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Hafin er bygging 210 íbúða auk
bílakjallara sem rúma á 167 stæði
á byggingarreitnum sem löngum
hefur verið kenndur við vélsmiðjuna
Héðinn. Stefnt er á að afhenda fyrstu
íbúðirnar sumarið 2024.
Reiturinn hefur fengið heitir

Vesturvin þar sem áhersla verður
lögð á aðlaðandi og mannvænt
umhverfi. Ýmsar nýjungar verður að
finna í þessum nýja byggðakjarna.
Ein er að allir íbúar munu koma til
með að hafa aðgang að inngörðum
og íbúar á jarðhæð verða með sinn
eigin garðreit. Þá er einnig gert fyrir
aðstöðu þar hægt verður að efna til
hverfistengdra viðburða.

Sjá nánar á bls. 2.

210nýjar
íbúðir í
Vesturvin

Ámyndinni má sjá nálægð Vesturvinjar við hafnarsvæðið og til hægri má sjá upp Vesturgötuna.
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Það birtir upp með frosti sagði amma þegar hún leit út um
eldhússgluggann og horfði á síðustu gusu stórhríðarinnar líða

hjá. Hún bjó á Norðurlandi þar sem stórhríðar og frosthörkur voru
hluti af vetrinum.

F rostið kom á undan snjókomunni sem angrað hefur
höfuðborgarbúa og landsmenn alla undanfarnar vikur. En

frostið var víðar en á hér á landinu bláa.

Um aldamótin höfði orðið breytingar á efnahagslífinu. Sumar af
hinu góða en vandamál og dekkri hliðar voru ekki langt undan.

Sterk neysluhyggja hafi gripið um sig og var farin að skilja eftir
sig mikinn halla á viðskiptum við útlönd og sívaxandi skuldahala
heimilanna í landinu. En við fórum í það svarta og silfurgráa. Hinna
klassískum viðhafnarliti og fögnuðum.

B jartsýni var ríkjandi hér sem víðar í veröldinni. Glöggir
skýrendur töldu sig sjá jarðabúa vilja fara að dæmi Dýranna í

Hálsaskógi. Hætta að borða hvert annað og verða vinir.

Sovétríkin voru hrunin. Vestrið og austrið virtust ætla að ná
saman. Arabíska vorið rann upp. Menn eygðu frið um hinn

múslímska heim. Þar færu menn að vinna saman að velferð og
velvild. Arabíska vorið hvarf jafn fljótt og það rann upp. Íllvíg átök eru
helstuminjar umþá fáu vordaga.

Nú tveimur áratugum síðar hefur austrið sýnt sínar verstu hliðar.
Allt aðrar enmenn lögðu vonir til.

S tjórnvöld í Rússlandi hafa fest sig í gömlum hugmyndum
um hin einu sönnu Sovétríki. Að Rússland með fylgiríkjum

væri einskonar heimsálfa. Þau hafa farið með hervirki á hendur
nágrönnum sínum. Hervirki sem engum tilgangi þjónar öðrum
en reyna að leggja undir sig landssvæði með manndrápum og
eyðileggingu.

Þetta er sú heimsmynd sem blasti við. Ekki í viðhafnarklæðum.
Fremur í litum sem herfræðin hefur tilreiknað sér. Þessir

atburðir hafa breytt hugsunum um heiminn. Þar sem áður var talin

Aðbirtauppmeðfrosti
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ALHLIÐAMÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

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

Finndu okkur á

Hafðu samband
Við skoðum og gerum tilboð!

Við Ánanaust í Vesturbænum eru að rísa
þrjú glæsileg allt að sjö hæða borgarhús. Á horni
Vesturgötu og Seljavegar rísa einnig þrjú hús, en
þau eru lægri og fíngerðari og aðlaga sig lágreistri
byggð Vesturbæjarins. Alls verða 210 íbúðir byggðar
í þessum sex húsum auk bílakjallara sem rúmar 167
stæði. Framkvæmdir eru hafnar og stefnt er á að
afhenda fyrstu íbúðirnar við Ánanaust sumarið 2024.
Á þessu byggingasvæði var áður iðnaðarbyggð og auð
svæði sem var kallað Héðinsreitur. Nafnið var dregið
af vélsmiðjunni Héðni sem stóð við Seljaveginn.
Smíði og sölu véla var hætt á þessum slóðum fyrir
alllöngu og hefur gamla Héðinshúsinu verið breytt í
Hótel og ferðamannastað. Nú gengur þetta nýja hverfi
undir nafninuVesturvin.
Saga málsins er að árið 2016 keypti félagið Festir

lóðina á Héðinsreitnum. Var þá ráðist í gerð nýs
deiliskipulags fyrir svæðið. Strax voru sett markmið
Metnaðarfull að byggja borgarumhverfi þar sem gæði
væru í fyrirrúmi ogmyndu auðga borgina og líf íbúanna
sjálfra. Reiturinn er á mörkum þriggja hverfa sem eru
íbúðahverfi, hafnarsvæði og miðbæjar. Í skipulaginu
var lögð áhersla á að nýta kosti reitsins svo sem útsýni
til sjávar og fjalla, nálægðina við miðborg Reykjavíkur

og strandlengjuna til norðurs, auk þess að laga sig að
íbúðabyggð Vesturbæjarins. Í skipulagi Vesturvinjar
er ýmsar nýjungar að finna. Ein er að allir íbúar munu
koma til með að hafa aðgang að innigörðum og íbúar
á jarðhæð verða með sinn eigin garðreit. Garðarnir
eru hugsaðir fyrir alla aldurshópa og gert ráð fyrir
að unnt verði að bjóða upp viðburði á torginu, til að
mynda markaði og tónleikahald, eða aðra hverfistengda
viðburði, sem treysta böndin milli íbúanna. Mikil
áherslan verður lögð á lýsingu meðal annars til þess
horfamegi yfir garðana þegarmyrkva tekur.

Um900 fermetrar af atvinnurými
Gert er ráð fyrir að um 900 fermetrar af atvinnurými

verði á svæðinu á völdum svæðum. Í nútíma skipulagi
er mikilvægur þáttur að skapa réttu samvirknina og
það lifandi borgarumhverfi sem stefnt er að. Gert er
ráð fyrir að jarðhæð inngarðshússins verði hjartað í
þjónustu við þá sem þar búa, þar verði til dæmis hægt
að sækja þar matar- og vörupantanir, föt úr hreinsun
og fleira. Áherslu verður lögð á að í atvinnurýmum
verði starfsemi sem verði íbúðabyggðinni ekki til
trafala vegna ónæðis.

Þannig mun Vesturvin á gamla Héðinsreitunum líta út að framkvæmdum loknum. Hafnarsvæðið og Örfirisey
aðal verslunarsvæði Vesturbæjarins eru í næsta nágrenni.

Fyrstu íbúðirnarverða
afhentar sumarið2024

Iceland Parliament Hotel við Austurvöll hefur verið
opnað. Hótelið er í gamla Landsímahúsinu ásamt
viðbyggingu. Hótel í miðborginni eru því orðin 32 og
hafa aldrei verið fleiri. Við þetta bætist á fimmta tug
gistiheimila og vel á annað hundrað íbúða sem eru
leigðar til ferðamanna.
Rúmlega 16 þúsund íbúar eru nú á því svæði

sem kennt er við hundrað og einn. Ætla má að
fjöldi ferðamanna sem þar dvelja hverju sinni yfir
háannatímann sé litlu minni ef mið er tekið að fjölda
hótelherbergja og annarra gistirýma. Margir íbúar
fagna fjölgun ferðamanna og telja þá setja fjölbreyttan

og skemmtilegan svip á miðborgina. Skoðanir eru þó
eitthvað skiptar eins og gengur. Formaður Íbúasamtaka
Miðborgar Reykjavíkur telur nóg komið af hótelum í
miðborginni og vill sjá uppbyggingu þeirra annars staðar.
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri segir stefnu

borgarinnar hafa legið fyrir frá árinu 2018. Hann telur
borgina komna upp í það þakmeð þessum nýju hótelum
þannig að farið sé að beina uppbyggingunni annað.
Hann bendir á reiti meðfram Sæbraut, á Kirkjusandi,
Lauganesi, Suðurlandsbraut og meðfram fyrirhugaðri
borgarlínu, bæði frá miðborg upp að Ártúnshöfða og frá
miðborg út á Kársnes.

Iceland Parliament Hotel við Austurvöll. Eins og sjá má er nyrðri hluti þess í gamla Landsímahúsinu.

32hótel íMiðborginni
- borgarstjóri telur að huga þurfi að öðrum svæðum
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Ingibjörg Jóhannsdóttur hefur verið skipuð til að gegna
embætti safnstjóra við Listasafn Íslands. Ingibjörg hefur
verið skólastjóri Landakotsskóla í um átta ár en áður

stýrði hún Myndlistaskólanum í Reykjavík. Samanlagt stýrði
hún þessum tveimur skólum í Vesturbæ Reykjavíkur hátt
í tvo áratugi. Áður en hún tók við skólastjórn hafði hún
starfað um þriggja ára skeið við Listasafn Íslands, verið
stundakennari við Listaháskóla Íslands og fleiri skóla.
Ingibjörg stundaði nám við Myndlistaskólann í Reykjavík
og Myndlista- og handíðaskóla Íslands en hélt síðan
til Vesturheims.

Glaðvær söngur mætti tíðinda-
manni Vesturbæjarblaðsins þegar
hann tók hús í Landakotsskóla
á dögunum til að spjalla við
Ingibjörgu. Ys og þys var á göngum
og fljótt mátti heyra ýmis tungumál
hljóma. Eitt af því sem þróað
hefur verið í Landakotsskóla á
undanförnu árum er alþjóðadeild
sem ætlað er að sinna börnum af
erlendum uppruna. Bæði börnum
fólks sem sest hefur hér að eða
dvelur um skemmri tíma vegna
tímabundinn starfa hér á landi.
Ingibjörg býður komu manni inn á
skrifstofu skólastjóra og nær í kaffi
sem er nauðsynlegt í kuldanum sem
ríkt hefur. Komumaður hefur orð á
að skrifstofan sé ekki stór. Ingibjörg
segir hana vera um helming af
þeirri skrifstofu sem var. „En hún
dugar vel,“ segir hún og réttir
komumanni kaffibollann.

Eftir það varð ekki
aftur snúið
Hvaðan kemur Ingibjörg. „Ég

er fædd í Reykjavík og alin upp
í Laugarásnum. Ég gekk í Laugar-
nesskóla og þaðan lá leiðin í
Menntaskólann í Reykjavík. Eftir
menntaskóla er það stundum svo
að fólk hefur ekki lagt framtíðina
niður fyrir sér. Veit ekki alveg hvað
það langar til að gera. Ég var ein af
þeim. Ég byrjaði í viðskiptafræði
en fann fljótt að þar var ekki
mína hillu í lífinu að finna. Ég
hafði áhuga á myndlist og fór að
undirbúa mig að fara í Myndlistar-
og handíðaskólann. Ég hafði verið

í Myndlistaskólanum í Reykjavík.
Byrjaði þar á menntaskólaárunum.
Um 15 til 16 ára aldurinn. Fór að
taka námsleið þar en sá skóli var í
Tryggvagötu. Eftir árin í Myndlista
og handíðaskólanum fórum við
hjónin til New York. Ég hafði fengið
Fulbright styrk til að stunda listnám
við Pratt Institute í New York þaðan
sem ég laukMaster of Fine Art prófi.
Eftir það varð ekki aftur snúið. Listin
og skólastarf átti hugminn.“

Leið vel í heimsborginni
Hvernig var í Now York. “Okkur

leið vel í heimsborginni. Við vorum
þar í eitt ár eftir að ég lauk námi.
Þetta er stórkostlega spennandi
staður. Ég var með heimþrá fyrst
eftir að við fórum út en ég var með
jafn mikla heimþrá til vesturs eftir
að við komum til baka. Það segir
nokkuð umhversu vel við vöndumst
borginni. New York er pottur fyrir
alla sem hafa áhuga á listum. Nóg
til að fylgjast með og skoða. Lífið
getur verið spennandi á alla kanta.
Eftir að ég komheim fór ég að hugsa
um hvernig ég gæti gert menntun
mína praktíska. Ég fór því í Háskóla
Íslands. Í nám sem gaf færi á að fá
kennsluréttindi ásamt því að vinna
í Listasafni Íslands. Ég var því á
tveimur vígstöðvum eða réttara
sagt þremur því ég fór fljótlega að
kenna við Myndlistarskólanum
eftir að ég kom til baka. Ég var þar
samfellt í 18 ár. Fyrst að kenna, síðan
deildarstjóri og síðast skólastjóri.
Alveg þar til ég komhingað.“

Stóðst ekki tilboðið
Hvað kom til að Ingibjörg snéri

sér frá listinni og tók að stýra
grunnskóla. „Ég hef aldrei snúið
mér frá listinni en ég var búin að
ákveða að hætta í Myndlistar-
skólanum til að prufa eitthvað
nýtt. Hafði þó ekki hugsa mér
að ráðast í að stjórna grunnskóla
þótt ég væri búin að vinna
nokkuð við aðalnámskrá fyrir
menntamálaráðuneytið þar sem
meðal annars var verið að renna
styrkari stoðum undir skapandi
starf. Ég var líka búinn að vinna
nokkuð með grunnskólum. Ég var
búin að ráða mig í starf við Háskóla
Íslands og var við að taka við því.
En dæmið snerist við þegar ég fékk
símhringingu héðan. Ég stóðst ekki
þetta tilboð frá Landakotsskóla.
Þá hafði Sölvi Sveinsson stýrt
skólanum í fjögur ár og var að
hætta. Stjórnendur skólans höfðu
áhuga á að fá einhvern sem væri
með listrænar áherslur og gæti

skapað honum sérstöðu á því
sviði. Nokkur óróleiki hafði verið
í kringum skólann eftir að hann
var gerður að sjálfseignarstofnun.
Séra Hjalti Þorkelsson hafði stýrt
honum síðustu árin á meðan
hann heyrði beint undir kaþólsku
kirkjuna en eftir að breytingar urðu
á eignarhaldinu tók nýtt fólk við og
meiningar urðu deildar. Sölvi kom
í kjölfar þeirra deilna og fljótt var
nokkur sérstaða sköpuð meðal
annars með því að kenna heimspeki
og einnig var farið að leggja mikla
áherslu á tungumál. Stjórnendur
skólans vildu síðan auka á þessa
sérstöðu ekki síst með því að efla
kennslu á sviði lista. Þá var leitað til
mín því ég kom úr þeim geira. Eftir
að hafa hugsað mig um ákvað ég að
slá til. Heimantökin voru hæg því
Sölvi Sveinsson er mágur minn. Ég
gat því alltaf hringt í hann og spurt
ef ég var ekki viss. Ég sá að égætti að
geta ráðið framúr hlutunum.“

Meiri breidd í
skólastarfinu
Svo fórstu að taka til hendinni.

„Þegar ég var búin að vera hér
í eitt ár kom sú hugmynd upp að
fara af stað með alþjóðadeild. Það
hefur verið heilmikið ævintýri.
Laurie Anne Berg kom hingað
að skólanum og er deildarstjóri
alþjóðadeildar. Okkur hefði aldrei
dottið í hug að gera þetta upp á
einsdæmi. Hún kom með þessa
hugmynd. Hefur unnið að því að
framkvæma hana sem hefur skapað
skólanum sérstöðu. Þetta efldi
tungumálanámið mjög. Einkum
nám í ensku. Með því að vera með
þessar tvær deildir hefur orðið
til meiri breidd í skólastarfinu og
áherslan á skapandi og listrænt
nám vaxið. Ýmsar hugmyndir í
þessari alþjóðlegu námsskrá sem
er frá Cambridge samtökunum
hafa aukið möguleikana. Eitt af
því er að blanda saman vísindum

Vesturbæjarblaðið JANÚAR 2023

Stóðstekki tilboðið

Ingibjörg Jóhannsdóttir.

- segir Ingibjörg Jóhannsdóttir sem hefur stýrt Landakotsskóla í átta ár en hverfur nú á braut
til Listasafns Íslands.
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og hönnun. Þetta starf nær líka
inn í íslenskudeildina. Við eigum
ákveðna hefð um menningu og
listir í íslenskri námsskrá sem
alþjóðadeildin nýtur góðs af á móti.
Okkur finnst því hafa gefist vel að
hafa þessar deildir hlið við hlið.
Þær veita hvor annarri stuðning

fyrir utan að auka á fjölbreytnina í
skólastarfinu. Gefa skólanum styrk
og sérstöðu.“

Áhugi á framhaldsdeild
Fyrs ta námsár ið voru 24

nemendur í alþjóðadeildinni en
nú stunda 120 nemendur nám við

deildina. „Á því má sjá hversu hratt
hún hefur vaxið. Stjórnmálamenn
hafa sýnd þessu mikinn áhuga.
Bæði stjórnvöld í Reykjavík og
einnig á landsmálasviðinu. Fólk
gerir sér grein fyrir nauðsyn þess
að hér sé hægt að stunda alþjóðlegt
nám á grunnskólastigi fyrir börn

þess fólks sem kemur hingað
til að sinna ýmsum störfum, oft
tímabundnum sérfræðistörfum
sem lúta að stjórnun og rekstri
samfélagsins og nýsköpun. Fólk
spyr oft fyrst ,þegar það er að velta
fyrir sér að flytja á nýjan stað, hvort
börn komist í skóla sem sé hugsaður
út frá alþjóðlegu umhverfi og unnið
eftir alþjóðlegri námskrá. Oft fer
þetta fólk til baka eftir einhvern
tíma og þá þurfa börnin að geta
dottið aftur inn í sambærilegt kerfi.
Námskráin í alþjóðadeildinni
gerir miklar kröfur. Því getur verið
erfitt fyrir nemendur að ná tökum
á henni og þurfa að tileinka sér
alveg nýtt tungumál í leiðinni.
Því fer kennslan að mestu fram á
ensku. Þessu fylgir líka að hingað
streyma ólík menningaráhrif sem
er spennandi og skemmtilegt
að upplifa.“ Ingibjörg segir að
börn hefji nám í fimm ára bekk í
Landakotsskóla. Þróunin hafi
orðið sú að biðlistar séu nú í öllum
bekkjum. Flestir kjósi að ljúka
sjöunda bekk. „Við þau aldursmörk

finnist sumum spennandi að breyta
til og fara yfir í Hagaskóla sem er
safnskóli fyrir áttunda til tíunda
bekk Vesturbænum. Á liðnu hausti
fóru þó mjög fá börn yfir og eru flest
áfram hér í áttunda bekk. Krakkar
sem byrjuðu hér í fimm ára bekk
þegar ég tók við skólastjóra starfinu
eru flest í skólanum í dag. Nú
hefur vaknað áhugi í að koma upp
framhalds bekk við Landakotsskóla.
„Flestir alþjóðlegir skólar sem
við erum að vinna með eru með
samfellt nám upp í tólfta bekk. Við
erum búin að vinna aðeins að því
máli en höfum ekki náð lendingu
enn sem komið er. En hver veit.“
Ljóst er þó að tíma Ingibjargar
við Landakotsskóla verður lokið
þegar þar að kemur því hún er nú
á leið að taka við starfi safnstjóra
Listasafns Íslands.
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Verkefnið Heimsins stærsta kennslustund var formlega sett af stað í Landakotsskóla þriðjudaginn 6.
desember sl. Eliza Reid, forsetafrú og verndari Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi hélt erindi um mikilvægi
menntunar. Heimsins stærsta kennslustund er verkefni sem miðar að því að efla fræðslu um heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna og auka vitund nemenda um alþjóðamál og sjálfbærni.

Endurskoðun • Skattur • Ráðgjöf 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.

Grandagarði 13 Glæsibæ, 5.hæð eyesland.is

50%

Útsala!
Allt að

afsláttur af
völdum vörum.

Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUMVEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+
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Tvö fjölbýlishúsað
rísaviðSnorrabraut
Nú stendur yfir bygging tveggja

fjölbýlishúsa og verslunarrýma
við Snorrabraut. Áformað er að
þriðja fjölbýlishúsið muni rísa á
lóð bensínstöðvar ÓB á horni
Snorrabrautar og Egilsgötu.

Byggingavinnan er lengst komin
á Snorrabraut 62. Þar eru atvinnu-
rými á jarðhæð þegar komin í
sölumeðferð. Þá stendur til að
hefja sölu 35 íbúða í vor. Athygli
vekur að engin sérmerkt bílastæði
fylgja þessari húsbyggingu. Engin
aukabílastæði munu fylgja húsinu
heldur verður um lágmarksfjölda
bílastæða að ræða sem eru nú
þegar flest á lóðinni. Verið er að
höfða til fólks með bíllausan lífsstíl
og bent hefur verið á að meðal
annars á að þetta sé mjög heppi-
leg staðsetning fyrir fólk sem starfi
á Landspítalanum og í næsta
nágrenni. Á næstu lóð á Snorra-
braut 54 er verið að grafa grunn

fyrir bílakjallara og viðbyggingu við
húsið. Stefnt er að afhenda megi
íbúðir þar haustið 2024 en þær

verða 39 talsins. Þá verða þrjátíu
bílastæði í bílakjallaranum.

Tölvugerð mynd af ásýnd Snorrabrautar að byggingu lokinni.

Nýtt sorpflokkunar-
kerfi í vor

Á vormánuðum 2023 verður innleitt nýtt samræmt flokkunar-
kerfi á höfuðborgarsvæðinu þar sem fjórum úrgangsflokkum
verður safnað við hvert heimili. Þrátt fyrir að lög um hringrásar-
hagkerfi taki gildi um áramót hefjast tunnuskiptin ekki fyrr en í
vor og því urðu engar breytingar við heimili um liðin áramótin.

Meginmarkmið er að fjölga tunnum hjá íbúum eins lítið og hægt
er og í flestum tilfellum verður leitast við að koma tunnum fyrir í því
rými sem er þegar til staðar við heimili. Breytingar á tunnum íbúa, ef
einhverjar verða, hefjast í fyrsta lagi í vor. Íbúar í Reykjavík þurfa ekki
að gera neinar ráðstafanir þegar tunnuskiptin koma til framkvæmda.
Með lögum um hringrásarhagkerfi, sem tóku gildi um liði áramótin
varð skylt að flokka heimilisúrgang í fjóra flokka við heimili: pappír,
plastumbúðir, lífrænan úrgang (matarleifar) og blandaðan úrgang.

Sorphirða í Reykjavík.

Sjósund
viðÆgisíðu

Nýtt líf er að færast í fjöruna við gömlu grásleppuskúrana á
Ægisíðu. Hafnar eru framkvæmdir við byggingu á aðstöðu fyrir
sjósundsiðkendur. Þarmunu brátt rísa búningsklefar og útisturtur
fyrir fólk semhyggst stinga sér til sunds.

Samkvæmt verklýsingu á að hanna aðstöðuna í svipuðum stíl og
gömlu skúrana en fyrir um það bil ári var annar skúranna gerður
upp. Þá er áætlað að tengingin við sæinn og atvinnusögu skúranna
yrði í hávegum höfð. Sem dæmi verður sjávargrjóti hlaðið upp við
veggi skýlisins. Um er að ræða hugmynd sem hlaut góðar viðtökur
í hugmyndasöfnuninni Hverfið mitt fyrir um það bil tveimur árum.
Áætlaður kostnaður við verkefnið er 10milljónir króna.

Framkvæmdir við Ægisíðuna. Myndin var tekin áður snjóa fór
á jólaföstunni.

Borgarráð samþykkti fyrir áramót að fresta tíma-
mörkum samkomulags við Festi ehf. vegna fyrir-
hugaðrar uppbyggingar á lóðinni Ægisíðu 102. Því
var rekstri bensínstöðvarN1 og smurstöðvarinnar við
Ægisíðu ekki hætt um liðin áramót líkt og tiltekið var
í samkomulagi semgert var sumarið 2021.

Ástæður frestunarinnar eru að ekki hefur verið gengið
frá samþykkt á nýju deiliskipulagi á lóðunum Ægisíðu
102 og Fiskislóð 15 til 21 vegna atvika sem ekki má rekja
til lóðarhafa voru teknar upp viðræður umendurskoðun
á því tímamarki sem rekstri eldsneytisstöðvar á

Ægisíðu 102 hafði verð sett. Í greinargerð skrifstofu
borgarstjóra og borgarritara kemur fram að nú sé
beðið eftir niðurstöðu Borgarsögusafns um verndun
bensínstöðva auk þess sem skipulagsfulltrúi sé að vinna
að minnisblaði um uppbyggingu á þeim lóðum þar
sem samið hefur verið um að bensínstöðvar víki. Þegar
rekstri bensínstöðvarnar verður hætt verður heimilt
að taka í notkun tvær dælur við verslun Krónunnar á
Fiskislóð 15 til 21.

Bensínstöð N1 við Ægisíðu.

Bensínstöðinniekki
lokaðumáramótin

Ægisíða



Zonnic NIKÓTÍNÚÐI
HAGKVÆMUR KOSTUR
TILAÐ HÆTTAAÐ REYKJA

Zonnic Pepparmint munnholsúði inniheldur nikótín 1mg/úða, og er ætlaður til meðferðar við tóbaksfíkn. Ráðlagður skammtur er 1-2 úðar á þeim tíma sem sígaretta
væri venjulega reykt eða ef löngun gerir vart við sig. Úða skal munnholsúðanum á milli kinnar og tanna. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir
notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir, sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.
Niconovum AB. NIC220801 – Ágúst 2022

TAKTU STJÓRNINA!
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Mathöll hefur verið opnuð í
gamla Pósthúsinu pósthússins
við Pósthússtræti 5. Pósthúsinu
var lokað skömmu fyrir jól
2018. Þetta er liður í ákveðnum
kynslóðaskiptum á þjónustusviði
hér á landi. Á sama tíma og
póstþjónustan hefur gerbreyst
hefur matarmenningin tekið
ákveðnum stakkaskiptum. Póst-
húsið var reist á árunum 1913
til 14 eftir teikningu Rögnvaldar
Ólafssonar arkitekts. Húsið var
friðað af menntamálaráðherra 19.
apríl 1991 og tekur friðunin til ytra
borðs þess.
Upphaf Pósthússtrætis má rekja

til að ársins 1801 þegar teiknaður
var stígur á milli Dómkirkjunnar
og Austurstrætis. Gatan var nefnd
eftir fyrsta pósthúsi Reykjavíkur
sem stóð þar sem Hótel Borg
stendur nú. Næsta pósthús stóð
einnig við götuna og hið þriðja
var reist á horni Pósthússtrætis og
Austurstrætis – Pósthússtræti 5. Elsta
hús við götuna er Pósthússtræti 3
byggt 1882. Það var fyrsti eiginlegi
barnaskóli Reykjavíkur. Glæsilegt
húsnæði Eimskipafélagsins var
reist að Pósthússtræti 2 árið 1919 og
árið 1930 var Hótel Borg byggt að
Pósthússtræti 11. Fleiri stórhýsi setja
svip sinn á Pósthússtræti en teljast
þau þó til Austurstrætis 4.
Talið er að fyrsta húsið sem

reist var á lóðinni Austurstræti 17
hafi verið pakkhús Möllers kaup-
manns árið 1824. Jón O.V. Jónsson
reisti bökunarhús á syðsta hluta
lóðarinnar árið 1889. Skúrar voru
byggðir við húsið 1897 og 1898
og það síðan lengt árið 1904. Árið
1915 var því breytt í verslunarhús.
Árið 1963 voru húsin á lóðinni rifin
og reist sex hæða verslunar- og
skrifstofuhús Silla og Valda.

Mikil breyting í
póstþjónustu
En aftur að Pósthúsinu. Lokun

pósthússins í Pósthússtræti var
liður í miklum breytingu á starf-
semi póstsins. Póstþjónustan hafði
smám saman verið að breytast úr
bréfaþjónustu yfir í pakkaþjónustu.
Þá hentuðu sumar af staðsetningum
pósthúsanna ekki lengur. Þar á
meðal var starfsstöðin í Pósthús-
stræti þar sem erfitt er um aðgang
farartækja. Mikill samdráttur varð í
sendingu bréfapósts eftir að næstum
öll bankastarfsemi og margvísleg
þjónusta á vegum hins opinbera
færðist á netið. Auk þess hafa
samskipti fólks færst á netið, í formi
tölvupósts og samfélagsmiðla og
bréfaskriftir næstum horfið. Á sama
tíma hefur verslun í gegnum netið
stór aukist. Þá kom til kasta póst-
þjónustunnar að koma sendingum
til viðtakenda.

Albert ogÓli blaðasali
Ákveðin tímamót urðu í Pósthús-

stræti í miðbæ Reykjavíkur þegar
skellt var í lás á pósthúsinu í síðasta

sinn. Ýmsir létu í ljósi vonbrigði
þegar pósthúsinu var lokað. Í
gegnum árin var það viðkomustaður
margra. Sumra daglega þar sem
pósthúsferðin var auk þess að
tæma pósthólfin farin til að hitta
mann og annan og ræða efni dags
og vegar. Haft var á orði að einn af
þekktari borgurum liðinnar aldar.
Fótboltamaðurinn, kaupmaðurinn
og stjórnmálamaðurinn Albert
Guðmundsson hafi haldið utan um
fylgjendur sína á pósthúshorninu
þar sem hann sást oft á ferli.
Annar þekktur borgari Óli Sverrir
Þorvaldsson eða Óli blaðasali átti
sér stæði á horni Pósthússtrætis
og Austurstrætis þaðan sem
hann dreifði daglegum fréttum til
vegfarenda. Margir gerðu sér ferð
á hornið til þess að kaupa blöð af
Óla – einkum síðdegisdagblöðin.
Vísi og síðar Dagblaðið DV. Fólk
sem komið er á miðjan aldur man
margt eftir rullu Óla þegar hann
sönglaði nöfn blaðanna sem hann
var að selja líkt og hann væri að fara
meðmöntru. Alltaf í sama takti hvað
semblöðin hétu.

Ýmsumbrá
Ýmsum brá við þegar pósthúsinu

var lokað. Ein þeirra var Guðfríður
Lilja Grétarsdóttir fyrrum þingkona
sem nú er búsett í Frakklandi. Hún
bjó í Vesturbænum þegar endalok
pósthússins runnu upp. Hún kvaðst
hafa heyrt í útvarpsfréttatímanum
í hádeginu að verið væri að loka
pósthúsinu og hún hafi hlaupið
eins og fætur toguðu til þess að
vera viðstödd á þessari sögulegu
stund og eftirsjár í þessu fallega
húsi. Guðfríður nýtti tækifærið og
sendi pakka til vinkonu í Belgíu.
Friðrik Brekkan ferðaþjónustu- og
leiðsögumaður var einn af síðustu
viðskiptavinum pósthússins. Hann
kveðst eiga margar góðar minningar
þaðan, sérstaklega frá þeim tíma
þegar aðalinngangurinn var á
annarri hlið hússins og pósthólfin
voru þar. Við að fara einu sinni
eða tvisvar á dag í pósthólfin
hafi verið hægt að hitta mikið af
skemmtilegu fólki. Hann sagði
synd hvað bréfasendingum hafi
fækkað mikið og samskiptin færst á
samfélagsmiðlana.

JónAðalsteinn –mistök að
selja húsið
Jón Aðalsteinn Jónsson mál-

vísindamaður og frímerkjasafnari
ritaði grein í Morgunblaðið af
þessu tilefni þar sem hann lét það
sjónarmið í ljósi að sala gamla
Pósthússins í Reykjavík hafi verið
mistök í sögu póstmála á Íslandi.
Þar hefði að sjálfsögðu verið kjörið
tækifæri til að setja á fót safn.
Safn sem hýsti bæði þær minjar
úr sögu póstsins, sem til séu frá
upphafi póstflutninga árið 1776,
og eins um leið þau frímerkjasöfn,
íslensk og erlend, sem séu í eigu
póstyfirvalda. Þar hefði verið

verðugt hlutverk hússins, þegar allt
virðist á hverfanda hveli um notkun
frímerkja til burðargjalds fyrir
póstsendingar í upphafi 21. aldar.
Jón Aðalsteinn var gagnrýninn í
grein sinni og kvaðst hissa á því að
samgönguráðherra æðsti maður

póstmála skyldi ekki hafa tekið í
taumana og komið í veg fyrir þessi
mistök stjórnar Íslandspósts hf.
Hann sagði að sala hússins hefði
auðvitað átt að færa Póstinum
einhverjar krónur í kassann. Þess
hafi hins vegar ekki verið gætt að
hér hafi átt í hlut í hlut eign, sem
Pósturinn og póstmálayfirvöld
hefðu átt að vera hreykin af og
hefðu auðveldlega geta nýtt í þágu
sína og íslenskra frímerkjasamtaka
um ókomin ár. Þeir sem ráðið hafi
ferð hafa ekki hugsað þetta mál til
enda. Svo mikil hafi skammsýnin
verið. Ekki megi heldur gleyma því,

að Póstur og sími eða e.t.v. réttara
að segja póstyfirvöld hafa allt frá
um 1920, þegar öll yfirráð póstmála
Íslendinga hafa færst inn í landið
frá Dönum, annast öll samskipti
við Alþjóðapóstsambandið (U.P.U.)
í Bern í Sviss. „Í samræmi við það
fengu póstyfirvöld okkar, að því
er ég bezt veit, þrjú eintök af
hverri frímerkjaútgáfu, sem aðrar
póststjórnir innan sambandsins
stóðu að. Þar hlýtur að vera
samankomið mikið og merkilegt
safn, sem fáir hafa augum litið og ég
veit ekki hvar er niður komið þessa
stundina,“ skrifaði Jón Aðalsteinn.

Gamla Pósthúsið nú mathöll.

Matur í staðbréfaogpakka

Úrmathöllinni í Pósthússtræti.

Síðumúla 27 | 588 4477 | www.valholl.is | Reykjavík | Snæfellsbæ | Höfn Hornafirði

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Anna F.
Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Lista og innanhús Stílisti

892 8778
anna@valholl.is

Sturla
Pétursson
Löggiltur fasteignasali

899 9083
sturla@valholl.is

Snorri
Snorrason
Löggiltur fasteignasali

895 2115
snorri@valholl.is

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala
Snæfellsnesi

893 4718
petur@valholl.is

Heiðar
Friðjónsson
Sölustjóri, löggiltur
fasteignasali B.Sc

693 3356
heidar@valholl.is

Ingólfur Geir
Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali, leigumiðlari

896 5222
ingolfur@valholl.is

Hildur
Harðardóttir
Lögfræðingur, löggiltur
fasteignasali, skjalagerð

897 1339
hildur@valholl.is

Hólmfríður
Björgvinsdóttir
Ritari

588 4477
ritari@valholl.is

Elín
Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

695 8905
elin@valholl.is

Óli blaðasali að selja Vísi á horninu
í Pósthússtræti.

Fótboltamaðurinn, kaupmaðurinn
og stjórnmálamaðurinn Albert
Guðmundsson var tíður gestur á
Pósthúshorninu.
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Lífog fjöráVesturbæjarblóti
Mikið líf og fjör í Vesturbænum

þegar þorrablót Vesturbæjar fór
fram með glæsibrag í Frostaskjólinu
á sl. laugardagskvöld.
Guðmundur Benediktsson, betur

þekktur sem Gummi Ben stýrði
gleðskapnum sem fór vel fram þrátt fyrir
að um 900 manns hafi komið saman
til að taka forskot á þorrann tæpri viku
fyrir bóndadag. Sóli Hólm hélt fjörinu
gangandi þar til hljómsveitin Bandmenn
tók við ásamt Sölku Sól og dönsuðu
Vesturbæingar fram eftir nóttu.

Er kominn tími til
að gera eitthvað?

Ný námsleið og námskeið hjá Hringsjá

Hringsjá býður úrval af öðru-
vísi 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.

Upplýsingar og skráning
í síma 510 9380 eða

á staðnum að Hátúni 10d.
Heimasíða: www.hringsja.is
Netfang: hringsja@hringsja.is

Facebook: facebook.com/hringsja

Daglegt líf með ADHD
Aukin þekking og skilningur á ADHD. Betri leiðir til að
takast á við algenga erfiðleika sem oft fylgja ADHD
eins og til dæmis skipulagsvanda, frestun, tímablindu,
hvatvísi og gleymsku.

Geðheilsa og lífsgæði
Kenndar leiðir til að bæta líðan og lífsgæði með
árangursríkum hætti.

Ná betri tökum á reiði
og öðrum tilfinningum
Fræðsla um reiði, líkamleg einkenni hennar,
hugsanir og aðrar erfiðar tilfinningar. Kenndar eru
leiðir til að ná tökum á erfiðum hugsunum,
tilfinningum og viðbrögðum.

Matsbraut – ný námsleið
Tveggja mánaða námsleið fyrir þá sem þurfa að auka
daglega virkni og sem stefna á nám. Dagskráin miðar
að því að styrkja sjálfsmynd þátttakenda og stuðla að
jákvæðu viðhorfi til náms eða starfs. Nálgun er
einstaklingsmiðuð og efnistök fjölbreytt.

Ég heiti
Svala Breiðfjörð
Arnardóttir

Ég er löggiltur bókari
hjá Hringsjá náms- og
starfsendurhæfingu.

Ég var nemandi í
Hringsjá náms- og
starfsendurhæfingu.

„Hringsjá breytti lífinu til hins betra.
Í dag er ég í draumastarfi og elska
að vakna á morgnana.“

STUÐ
0

STUÐ
1

» Þarf stærri heimtaug?

» Hvaða lausn hentar best?

» Er kerfið búið álagasstýringu?

» Sjálfvirkt greiðslu- og innheimtukerfi?

Erhleðsla rafbíla
hausverkur
í húsfélaginu?
Við aðstoðumvið að leysamáliðmeð
hagsmuni húsfélagsins að leiðarljósi

Hlutlaus úttekt og ráðgjöf fyrir húsfélög um fyrirkomulag
rafbílahleðslu og framkvæmdaáætlun.

Útvegum og berum saman tilboð og aðstoðum við styrkjaumsóknir.

thjonusta@eignaumsjon.is | eignaumsjon.is

Mikill kvennablómi einkenndi þorrablótið.

Almennings-
samgöngursem
virkur ferðamáti

Gera má ráð fyrir að notkun á almenningssamgöngum sem
virkum ferðamáta muni aukast með tilkomu Borgarlínu. Aukin
notkun almenningssamganga hefur jákvæð áhrif á bæði andlega
og líkamlega heilsu og fækkar ótímabærum dauðsföllum., segir
í frétt um lýðheilsumat frá fyrstu lotu Borgarlínu. Þá megi gera
ráð fyrir að Borgarlínan bæti aðgengi að ýmsum áfangastöðum
og þjónustu og auki félagslega samheldni og jöfnuð. Góðar og
aðgengilegar almenningssamgöngur geta komið í veg fyrir
einangrun og útilokun ákveðinnahópa.
Bent er á að Reykjavíkurborg sé leiðandi í lýðheilsumálum og

meðal aðgerða í lýðheilsustefnu borgarinnar sé innleiðing og þróun
lýðheilsumats. Í samstarfi við Betri samgöngur var ákveðið að
framkvæma fyrsta framsýna lýðheilsumatið á Íslandi, á fyrstu lotu
Borgarlínunnar í Reykjavík. Verkefnið var styrkt af Lýðheilsusjóði.
Markmiðið með lýðheilsumatinu var að kanna hvernig innviðir
Borgarlínu og nýtt leiðanet almenningssamgangna getu hámarkað
jákvæð áhrif á lýðheilsu og lágmarkað neikvæð áhrif. Var það gert
með því að kanna hvernig Borgarlínan mun nýtast hinum almenna
fullorðna íbúa í Reykjavík og hvernig hún nýtist íbúum sem eru
annað hvort háðir núverandi samgöngum eða geta ekki nýtt þær,
meðal annars börn og ungmenni, fatlað fólk, eldri borgarar og íbúar
af erlendum uppruna. Þá var skoðað hvernig Borgarlínan mun nýtast
þeim sem starfa við og sækja þjónustu Landspítala við Hringbraut,
Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík. Til þess að fólk nýti sér
Borgarlínuna þarf hún að vera aðgengileg og í lok lýðheilsumatsins
eru helstu niðurstöður þess settar fram í formi ráðlegginga til þeirra
sem koma að hönnun, framkvæmd og rekstri Borgarlínunnar. Snúa
þær meðal annars að aðstæðum á borgarlandi, á Borgarlínustöðvum
og í vögnunum sjálfum.

Stjórn Betri samgangna ohf., ásamt Bjarna Benediktssyni,
f jármála- og efnahagsráðherra og Davíð Þorlákssyni,
framkvæmdastjóra Betri samgangna við undirritun samningsins.

Gunni Ben og Sóli Hólm héldu uppi fjörinu á þorrablótinu.Gunni Ben og Sóli Hólm héldu uppi fjörinu á þorrablótinu.
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Opið virka daga 9 - 18 og helgar 10 - 18.
Eiðistorgi 15
facebook.com/arnaisogkaffi

Karl prédikar
í Dómkirkjunni
5. febrúar

Barrokksveitin sem spilaði í Dómkirkjunni á nýársdag. Sveitina 
skipa Geirþrúður Anna Guðmundsdóttir, Sólveig Steinþórsdóttir, 
Ísak Ríkharðsson, Ásta Kristín Pjetursdóttir og Halldór Bjarki 
Arnarson. Hér á myndinni er Barokksveitin ásamt frú Agnesi 
M. Sigurðardóttur biskupi Íslands prédikaði og séra Sveini 
Valgeirssyni sóknarpresti Dómkirkjunnar sem þjónaði fyrir altari.

Hér á Aflagranda gengur allt sinn 
vanagang, félagsstarfið er að fara af 
stað eftir gott jólafrí. Við leitumst 
við að bjóða upp á fjölbreytt 
starf og þægilega samveru í hlýju 
umhverfi. Hér geta allir fundið 
eitthvað við hæfi og jafnvel farið út 
fyrir þægindarammann og prófað 
eitthvað alveg nýtt. 

Öflugt starf er í húsinu á opnunar-
tíma frá 8:30 til 15:45 og má þar 
nefna tálgað í tré, postulínsmálun, 
jóga, Zumba Gold, samsöngur, 
bókaspjall, kórinn Söngfuglarnir, 
bókmenntaklúbbur, myndlist og 
Ukulele. Svo er bingó alla föstudaga. 
Einnig er starf í húsinu eftir lokun, 
og er þá unga fólkið meira með 
völdin. Frosti félagsmiðstöð fyrir 
unglinga kemur eitt til tvö kvöld í 
viku, Flótta fólk er með aðstöðu hjá 
okkur fyrir úkraínskt flóttafólk, hér 
eru kenndir Bollywood dansar og 
Leynileikhúsið er með námskeið 
fyrir börn og unglinga.   

Við erum með opna vinnustofu 
alla morgna þar sem fólk hittist 
með handavinnuna sína og ræðir 
heimsmálin yfir kaffibolla. Hér er líka 
Hársnyrtistofa Olgu, tímapantanir í 
síma 893-3780 og Fótaaðgerðastofa 
Gyðu, tíma pantanir í síma 895-5505.

Bókaspjall Katrínu 
Kristins

Hið sívinsæla bókaspjall með 
Katrínu Kristinsdóttur er á sínum 
stað alla miðvikudaga og fær hún til 
sín góða gesti. Við megum því eiga 
von á skemmtilegu bókaspjalli í 
vetur. Komið og njótið.      

Hingað er hægt að koma og 
borða hádegismat milli 11:30-12:30, 
panta/afpanta verður matinn fyrir 
kl. 12:30 daginn áður og svo er 
síðdegiskaffi kl. 14:30 alla daga 

nema miðvikudaga þá er kaffið til kl. 
15:00 vegna Bókaspjallsins. Nánari 
upplýsingar um hádegismatinn veitir 
Sigrún í síma 411-2707.

Í samstarfi við íþróttafélagið KR 
bjóðum við upp á Kraft í KR og 
erum við tvisvar í viku, mánudaga 
og föstudaga kl. 10:30. Tímarnir 
eru fyrir 60+ og er markmiðið að 
bjóða upp á fjölbreytta hreyfingu. 
Íþróttafræðingur, Linda Björk 
Ólafsdóttir, sér um að láta fólk 
svitna. Þetta er hressandi hreyfing í 
frábærum félagsskap þar sem hver 
gerir á sínum hraða og sinni getu. 
Boðið er upp á frístundaakstur frá 
Þorraseli Vesturgötu kl. 10:10, 
Granda vegi 47 kl. 10:15 og Afla-
granda 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 viljum 
hafa viðburði fyrir Vesturbæinga 
svo sem flóamarkaði, spilakvöld, 
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 Sirí verkefnastjóra eða 
Helgu virknifulltrúi á skrifstofunni, 
411-2701 & 411-2702. Við erum alltaf 
til í nýjar hugmyndir og áskoranir.

Við hvetjum alla til að finna face-
booksíðuna okkar, Sam félagshúsið 
Aflagranda 40, því þar koma allar 
tilkynningar. Öll velkomin.

Margskonar starf fyrir alla hópa er á Aflagranda 40.

Öflugt starf á Aflagranda
- samfélagshús í hjarta Vesturbæjar fyrir jafnt unga sem aldna

Karl Sigurbjörnsson biskup mun prédika við guðsþjónustu 
í Dómkirkjunni sunnudaginn 5. febrúar en hann á 50 ára 
vígsluafmæli daginn áður 4. febrúar næstkomandi. Messað er í 
kirkjunni alla sunnudagsmorgna kl. 11:00.

Ýmislegt er í boði á vegum kirkjunnar á næstunni. Má minna 
á að öll þriðjudagskvöld eru Bach tónleikar Ólafs Elíassonar. Af 
öðru má nefna eru bæna-og kyrrðarstundir, opið hús, tíðasöngur, 
örpílagrímasöngur og kvöldkirkja.

Í hátíðarguðþjónustunni á nýársdag sl. spilaði barokksveit tvö verk. 

Fjögur lið 
kepptu

Fjögur lið kepptu fyrir hönd Vesturbæjarskóla 
á jólaskákmóti grunnskóla Reykjavíkur. Tvö lið 
úr 1. til 3. bekk og tvö úr 4. til 7. bekk. Börnin 
stóðu sig mjög vel og greinilegt að mikill áhugi 
er fyrir skák í skólanum. 

Skák hefur lengi verið hluti af valinu í öllum 
árgöngum og á Skólatorgi, bókasafninu, er hægt 
að koma við og tefla. Við óskum þessum frábæru 
skákiðkendum til hamingju með árangurinn, segir 
á heimasíðu skólans. Frá jólaskákmóti grunnskólanna.

Netverslun: systrasamlagid.is



Ný vél hefur verið sett um borð 
í gamla dráttarbátinn Magna 
II. Hollvinasamtök Magna hafa 
unnið að því frá árinu 2017 að 
koma bátnum í sama ástand og 
hann var í þegar Stálsmiðjan í 
Reykjavík lauk við smíði hans 
1954. Vélin sem sett var  í bátinn 
er af árgerð 1968 og var í fullum 
rekstri þar til fyrir þremur árum. 
Hún kostaði 400 þúsund danskar 
krónur eða jafnvirði 7,5 milljóna 
íslenskra króna. Báturinn Magni 
var fyrsta stálskipið sem smíðað 
var hér á landi. Það var smíðað 
eftir teikningum Hjálmars R. 
Bárðarsonar skipaverkfræðings 
og fyrrum skipaskoðunarstjóra. 

Saga dráttarbáta Reykjavíkur-
hafnar nær langt aftur. Í riti 
Guðjóns Friðrikssonar um 100 ára 
sögu hafnarinnar kemur fram að 
mönnum varð ljóst á fyrstu árunum 
eftir að hún var fullgerð árið 1917 
að brýn nauðsyn væri að kaupa 
kraftmikinn dráttarbát. Aflað var 
tilboða í nýsmíði en kostnaðurinn 
var talinn of mikill. Um áratugur 
leið þar til fyrsti dráttarbáturinn 
kom til Reykjavíkur og fékk nafnið 
Magni. Síðan þá hefur verið hefð 
hjá höfninni að nefna öflugasta 
dráttarbátinn því nafni. Nokkrir 
dráttarbátar hafa því borið þetta 
nafn. Nú er nýr Magni kominn 
í flotann. Hann var smíðaður 
í Víetnam og er langöflugasti 
dráttarbátur sem Reykjavíkurhöfn/ 
Faxaflóahafnir hafa eignast. 
Stærri skip hafa kallað á að öflugri 
dráttarbátar verði til taks. Nýr Magni 
lagði af stað frá Víetnam til Íslands 
hinn 19. október sl. og sigldi til 
Rotterdam. Hann lagði af stað til 
Íslands strax eftir áramótin og kom 
til í Reykjavíkur um miðjan janúar. 
Báturinn hafði þá lagt að baki 
rúmlega 10.000 sjómílna siglingu. 
Hinn nýi dráttarbátur er 32 metra 
langur og 12 metra breiður. Hann 
er með tvær 2.025 kW aðalvélar 
sem samanlagt gefa 6.772 hestöfl. 
Togkraftur verður 85 tonn fram 

og 84 aftur. Er það helmingi meiri 
togkraftur en núverandi Magni 
hefur og sá sami og samanlagður 
kraftur allra fjögurra núverandi 
báta Faxaflóahafna. Ákveðið hefur 
verið að núverandi Magni fái nafnið 
Haki. Fyrsti Magni var keyptur í 
Hamborg. Hann var átta ára og kom 
til Reykjavíkur árið 1928. Hann var 
knúinn 325 hestafla gufuvél. Magni 
1 var í notkun fram á sumarið 1955 
en var þá gerður að flotbryggju 
fyrir hafnsögubátana.
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Magni II að komast í upprunalegt ástand
- nýr Magni kominn til hafnar

Nýi Magni er hið glæsilegasta skip og tilbúinn að mæta nútíma kröfum.

Í Þorraseli er jafnan magt um að vera. Sérstök áhersla er lögð á 
að eiga góða daga í desember. Þá koma listamenn á öllum aldri í 
heimsókn og gleðja gesti meðal annars með söng.  

Í desember var farið í heimsókn í Neskirkju þar sem boðið var 
uppá smákökur og heitt súkkulaði. Jólagleði var haldin 9. desember. 
Þar kom Salka Sól og söng við undirleik Jónasar Þóris og gómsætur 
matur var borinn fram. Árið 2023 byrjaði með miklum krafti, en þá 
var meðal annars farið í Hörpu til að hlusta á Vínartónleika í boði 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 

Þessar ungu stúlkur voru á meðal þeirra sem skemmtu fólki í 
Þorraseli í aðdraganda jóla.

Listamenn skemmtu 
í Þorraseli fyrir jólin

Elsti Magni frá 1928.Elsti Magni frá 1928.

Nýja vélin sett niður í Magna 
annan.
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Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455

Jóhanna
Eiríksdóttir

Útfararstofa Íslands
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Útfararstofa Hafnarfjarðar
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Stemningog
stuð íFrosta

Mikið var um að vera í félagsmiðstöðinni Frosta í desember. Í
byrjun mánaðar var spænskt kvöld þar sem unglingarnir elduðu
ýmislegt gómsætt í spænsku eldhúsi. Um miðjan desember voru
haldin jólaböll fyrir 10- til 12 ára og Hagaskóla, Það var stuð
og stemning á báðum dansleikjum en unglingar úr Hagaskóla
hjálpuðu til með miðstigs ballið bæði með afgreiðslu í sjoppu
og að skífuþeyta.
Þá er ýmislegt spennandi á döfinni í janúar, Danskeppni Samfés,

hönnunarkeppnin Stíll og söngkeppni Tjarnarinnar. Söngkeppnin
er undankeppni fyrir söngkeppni Samfés einn stærsta viðburð
ársins. Það verður stemning og stuð í Frosta eftir áramót og hlakkar
starfsfólk til að gera skemmtilega og gefandi hluti með börnum og
unglingumVesturbæjar.

Jólaskreytingar í Frosta í aðdraganda jóla.

Nú stunda rúmlega 130 nemendur nám í
alþjóðadeildinni og um 230 í íslensku deildinni í
Landakotsskóla. Alls voru 24 erlendir nemendur
skráðir í skólann þegar alþjóðadeildin þar var
stofnuð 2015.
Alþjóðlegum nemendum hefur fjölgað mikið á

undanförnum árum og nú stunda um 50 indverskir
nemendur nám við skólann svo dæmi sé tekið. Alls eru
nemendur af 42 þjóðernum í Landakotsskóla og fjöldi
tungumála sem eru töluð þar er viðlíkur. Kennslan við

alþjóðadeildina fer fram á ensku og athyglisvert er að
sjá hversu vel nemendunum tekst að aðlagast íslensku
skólasamfélagi, sama frá hvaða landi þau koma. Ýmsar
ástæður eru fyrir því að hinir erlendu nemendur eru
hér á landi. Margir eru komnir vegna atvinnutækifæra
foreldra og á síðasta ári bættust nemendur við vegna
fólks sem komið hefur hingað vegna stríðsins í í
Úkraínu. Í Landakotsskólamá sjá nemendur frá Úkraínu
og Rússlandi sitja hlið við hlið í skólastofum þar sem
stríðsátök heimalanda þeirra eru víðs fjarri.

Landakotsskóli

Tónmenntakennsla í Landakotsskóli.

Alþjóðadeildinvex stöðugt

Dansgarðurinn - Óskandi á Eiðistorgi býður
upp á fjölbreytt dansnám og hreyfingu, allt frá
fjölskyldukrílatímum í metnaðarfullt grunnnám
í listdansi og fjölbreytta hreyfingu fyrir fullorðna
eins og pilates, flamenco og ballett. Það má segja
að dansskólinn Óskandi á Eiðistorgi sé falin perla í
hverfinu okkar segir Guðrún, skólastjóri Óskanda.
Óskandi var opnað með það að leiðarljósi að bjóða

upp á jákvætt, faglegt og uppbyggilegt umhverfi þar sem
áhersla er á samvinnu, vellíðan, metnað og sköpun.
Samvinna kallar á samtal og er þroskandi og mikilvægur
hluti skólastarfs. Vellíðan skiptir miklu máli, manneskjan
lærir best þegar hún er í umhverfi sem henni líður vel
í, fær verkefni við hæfi og upplifir árangur. Metnaður er
lagður í starfið og ef nemendur leggja metnað í nám sitt þá
uppskera þeir eins og þeir sá og eiga síðan auðveldarameð
að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni. Síðast en
ekki síst er sköpun en sköpun örvar forvitni, ímyndunarafl
og opnar á nýja möguleika. Sköpun er eiginleiki sem við
öll fæðumst með en bælum oft niður þegar við eldumst.
Það að halda áfram að skapa og uppgötva er mikilvægur
eiginleiki sem við búumyfir og getum styrkt.
Á vorönn verður margt í boði fyrir allan aldur. Fyrir

yngstu dansarana okkar er það kríladans sem er
fjölskyldusamverustund fyrir börn frá 3 mánaða með
forráðamanni þar sem við spjöllum um hreyfiþroskann,
syngjum, leikum og dönsum saman. Gólfið er fyrsti
leikvöllur barnsins og mikilvægt að barn fái tækifæri til að
vera á gólfinu í frjálsum leik. Þessar samverustundir eru
yndislegar og gaman að fylgjast með hvað er að gerast hjá
hverju barni segir Guðrún sem ermeð samverustundirnar.
Fyrir aðeins eldri nemendur eða frá 3 ára er hægt að
sækja balletttíma þar sem ballett er kynntur í gegnum
sköpun og leik. Frá 4 ára eru skapandi danstímar
og síðar nútímadanstímar í boði. Þegar nemendur
eru um 8 - 9 ára er boðið upp á grunnnám í listdansi
sem er kennt samkvæmt aðalnámskrá listdansskóla
frá Menntamálaráðuneytinu. Einungis örfáir skólar á
landinu bjóða upp á þetta nám sem samanstendur af
klassískum ballett, nútímalistdansi, spuna, táskótækni,
karakterdönsum og dansverkum. Þannig það þarf ekki að
leita langt ímetnaðarfullt listdansnám, segir Guðrún.
Hreyfing er mikilvæg fyrir unga sem aldna og mikilvægt

að hver og einn finni hreyfingu við hæfi. Við höfum frá
upphafi boðið upp á ballett fyrir fullorðna enda er það
mjög skemmtileg leið til að hreyfa sig en upp á síðkastið
höfum við bætt við flamencotímum sem hefur verið
mjög skemmtilegt. Alejanda sem kennir þá tíma er mjög
fær og leggur mikla ást og metnað í tímana sína. Einnig
bjóðum við upp á pilatestíma í hádeginu á mánudögum
og miðvikudögum. Pilates sem var hannað af Joseph
Pilates fyrir um einni öld og er eitt af fáum æfingakerfum
sem staðist hefur tímans tönn. Pilates er hannað til að
styrkja, liðka og leiðrétta líkamsstöðu á náttúrulegan og
heilbrigðan hátt, gert með skilningi, öndun og virðingu
fyrir líkamanum. Það sem er svo frábært við pilates er að

það hentar fjölbreyttu getustigi. Það hentar bæði þegar
fólk er að byrja aftur að hreyfa sig eftir veikindi eða meiðsli
en líka fyrir fólk sem er nú þegar í annarri hreyfingu.
Katla sem kennir tímana er algjör reynslubolti og nær að
bjóða upp á fjölbreytta og skemmtilega pilatestíma í hlýju
umhverfi.
Það nýjast sem við erum að bjóða upp á núna eru

fjölskyldutímar fyrir börn frá 9 ára með foreldri/foreldum.
Góð tengsl foreldra og barna eru mjög mikilvæg, ekki
síst þegar börnin eldast. Við byrjuðum janúar á
salsafjölskyldutíma en planið er að bjóða upp á fjölbreytta
danstíma einu sinni í mánuði þar sem foreldrar, ásamt
börnum og unglingum, geta komið saman einu sinni í
mánuði og dansað og átt gæðastund saman.

FalinperlaáEiðistorgi

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Erum að taka upp nýjar vörur
VOR 2023
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Fólk fermismunandi leiðir
að reyklausu lífi og til að
forðast bakslag ermikilvægt
að kynna sér hvaða úrræði og
stuðningsmeðferðir eru í boði
áður en kemur að deginum
semþúætlar að hætta
að reykja.

Dæmi um stuðningsmeðferðir
eru t.d. ráðgjöf fagaðila í reykleysis-
meðferð og nikótínlyf. Samkvæmt
Berglindi Árnadóttur lyfjafræðingi
hjá LYFIS/Icepharma hafa rann-
sóknir sýnt að samþætting faglegs
stuðnings og nikótínlyfja gefi
góða raun fyrir þá sem vilja hætta
að reykja.

Ímörgum tilfellum eru það ekki
bara fráhvörfin sem eru erfið heldur
allt þetta félagslega og andlega sem
tengist reykingunum.Hafðu í huga
að erfiðleikarnir og óþægindin
semþú upplifir þegar þú hættir að
reykja eru tímabundin.Mikilvægt
er að gera sér grein fyrir hverjar
ástæðurnar eru fyrir því að vilja
hætta að reykja. Gott er aðminna
sig á þessar ástæður reglulega, til
dæmis þegar reykingalöngunin gerir
vart við sig.

Nikótínlyf
Þegar þú hættir snögglega að

útvega líkamanumnikótín úr tóbaki
finnur þú fyrir ýmiss konar vanlíðan
semkallast fráhvarfseinkenni.
Með notkun nikótínlyfja getur

þú komið í veg fyrir eða dregið úr
þessari vanlíðan og löngun til að
reykja. Það er vegna þess að þú

heldur áfram að útvega líkamanum
lítiðmagn af nikótíni í stuttan tíma á
meðan hann er að venjast því að fá
ekki lengur nikótín úr tóbaki.
Nikótínlyf fást án lyfseðils í

apótekum. Til erumargar gerðir af
nikótínlyfjum svo hver og einnætti
að geta fundið nikótínlyf við sitt
hæfi.Margir kjósa nikótínmunn-
holsúða frekar en önnur nikótínlyf
þar semhann er auðveldur í
notkun og áhrifin koma fram á um
1mínútu. Samanborið við nikótín-
tyggigúmmí eða nikótínmunn-
sogstöflur frásogast nikótín hraðar

úrmunnholsúða og getur nikótín
munnholsúði því hentað þeim sem
vilja slá fljótt á reykingalöngunina.
Það tekur innan viðmínútu fyrir

nikótínið að frásogast inn í líkamann
frá því aðmaður dregur að sér
sígarettureyk. Nikótínið fer upp í
heila og losar þar taugaboðefnið
dópamín, sem framkallar vellíðan.
Það eru þessi áhrif sem reykingafólk
sækist eftir og ánetjast. Í ljósi þess
hversu fljótt nikótínið frásogast inn
í líkamann telur Berglind að notkun
skjótvirkandi nikotínlyfs geti verið
lykilatriði í að hætta að reykja.

Zonnic – taktu stjórnina!
Zonnic Pepparmintmunnholsúði

er notaður til að hjálpa þér að hætta
að reykja þegar þú vilt hætta eða til
að hjálpa þér að draga úr reykingum
þegar þú getur ekki eða vilt
ekki hætta reykingum.
Munnholsúðinn inniheldur
1mg af nikótíni í hverjum
úða og er skjótvirkt lyf gegn
reykingalöngun.
„Þegar reykingalöngunin

gerir vart við sig viltu hafa
skilvirkt ráð við höndina sem
virkar hratt og örugglega.
Zonnicmunnholsúði ermeð
piparmintubragði og koma
áhrif hans fram á 1mínútu
eftir að úðaskammtur er
notaður“ segir Berglind.
Zonnicmunnholsúði inni-
heldur ekki tjöru, kolsýring
eða önnur eiturefni sem
eru í sígarettureyk.
„Úðaglasið ermeð

úðastúti sem er sérhannað-
ur til að auðvelda notkun.
Beina skal úðastútnum
ámilli kinnar og tanna þar sem
nikótínið frásogast hratt inn í
líkamann ímunnholinu.Með því
að beina úðanumámilli kinnar
og tanna lágmarkar það einnig
magn nikótíns semberst niður í
háls ogmaga, þar semþað getur
valdið ertingu.”
“Ráðlagður skammtur er 1-2 úðar

á þeim tíma sem sígaretta væri
venjulega reykt eða ef löngun gerir
vart við sig“ upplýsir Berglind.
Zonnicmunnholsúðinn er

einnig góð leið ef þú viltminnka

fjölda sígaretta semþú reykir yfir
daginn. Þú getur notað úðann til að
vera laus við löngunina í sígarettu,
því hver einasta sígaretta semþú
sleppir felur í sér stóran ávinning
fyrir þig og þína heilsu.

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum

og í fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið

til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á

frekari upplýsingumumáhættu og

aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um

lyfið á www.serlyfjaskra.is. NiconovumAB.

NIC230101 – Janúar 2023

Viltuhættaaðreykja?

Berglind Árnadóttir, lyfjafræðingur hjá LYFIS/Icepharma. Zonnic pepparmint munnholsúði.

Afgreiðslutími:
Mán: 10-16
Þri-fös: 10-17
Lau: 11-16

@systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFSLÁTTUR AF VIRDIAN VÍTAMÍNUM,
BÆTIEFNUM, JURTUM OG OLÍUM

STENDUR TIL
3JA FEBRÚAR

Óðinsgötu 1 101 Reykjavík systrasamlagid.is
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VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Góðmæting var ogmikil
ánægja skein út úr augumgesta á
Þrettándahátíð Vesturbæjar sem
haldin var 6. janúar sl. Dagskráin
var nokkuðhefðbundin þ.e.
sungin nokkur lög undir stjórn
Sveins Bjarka viðMelaskóla,
skrúðganga þaðan aðÆgisíðunni
í fylgd lögreglu og svo brenna og
flugeldasýning í framhaldinu.

Vöfflubíllinn var á staðnum og
seldi mikið af vöfflum, en allur
ágóði af sölunni rann í „Örninn“
sem er minningar og styrktarsjóður.
Skipuleggjendur, sem voru
forsvarsmenn í foreldrafélögum
Melaskóla, Vesturbæjarskóla,
Hagaskóla og Grandaskóla ásamt
Vesturmiðstöð vilja þakka öllum
kærlega fyrir komuna og um leið
þakka þeim aðilum sem styrktu þessa
hátíð með einum eða örðum hætti.

Mikilánægjaáþrettánda-
hátíðVesturbæjar

Dansskóli Birnu Björns hélt upp á 25 ára afmæli skólans í
ár. Við gerðum mjög margt skemmtilegt á árinu. Héldum árlegu
danskeppnina okkar, Dansfárið. Settum upp Galdrakarlinn í Oz
í Borgarleikhúsinu. Dansdeild og söngleikjadeild leiða þar
sýningarnar okkar með dansi söng og leiklist. Við fórum einnig á
heimsmeistaramót í dansi á Spáni með nokkur frábær atriði og
náðumvið frábærumárangri.

Dansskólinn er með æðislegar dansæfingarbúðir á sumrin og mæta
nemendur skólans þangað í frábæra danstíma hjá ýmsum kennurum
í dansi, leiklist og söng í fimm daga. Fyrir utan æfingarnar þá er farið í
sund daglega – tekin upp dansmyndbönd – skemmtilegar kvöldvökur og
útileikir og margt fleira. Í fyrra komust færri að en vildu. Ár hvert fórum
við líka í okkar frábæru dansferð til London. Þar dönsum við hjá þekktum
danshöfundum í mörgum dansskólum, förum á söngleiki og njótum
þess að vera saman. Félagslífið í dansskólanum okkar er algjörlega til
fyrirmyndar og bjóðum við upp á marga viðburði á ári hverju til að
styrkja félagstengslin.

Kennsla hófst á nýju ári 9. janúar og er enn hægt að bæta við nýjum
nemendum. Við skólann starfa 25 kennarar en allir okkar kennarar eru
með menntun og mikinn bakgrunn í dansi, söng og leiklist.

Margtaðgerast
íDansskóla
BirnuBjörns

Logar glatt í bálkesti áÆgisíðu.

Jólin skotin burt
á þrettándakvöldi.

Rakaskemmdir og mygla hafa
nú fundist í alls 28 leikskólum,
grunnskólum og frístunda-
heimilum á þessu ári. Eitt
nýjasta dæmið er Grandaborg. Í
minnisblaði sviðsstjóra skóla- og
frístundasviðs um Grandaborg
segir að skolprör hafi farið í sundur
og þaðan borist skolpmengað loft
upp í húsnæði leikskólans.

Í minnisblaði Helga Grímssonar,
sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs
Reykjavíkurborgar kemur fram
að aðalorsök slæmra loftgæða á
leikskólanum hafi verið skriðkjallari
undir húsinu og hönnun á
loftræstikerfi. Enn fremur hafi
komið í ljós að skolprör hafði farið
í sundur vegna þess að húsið hafi
sigið á liðnum árum. Þar af leiðandi
hafi skólp seytlað ofan í jarðveg
í kjallaranum. Loftræstikerfið
blæs svo lofti úr kjallaranum upp í

húsnæði leikskólans. Í kjölfar þessa
var ákveðið að loka leikskólanum
og í október var starfsemin flutt
á þrjá staði. Foreldrar óskuðu
eftir að starfsemi leikskólans yrði

færð á einn stað og í nærumhverfi
leikskólans. Ekki tókst að finna
hentugt húsnæði í Vesturbænum þar
sem hægt var að koma allri starfsemi
Grandaborgar fyrir.

Grandaborgereinnþeirra

Leikskólinn Grandaborg við Boðagranda.

Rakaskemmdir fundist í 28 leik- og grunnskólum
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KnattspyrnufélagReykjavíkur hlýtur
styrk frá Samtökumsveitafélaga á
höfuðborgarsvæðinu fyrir heilsueflingu
eldri borgara „Kraftur í KR“

Styrknumverður varið til eflingar starfsins,
að auka fjölbreytni hreyfingar, koma á fót
gönguhópi og styrkja frístundaakstur, þ.e.
rútu sem sækir einstaklinga í hverfinu og
kemur þeim á staðinn.

Kraftur í KR er samstarfsverkefni
Samfélagshússins á Aflagranda 40 og
Knattspyrnufélags Reykjavíkur sem snýr að
hreyfingu fyrir eldra fólk.Æfingarnar eru í
KR allamánudaga og föstudaga kl. 10:30.
Allir KR-ingar sem eru 60+ eru velkomnir.
Æfingarnar eru án endurgjalds.

Þjálfari Krafts í KR er Linda Björk
Ólafsdóttir & og ermóðir verkefnisinsHelga
Ösp Jóhannsdóttir.

Pálmi Rafn Pálmason, íþróttastjóri KR,
veitti styrknumviðtöku fyrir höndKR.

„Kraftur íKR“hlýtur styrk fráSSH

Það er gaman að segja frá því aðKR á 12 flotta fulltrúa í yngri lands-
liðsverkefnumKSÍ í janúar.

U19 | Rúrik Gunnars.
U17 | Ísabella Sara, GunnarMagnúss., Hannes Pétur, Jón Arnar.
U16 | Íris Grétars.,Magnús Valur, Viktor Orri.
Hæfileikamótun KSÍ | Matthildur Eygló, Rakel Grétars., Inga Ásta,

KaraGuðmunds.
KR er stolt af sínum fulltrúumog vita að þau eiga eftir að standa sig vel.
Framtíðin er svo sannarlega björt í KR!

Pálmi Rafn Pálmason, íþróttastjóri KR veitti styrknum viðtöku.

Þórey Ísafold Magnúsdóttir gerði góða ferð til
Noregs þar sem hún keppti fyrir hönd Íslands á
Norðurlandameistaramóti fatlaðra í sundi.

Þórey keppti í alls fimm greinum og náði sér í þrjú
silfur og eitt brons ásamt því að slá persónulegt met í
100 m bringusundi en hún bætti sig jafnframt í öllum
hinum greinunum. Frábært mót hjá henni sem fer
beint í reynslubankann.

Þóreyá
verðlaunapalli
íNoregi

KR-ingar í yngri
landsliðumKSÍ

Körfuknattleiksdeild KR hefur samið við Bandaríkja-
manninn Antonio Williams. Williams mun leika með KR
út tímabilið.

Antonio er 25 ára, leikur í stöðu leikstjórnanda og er 183
sm á hæð. Hann kemur frá Plymouth City Patriots í bresku
úrvalsdeildinni en þar hefur hann leikið síðustu tvö tímabil.
Tímabilið 2021-2022 var Antonio með 17,6 stig í leik, 4,3
fráköst og 8,4 stoðsendingar. Á yfirstandandi tímabili skoraði
hann 19,8 stig í leik, 4,9 fráköst og 4,7 stoðsendingar í 12
leikjum. Áður hefur Antonio leikið með Ottawa Blackjacks
í Kanada sem og Tallinna Kalev/TLU í Eistlandi sem og í
sameiginlegri úrvalsdeild Eistlands og Lettlands.

AntonioWilliams
tilKR

Þórey Ísafold Magnúsdóttir sundkona.

Antonio Williams.
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