta allt hina mestu vitleysu. En hann sagði eitt sinn í viðtali
að hann þyrfti engan Krosslaf til þess
að kenna sér um kærleika, kærleikurinn byggi innra með manni sjálfum. Þarna er ég innilega sammála
honum. Helgi barðist ötullega fyrir
því að fá skírn sinni rift en hann kom
alls staðar að lokuðum dyrum. Svarið
var oftast á þá leið að sá sem væri
skírður til samfélags við heilaga
þrenningu ætti þaðan ekki aturkvæmt.
Hann tók mál sitt eins langt og lagalega var mögulega hægt og var alls
staðar vísað frá. Sigurbjörn Einarssonar biskup neitaði að aðhafast
nokkuð. Þá fór Helgi með málið fyrir
dómstóla þar sem honum þótti um
stjórnarskrár- og mannréttindabrot
að ræða. Hæstiréttur vísaði málinu
frá. 1964 ákvað Helgi svo að skrifa
öllum þingmönnum Íslendinga bréf
og biðja þá að sinna sér með sitt baráttumál en án árangurs. Mannréttindadómstóllinn í Strassbourg vísaði
málinu líka frá en þá ákvað Helgi
að andæfa með öðru móti, eða eins
og hann orðar það sjálfur: ,,Láta lög
frumskógarins ráða.”
Skyrslettur og geðrannsókn
Árið 1966 tók Helgi málin í sínar
eigin hendur og í messu Dómkirkjunnar framkvæmdi hann, að öllum
óvörum, táknræna athöfn þar
sem hann rifti sjálfur skírnarsáttmálanum. Þrátt fyrir þetta neitaði
Hagstofan að skrá þessa ónýtingu
sáttmálans á þeim forsendum að ekki
væri til skráningarform fyrir slíkt.
Þetta fannst Helga léleg afsökun.
Hann framkvæmdi hinn víðfræga
skyrgjörning árið 1972 en þá sletti
hann þessari mjólkurafurð á þingmenn og biskup við þingsetningu
í mótmælaskyni. Agnar fyrrum
kaupmaður í versluninni Rangá sagði
við Helga þegar hann kom og keypti
10 kg af skyri: ,,Helgi minn, hvað
ætlar þú að gera við skyrið”? Helgi
þagði, þakkaði fyrir og hélt sína leið.
Eftir skyrslettinginn var Helgi tekinn
höndum og borinn á brott, en hann
neitaði alfarið að ganga þegar honum
var skipað að gera svo. Helgi var ekki

meira illmenni en svo, að hann valdi
skyr en ekki til dæmis málningu,
til þess að skaða örugglega ekki
augu þeirra sem fyrir kastinu urðu.
Hann var neyddur í geðrannsókn
þar sem það kom í ljós að hann var
ekki með neinn geðsjúkdóm, bara
sérvitur. Hann náði að ljósrita eintak
af læknaskýrslu þessari áður en hún
var rifin af honum. Helgi mótmælti
iðulega fyrir utan kirkjur og átti til að
laumast inn og hringja kirkjuklukkunum í miðri messu. Þetta leiddi til
þess að hann var margoft handtekinn
en sér til mikils ama var hann aldrei
ákærður. Hann notaði borgaralega
óhlýðni til að koma sínum mótmælum á framfæri. Hann neitaði að
ganga, hann borðaði ekkert né yrti
á nokkurn mann þegar hann sat í
fangaklefum ítrekað. Ég velti því
stundum fyrir mér hvort að lögreglan
hafi í raun verið sanngjörn í þessari
framgöngu sinni gagnvart Helga en
hann taldi það fáránlegt að stöðugt
væri verið að handtaka hann ef ekki
stóð til að leggja fram kæru.
Kærleikurinn býr hið innra
Ég hef hugsað vel og lengi um mál
Helga og ævigöngu hans. Ég er ekki
frá því að öll hans reynsla hafi verið
í raun ákveðinn harmleikur sem
vel hefði verið hægt að koma í veg
fyrir. Helgi var trésmiður (eins og
Jesú reyndar líka) og vann með
höndunum, hann átti konu og hefði
getað átt mun gleðiríkara líf ef að
ráðamenn þjóðarinnar hefðu raunverulega hlustað á hann og reynt að
setja sig í hans spor. Persónulega er
ég ekki sammála Helga hvað varðar
Jesú og kristna trú. En ég held að
hann hafi lifað mjög mikið í anda
Krists þótt hann myndi örugglega
ekki vera sáttur við mig núna ef hann
læsi þetta. Hann var ekki vondur
við nokkurn mann og passaði sig að
lifa eftir sinni eigin sannfæringu.
Hann var greinilega sósíalisti og
trúleysingi sem trúði á manninn
sjálfan og kærleikann sem býr innra
með okkur öllum. Mikið vildi ég óska
þess að ráðamenn þessarar þjóðar
hefðu einfaldlega farið að vilja hans
og rift þessum skírnarsáttmála. Þá
hefði verið hægt að koma í veg fyrir
áratugalanga baráttu og orka Helga
hefði getað farið í annan jarðveg.
Mín réttlætiskennd segir að brotið
hafi verið á honum með því að neita
honum um þessa riftun og að meðferðin sem hann fékk hefði mátt vera
kærleiksríkari.
Jóna Rúna Kvaran
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LEYFÐU OKKUR að dekra við þig!
Snyrtistofan Ylja er nýleg snyrtistofa í nágrenni við þig.
Við bjóðum upp á alla almenna snyrtingu.

Þessi gamli góði

Tímapantanir á noona.is/snyrtistofanylja
eða í síma 555 4100
Opið alla virka daga frá kl. 9-18

Saltﬁskurinn frá Ekta ﬁski
er unninn með gömlu
íslensku handbragði og er
án allra aukefna.

Hafðu samband!
PÖNTUNARSÍMI:

466
1016
www.ektafiskur.is

10189A BLEK - www.blekhonnun.is

Sérútvatnaði saltﬁskurinn er
sérstaklega hentugur í seiðandi
saltﬁskrétti og fæst í verslunum
um allt land.

Ylja snyrtistofa • Vörputorgi 2 • 104 Reykjavík • sími 555 4100
Snyrtistofanylja.is •
snyrtistofanylja

·     ·

Við Vegmúla • Sími 553 0440
Opið mánudaga - ﬁmmtudaga 8-18
föstudaga 8-16

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
gleraugu

umgjörð og gler

Gleraugu með glampa og rispuvörn

Margskipt gleraugu

39.900 kr.
Verð 39.900
kr

19.900 kr.

Sérsmíðum samdægurs í
styrk +/- 6,0
með frá
cyl. tilEssilor
2,0
Margskipt
gler

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Margskipt gler frá Essilor

(afgreiðslutími
+/-tvær
tvær vikur)
(afgreiðslutími
+/vikur)
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Sigraðu
innkaupin
í Lágmúla og
Nóatúni, alla
daga kl. 9-21

Laugardalur í hæsta forgangi

Pawel Bartozek

Á hverfafundi sem borgarstjóri hélt í
Laugarnesskóla 2. mars síðastliðinn
komu fram margar spurningar sem
sneru að skólamálum í hverfinu. Það
er ekki skrýtið. Margar af skólabyggingunum í Laugardalnum eru af eldri
gerðinni auk þess sem nemendum
hefur fjölgað enda er Laugardalurinn

vinsæll meðal barnafólks og þá hafa
þéttingarverkefni fjölgað íbúum á
svæðinu.

sem lentu í efsta forgangi voru þrír í Laugardal: Laugarnesskóli, Langholtsskóli og Laugalækjarskóli.

Á þessum tíma stóð yfir vinna við
heildstæða forgangsröðun skólamannvirkja í Reykjavík . Fundarfólk
lýsti yfir áhyggjum af því að sú vinna
myndi dragast á langinn og ekki taka
nægilega mikið tillit til þarfa Laugardalsins. Hvorugt varð raunin.

Laugarnesskóli tók til starfa árið
1935. Mikil þörf er á endurbótum
með tilliti til ástands húsnæðis
og aðgengismála. Það eru yfir 560
nemendur í skólanum. Áætluð
langtímaþörf, miðað við óbreytt
skólahverfi og skiptingu árganga er
um 600 nemendur en núverandi
þolmörk eru 450 nemendur. Svipaða
sögu er að segja í Langholtsskóla og
Laugalækjarskóla en rétt er að taka
fram að líta þarf á þessi mál með
heildstæðum hætti og viðbygging á
einum stað getur einnig hjálpað til að
leysa vanda annars staðar.

Ég leiddi þessa vinnu við forgangsröðun. Við notuðumst við faglegar
aðferðir þar sem verkefnum var
raðað eftir félagslegum og fjárhagslegum kvörðum og lokaniðurstaðan
byggir á samspili þessara kvarða.
Hópurinn skilaði hálfum mánuði á
undan áætlun. Það verkefni að leysa
úr húsnæðismálum skóla í Laugardal
raðaðist í efsta forgang. Þegar nánari
sundurliðun eftir starfsstöðvum er
skoðuð sést að af þeim sex skólum

Pawel Bartoszek borgarfulltrúi er í
2. sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík

Borgarlína - klárum dæmið !
eru á forsendum gangandi og hjólandi vegfarenda og þar sem almenningssamgöngur eru í forgrunni. Til
verða nýir möguleikar til að ferðast
um borgina með fjölbreyttum
hætti sem styttir vegalengdir fyrir
borgarbúa og dregur úr hlutdeild
einkabílsins í ferðum þeirra - hvort
sem fólk kýs í auknum mæli að labba,
hjóla eða treysta á Borgarlínuna.

Birkir Ingibjartsson

Útfararþjónusta
í yﬁr 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Undirbúningur við gerð Borgarlínunnar er á fullri ferð. Alþjóðlegt
hönnunarteymi á vegum Vegagerðarinnar og Betri samgangna ohf.
vinnur að hönnun göturýmis
Borgarlínunnar. Innan skipulags- og
samgöngudeilda Reykjavíkur eru til
skoðunar þær breytingar á skipulagi
og samgöngum sem Borgarlínan
kallar á. Samhliða er verið að skilgreina hvernig við tryggjum gæði
þeirra borgarrýma og gatna sem
Borgarlínan liggur um. Samkvæmt
áætlun munu framkvæmdir við
fyrstu lotu Borgarlínunnar hefjast
strax á næsta ári.
Með Borgarlínunni munu skapast
nýjar tengingar milli hverfa, borgarhluta og til annara sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu. Tengingar sem

Á næstu fjórum árum mun Borgarlínan og framkvæmdir henni tengdar
vera mikið til umfjöllunar. Það sama
gildir um allar helstu ákvarðanir
sem teknar verða um það hvernig
kerfið mun virka fyrir notendur þess.
Í mörgum tilvikum verður tekist
á um hvernig borgarumhverfi við
mótum með þeim framkvæmdum
og innviðauppbyggingu sem felast í
verkefninu. Skiptir þar máli að setja
upplifun borgarbúa í forgrunn en
velja um leið lausnir sem horfa til
framtíðar og stuðla að umhverfisvænu borgarumhverfi. Við verðum
að taka frá meira pláss fyrir gróður,
grænar áherslur og mannlífið.
Áætlað er að íbúum á höfuðborgarsvæðinu muni fjölga um 70.000
manns á næstu 15 árum. Breyttar
ferðavenjur innan borgarinnar eru
lykilatriði í að tryggja að samgöngur
muni einfaldlega virka með auknum
íbúafjölda á svæðinu. Eru breyttar
ferðavenjur um leið lykilatriði í

að tryggja að við getum staðið við
alþjóðlegar loftslagsskuldbindingar
okkar. Borgarlínan er eina raunhæfa
lausnin til að þau markmið gangi
eftir.
Í ljósi mikilvægi verkefnisins verðum
við að standa vörð um kjarna Borgarlínunnar í allri þeirri ákvarðanatöku
sem framundan er. Mikill metnaður
hefur verið settur í undirbúning
verkefnisins á liðnum árum en nú er
komið að því að ákveða útfærsluna.
Nú um helgina, þann 14. maí næstkomandi, verður gengið til borgarstjórnarkosninga. Þar skiptir máli að
til starfa í borgarstjórn veljist fólk
og flokkar sem til að byrja með hafa
trú á Borgarlínunni. Að hafa skilning
á umfangi verkefnisins og þeim
tækifærum sem því fylgir er ekki
síður mikilvægt.
Við í Samfylkingunni vitum að því
fylgir mikil ábyrgð að móta umhverfi
borgarinnar. Við munum gæta þess
að hvergi verði slegið af þeim gæðum
sem Borgarlínan þarf að hafa eða
kröfum okkar um gott og heilnæmt
umhverfi fyrir fólkið í borginni.
Birkir Ingibjartsson, arkitekt og
verkefnastjóri hjá borgarskipulagi
Reykjavíkur
Skipar 8. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi
borgarstjórnarkosningar

Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

Sumar í Kringlumýri

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN KRINGLUMÝRI - SÍMI: 411 5400
NETFÖNG UMSJÓNARMANNA:
AEGIR.FREYR@RVKFRI.IS
HAUKUR.ORN.HALLDORSSON@RVKFRI.IS
MARGRET.S.KALDALONS.SIGURDARD@RVKFRI.IS
GUNNAR.INGI.JONES.HELGASON@RVKFRI.IS
KOLBRUN.E.JONSDOTTIR@RVKFRI.IS
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ÞAÐ BESTA
FYRIR BÍLINN ÞINN

Aukum nærþjónustu hverfanna
skapast fyrir fjölbreytta hverfisþjónustu – fólk mun síður vilja sækja
langt yfir skammt.
15 mínútna hverfi

Hildur Björnsdóttir

Ármúli 17A - 108 Reykjavík

Reykjavík stendur á tímamótum spennandi umrótstímum sem kalla
munu á breytingar. Við lærðum
margt tímum heimsfaraldurs og
samkomutakmarkana. Fleiri þurftu
að reiða sig á nærumhverfið til að
þjóna daglegum þörfum. Borgarhverfin urðu áður óþekkt þungamiðja í hversdagslegu lífi fólks.
Aukinn fjöldi fólks sinnti störfum
og námi frá heimili sínu. Vafalaust
verður aukin fjarvinna og fjarnám
varanleg afleiðing heimsfaraldurs.
Starfsmenn munu verja fleiri vinnudögum innan hverfa. Námsmenn
munu verja fleiri námsstundum
innan hverfa. Frekari forsendur

Sjálfstæðisflokkurinn vill að borgin
verði endurskipulögð á forsendum
hverfanna – á grundvelli sérstöðu
þeirra og styrkleika. Borgarhverfi
verði skipulögð með það fyrir augum
að unnt verði að nálgast helstu
verslun og þjónustu í 15 mínútna
göngufæri. Forsenda 15 mínútna
hverfa er blönduð byggð hvar íbúðarhúsnæði, vinnustaðir og þjónusta
eru í nálægð hvert við annað.
Borgarskipulag hefur nefnilega
órjúfanleg áhrif á lífsgæði. Það er
samofið lýðheilsu og fjölbreyttum
félagslegum þáttum.
Með 15 mínútna hverfum má stytta
ferðatíma og bæta lýðheilsu - gera
fleirum kleift að sinna erindum
gangandi eða hjólandi. Með lifandi
nærþjónustu má ýta undir samskipti
ólíkra þjóðfélagshópa - draga úr
einsemd og félagslegri einangrun –
skapa lifandi umhverfi þar sem fólk
mætist og þekkist.

Miðbær í öllum hverfum
Víða um borg standa hverfiskjarnar
og mega margir þeirra muna fífil
sinn fegurri. Sjálfstæðisflokkurinn
vill glæða kjarnana fyrra lífi með
því að virkja einkaframtak og bæta
skipulag. Borgin veiti atvinnurekendum sem hefja starfsemi í auðum
hverfiskjörnum, styrki sem samsvara
niðurfellingu opinberra gjalda í tvö
ár. Þannig má skapa aukið mannlíf
innan hverfa, efla nærþjónustu og
einfalda daglegt líf íbúanna – tryggja
öllum hverfum sinn eigin miðbæ.
Reykjavík þar sem fólki líður vel
Sjálfstæðisflokkurinn vill Reykjavík
sem býður frelsi og val. Fjölbreytta
borg fyrir fjölbreytt fólk. Reykjavík
sem mætir alls kyns þörfum. Sjálfbær hverfi með öflugri nærþjónustu.
Borgarskipulag sem stuðlar að
samskiptum. Reykjavík sem bannar
minna og leyfir meira – styður við
framtakssemi og fagnar hugmyndaauðgi. Borg sem setur þjónustu við
fólk í forgrunn. Reykjavík þar sem
fólki líður vel.
Hildur Björnsdóttir, oddviti
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

Mikið úrval af plakötum!

Stofnað 1990

Traust fjölskyldufyrirtæki í áratugi
Sími · 567 9110 · utfarir@utfarir.is · www.utfarir.is

Tímapantanir fyrir herraklippingar eru óþarfar!

Sköpun, listir og gleði í sumarsmiðjum
Borgarbókasafnsins
Fjölbreyttar smiðjur fyrir skapandi börn og unglinga
Borgarbókasafnið vinnur stöðugt að því
að búa til vettvang fyrir sköpun, listir, og
menningu fyrir börn og unglinga. Nú er
boðið upp á fjölbreyttar sumarsmiðjur fyrir
aldurshópana 9-12 ára og 13-16 ára þar
sem sköpunarkrafturinn, listin og gleðin
ræður ríkjum.

Greiðan Hársnyrtistofa • Háaleitisbraut 58-60 • Sími 581 3090

Með sumarsmiðjum safnsins er leitast við
að breikka úrvalið af námskeiðum sem

er í boði fyrir börn og unglinga á sumrin,
svo allir ﬁnni sér eitthvað við hæﬁ. Sem
dæmi býður safnið upp á námskeið í
borðspilahönnun, lagasmíðum, dúkristuog bókbandsgerð og sagnagerð, bæði í
máli og myndum.
Yﬁrlit yﬁr sumarsmiðjur Borgarbókasafnsins er að ﬁnna á www.borgarbokasafn.is
og hefst skráning í smiðjurnar mánudag-

inn 9. maí inni á www.sumar.vala.is.
Sumarsmiðjurnar eru líkt og öll dagskrá
Borgarbókasafnsins, alltaf ókeypis.
Nánari upplýsingar veitir:
Ingibjörg Ösp Óttarsdóttir, verkefnastjóri
barna- og unglingastarfs
ingibjorg.osp.ottarsdottir@reykjavik.is |
411-6122
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Eyða verður óvissu um framtíð skólamála
í Laugardal, Háaleitis- og Bústaðahverﬁ
fyrir að í óbreyttri skólagerð verði fjöldi nemenda
Laugarnesskóla 683 árið 2030 og 686 nemendur
árið 2040.

Kolbrún Baldursdóttir

Á kjörtímabilinu hefur byggð í Reykjavík verið þétt í
grónum hverfum. svo að um munar. Víða hefur þó
gleymst að gera ráð fyrir innviðum; lóðum fyrir skóla
og íþróttaaðstöðu ásamt aukinni umferð. Framtíðarskipulag skólamála í Laugarnesi, Háaleitis- og
Bústaðahverﬁ er í mikilli óvissu, bæði vegna
endurbóta og örrar fjölgunar nemenda. Fyrir liggur
skýrsla um forgangsröðun skóla sem þarfnast ýmist
viðgerða eða viðbyggingar. Af þeim sex skólum
sem eru nefndir í forgangi eru fjórir úr þessi hverﬁ.
Í Laugardal er mikil samansöfnuð þörf samkvæmt
skýrslunni. Réttarholtsskóli er einnig mjög ofarlega í
forgangsröðun skóla sem skipt er í fyrsta og annan
forgang. Breiðagerðisskóli er skóli sem tekinn er
með í forgangsröðunarlíkanið. Mikill vandi er einnig
til staðar í Réttarholtsskóla og Langholtsskóla.
Hér er um að ræða hverﬁ sem til stendur að þétta
byggð svo um munar sem mun sprengja innviði
hverﬁsins. Sumar þessar skólabyggingar eru þess
utan illa farna vegna áralangs viðhaldsleysis.
Viðhaldsskuld Reykjavíkurborgar er orðin stór.
Grípa þarf inn í ef ekki á að stefna í alvarleg
vandræði.
Tökum dæmi um einn af þessum skólum, Laugarnesskóla. Það er í áætlun að hann sinni aðeins
593 nemendum. Í skýrslu starfshóps um framtíðarskipulag skóla- og frístundastarfs í Laugarnes- og
Langholtshverﬁ (sviðsmyndagreining) er gert ráð

Frávik í forsendum fyrir Laugalækjar- og Langholtsskóla eru ívið minni. Fyrirhuguð áform um
byggingu íbúða á þéttingarreitum í hverﬁ skólanna í
Laugardal styðja forsendur í sviðsmyndagreiningunni. Því telur Flokkur fólksins líkur á að þessi
framtíðarþörf sé vel vanmetin í skýrslu stýrihóps um
forgangsröðun viðbygginga fyrir skóla- og frístundastarf. Líkur eru á að nemendum eigi eftir að fjölga
mun meira og verði komin vel yﬁr þolmörk 2030.
Í skýrslunni er ekki fjallað um mismunandi aðstöðu
til kennslu í íþróttum eða verklegum greinum og
getur það haft áhrif í þessum samanburði.

Upplýsingaskortur og hægagangur

Flokkur fólksins telur að upplýsingagjöf til foreldra
vegna framtíðarskipulags skólamála hafa verið
ófullnægjandi. Lítið er að frétta af kostnaðargreiningu vegna hugmynda sem kynntar voru í
skýrslu starfshópsins um skóla- og frístundastarf
í Laugarnes- og Langholthverﬁs. Tímalína fyrir
lausnir er ekki til. Hægagangur er mikill og stundum
fá skólastjórnendur engan fyrirvara þegar skyndibreytingar standa fyrir dyrum. Skólastjórnendur eru
undir miklu álagi og þurfa frá einum degi til annars
að púsla saman hvar börnin eiga að stunda nám
hverju sinni. Bæta þarf tengsl og samskipti borgaryﬁrvalda við yﬁrstjórnendur. Í skólunum í hverﬁnu
er gegnum gangandi þrengsl, mörg börn í litlu rými
sem er ólíðandi.
Ekki verður heldur séð að búið sé að skilgreina
heildarstefnu um skólamál í hverﬁnu. Flokkur
fólksins telur að spýta verði í lófana og vinna
málið í alvöru samstarﬁ með yﬁrstjórn skólanna
og foreldrum sem nú þegar hafa lagt mikla vinnu í
hugmynda- og skipulagsvinnu.

Staða íþróttaaðstöðu óljós

Flokkur fólksins telur að nú þegar verði að bregðast
við bráðavanda vegna skorts á íþróttaaðstöðu í

þessu hverﬁ t.d. Laugarnes- og Laugalækjarskóla
og íþróttafélaganna í hverﬁnu. Íþróttahús Laugarnesskóla er friðað og bæta þarf aðstöðu með
nýbyggingum við báða skólana. Þann veruleika
sem hér hefur verið dreginn upp má ﬁnna í ﬂeiri
hverfum.

Óvissa vegna biðlista barna eftir þjónustu
fagfólks skólanna
Óvissa er eitur í beinum og er vís til að skapa
kvíða. Við hjá Flokki fólksins viljum eyða slíkri
óvissu. Við setjum málefni barna og barnafjölskyldna í forgang. Á kjörtímabilinu höfum við barist
fyrir því að öll börn fái notið skólagöngu í öruggu
húsnæði og í skólanum fái öll börn þörfum sínum
mætt. Á þessu hefur verið mikill brestur. Ef öll börn
eiga að fá þörfum sínum mætt í „skóla án aðgreiningar“ þarf hann að að vera vel útbúinn fagfólki.
Þannig er staðan ekki í dag.

Á biðlistum eru nú um 1900 börn og hefur talan
ﬁmmfaldast á þessu kjörtímabili. Nú er tveggja ára
bið í þroskamat hjá skólasálfræðingi. Liggi slíkt
mat ekki fyrir er rennt blint í sjóinn með viðeigandi
viðbrögð og úrræði fyrir þau börn sem eiga í hlut.
Tugir barna, sem sterkar vísbendingar eru um að
glími við ADHD, eru á þessum biðlista. Barn sem
t.d. er núna í 8. bekk verður útskrifað þegar röðin
kemur að því. Ekki þarf að spyrja um aﬂeiðingarnar.

Bið getur og hefur kostað líf.

Starfsfólk skóla vinnur í fjölmörgum tilvikum undir
miklu álagi og við krefjandi aðstæður. Utan um
þennan hóp þarf að taka sérstaklega. Útdeila
þarf fjármagni fyrst og fremst í þágu þjónustu við
borgarbúa, barnanna og okkar viðkvæmustu hópa.
Flokkur fólksins vinnur út frá hugmyndafræðinni
Kolbrún Baldursdóttir, oddviti Flokks fólksins og
frambjóðandi í 1. sæti á lista ﬂokksins í komandi
borgarstjórnarkosningum

Ég vil búa í borg þar
sem við veljum okkur
samgöngumáta
Fyrir um 90 árum þurfti
að sannfæra Reykvíkinga um ágæti þess að
hitaveituvæða bæinn.
Áformin mættu andstöðu
þeirra sem vildu litlu
breyta.
Töldu það bara hið besta
mál að kynda með kolum
um alla framtíð og konurnar
gætu alveg haldið áfram að
ganga niður í Laugardal
með þvottinn.

Árni Tryggvason

Þess vegna þurfti að breyta hugarfari fólks með jákvæðu
kynningarefni eins og hér fylgir. Ég efast um að nokkrum
manni langi til að hverfa aftur til þess sem þá var, þó svo að
uppbyggingin haﬁ verið dýr, kostað rask, tekið langan tíma
og valdið deilum. Sjálfur bý ég í húsi hér í hverﬁnu sem
byggt var 1955 með kolakyndingu. Húsbyggjandinn ætlaði
sko ekki að nota þessa hitaveitu og fyrir nokkrum árum fann
ég seinustu fjóra kolasekkina úti í bíslaginu undir tröppunum.
Hitaveita var ekki lögleidd í Reykjavík fyrr en 1968.
Í dag erum við í sömu stöðu hvað varðar Borgarlínuna.
Hún verður dýr, mun eﬂaust fara yﬁr áætlun en hún verður
borgarlíﬁnu til góðs því borgir hafa ekki endalaust rými fyrir
einkabíla. Í mínum huga á hvert heimili að komast af með
einn bíl í framtíðinni, en ekki einn bíl pr. fullorðinn einstakling
eins og algengt er í dag.
Þess er ég fullviss að eftir einhverja áratugi muni verða
hlegið að mótlætinu sem Borgarlínan mætir í dag.
Undirritaður skipar 22. sæti á lista VG í Reykjavík.
Árni Tryggvason, hönnuður og sáttamiðlari

Stefán
Pálsson
í borgina!
Verið velkomin í kosningakaffi
í VG Portið, Bankastræti 2,
á kjördag frá kl. 12-17.
Vantar þig skutl á kjörstað?
Hringdu þá í síma 893-7861
Kynnið ykkur stefnuna
Read the manifesto
Przeczytaj deklarację
programu

x22.vg.is

14. maí

18

Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
hrekkur

valsaðir

------------ ----------------------- ------------ ------------ ------------

ósoðnar

------------ ------------ ------------ ------------

háski

------------ ------------ ------------ ------------

stafur

vanka

fugl

karldýr

2 eins

fiskiskip
------------sónn

6

hreinir

handveginn

7

húsgögnin

varðandi
-----------búsáhaldi

droll
------------dropi
glöð
------------andvarpar

3

angaði
óska
------------sáru

hljómsveit

kramdir

einar til
víðferm

sumblar

vikur
guðhrædda

afrek
------------álpast

1

eldsneyti

klístur

3 eins

mann

8

4

fuglar
------------kemst
röð
------------frá

10

steðjar

2

3

4

5

6

vinnuvél
------------einnig

2

kvennabósa

7

8

9

10

VERÐLAUNAKROSSGÁTA
1. verðlaun - Árskort í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
2. verðlaun - Klipping hjá Dóra rakara 3. verðlaun - Gönguleiðir á Reykjanesi, bók frá Sölku
4. verðlaun - Bíbí í Berlín, bók frá Sölku 5. verðlaun - Þegar ég verð stór, bók frá Sölku
6. verðlaun - Happaþrenna HHÍ

Lausnir sendist til: Með oddi og egg, Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir
Sundlaugavegi 7, 105 Reykjavík

AL L I R Í RÖÐ O
NÓ AN A R E I G Ð AR
D A U N N A N N UM
A S A G AN D I G R A
RÓA A I L I N A
UM F L Ó R L A G A R
N E G L I R ÁL GNÝ
GG Ó Á S T S S R
AÐ AN Ð TU N G AN
R T R I Ð UN A R A
Ð
ELT I Ð MI G
R A GN I
LA S
UGG A KÓ F R Ó A
G A R MÆ Ð A N M U N
GUNG UNA N E I T A
1. Gjafakort frá Mosfellsbakarí
- Ingibjörg Reykdal
2. Veiðikortið - Ingi Davíð Ragnarsson
- Ragneiður Lýðsdóttir
3. Játningar bóksala, bók frá Uglu
- Ásta Lín Hilmarsdóttir
4. Helkuldi, bók frá Uglu - Steinunn Gunnlaugsdóttir
5. Gjafabréf frá Kjúkklingastaðnum Suðurveri
- Margrét Sveinsdóttir
6. Merrild kaffi - Brynhildur Lýðsdóttir,
- Lilja Hjördís Halldórsdóttir
7. Happaþrenna HHÍ - Sesselja Guðmundsdóttir

útungunin

sæmd

verkur

Langholtsvegi 128 • Sími 568 5775

Lausnarorð: G E S T A G A N G U R

hún
------------þrýsta

ílátin

1

sögupersóna

raggeit

kraumaðir
------------ílát

vefnaður
-----------spil

fóðra

Hárgreiðslu- og rakarastofa

ýtir
------------kefla

geimvera

bátaskýli
öfug röð

ríkidæmi

lirfu
nibba

hristist

bögumæli

9

áorka
kirtlinum ------------2 eins

dinglu
fuglinn
------------útkjálki

5

skrapa

skap
------------skinnið

þusar
------------ ------------ ------------ ------------ ------------spendýr
Teikning:
HalldórAndri krossgátugerð:
sími:
eftirprentun Bjarni
845 2510
bönnuð.

ummerki

Dregið verður úr
réttum lausnum 10. júní

Nafn:
Heimili:
Kennitala:
Símanúmer:

mu.is
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Tíðindi úr fjárhúsinu í Laugardalnum

Geitburður hófst í Húsdýragarðinum þann 1. apríl þegar huðnan
Rák bar tveimur kiðlingum í heiminn og lauk föstudaginn 29. apríl
þegar síðustu kiðlingarnir litu
dagsins ljós. Alls komu 7 kiðlingar
undan 5 huðnum, tvær huðnur og

fimm hafrar. Faðir allra kiðlinganna
er hafurinn Djarfur. Samkvæmt
bókhaldi dýradeildar ætti næst
að draga til tíðinda í fjárhúsinu í
kringum 15. maí en þá er áætlað að
sauðburður hefjist.

Valin leiktæki í Fjölskyldugarðinum
verða opin um helgar fram til 1.júní
þegar sumaropnun leiktækja hefst
og verður frá þeim degi opið í öll
tæki alla daga.

Bíbí í Berlín – Sjálfsævisaga
Bjargeyjar Kristjánsdóttur
Bíbí hét fullu nafni Bjargey Kristjánsdóttir
(1927 – 1999) en hún var kennd við
kotbæ foreldra sinna, Berlín, sem var
rétt utan við Hofsós. Hún þótti bráðgert
barn en veiktist á fyrsta ári og var síðar
stimpluð sem „fáviti” af fjölskyldu sinni og
sveitungum. Þegar móður Bíbíar féll frá
var hún þrítug og var þá ﬂutt á elliheimilið
á Blönduósi þar sem hún dvaldi í tæpa
tvo áratugi. Um síðir ﬂutti hún í þorpið og
lifði þar í skjóli vina. Þetta er hennar saga
– sjálfsævisaga – en fáir vissu að hún
væri læs eða skrifandi.

Skólavörðustíg 35A - Bílastæði á lóðinni
Opið 7:50 -17:00 - Verið velkomin
Bjóðum einnig upp á hundasnyrtingu

Auglýsingasími 568 8862
Gjafakort í myndatöku er falleg gjöf

Bjargey Kristjánsdóttir (Bíbí)

Töfrar Reykjaness í nýrri bók

Jónas Guðmundsson er leiðsögumaður,
landvörður og ferðamálafræðingur sem
varið hefur ótal stundum á fjöllum.
Reykjanes skipar sérstakan sess í huga
hans og þangað leitar hann aftur og aftur

til að njóta, upplifa og endurhlaða rafhlöður
líkamans og sálartetursins.

SIMON VAUGHAN LJÓSMYNDARI

Gönguleiðir á Reykjanesi hentar öllum
þeim sem ætla að leggja land undir fót.
Hverri leið fylgir leiðarlýsing, kort og
GPS-hnit, fjöldi ljósmynda og upplýsingar
um staðhætti og aðstæður. Auk þess er
settur fram sögulegur og landfræðilegur
fróðleikur um þær leiðir sem gengnar eru
hverju sinni. Í bókinni er einnig hagnýtur
kaﬂi um undirbúning og fjölda góðra ráða
sem varða fjallgöngur og útivist.

WWW.SIMONVAUGHANLJOSMYNDARI.COM
PANTIÐ TÍMA FYRIR MYNDATÖKU Í SÍMA 690 9670

UPPLIFÐU
NÝ ÆVINTÝRI Á
REYKJANESI

Allar nánari upplýsingar veita:
Jónas Guðmundsson / jonas@landsbjorg.is /
8971757
Anna Lea Friðriksdóttir / annalea@salka.is /
6955362

reykjanesgeopark.is — visitreykjanes.is

Gönguleiðir á Reykjanesi hefur að geyma
lifandi leiðarlýsingar tæplega 30 áfangastaða á Reykjanesskaga, fjársjóðskistu
útivistarfólks. Sumar leiðirnar eru á fjöll,
aðrar um hraun og dali og margar eru
hringleiðir. Allar eru lýsingarnar innblásnar
af þeim miklu jarðumbrotum sem hafa
einkennt svæðið alla tíð. Margar leiðirnar
henta fyrir fjallahjól, aðrar fyrir utanvegahlaup og enn aðrar til að kynna yngstu
kynslóðina fyrir töfrum fjallaferða og eru
þær merktar sérstaklega.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Reykjanes
UNESCO
Global Geopark

20

Laugardalur, Háaleiti & Bústaðir

Nýleg snyrtistofa hefur opnað á Vörputorgi
Á Vörputorgi í nýju Vogabyggðinni opnaði Ylja Snyrtistofa fyrir tæpu ári síðan. Þar starfa snyrtifræðingarnir Helga Guðrún Ingvarsdóttir, Ragnheiður Laufdal
Erlingsdóttir og Ragnhildur Ýr Jónsdóttir (Raggý),
sem eru jafnframt eigendur stofunnar.
Þær hafa allar unnið við fagið í áratugi og saman í
mörg ár. Þær búa því yfir mikilli reynslu og þekkingu
í faginu og vinna vel saman. Þegar þær heyrðu af
þessari staðsetningu voru þær ekki lengi að hugsa sig
um og fannst mjög spennandi tækifæri að opna nýja
snyrtistofu í nýju hverfi. Við tók nokkurra mánaða
framkvæmdavinna og hönnuðu þær snyrtistofuna
með það í huga að skapa hlýlegt og notalegt umhverfi
fyrir viðskiptavini.
Þeim finnst gaman að taka þátt í uppbyggingu þessa
nýja hverfis og hafa fengið frábærar viðtökur. Hverfið
er mjög miðsvæðis þar sem að stutt er í allar áttir.
Á Ylju Snyrtistofu er boðið upp á úrval meðferða, s.s.
litun og plokkun, vaxmeðferðir, andlitsmeðferðir og
hand- og fótsnyrtingar. Meðal annars er unnið með
vörur frá [comfort zone] sem eru hágæða ítalskar
snyrtivörur. Þær eru allar án sílikons, parabena,
jarðfituefna, gervilitarefna og dýraafurða. Einnig eru
vörurnar vegan og cruelty free. Vörurnar henta flestum húðgerðum og eru til sölu á snyrtistofunni.

Pottaplanta.is
Nýtt fyrirtæki hefur litið dagsins ljós í
Laugardalnum en fólkið á bak við vefverslunina Pottaplanta.is eru hjónin Elísabet
Halldórsdóttir og Örvar Ólafsson. Elísabet
er garðyrkjufræðingur frá Garðyrkjuskóla
ríkisins á Reykjum í Ölfusi með sveinspróf
í blómaskreytingum frá Noregi auk áralangrar starfsreynslu úr garðyrkjugeiranum.Örvar er bóndasonur úr Landeyjunum.
Um kveikjuna að Pottaplanta.is segir
Elísabet: ,,Ég hef starfað í græna geiranum stærstan hluta af mínum starfsferli.
Nú hef ég skipt um starfsvettvang en
langaði að halda áfram að miðla reynslu
minni og þekkingu um pottaplöntur. Mér

Stelpurnar á Ylju Snyrtistofu bjóða gamla sem nýja
viðskiptavini velkomna á stofuna. Tímapantanir eru á
noona.is/snyrtistofanylja eða í síma 555-4100.

hefur þótt úrvalið af pottaplöntum hér á
landi oft á tíðum vera frekar takmarkað.
Á kórónuveirutímum virðist áhugi á
pottaplöntum og meðhöndlun þeirra hafa
aukist umtalsvert hér á landi. Ég sá því
ákveðin tækifæri í að auka fjölbreytnina
og bjóða upp á plöntur sem til þessa hafa
verið fágætar hér á landi auk þess að
bjóða upp á ráðleggingar um meðhöndlun
plantnanna. Eftir að hafa rætt málið við
eiginmanninn varð ekki aftur snúið! Til að
byrja með að minnsta kosti erum við með
aðsetur pottaplanta.is á heimili okkar á
Kleppsvegi 78. Erum reglulega með opið
hús þar sem hægt er að skoða úrvalið og
plönturnar betur.“
Helga Guðrún Ingvarsdóttir

Ragnheiður Laufdal Erlingsdóttir

Ragnhildur Ýr Jónsdóttir (Raggý)

Verndum grænu svæðin okkar

Sigurður Loftur Thorlasius

Þétting byggðar er mikilvæg í vegferð
okkar að sjálfbærri borg. Þannig
nýtum við borgarlandið vel og undirbyggjum góðar almenningssamgöngur. Þéttingin má þó ekki vera á
kostnað grænna svæða því þau auka
lýðheilsu og tryggja að okkur líði
vel í borginni. Við eigum að standa
vörð um grænu svæðin okkar og efla
þau af gróðri og trjám. Grasflatir
teljast varla alvöru græn svæði og
það eru mörg tækifæri til að fjölga
gróðursælum svæðum í borginni.

Dæmi um eitt slíkt er miðja Túnanna, á milli Sóltúns og Miðtúns.
Að reitnum liggja leikskóli, grunnskóli, íbúabyggð og hjúkrunarheimili. Þar eru opnir majurtagarðar,
leikvöllur, sleðabrekka og töluvert
af sjálfsáðum gróðri. Auk þess hafa
íbúar stundað þar skærugarðyrkju,
plantað trjám og hlaðið beð að eigin
frumkvæði. Hér er tilvalið sameina
allt þetta svæði í gróskumikinn
almenningsgarð og sælureit fyrir
íbúa hverfisins. Í nýju deiliskipulagi

rís íbúabygging á hluta svæðisins
en þó er gert ráð fyrir að fjölga
göngustígum og auka gróður. Skref
í rétta átt en ganga ætti lengra og útbúa sérstakan almenningsgarð fyrir
Túnin, sambærilegan Grundargerðisgarði í Smáíbúðahverfinu. Sjálfsagt
leynast fleiri svæði í borginni sem
gætu orðið gróðurvinjar í framtíðinni
og við skulum gæta þeirra.
Stefna Vinstri grænna í Reykjavík
er skýr, við viljum fjölga grænum

svæðum í öllum hverfum og vernda
líffræðilegan fjölbreytileika í borginni. Náttúruvernd hefst í heimabyggð og allt borgarskipulag á að taka
mið af náttúruvernd, loftslagsmálum
og lýðheilsu.
Sigurður Loftur Thorlacius,
umhverfisverkfræðingur
í 5. lista VG í Reykjavík
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Stórbætt aðstaða fyrir börn í Laugardal

Skúli Helgason

Heiða Björk Hilmisdóttir

Það er bjart framundan í Laugardalnum varðandi íþróttaaðstöðu fyrir
börn og ungmenni. Áralangri baráttu
fyrir nýjum íþróttamannvirkjum fyrir
Þrótt og Ármann og aðstöðu fyrir
skólaíþróttir í hverfinu er að ljúka
með farsælli skuldbindingu ríkis og
borgar um byggingu þjóðarhallar auk
þess sem málum varðandi þjóðarleikvang í knattspyrnu og frjálsum
íþróttum er komið í skýran farveg.
Þá er nýlokið vinnu við forgangsröðun viðbygginga skólahúsnæðis
þar sem grunnskólarnir í Laugar-

dalnum lentu allir í fyrsta forgangi.
Þar með er nauðsynlegur grunnur
lagður að bættri aðstöðu skólanna.

Þjóðarhöll
– hvað þýðir hún?
Í lok síðustu viku undirritaði borgarstjóri ásamt forsætisráðherra og
menntamálaráðherra viljayfirlýsingu
um byggingu nýrrar þjóðarhallar í
Laugardal sem mun nýtast sem
alþjóðlegur keppnisvöllur fyrir handbolta og körfubolta í hjarta

höfuðborgarinnar sem verður
þjóðinni til sóma. En það sem skiptir
okkur í borginni enn meira máli er að
ný þjóðarhöll tryggir framúrskarandi aðstöðu fyrir íþróttaæfingar og
keppni barna og ungmenna í Þrótti
og Ármanni og skólaíþróttir fyrir
nemendur grunnskólanna í hverfinu.
Samkomulagið felur í sér að félögin
og skólarnir fá gömlu Laugardalshöllina endurbætta til afnota fyrir
sig strax í haust en jafnframt skýran
aðgang að nýju þjóðarhöllinni fyrir
æfingar, keppni og skólaíþróttir þegar
hún verður risin. Breytingin verður
sú að í stað þess að hafa aðgang að
tveimur völlum í gömlu Höllinni og
þurfa að deila þeirri aðstöðu með
öðrum, verða vellirnir alls sex sem
mun gjörbreyta allri aðstöðu félaganna og hverfisskólanna til batnaðar
í þágu barna og unglinga í hverfinu.
Stefnt er að því að þjóðarhöllin verði
risin árið 2025 sem þýðir að mikill
kraftur verður settur strax í hönnun
og undirbúning framkvæmda.
Það hefur verið alveg skýr fyrirvari
af hálfu borgarinnar til þátttöku
í þessari uppbyggingu að þörfum

Ármanns, Þróttar og skólanna í
hverfinu verði mætt að fullu. Félögin
og skólarnir munu því alltaf hafa
aðgang að annaðhvort þjóðarhöll eða
Laugardalshöll. Það verður tryggt
með afnota samningum af báðum
mannvirkjum.

Grunnskólar í Laugardal
í fyrsta forgangi
Ljóst hefur verið um árabil að þörf
væri á stækkun grunnskóla í borginni
til að mæta fjölgun nemenda. Þetta á
við um grunnskólana í Laugardal og
víðar og var ljóst forgangsraða þyrfti
rúmlega 20 hugmyndum um viðbyggingar við grunnskóla. Sú vinna fór
fram í vetur og liggur niðurstaða nú
fyrir. Laugarnesskóli, Langholtsskóli
og Laugalækjarskóli raða sér í þrjú af
sex efstu sætunum og verða í fyrsta
forgangi þegar kemur að því að setja
hönnun og undirbúning framkvæmda á fulla ferð. Þrjár sviðsmyndir hafa verið lagðar fram um
lausnir á húsnæðismálunum skólanna
og hafa fjölmargar umsagnir borist
um þær tillögur. Þær verða lagðar
fram í skóla- og frístundaráði 24. maí

og í kjölfarið verður tekin afstaða
til þess hvaða leið verður falin. Þar
verður m.a. tekið mið af umsögnum
frá nemendum, foreldrum, starfsfólki
og stjórnendum skólanna og líka
íbúum.
Fulltrúar Samfylkingarinnar hafa
gegnt lykilhlutverki í því að koma
þessum stóru umbótamálum í
höfn á undanförnum mánuðum
og við munum koma þeim í skýran
framkvæmdafarveg á þessu ári í
góðu samráði við íbúa, íþróttafélögin
og skólana í hverfinu. Framundan
eru sannarlega spennandi tímar
með stórbættri aðstöðu barna og
ungmenna í hverfinu til að stunda
íþróttir sem er lykilatriði varðandi
lýðheilsu og vellíðan unga fólksins í
borginni. Samfylkingin mun tryggja
að þessi mikilvægu framfaramál
komist til framkvæmda ef við fáum
til þess stuðning í kosningunum á
laugardag. X-S!
Heiða Björg Hilmisdóttir
og Skúli Helgason
borgarfulltrúar Samfylkingarinnar

Knattspyrnuskóli Þróttar
Sumarið 2022
Heilsdags eða hálfsdags vikunámskeið fyrir börn fædd á árunum 2012-2015 (þ.e. 7. ﬂ og 6.ﬂ).
Knattspyrnan er í aðalhlutverki frá 09:00-12:00 og kennsla fer fram eftir hugmyndafræði félagsins
um þjálfun barna og ungmenna. Eftir hádegi, eða frá kl. 13:00 – 15:00 verður lögð meiri áhersla á
fjölbreytni, farið í heimsóknir og aðrar íþróttir kynntar. Hver vika endar með grill- og ísveislu.
Gæsla frá kl. 8–9 að kostnaðarlausu fyrir þátttakendur í Þróttarheimilinu.

NÁMSKEIÐ Í BOÐI
• Námskeið 1
• Námskeið 2
• Námskeið 3
• Námskeið 4
• Námskeið 5
• Námskeið 6
• Námskeið 7
• Námskeið 8

13. júní – 16. júní (fjórir dagar, frí 17. júní – lægra gjald)
20. júní – 24. júní
27. júní – 1. júlí
4. júlí – 8. júlí
11. júlí – 15. júlí
2. ágúst – 5. ágúst (fjórir dagar v. verslunarmannahelgi – lægra gjald)
8. ágúst – 12. ágúst
15. ágúst – 19. ágúst

VERÐ
• Námskeiðsgjald fyrir hádegi er kr. 9.000 (ekki hádegismatur) stakt námskeið
• Námskeiðsgjald allur dagurinn er kr. 18.000 (með hádegismat) stakt námskeið
Námskeið 1 og 6 eru ódýrari þar sem um fjóra daga er að ræða.

SYSTKINAAFSLÁTTUR
Veittur er 15% systkinaafsláttur.

SKRÁNING
Skráning í knattspyrnuskólann fer fram á Sportabler https://www.sportabler.com/shop/trottur
Nauðsynlegt er að nýskrá sig inn í kerﬁð til að geta klárað skráningu.
Nánari upplýsingar fást á netfanginu thorir@trottur.is eða í síma 580-5902.

GREIÐSLUFYRIRKOMULAG
Hægt er að greiða námskeiðsgjald með kreditkorti eða greiðsluseðli og mikilvægt
að greitt sé áður en námskeið hefst. Einnig er mögulegt að greiða fyrir námskeið
með millifærslu, en þá þarf að senda upplýsingar í tölvupósti á thorir@trottur.is
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SUMARNÁMSKEIÐ
Sunddeildar Ármanns

Við bjóðum uppá sumarnámskeið í sundi fyrir börn á aldrinum 5-13 ára
í Árbæjarlaug, Laugardalslaug og Sundhöllinni.

Viðey - Friðey
– spennandi sumarnámskeið
fyrir 8-9 ára börn
Árbæjarlaug 13. júní - 22. júlí
Laugardalslaug 13. júní - 8. júlí
Sundhöllin 25. júlí - 12 ágúst

Fyrir 5 -13 ára
40 mín. á dag í 5 - 10 daga.

Reyndir sundþjálfarar sjá um námskeiðin og þeim til aðstoðar
verða leiðbeinendur sem fylgja börnunum frá klefa út í laugina
og aðstoða börnin ofaní lauginni.
Sundnámskeið fyrir 5 - 6 ára

Árbæjarlaug námskeið 1

Vatnsaðlögun og læra undirstöðu í sundi í gegnum leik. Áhersla lögð á
tækni og sundfærni í skriðsund, baksund, og ﬂugsund fætur og köfun.
Hentar öllum börnum, en sérstaklega vel börnum sem vilja undirbúa
sig undir skólasundið í vetur eða vantar uppá skólasundið.
Sundnámskeið fyrir 7 - 8 ára
Lærðu að synda, áhersla á tækni og sundfærni í skriðsund, baksund,
bringusund og ﬂugsund fætur og köfun, ásamt því að farið er í sundleiki. Hentar öllum börnum, en sérstaklega vel börnum sem vantar
uppá skólasundið eða eru ekki í skólasundi.
Sundnámskeið fyrir 9 - 13 ára
Lærðu að synda, áhersla á tækni og sundfærni í öllum sundtegundum,
ásamt því að farið er í sundleiki. Hentar öllum börnum, en sérstaklega
vel börnum sem vantar uppá skólasundið eða eru ekki í skólasundi.

Tímasetning

Sundnámskeið

Árgangur

9.15 - 9.55

5 - 6 ára

2017 - 2016

10.00 - 10.40

Ekki tími

Ekki tími

10.45 - 11.25

7 - 8 ára

2015 - 2014

11.30 - 12.10

5 - 6 ára

2017 - 2016

Árbæjarlaug námskeið 2 - 3
Tímasetning

Sundnámskeið

Árgangur

9.15 - 9.55

5 - 6 ára

2017 - 2016

10.00 - 10.40

7 - 8 ára

2015 - 2014

10.45 - 11.25

5 - 6 ára

2017 - 2016

11.30 - 12.10

7 - 8 ára

2015 - 2014

12.15 - 12.55

9 - 13 ára

2013 - 2009

Laugardalslaug námskeið 1 - 2
Sundhöllin námskeið 4 - 5

Tímabil:
Námskeið

Dags.

Fjöldi daga

Sundlaugar

Tímasetning

Sundnámskeið

Árgangur

1

13. júní - 24. júní

9 dagar

Árbæjarlaug og Laugardalslaug

8.30 - 9.10

5 - 6 ára

2017 - 2016

2

27. júní - 8. júlí

10 dagar

Árbæjarlaug og Laugardalslaug

9.15 - 9.55

7 - 8 ára

2015 - 2014

3

11. júlí - 22. júlí

10 dagar

Árbæjarlaug

10.00 - 10.40

5 - 6 ára

2017 - 2016

4

25. júlí - 5. ágúst

9 dagar

Sundhöll

10.45 - 11.25

7 - 8 ára

2015 - 2014

5

8. ágúst - 12. ágúst

10 dagar

Sundhöll

11.30 - 12.10

9 - 13 ára

2013 - 2009

Námskeiðsgjald fyrir 5 daga: 5500 kr. 9 daga: 10.000 kr. og 10 daga: 11.000 kr.
Skráning á sundnámskeiðin fer fram á sportabler.com/shop/armann/sund
Veittur er 10% systkinaafsláttur
sund@armenningar.is • www.armenningar.is/sund

Viðey - Friðey er yfirskrift vikunámskeiða fyrir börn á aldrinum 8-9 ára
sem fram fara í skólahúsinu og náttúru Viðeyjar sumarið 2022. Þetta
annað sumarið sem þessi námskeið
eru haldin og var mikil ánægja með
þau í fyrra sumar og komust færri að
en vildu.
Börn á aldrinum 8-9 ára (fædd 2013
og 2014) eru boðin velkomin á vikunámskeið í friðsælu náttúruperlunni
Viðey í júní og júlí 2022. Börnin
nema land, upplifa sögu og náttúru
eyjarinnar í gegnum skapandi og
listrænt starf innan- og utandyra.
Þau fá að kynnast gamla skólahúsinu
í Viðey sem var hluti af þorpinu sem
hvarf. Í nýuppgerðu skólahúsinu
er sérlega góð aðstaða til tilrauna
og rannsókna á gersemum náttúru
eyjunnar sem verða notaðar sem
efniviður í myndlistarsköpun
og leiki. Unnið verður sérstaklega
með friðarupplifun í gegnum listir,
leiki, markvissa útiveru og hreyfingu.

Markmið námskeiðsins er að hvert og
eitt barn njóti sín á eigin forsendum
undir handleiðslu fagfólks. Leitast
verður við að skapa vingjarnlegt
umhverfi fyrir börnin án snjalltækja,
þar sem þau eignast góðar minningar í hópi jafningja. Misjafnt er
hver kennir hverju sinni en meðal
kennara á námskeiðunum eru: Ása
Helga Ragnarsdóttir Proppé aðjúnkt í
kennslufærði leiklistar og sérfræðingur í staðartengdri útimenntun,
Björk Bjarnadóttir umhverfisþjóðfræðingur, Fríða Kristjánsdóttir kennari
af myndlistarbraut, Guðrún Gísladóttir myndlistarkennari og sérfræðingur í samþættingu myndlistar og
náttúrufræði, og Sara Riel myndlistarmaður.
Viðey-Friðey er samstarfsverkefni
Borgarsögusafns og Listasafns
Reykjavíkur og hlaut styrk úr Barnamenningarsjóði. Nánari upplýsingar um námskeiðin má finna á vef
Borgarsögusafns.

Sumarnámskeið
Ármanns
Sumarið 2022

Fimleikaskólinn

Fjölgreinaskólinn

Boðið er upp á faglegt eins vikna námskeið þar sem
að ﬂéttað er saman ﬁmleikum, leikjum, útiveru og
öðrum íþróttum. Frábærar aðstæður eru til að stunda
ﬁmleika og aðrar íþróttir í kringum ﬁmleikahús
Ármanns í Laugardalnum. Námskeið Fimleikaskólans
er þannig byggt upp að alla jafna eru ﬁmleikar á
morgnana og svo útivera og aðrar íþróttir eftir hádegi.
Farið verður í sund, húsdýragarðinn og ýmsar aðrar
vettvangsferðir í nágrenninu. Námskeiðið er í boði
fyrir börn fædd 2012-2016 og er val um að vera fyrir
hádegi eða heilan dag. Starfsfólk á námskeiðinu
eru ﬁmleikaþjálfarar sem vanir eru að starfa með
börnum á öllum aldri, auk aðstoðarfólks.

Boðið er upp á tveggja vikna námskeið í útivistarparadís Reykjavíkur í Laugardalnum. Á námskeiðum
Fjölgreinaskólans fá börnin að kynnast fjölmörgum
íþróttagreinum í bland við leiki og vettvangsferðir.
Mikil áhersla er lögð á hreyﬁngu og fara börnin
fótgangandi sem víðast. Námskeiðið er fyrir börn
fædd 2012-2016 og stendur allan daginn. Starfsfólk
hefur breiðan bakgrunn úr ólíkum íþróttagreinum.

Skipulögð dagskrá er frá kl. 9-12, svo er hádegismatur og frjáls leikur. Eftir matinn er skipulögð
dagskrá á milli kl. 13-16. Gæsla er í boði á milli
kl. 8-9. Verð fyrir vikunámskeið er 15.500 krónur,
allur dagurinn og hádegismatur innifalinn, en 7.500
krónur fyrir námskeið bara fyrir hádegi án hádegismatar. Veittur er 10% systkinaafsláttur af lægra gjaldi.
Námskeið í boði
• Námskeið 1, 13.júní - 16. júní (4.dagar)
• Námskeið 2, 20. Júní - 24. Júní
• Námskeið 3, 27. júní - 1. júlí
• Námskeið 4, 4. Júlí - 8. júlí
• Námskeið 5, 11. júlí - 15. júlí
• Húsið er lokað 18.júlí – 1.ágúst
• Námskeið 6, 2.ágúst – 5.ágúst (4.dagar)
• Námskeið 7, 8.ágúst – 12.ágúst
• Námskeið 8, 15.ágúst – 19.ágúst
Verð:
• Námskeiðisgjald allan daginn (m.hádegismat)
15.500 kr
Námskeiðsgjald fyrir hádegi er 7.500 kr
(ekki hádegismatur)
• Námskeið 1 og 6 eru ódýrari, þau eru 4 dagar,
allur dagurinn 12.500 kr og fyrir hádegi 6.000 kr.

Skipulögð dagskrá er frá kl. 9-12, góður matur og
frjáls leikur í hádeginu á milli og svo aftur skipulögð
dagskrá á milli kl. 13-16. Gæsla er í boði á milli
kl. 8-9. Verð fyrir tveggja vikna námskeið er 27.000
krónur og innifalinn er heitur hádegismatur. Veittur
er 10% systkinaafsláttur.
Námskeið í boði:
• Námskeið 1, 13. júní - 24. júní (9 daga námskeið)
• Námskeið 2, 27. júní - 8. Júlí (10 daga námskeið)
• Námskeið 3, 11. júlí - 15. Júlí (5 daga námskeið)
• Húsið lokað 18. júlí- 2. ágúst.
• Námskeið 4, 2. ágúst - 5. ágúst (4 daga námskeið)
• Námskeið 5, 8. ágúst - 19. ágúst (10 daga námskeið)
Verð:
• Námskeiðisgjald allur dagurinn (m.hádegismat)
27.000 kr.
• Námskeið 1. ódýrara og kostar 24.700 kr, námskeið 3
kostar 13.500 kr. og námskeið 4. kostar 10.800 kr.
Skráning:
• Skráning í Fjölgreinaskólann fer fram á
www.sportabler.com/shop/armann
• Gæsla: Skrá þarf í gæslu sem er í boði milli kl 8-9

Skráning:
• Skráning í Fimleikaskólann fer fram á
www.sportabler.com/shop/armann
• Gæsla: Skrá þarf í gæslu sem er í boði milli kl 8-9

Þegar hefur verið opnað fyrir skráningar á námskeiðin
Nánari upplýsingar og skráning á heimasíðu Ármanns, armenningar.is

Reykjavík sem virkar
fyrir Laugardal, Bústaðahverfi og Háaleiti
Íþróttir fyrir alla
Við viljum bæta aðstöðu
til íþróttaiðkunar
í hverﬁnu og eﬂa
hverﬁsíþróttafélögin
Ármann og Þrótt. Strax
þarf að hefja löngu
tímabæra uppbyggingu
íþróttahúss í Laugardal
fyrir félögin og skólana.

Kynntu þér ﬂeiri
stefnumál á xdreykjavik.is

Umhirða og viðhald
Við viljum bæta viðhald
leikskóla, grunnskóla
og leiktækja innan
hverﬁsins. Bæta þarf
umhirðu opinna svæða,
grasslátt og endurnýjun
gangstétta. Einnig verður
að bæta sorphirðu,
umhirðu grenndargáma
og almenn þrif í hverﬁnu.

Fjölbreyttar öruggar
samgöngur
Greiða þarf fyrir umferð
allra fararmáta og
bæta umferðaröryggi
vegfarenda, t.d. með
umbótum á gangbrautum
og betri virkni umferðarljósa. Bæta þarf öryggi
barna á leið til skóla.

