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Klifur

Á forsíðu er Hildur Jónsdóttir, 
kennari og fél agi í Sjálfsbjörg.  

Viðtal við Hildi er á bls. 8 í 
blaðinu.  Mynd/kmh.

Rit stjór aspjall

Fréttablað Sjálfsbjargar

Ár hvert veit ir Sjálfs björg 
við ur kenn ing ar fyr ir gott að-
gengi hreyfi haml aðra.  Við -

ur kenn ing arn ar eru veitt ar við há tíð-
lega at höfn á Al þjóð degi fatl aðra 3. 
des.  Leit er nú haf in að fyr ir tækj um 
og þjón ustu að il um sem þykja koma 
til greina, en ábend ing ar skulu ber-
ast til Sjálfs bjarg ar í síð asta lagi 17. 
nóv em ber 2006.  Við ur kenn ing arn ar 
sýna að Sjálfs björg ein blín ir ekki að-
eins á það sem bet ur má fara, held ur 
met ur einnig það sem vel er gert.  Því 
má samt ekki gleyma að þess ir hlut ir 
eiga að vera í lagi. 

Fyr ir skömmu bár ust af því fregn-
ir að ný sund laug á Sel tjarn ar nesi 
væri óað gengi leg fyr ir fatl aða.  Eft ir 
ræki lega um fjöll un í fjöl miðl um, þar 
sem var m.a. rætt við ang istar fulla 
for eldra fötl uðu barn anna, lýsti bæj-
ar stjór inn því yfir að þessu yrði kippt 
í lag.  Allt gott um það að segja.  
Batn andi mönn um er best að lifa.  
En spurn ing in sem stend ur eft ir er 
hins veg ar sú, hvern ig stóð á því að 
enginn gerði athugasemd við þetta 
fyrr en sundlaugargesti rak í rogast-
ans.  Hvar var eft ir lit ið allan tímann?  
Þarna er mikil brotalöm.  

Að geng is mál in eru þó í mis jöfnu 
horfi eft ir því hvaða sveit ar fé lag á 
í hlut.  Kópa vogs bær hef ur t.d. lagt 
áherslu á mik il vægi að geng is fyr ir 
alla. Þar er starf andi öfl ug ferli nefnd, 
ein sú elsta á landinu.  Nefnd in starf-
ar náið með verk fræð ing um og hönn-
uð um strax á frum stigi. Ferlinefnd 
Kópa vogs, þar sem sitja m.a. full trú-
ar frá Sjálfs björg, er jafn framt með 
sína eig in að geng is við ur kenn ingu 

sem veitt er á Al þjóða  degi fatlaðra ár 
hvert.  Mættu fleiri sveit  ar fé lög taka 
sér þetta til fyr ir mynd ar.  

Í blað inu er við tal við Sig urð Gunn-
ars son, trillu sjó mann á Húsa vík.  
Hann hafði sam band við blað ið til 
að lýsa yfir óá nægju með að geng-
is mál fatl aðra.  Sigurður er mað  ur 
með ákveðn ar skoð an ir og ligg ur 
ekki á þeim.  ,,Það er and styggi legt 
hvern ig far ið er hér með fatl að fólk 
og til skamm ar fyr ir þjóð ina sem tal-
in er ein sú rík asta í heimi, að haga 
sér svona, eins og örg ustu bandít ar,“ 
seg ir Sig urð ur.  Hann krefst þess að 
stjórn völd í land inu fari að lög um og 
tryggi jafnt að gengi fyr ir alla.  

Hildur Jónsdóttir, einn af stofnfél-
ög  um Sjálfsbjargar í Vest manna eyj-
um hefur frá mörgu að segja í viðtal-
inu sem birt er við hana. Hún hefur 
glímt við bakveiki, allt frá því að 
hún fékk lömunarveikina tíu ára göm -
ul.  Hildur hefur bitið á jaxlinn og 
reynt að láta veikindin ekki stjórna  
lífi sínu. Hún hefur farið í marg  ar 
aðgerðir og um þær segir hún: ,,Þær 
hafa verið erfiðar en mað ur venst því 
að finna til og lærir að lifa með því. 
Svona er þetta bara.“ 

Lifið heil.  

Kristrún M. Heiðberg, ritstjóri.   
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Lands bank inn hef ur boð-
ið not end um Einka bank-
ans upp á nýja þjón ustu 

sem er að styrkja ,,Gott mál-
efni“ á ein fald an og þægi leg an 
hátt. Not end ur Einka bank ans fá 
góða yf ir sýn á ein um stað yfir 
starf andi góð gerða sam tök á 
Ís landi.  Hægt er að styrkja fjöl-
mörg styrkt ar fé lög, líkn ar fé lög 
og góð gerða sam tök sem starf-
andi eru hér á landi. Ný lega 
gekk Sjálfs björg frá samn ingi 
við Lands bank ann um að fara á 
þenn an lista. 

Texti sem fylg ir þar er eft ir far-
andi:  ,,Sjálfs björg lsf. þjón ust ar 
fatl aða í Sjálfs bjarg ar hús inu og 
vinn ur að fullri þátt töku hreyfi-
haml aðra í sam fé lag inu. Sjálfs-
björg vill tryggja rétt indi hreyfi-
haml aðra og jafn rétti þeirra 
á öll um svið um þjóð lífs ins. 
Helstu bar áttu mál eru að geng-
is- og ferli mál, hjálp ar tækja- og 
heima þjón ustu mál, mennta-, at-
vinnu- og bú setu mál.“ 

Landsbankinn:

Næsti skiladagur 
fyrir efni í Klifur

Þeim sem vilja koma efni 
að í næsta Klifri, sem 
kemur út í desember er 

bent á að hafa samband við 
Krist rúnu M. Heiðberg ritstjóra 
fyr ir 17. nóvember.  Einnig 
er tek  ið við ábendingum um 
áhuga vert efni sem við kem ur 
mál  efnum Sjálfsbjargar.  Að ild-
ar  félög Sjálfsbjargar eru sér stak-
lega hvött til að senda grein ar 
eða myndir frá starfinu.  Endi-
lega látið í ykkur heyra.

Hægt er að hafa samband 
við Kristrúnu í síma 587-4798, 
898-3098, eða í kmheidberg@
simnet.is  

Viðurkenningar fyrir
 gott aðgengi

Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra og aðildarfélög þess um 
land allt, veita fyrirtækjum og þjónustuaðilum viðurkenningar 

fyrir gott aðgengi hreyfihamlaðra á alþjóðadegi fatlaðra, 3. 
desember ár hvert.

Um er að ræða tvenns konar viðurkenningar:

1.  Fyrir fullkomlega aðgengilegt húsnæði, sem nýtist bæði 
gestum og starfsmönnum fyrirtækja og stofnana.

2.  Fyrir lagfæringar á áður óaðgengilegu húsnæði, til verulegr a 
bóta fyrir hreyfihamlaða.

Þeir aðilar sem vilja koma til greina við úthlutun viðurkenn-
inga á þessu ári eða tilnefna aðra til viðurkenninga, komi 

ábendingum á framfæri við Sjálfsbjörg í síðasta lagi föstu dag-
inn 17. nóvember 2006.

Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra
Hátúni 12, 105 Reykjavík

sími: 550-0300; fax: 550-0399
netfang: mottaka@sjalfsbjorg.is  

Sjálfsbjörg á 
styrktar lista
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Í sum ar urðu breyt ing ar á starfs-
manna haldi á skrif stofu Sjálfs-
bjarg ar, lands sam bands fatl aðra, 

í Sjálfs bjarg ar hús inu að Há túni 12. 
Þrír starfs menn hafa lát ið af störf-
um, þau Sig urð ur Ein ars son, fram-
kvæmda stjóri, Edda Sig ríð ur Hólm-
steins dótt ir, fjár mála full trúi og Arn-
dís Guð munds dótt ir, fé lags mála full-
trúi. Sjálfs björg fær ir þeim þakk ir 
fyr ir störf þeirra á liðn um árum. 

Hjá lands sam band inu eru í gangi 
skipu lags breyt ing ar og end ur skoð-
un á rekstri, m.a. vegna við var andi 
halla og vinnu við nýj ar áhersl ur í 
starf semi sam bands ins. Í stað þeirra 
þriggja sem lát ið hafa af störf um 
hafa ver ið ráðn ir tveir nýir starfs-
menn, þær Kol brún Stef áns dótt ir, 
fram kvæmda stjóri, og Guð finna 
Ás geirs dótt ir, sem gegna mun ýms-
um störf um tengd um fjár mál um og 

Breyt ing ar á skrif stofu Sjálfs bjarg ar, 
lands sam bands fatl aðra

Kol brún Stef áns dótt ir hef ur ver ið 
ráð in fram kvæmda stjóri hjá Sjálfs-
björg lands sam bandi fatl aðra frá 20. 
júlí s.l. 

Kol brún hef ur starf að sem for-
stöðu mað ur Starfsafls fræðslu sjóðs 
Sam taka at vinnu líf ins og Flóa banda-
lags ins síð ast liðna 14 mán. Hún hef-
ur m.a. starf að við kennslu, versl un 
og ferða þjón ustu, en und an farna tvo 
ára tugi hef ur hún ver ið úti bús stjóri 
hjá Lands banka Ís lands. 

Kol brún hef ur lok ið rekstr ar- og 
við skipta námi og námi í starfs-
manna stjórn un við End ur mennt un 
Há skóla Ís lands.

Guð finna Ás geirs dótt ir hef ur ver-
ið ráð in skrif stofu stjóri á skrif stofu 
Sjálfs bjarg ar lands sam bands frá og 
með 18. sept. s.l.

Guð finna hef ur starf að und an far in 
ár sem af greiðslu stjóri Lands banka 

Tveir nýir starfsmenn

annarri starf semi lands sam bands ins. 
Enn frem ur er áfram starf andi á skrif-
stof unni Stein gerð ur Hall dórs dótt ir, 
bók ari. 

Ekki verð ur ráð ið í stöðu fé lags-
mála full trúa á næst unni á með an 
unn ið er að bætt um rekstr ar grund-
velli lands sam bands ins, en sú vinna 
er for gangs verk efni fram kvæmda-
stjórn ar og skrif stof unn ar næstu 
mán uði.

Ís lands og þar áður hjá Trygg inga-
stofn un rík is ins og sem bók ari á 
end ur skoð un ar skrif stofu Gunn ars 
R. Magn ús son ar

Guð finna hef ur lok ið fjög urra anna 
námi við Mennta skól ann í Kópa -
vogi í Hag nýtu við skipta- og fjár-
mála greina námi auk ým issa styttri  
nám skeiða.

SJÁLFSBJÖRG  

AÐGENGI FYRIR ALLA, ALLTAF, ALLS STAÐAR

Kolbrún Stefánsdóttir (t.v.) og 
Guðfinna Ásgeirsdóttir.

Í Sjálfs bjarg ar hús inu eru 
tvær gesta í búð ir (26m2) 
til leigu sem skamm tíma-

rými. Al gengt er að fólk utan af 
landi sem er að leita sér lækn-
inga eða sinna öðr um er ind um 
í Reykja vík, dvelji í íbúð un um. 
Sjúkra rúm eru í báð um íbúð un-
um ásamt tví breið um svefn sófa 
og er því svefn pláss fyr ir þrjá. 
Hægt er að setja inn ferða rúm.  
Rúm gott sal erni og sturta er 
í íbúð un um. Í íbúðunum eru 
sæng  ur ver, kodd ar, hand klæði, 
út varps- og sjón varps tæki, sími, 
ör bylgju ofn, kaffi vél, brauðrist, 
ís skáp ur, tvær elda véla hell ur, 
pott ar og pönn ur. 

Íbúð irn ar eru á 3. og 4. hæð 
í íbúða álmu húss ins og eru að 
sjálf sögðu að gengi leg ar fyr ir 
fólk í hjóla stól um eins og allt 
hús ið. 

Áður en far ið er heim þurfa 
leigu tak ar að taka sæng ur ver 
utan af rúm föt um, tæma rusl og 
losa mat vör ur úr ís skápn um.

Gestaíbúðir

Sjálfsbjargarhúsið:
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Þökkum eftirtöld um fyrirtækjum veitt an stuðning

Reykja vík

2001 ehf, Hverf is götu 49
Að al blikk ehf, Vagn höfða 19
Allt fínt ehf, Hrísa teigi 45
Andr és, fata versl un, Skóla vörðu stíg 22a
Antik-bólstr un, Lang holts vegi 128
ARGOS - Arki tekta stofa Grét ars og Stef áns, 
Eyj ar slóð 9
Arki tekt ar Lauga vegi 164 ehf, Lauga vegi 164
Arki tekta stofa Finns og Hilm ars sf, 
Berg staða stræti 10
Arki tekta stof an OÖ ehf, Sól túni 1
Ar kís ehf, Að al stræti 6
Arkó veiði ehf, Krók hálsi 5g
Asía ehf,veit inga hús, Lauga vegi 10
ASK Arki tekt ar ehf, Geirs götu 9
Aug að, gler augna versl un, Kringl unni og 
Spöng inni
Aust ur bæj ar skóli, Við Vita stíg
Álna bær hf, vefn að ar vöru versl un Tjarn ar götu 17 
Kefla vík og Síðu múla 32 Rvík
Ár bæj ar apó tek ehf, Hraun bæ 102b
B.K.flutn ing ar ehf, Kross hömr um 2
Back man & Björg vins son, Lág múla 7
Ban an ar ehf, Súða vogi 2e
Barnatann lækna stof an ehf, Faxa feni 11
Bát ar og bún að ur ehf, Bar óns stíg 5
Betra líf  ehf, Kringl unni 8
Betri bíl ar hf, bíla verk stæði, Skeif unni 5c
Bif reiða bygg ing ar sf, Tang ar höfða 5
Bif reiða still ing ar Nico lai, Faxa feni 12
Bíla leig an AKA, Vagn höfða 25
Bíla mál un Hall dórs þ Niku lás son ar, Funa höfða 3
Bíla smið ur inn hf, Bílds höfða 16
Bíla spraut un SMS ehf, Ham ars höfða 9
Bíla stjarn an, Bæj ar flöt 10
Blaða manna fé lag Ís lands, Síðu múla 23
Blót ehf, Reyni mel 38
Borg ar bíla stöð in ehf, Ný lendu gata 26
BOS á Ís land, Stór höfða 35
Bóka út gáf an Hól ar ehf, Haga sel 14
BP bif reiða sal an ehf, Stór höfða 24
Breið holts kirkja, þang bakka 5
Breið holts skóli, Arn ar bakka 1-3
Brim hf, Tryggva götu 11
Bræð urn ir Orms son ehf, Síðu múla 9
BSR ehf, Skóg ar hlíð 18
BT-sög un ehf, Tang ar höfða 6
Col umbus Class is ehf, Lauga vegi 7
Deloitte hf, Stór höfða 23
DHL Á ÍS LANDI, Sunda bakka 2
Dreif ing ehf, Vatna görð um 8
Dúk lagna meist ar inn ehf, Geitlandi 7
Dynj andi ehf, Skeif unni 3h
Effect hár snyrti stofa, Berg staða stræti 10a
Ekr an ehf, Vatna görð um 22
End ur skoð enda þjón ust an ehf, Skip holti 50d
End ur skoð un og reikn ings skil hf, Stang ar hyl 5
End ur vinnsl an hf, Knarr ar vogi 4

Ernst & Young hf, Borg ar tún 30
Far manna- og fiski manna sam band Ís lands, Borg ar-
túni 18
Fast eigna sal an Garð ur ehf, Skip holti 5
Faxa flóa hafn ir sf, Hafn ar hús inu Tryggva götu 17
Feró ehf, Steina seli 6
Ferskar kjöt vör ur hf, Síðu múla 34
Fé lag ís lenskra hljóm list ar manna, Rauða gerði 27
Fé lags bú stað ir hf, Hall veig ar stíg 1
Fisk iðj an Reykás ehf, Granda garði 33
Fjar hit un hf, Suð ur lands braut 4
Fjár fest inga fé lag ið Gaum ur ehf, 
Suð ur lands braut 48
Fjár hags þjón ust an ehf, Strýtu seli 14
Flug skóli Ís lands hf, Reykja vík ur flug velli
Frami, bif reiða stjóra fé lag, Fells múla 26
Fram sókn ar flokk ur inn, Hverf is götu 33
Frum könn un ehf, Hæð ar garði 14
Fröken Júl ía ehf, Mjódd
Fön ix ehf, heim il is tækja versl un, Há túni 6a
G Hann es son ehf, Borg ar túni 23
G.S.Flutn ing ar ehf  sími: 821-1966, Laufengi 34
G.S.vara hlut ir ehf, Bílds höfða 14
Gagna smiðja - Há skóla fjöl rit un, Fálka götu 2
Gall ery Sautján,
Gáma þjón ust an hf, Súð ar vogi 2
GB Tjóna við gerð ir ehf, Drag hálsi 8
Genís ehf, Mýr ar götu 2
Giss ur og Pálmi ehf bygg inga verk taki, 
Álfa bakka 14a
Gjög ur hf, Kringl unni 7
Gler augna sal an ehf, Lauga vegi 65
Glitn ir banki ehf, úti bú 528, Stór höfða 17
Glitn ir banki ehf, úti bú 525, Háa leit is braut 58
Gló faxi hf, Ár múli 42
Glugga hreins un Loga, Funa fold 4
Glugga smiðj an hf, Við ar höfða 3
GP arki tekt ar ehf, Aust ur stræti 6
Grá steinn ehf, Forn haga 22
Gull og silf ur ehf, Lauga vegi 52
Gunn ar & Trausti-Merk is menn ehf, Ár múla 36
Gunn ar afi SH 474,
GuSt ehf, Lauga vegi 70
Gúmmí vinnu stof an ehf, Skip holti 35
Gúst af þór Tryggva son, Tjarn ar götu 10d
Gæða bón ehf, Ár múla 17a
Gæða fæði ehf, Bílds höfða 14
Haf gæði sf, Fiski slóð 47
Hall dór Jóns son ehf, Skútu vogi 11
Har ald og Sig urð ur ehf, Stang ar hyl 6
Harð við ar val ehf, Krók hálsi 4
Há fell ehf, Skeif an 11
Hár greiðslu stofa Höllu Magn ús dótt ur, Mið leiti 7
Hár greiðslu stof an Stubbalubb ar, 
Barða stöð um 1-3
HBH Veit ing ar ehf - Skóla brú, Skóla brú 1
Heilsu brunn ur inn ehf, Kirkju teigi 21
Heim il ið í heild ehf, Síðu múla 35
Heim il is prýði, Hall ar múla 1
Hekla Soft ehf, Reykja hlíð 8 
Hers ir-ráð gjöf og þjón usta ehf, Sig túni 42

Heyrn ar tækni ehf, Álf heim um 74
HGK ehf, Lauga vegi 13
Him inn og haf aug lýs inga stofa ehf, 
Tryggva götu 11
HM Bók hald ehf, Kringl unni 7
Hóp ferða þjón usta Reykja vík ur, Brúna stöð um 3
Hraði hf, fata hreins un, Æg is síðu 115
Hreysti ehf, Skeif unni 19
Hring sjá, náms- og starfsend ur hæf ing, 
Há túni 10b
Hug mót ehf, Skip holti 29
Hurða- og glugga smiðj an ehf, Stór höfða 18
Húsa frið un ar nefnd rík is ins, Suð ur götu 39
Húsa klæðn ing ehf, Ing ólfs stræti 3
Hús un ehf, Ham ars höfða 6
Hvell ur - G. Tóm as son ehf, Súð ar vogi 6
Hvíta hús ið hf, aug lýs inga stofa, Braut ar holti 8
Höfða kaffi ehf, Vagn höfða 11
Höfði fast eigna miðl un ehf, Suð ur lands braut 20 og 
Bæj ar hrauni 22
Iðn tré ehf, Drag hálsi 10
Inn form ehf, Klapp ar stíg 27
Inn heimtu stofa Reykja vík ur, Veg múla 2
Inn heimtu stofn un sveit ar fé laga, Lág múla 9
Inter net á Ís landi hf, ISNIC, Dun haga 5
In tr um á Ís landi ehf, Lauga vegi 97
ISS Ís land ehf, Ár múla 40
Ímynd ehf, Eyj ar slóð 9
Ís lensk end ur skoð un ehf, Boga hlíð 4
Ís loft blikk- og stál smiðja ehf, Bílds höfða 12
Íslux ehf, Forn haga 22
Ísól ehf, Ár múla 17
Íspól ar ehf, Tungu hálsi 19
Ís-spor ehf, Síðu múla 17
Íþrótta fé lag ið Fylk ir, Fylk is vegi 6
Íþrótta sam band fatl aðra, Engja vegi 6
J. S. Gunn ars son hf, Fossa leyni 10
JKE Design ehf, Mörk inni 1
Jón Ás björns son hf, Geirs götu 11
Jón ar Tran sport hf, Kjal ar vogi 7
Jóns hús ehf,  bygg inga verk tak ar, Álfta mýri 65
Jóns son & Lemacks ehf, Vest ur götu 10A
Kap al þjón ust an, Safa mýri 85
Kaþ ólska kirkj an á Ís landi, Há valla götu 14-16
KB Líf trygg ing ar hf, Sól túni 26
Kenn ara sam band Ís lands, Lauf ás vegi 81
Kjar an ehf, Síðu múla 12-14
Kjart an Gunn ars son, Star haga 4
Kjör garð ur, Laug ar vegi 59
Knatt spyrnu sam band Ís lands, Laug ar dal
Kone ehf, Síðu múla 17
Korn el í us ehf, Banka stræti 6
Kór all sf, Vest ur götu 55
KPMG end ur skoð un hf, Borg ar túni 27
Krabba meins fé lag Ís lands, Skóg ar hlíð 8
Kraft ur hf, Vagn höfða 1
Kram hús ið ehf, Skóla vörðu stíg 12
Kynn ing og mark að ur - KOM ehf, Borg ar túni 20
Land bún að ar ráðu neyt ið, Sölv hóls götu 7
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Sér merkt bíla stæði eru ekki 

ein göngu fyr ir fólk í hjóla stólum

Heil og sæl.  Þar sem ég fæ 
alltaf blað ið Klif ur og les 
það spjalda á milli, lang ar 

mig til að koma svolitlu á fram færi, 
sem mér finnst að fólk hafi þörf á 
að vita.  Ég er hreyfi höml uð, nán ar 
til tek ið með vefja- og slit gigt og 
með ónýta hnjáliði, sem ekki er 
hægt að skipta um, alla vega ekki 
í bili.  Ég er með full rétt indi til að 
leggja í bíla stæði fyr ir fatl aða, er 
með merki upp á það.  En þrátt fyr ir 
að P-merk ið sé í glugg an um á bíln-
um mín um hef ég orð ið fyr ir að kasti 
fólks fyr ir að leggja  í þessi stæði.  
Svo virð ist sem fólk haldi að þessi 
stæði séu ein göngu fyr ir fólk í hjóla-
stól um, sem er ekki rétt.  Við kom-
andi stæði eru fyr ir hreyfi haml aða, 
s.s. asma-gigt ar- og hjarta sjúk linga, 
sem og aldr aða sem eiga erfitt um 
gang.  Sem dæmi um fá fræði fólks 
á þess um mál um, þá var ég eitt 
sinn stödd í Reykja vík og þurfti að 
fara í Dom us Med ica í mynda töku.  
Þetta var einn af ,,slæmu dög un um“ 
mín um svo dótt ir mín keyrði fyr ir 
mig. Hún lagði bíln um í stæði fyr ir 
fatl aða, setti merk ið í glugg ann og 
leiddi mig inn.  Þeg ar við kom um út 
aft ur var búið að líma miða á glugg-
ann á bíln um mín um og á hon um 
stóð:  ,,Gleymd ir þú hjóla stóln um 
heima, þetta er stæði fyr ir fatl aða.“  
Já ,,Því mið ur'' var þetta ekki einn 
af verstu dög un um mín um því þá 
hefði ég ver ið í hjóla stóln um, sem 
ég þarf því mið ur stund um að nota.  
Mér finnst því full þörf á að fræða 
fólk bet ur um hverj ir það eru sem 
hafa rétt á að nota þessi stæði.  Fólk 
get ur ver ið í full um rétti að nota 
sér merkt bíla stæði fyr ir fatl aða þótt 
það sé ekki í hjóla stól.  Það bera 

Samið við Olís um afsláttarkort

Bréf til blaðs ins:

ekki all ir ein kenni sjúk dóma utan 
á sér og því mið ur verð ur fólk sem 
þjá ist af ,,ósýni legri“ fötl un oft fyr ir 
að kasti.  Þessu við horfi verð um við 
að breyta.  Ég er þess full viss að 
það líð ur ekki öll um vel að þurfa 
að aug lýsa sig sem ör yrkja því það 

eru ekki all ir sem skilja hvað það er 
sárt að missa orku til að sjá um sig 
og sína.

Kær kveðja.
Jak obína E. Thom sen.

Grund ar firði.

Þann 21. júlí s.l. undirrituðu 
Ragnar Gunnar Þórhallsson, 
formaður, og Kolbrún Stef-

áns dóttir, framkvæmdastjóri Sjálfs-
bjargar lsf, fyrir hönd landssam-
bandsins, samning við Olís um 
hópakort, sem veitir félagsmönn-
um allra aðildarfélaga Sjálfs-
bjargar lsf. sérkjör í versl unum 
Olís. 
Samningurinn felur í sér eftirfar-
andi: 

- Afsláttur af eldsneyti, 5 kr. á lítra 
í fullri þjónustu og 1 kr. á lítra í 

sjálfsafgreiðslu. 
- Afsláttur af öðrum vörum, nema 
tóbaki, símkortum, getraunum og 
tímaritum. 
- Olís mun veita Sjálfsbjörg lsf 
styrk, 0,5% af veltu kortsins, sem 
Sjálfsbjörg lsf. mun m.a. nota 
vegna kostnaðar við umsýslu 
vegna þessa samnings og til starf-
semi samtakanna. 

Kortið, sem verður með merki 
Sjálfsbjargar og Olís, verður sent 
öllum félagsmönnum.

,,Fólk get ur ver ið í full-
um rétti á að nota sér-

merkt bíla stæði fyr ir fatl-
aða þrátt fyr ir að það sé 

ekki í hjóla stól.  Það bera 
ekki all ir ein kenni sjúk-
dóma utan á sér og því 
mið ur verð ur fólk sem 

þjá ist af ,,ósýni legri“ fötl-
un oft fyr ir að kasti.“ 
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,,Hef alltaf hag að mér eins 
og ég væri ófötluð“

Hild ur Jóns dótt ir tek ur á móti blaða manni Klif urs 
á heim ili sínu í Hafn ar firð in um.  Hún er fal leg og 
hress kona með húmor inn í lagi.  Hild ur tek ur líf inu 

með jafn að ar geði þrátt fyr ir að hafa lent í ýms um erf ið leik-
um um æv ina.  Sem krakki fékk hún löm un ar veik ina í bak ið 
og hef ur síð an þurft að kljást við af leið ing ar hennar.  Hild ur 
var sæmd gull merki Sjálfs bjarg ar  árið 2005  fyr ir öt ult starf 
sitt í þágu sam tak anna. 

,,Ég er fædd í Vest manna eyj um 
árið 1935 og ólst þar upp.  Tíu 
ára göm ul fékk ég löm un ar veik ina.  
Ég lam að ist á baki og varð al veg 
mátt laus.  Ég fékk gifs belti sem 
ég þurfti að vera í alla daga til að 

halda mér uppi og á næt urnar svaf 
ég á sér stöku gifs  beði.  Fimmt án 
ára göm ul fór ég í fyrsta upp skurð-
inn.  Bjarni Jóns son lækn ir taldi sig 
geta lag að á mér bak ið.  Hann var 
þá að vinna að dokt ors rit gerð sinni 

og í raun má segja að hún hafi verið 
um bakið á mér.  Ég fór í tvær stór ar 
að gerð ir með mán að ar  milli bili. Ég 
lá á Landa kots spít ala í rúmt ár og 
var í gifsi í 9 mán uði frá höfði og 
nið ur að fót um.  Ég veit ekki hvort 
það hafi ver ið rétt að gera þessa að-
gerð á mér.  Ég var að eins fimmt án 
ára göm ul og hálf gert til rauna dýr. 
Auð vit að var þetta erfitt en ég beit 
bara á jaxl inn. Ég lá þarna eins og 
klessa og gat mig hvergi hreyft.  Ég 
hef í raun alltaf tek ið hvern dag fyr-
ir sig. Það eina sem pirraði mig var 
að ég var alltaf með göml um kon um 
á stofu. Sem bet ur fer var ég með 
báð ar hend ur laus ar þannig að ég 
gat gert handa vinnu á með an ég var 

Viðtal við 

Hild i 
Jóns dótt ur, 
sem fékk löm-

un ar veik ina 
10 ára göm ul.

Mynd/kmh.
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þarna.  Ég vann mik ið upp fyr ir mig 
þar sem ég lá, hekl aði, prjón a ði og 
saum aði.  Fjöl skyld a mín gat sjald-
an kom ið í heim sókn, eig in lega 
ekki neitt.  Pabbi var verka mað ur 
í Eyj um og við átt um ekki mik inn 
pen ing. Ég átti frænku sem kom 
stund um að heim sækja mig. Ég 
virt ist ekk ert taka þetta nærri mér.  
Nunn urn ar á spít al an um voru alltaf 
góð ar við mig, sér stak lega syst ir 
Appolon ía, sem var deild ar stjóri 
þar sem ég lá.“

Fór til Nor egs

Sautján ára gamalli bauðst Hildi að 
fara á þriggja mán aða nám skeið í 
bibl íu skóla í Nor egi.  ,,Pabbi var 
org anisti í barna starfi kirkj unn ar í 
Vesta mann eyj um og í KFUM og 
þannig kom þetta til. Mér lík aði 
vel úti og eft ir nám skeið ið ákvað 
ég að vera um kyrrt og sótti um 
skóla göngu í Statens Lærerskole 
í form ing í Oslo, lærði þar kjóla-
saum, út saum og teikn ingu.   Ég var 
í Nor egi í tvö ár.  Eft ir heim kom una 
vann ég í fiski í hálf an vet ur og 
skellti mér svo í Kenn ara skól ann í 
handavinnu deild.  Vinna í frysti húsi 
er kannski ekki besta starf ið sem 
bak veik mann eskja get ur val ið sér, 
en ég gerði það nú samt.  Ég hef 
alltaf hag að mér eins og ég væri 
ófötluð, alla tíð. Hins veg ar er ég 
hrædd um að vinn an í frysti hús inu 
hafi far ið held ur illa með mig.“

Hild ur kynnt ist eig in manni sín-
um, Dan í el Will ard Fiske Trausta-
syni,  um það leyti sem hún var að 
hefja nám í Kenn ara  skól an um. Hún 
kláraði skól ann og var þá orð in ófr-
ísk að fyrsta barni þeirra. ,,Við byrj-
uð um að búa í Vest manna eyj um. 
Byggð um hús ið að Höfða vegi 1.  
Dan í el var skip stjóri frá Gríms ey, 
en gerð ist síð ar út gerð ar mað ur á sín-
um eig in báti Kóp VE 11. Ég byrj-
aði að kenna við gagn fræða skól ann 
þar sem ég kenndi í sex ár.  Þá voru 
börn in okk ar orð in þrjú og bak ið á 
mér ekki upp á það besta.  Mér var 
víst bara lof að einu barni.  Lækn ir-
inn minn hafði sagt það við mig, 
vegna þess að bak ið var eins og það 
var.  Ég fékk ágæt is bak belti á með-
göng unni og það gekk allt mjög vel. 

Eft ir fjög urra ára hlé frá kennslu fór 
ég að kenna við barna skól ann og 
kenndi  þar fram að gosi.“

Far sælt starf í Eyj um

Hild ur gerð ist fé lagi í Sjálfs björg 
í Vest manna eyj um þeg ar það var 
stofn að árið 1959.  Hún fór fljót-
lega í stjórn og var rit ari fé lags ins 
til margra  ára. Árið 1970 varð hún 
for mað ur og gegndi því emb ætti 
til árs ins1983.  ,,Ég var með góða 
karl menn með mér i stjórn og var 

Mynd tekin í Ráðhúsinu í Kaupmannahöfn árið 1972.  Talið frá vinstri: Valdi 
rakari (Akureyri), Sigfús Brynjúlfsson (Rvík.), Valdimar Pétursson (Akureyri), 

Heiðrún Steingrímsdóttir (Akureyri), Hildur Jónsdóttir (Vestmannaeyjum), 
Sigmar Ó Maríusson (Rvík.) og Sigurður Guðmundsson, formaður Sjálfsbjargar í 

Reykjavík.  Mynd/úr einkasafni.

,,Ég hélt er indi um 
reynslu mína af gos inu og 
sagði þá frá því þeg ar bær-
inn minn varð allt í einu 
að gengi leg ur fötl uð um.  
Þeg ar ask an lá yfir öllu 

voru nefni leg ar eng ar hindr-
an ir, eng ar tröpp ur eða 

þrösk uld ar og því hægt að 
keyra um allt á hjóla stól.“

dug leg að láta þá gera hitt og þetta 
sem þurfti að gera. Fé lags menn 
voru um 30 tals ins og við vor um 
ansi virk. Við vor um með opið hús 
all an vet ur inn, unn um mik ið og það 
var mik il sam virkni.  Boð ið var upp 
á prjón, leir og margt fleira og þetta 
var af skap lega skemmti legt og vel 
þeg ið. Við seld um einnig blóm, 
geng um í hús og stóð um á horn um í 
bæn um, fór um í fyr ir tæk in o.fl. Við 
virkj uð um líka krakk ana, mína þrjá 
og aðra sem náð ist í.  Við nut um 
mik ill ar vel vild ar allra í bæn um.  
Það þótti sjálf sagt að veita okk ur 
styrki. Við feng um t.d. alltaf ákveð-
inn fé lags styrk frá bæn um.  Við 
fylgd umst einnig mjög vel með 
ferlimál um fatl aðra.  Þeg ar t.d. nýr 
Herj ólf ur kom þá feng um við það í 
gegn að ein um klef an um og sal erni 
var breytt að þörf um fatl aðra.  Við 
lét um alltaf vita þeg ar eitt hvað var 
ekki nógu gott og þá var vel tek ið í 
það, feng um alltaf mjög já kvæð við-
brögð.  Fé lags starf ið út heimti mik-
inn tíma en fjöl skylda mín sýndi 
því sem bet ur fer mik inn stuðn ing.  
Þetta var allt mjög tíma frekt en 
of boðs lega gam an.  Umbun in sem 
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mað ur fékk fyr ir þetta var kynnast 
öðru fötluðu fólki víðsvegar að af 
landinu t.d. á þingum samtakanna.  
Þar leyndist mörg hversdagshetjan 
og dugnaðarforkurinn.“

Eldgos í Eyjum 

Hild ur flutti til Hvera gerð is þegar 
gos ið hófst í Vest manna eyj um árið 
1973.  ,,Ég átti syst ur í Hvera gerði 
og fleiri vini svo við ákváð um 
að búa þar. Fyrst bjugg um við í 
litlu húsi sem var áfast gróð ur húsi, 
þar sem ræktaðar voru rósir. Síð-
ar keypt   um við okk ur stærra hús, 
svo kall   að Viðlagasjóðshús. Við 
reynd um alltaf að gera eins gott úr 
stöð unni eins og hægt var. Á efri 
hæð sund laug ar innar í Hveragerði 
voru skóla   stof  ur. Þar fengum við 
kennslu rými fyrir krakkana frá Vest-
manna  eyj um og þar kenndi ég.  Þeg-
ar Sjálfs  bjarg  ar  heim il ið var opn að 
árið 1973 var ég ráð in til að stjórna 
vinnu í Bað stof  unni sem köll uð var, 
en það var vinnu stofa fyr ir íbúa 
Sjálfs bjarg ar húss ins.“  

Árið 1975 sótti Hild ur ráð stefnu 
nor rænu syst ur sam taka Sjálfs bjarg-
ar um ferli mál, sem hald in var í 
Dan mörku.  ,,Ég hélt er indi um 
reynslu mína af gos inu og sagði þá 
frá því þeg ar bær inn minn varð allt 
í einu að gengi leg ur fötl uð um.  Þeg-
ar ask an lá yfir öllu voru nefni leg ar 
eng ar hindr an ir, eng ar tröpp ur eða 
þrösk uld ar og því hægt að keyra 
um allt á hjóla stól.  Þetta vakti 
mikla at hygli og Politi ken fjall aði 
m.a. um mál ið. Seinna var hald inn 
fund ur hér heima og þá  bauð Sjálfs-
björg í Vest  manna eyj um Norð ur-
landa stjórn    inni til Vest manna eyja 
til að skoða að stæð ur. Við stopp uð-
um þarna dag stund. Mað ur inn minn 
hafði tek ið nokkr ar fjal ir frá ein um 
glugg an um á hús inu okk ar, rað að 
upp nokkrum dívön um til að sitja á, 
en hjóla stól ar gátu keyrt beint inn 
þar sem ann ars voru fimm tröpp ur. 
Þarna feng um við okk ur hress ingu 
sem við höfð um tek ið með okk ur.  
Þetta var afar sér stakt.“

Missti eig in mann inn

Hild ur og fjöl skylda henn ar flutti 
aft ur til Vest manna eyja tveim ur 

árum eft ir gos ið. ,,Ég byrj aði að 
kenna við barna skól ann ásamt því 
að sinna for mennsku í Sjálfs björg 
Fé lag ið gekk mjög vel og margt 
skemmti legt í gangi.

Árið 1981 ákvað ég hins veg ar 
að fara til Nor egs til frekara náms 
í hand mennt.  Mað ur inn minn fór 
á haustsíld veið ar fyr ir aust an.  Þar 
féll hann á milli báts og bryggju og 
drukkn  aði.  Börn in okk ar voru öll 
upp  kom in á þess um tíma og fyrsta 
barna barn ið okk ar fætt.  Við reynd-
um að halda útgerðinni gang andi en 

það gekk erf ið lega.  Hálfu ári eft ir 
að við misst um bát inn kom kvót-
inn.  Ég kom heim eft ir að Dan í el 
lést en fór svo aft ur til Nor egs og 
var þar í tvö ár.  Það var mér mik ið 
áfall að missa mann inn minn.  Þeg-
ar ég hef orð ið fyr ir svona áföll um 
þá ræðst ég svo lít ið á þau, ef svo 
má segja.  Síð an reyni ég að gera 
gott úr hlut un um. Það þýð ir ekk-
ert ann að.  Lífið heldur áfram og 
mað ur verð ur ein hvern veg inn að 
kom ast í gegn um erf ið leik ana.  Í 
Nor egi afl aði ég mér mennt un ar til 
að kenna á fram halds skóla stig inu 
og teikni kenn ar a rétt indi.“

Upp úr hjóla stóln um til að dansa

Hild ur seg ist hafa ver ið mjög slæm 
í baki er hún kom aft ur til Ís lands 
eft ir dvöl ina í Nor egi.  ,,Ég hafði 
ekki pass að nógu vel upp á heils una 
og hafði kom ið af stað lið um í bak-
inu sem áttu að vera fast ir.  Mér var 
mjög illt í bak inu, kval in í fót um 
og gat lít ið geng ið.  Ég fór í stóra 
að gerð árið 1983 og lá þá í sex mán-
uði á Grens ás deild. Ég út skrif að ist 
af Grens ási að nóttu til og fór beint 
á ráð stefnu í Finn landi á veg um 
Sjálfs bjarg ar og þurfti þá að vera í 
hjóla stól.  Í hófi sem þar var hald ið 
lang aði mig svo til að dansa. Ég 
stóð því upp úr hjóla stóln um, fann 
mér traust an herra og hóf dans inn.  
Það gekk allt sam an vel en fólk ið 
á staðn um missti hins veg ar and lit-
ið,“ seg ir Hild ur og hlær.

Hild ur hef ur far ið í nokkr ar að-
gerð ir til við bót ar.  ,,Þær hafa ver ið 
erf ið ar en mað ur venst því að finna 
til og lær ir að lifa með því.  Svona 
er þetta bara.  Ég geri sem minnst 
af því að taka inn verkja lyf, vegna 
þess að þá veit ég í raun ekki hver 
stað an er á bak inu.  Ég reyni að fara 
í sund og hef far ið á Heilsu stofnun 
í Hvera  gerði, mér finnst það gera 
mér gott.  Þeg ar krakk arn ir mín ir 
voru litl ir og ég var með verki, þá 
lagð ist ég oft bara á gólf ið og þau 
skriðu yfir mig og allt um kring.  
Allt hef ur þetta ein hvern veg inn 
geng ið.“
  
Datt úr sam loku rúmi

Hild ur hef ur þurft að dvelja drjúg-

,,Mað ur inn minn fór á 
haustsíld veið ar fyr ir aust-
an þar sem hann svo lenti 
á milli báts og bryggju og 
drukkn aði.  Börn in okk ar 
voru öll upp kom in á þess-
um tíma og fyrsta barna-
barn ið okk ar fætt.  Við 

reynd um að halda út gerð-
inni gang andi en það gekk 

erf ið  lega.  Hálfu ári eftir 
að við misstum bátinn 

kom kvótinn.“

Hildur á Bessastöðum árið 1983 í boði 
Vigdísar Finnbogadóttur, fyrrv. forseta.  
Myndin er ein af fáum sem tekn ar voru 

af Hildi í hjólastól.  Í bakgrunni sést 
Jóhann Pétur Sveinsson, fyrrverandi 

formaður Sjálfsbjargar landssambands-
ins.  Mynd/úr einkasafni.  
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an tíma á spít öl um um æv ina.  Hún 
seg ist al mennt hafa ágæta reynslu 
af spít ala dvöl, þrátt fyr ir að þær 
hafi stund um tek ið á taug arn ar.  
Hún hef ur þó sára reynslu eft ir eina 
að gerð ina. ,,Ég lá á Borg ar spít al an-
um, sem þá hét, og var í svoköll uðu 
sam loku rúmi.  Það var rúm sem 
not að var fyr ir sjúk linga sem gátu 
lít ið sem ekk ert hreyft sig.  Ég var 
bund in nið ur í rúm ið og mér snú ið 
tvisvar á dag.  Ein hverju sinni voru 
tvær starfs stúlk ur að snúa mér en 
gleymdu  að binda mig, þannig að 
ég datt beint á gólf ið.  Ég var ný bú-
in í að gerð og mátti ekk ert hreyfa 
mig, hvað þá að fá slæma fettu á 
bak ið.  Það blæddi mik ið úr skurð-
un um og lækn ir inn skyldi ekk ert í 
því.  Stelpu kján inn sem missti mig 
stóð þarna hjá hon um en sagði ekki 
orð.  Og ég eins og bjáni, þorði 
ekk ert að segja.  Mað ur er stund um 
ekki al veg í sam bandi eft ir svona 
að gerð, er í hálf gerðu sjokki. Ég 
ætl að ist til þess að stelp an segði frá 
því sem gerst hafði.  Hugs aði síð an 
með mér að hún fengi bágt fyr ir.  
Ég held ég hafi hrein lega ekki þor-
að að segja neitt.  Eft ir svona stóra 
að gerð líð ur manni svo lít ið eins og 
eft ir að hafa fætt barn, sund ur tætt ur 

Hildur í stofunni heima hjá sér í Hafnarfirðinum. Á bak við hana er prófstykkið 
hennar frá handmenntaskólanum í Noregi.  Það heitir Eldur og ís.  Mynd/kmh.  

inn an í sér og má við litlu.  En ég 
er viss um að eitt hvað skemmdist í 
bak inu á mér við þetta.“

Pen ing ar og hug sjón ir

Árið 1983 flutti Hild ur til Reykja-
vík ur þar sem hún tók þátt í starfi 

Sjálfs bjarg ar á höf uð borg ar svæð inu, 
var m.a. í stjórn og ýms um nefnd um.   
Hún byrj aði einnig að starfa aft ur 
á bað stofu Sjálfs bjarg ar heim il is ins.  
,,Ég upp lifði það mjög fljót lega að 
hér fyr ir sunn an var allt ann ar hugs un-
ar hátt ur en í Vest manna eyj um.  Hér 

Hildur hefur brenn-
andi áhuga á golfi.  
Hér er hún í einni 
af mörgum ferðum 
sínum til Taílands.  

Hildur kynnt-
ist golfíþróttinni í 
gegn um Frímann 
Gunnlaugsson, 

fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra 
Golfsambands 

Íslands.  Þau bjuggu 
saman í 16 ár, eða 
þar til hann lést úr 
krabbameini árið 
2002.  Mynd/úr 

einkasafni.

,,Ein hverju sinni voru 
tvær starfs stúlk ur að snúa 
mér en gleymdu  að binda 

mig, þannig að ég datt 
beint á gólf ið.  Ég var ný-

bú in í að gerð og mátti 
ekk ert hreyfa  mig, hvað 
þá að fá slæma fettu á 

bak ið.  Það blæddi mik ið 
úr skurð un um og lækn-
ir inn skyldi ekk ert í því.  
Stelpu kján inn sem missti 
mig stóð þarna hjá hon-

um en sagði ekki orð.  Og 
ég eins og bjáni, þorði 

ekkert að segja.“
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vildi fólk ekki gera neitt nema að fá 
borg að fyr ir það.  Í Eyj um vor um við 
að gera alla hluti í sjálf boða vinnu.  
Við höfð um gam an af því, lifð um og 
hrærð umst fyr ir Sjálfs björg.  Ég er 
þeirr ar skoð un ar að starf ið sem unn ið 
er úti á landi sé meira hug sjón ar starf 
held ur en það sem er í gangi í Reykja-
vík, það var alla vega þannig.  Eldra 
fólk ið sem enn er á lífi og er að vinna 
í þágu sam tak anna er að gera þetta 
af meiri hug sjón og finnst allt í lagi 
að vinna sjálf boða vinnu.  T.d. marg-
ar af þess um kon um úti á landi eru 
að baka, gera handa vinnu og margt 
fleira í fjár öfl un ar skyni. Þær eru ekk-
ert endi  lega að hugsa um að fá eitt-
hvað í stað inn.  Oft fer afar hljótt um 
þetta starf þeirra, því mið ur. 

Það er óhemju mik ið sem sam tök 
eins og Sjálfs björg þurfa að gera og 
hafa reynd ar áork að.  Við erum að 
ráða til okk ar fólk sem á að mark aðs-
setja okk ur, afla fjár fyr ir sam tök in 
o.fl. en síð an horf ir mað ur upp á það 
ár eft ir ár að lít ið sem ekk ert ger ist. 
Það finnst mér af skap lega sárt.  Ég 
er ekki ánægð með stöðu Sjálfs bjarg-
ar í dag, það þarf að setja meiri kraft 
í bar átt una. Mað ur hef ur lagt óhemju 
mik inn tíma og vinnu í þágu sam tak-
anna, tíma sem mað ur hef ur ver ið í 
burtu frá fjöl skyldu sinni.“

Eins og áður sagði var Hild ur 
sæmd gull merki Sjálfs bjarg ar árið 
2005 fyr ir störf sín í þágu Sjálfs-
bjarg ar.  ,,Ég var ósköp ánægð með 
það, þrátt fyr ir að ég hafi mína 
skoð un á svona merkj um.  Mér 
hef ur stund um fund ist sárt að horfa 
upp á það hverj ir hafa ver ið sæmd ir 
merki og hef lát ið þá skoð un mína 
í ljós.  Marg ir Sjálfs bjarg ar fé lag ar 
hafa lagt ansi mik ið á sig fyr ir sam-
tök in.  Því fólki á að sýna þakk læti 
en ekki þeim sem eru að vinna vinn-
una sína.“

Kynnt ist öðr um manni

Hild ur kynnt ist öðr um manni nokkr-
um árum eft ir lát manns ins síns. 
,,Ég fór út með vin konu minni og 
þá hitt um við tvo kunn ingja henn ar.  
Ann ar þeirra gaf sig á tal við mig.  
Ég ræddi lít il lega við hann og hugs-
aði síð an ekk ert meir um það. Næsta 
morg un hringdi hann eldsnemma í 

Hildur Jónsdóttir ásamt syni sínum, Jóni Hauki Daníelssyni (l.t.v.), barnabörnum 
og tengdadætrum.  Myndin er tekin á Skansinum í Vestmannaeyjum árið 2004.  Þá 

hittist fjölskyldan í Eyjum í tilefni af 100 ára afmælisári föður Hildar.  Hildur á 
samtals níu barnabörn.  Mynd/úr einkasafni. 

,,Ég upp lifði það mjög fljót-
lega að hér fyr ir sunn an var 
allt ann ar hugs un ar hátt ur 

en í Vest manna eyj um.  Hér 
vildi fólk ekki gera neitt 
nema að fá borg að fyr ir 

það.  Í Eyj um vor um við að 
gera alla hluti í sjálf boða-

vinnu.  Við höfð um gam an 
af því, lifð um og hrærð umst 

fyr ir Sjálfs björg.“

þessa vin konu mína og bað um síma-
núm er ið mitt.  Hann hringdi  svo í 
mig og bauð mér út að borða.  Ég 
þáði það og það end aði með því að 
við hóf um sam búð sem stóð yfir í 
sext án ár. Maðurinn hét Frí mann 
Gunn laugs son og var fram kvæmda-
stjóri Golf sam bands Ís lands.  Hann 
lést úr krabba árið 2002.  Það var 
erf ið ur tími eft ir að hann greind ist 
með krabba.  Hann kaus að eyða 
sínum síðustu dögum heima.  Við 
feng um að stoð frá Kar ít as-sam tök-
un um, sem eru sam tök sem að stoða 
krabba meins sjúka.  Ég gerði mér í 
raun ekki grein fyr ir því fyrr en eft ir 

að hann lést hversu mjög þetta gekk 
nærri mér.  Þeg ar hann var bú inn 
þá var ég líka búin.  En við átt um 
ynd is leg ár sam an, vor um mikl ir 
og góð ir fé lag ar og vin ir.  Hjá hon-
um kynnt ist ég golf í þrótt inni, sem 
ég féll al veg fyr ir.  Og ég svona 
bak veik gat spil að golf.  Við ferð uð-
umst út um all an heim og spil uð um 
golf.  Við fór um m.a. átta sinn um 
til Taílands, sem er para dís golfar-
ans.  Mér fannst golf ið gera mér 
af skap lega gott.  Ég tók þátt í öll um 
golf mót um sem ég komst í og hafði 
mjög gam an af þessu.  Ég hef ekki 
sagt mitt síð asta í golf inu.“

Hild ur kenndi fata hönn un í 
Mennta skól an um í Kópa vogi frá 
1986 þar til um síð ustu ára mót. 
,,Mér fannst of boðs lega gam an að 
kenna þar.  Það var  svo margt 
gert þar á með al kenn ara, far ið 
í skemmti leg ar ferð ir, t.d. upp á 
Vatna jök ul, til Græn lands, til Dan-
merk ur, Pól lands, í flúða sigl ing ar 
og fleira.  Ég tók alltaf þátt í öllu og 
það var mjög gam an.  Ég hef aldrei 
lát ið bak ið stoppa mig. Oft hef ég 
hins veg ar þurft að súpa seyð ið af 
því að hafa geng ið of nærri mér,“ 
seg ir Hild ur að lok um. 

Texti/Kristrún M. Heiðberg.
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Þökkum eftirtöld um fyrirtækjum veitt an stuðning

Reykjavík

Lands lag ehf, Skóla vörðu stíg 11
Lands lags arki tekt Mog en sen ehf, Víði hlíð 45
Lands sam band lög reglu manna, Grett is götu 89
Lang holts kirkja, Sól heim um 13
Lausn Hug bún að ur ehf, Krók hálsi 1
Lás hús ið ehf, Bílds höfða 16
LH - tækni ehf, Mörk inni 6
Lind in, krist ið út varp FM 102,9, Krók hálsi 4
Lista safn Hót el Holt ehf, Berg staða stræti 37
Lím tré Vír net ehf, Gylfa flöt 9
Lín an ehf, Suð ur lands braut 22
Ljósa bær ehf, Faxa feni 14
Lög fræði stofa Reykja vík ur ehf, Veg múla 2
Lög menn Fort is ehf, Lauga vegi 7
Lög reglu stjór inn í Reykja vík, Hverf is götu 115
Lönd un ehf, Kjal ar vogi 21
Mat fugl ehf, Völu teigi 2
Matth í as ehf, Vest ur fold 40
Mennta skól inn í Reykja vík, Lækj ar götu 7
Miða prent un ehf, Vagn höfða 7
Móa ehf, Box 9119
Móð ir Nátt úra ehf, Gufu nes vegi
Múr- og máln ing ar þjón ust an Höfn ehf, 
Rétt ar hálsi 2
Naut ica ehf, Hraun teigi 28
Net bók hald.is ehf, Suð ur lands braut 46
Neyt enda sam tök in, Síðu múla 13
NM ehf, Braut ar holti 10
NOW vítamín, Vest ur bergi 163
Ný herji hf, Borg ar túni 37
Nýi öku skól inn ehf, Kletta görð um 11
Nýja sendi bíla stöð in hf, Knarr ar vogi 2
Nýja teikni stof an ehf, Síðu múla 20
Odd geir Gylfa son, tann lækn ir, Síðu múla 28
Optim ar Iceland, Stang ar hyl 6
Ottó B. Arn ar ehf, Skip holt 17
Ósal ehf, Tang ar höfða 4
Parlog is hf  - Lyfja dreif ing ehf, Krók hálsi 14
Pípu lagna verk tak ar ehf, Lang holts vegi 109
Pjaxi ehf, Suð ur lands braut 6
Plús mark að ur inn, Há túni 18b
Pók us ehf, Grund ar hús um 48
Prent hús ið sf, prent smiðja, Skúla túni 6
Prent lausn ir ehf, Ár múla 15
Prent mót ehf, Vita stíg 3
Pökk un og flutn ing ar ehf, Smiðs höfða 1
Raf ey ehf, Hamra hlíð 33a
Rafha ehf, Suð ur lands braut 16
Raf miðl un ehf, Duggu vogi 2
Raf still ing ehf, Duggu vogi 23
Raf svið sf, Hauks hól um 9
Raf teikn ing hf, Suð ur lands braut 4
Raf tækni stof an hf, Grens ás vegi 3
Raf tækni þjón usta Trausta ehf, Síðu múla 1
Raf ur sf, Laug ar nes vegi 55
Raf virkja þjón ust an ehf, Goð heim um 19
Ragn ar Að al steinss & Sig ríð ur R Júl í usd 
Lög menn ehf, Klapp ar stíg 25-27
Rak ara stof an Dal braut ehf, Dal braut 1

Rann sókn ar þjón ust an Sýni ehf, Lyng hálsi 3
Rarik hf, Rauð ar ár stíg 10
Reikni stofa bank anna, Kalkofnsvegi 1
Rekstr ar verk tak ehf, Stór holti 1
Rendita ehf, Ár múla 1
Rikki Chan, veit inga sala, Kringl unni  og 
Smára torgi
Rolf Jo han sen & Co ehf, Skútu vogi 10a
Rúm fatalager inn hf, Skeif unni 13
Sag tækni ehf, Bæj ar flöt 8e
Sam skipta mið stöð heyrn ar lausra, 
Hús Sjó manna skóla Há teigs vegi
Sam tök um kvenna at hvarf,
Sax hóll ehf, Nóa túni 17
Scana ehf, Vest ur götu 53b
Selja kirkja, Haga seli 40
Sellóplast sf,Reykja vík, Fossa leyni 16
Set berg, bóka út gáfa, Freyju götu 14
Sig ur nes hf, Suð ur lands braut 30
SÍBS, Síðu múla 6
Sjó manna dags ráð, Laug ar ási Hrafn istu
Sjó vél ar ehf, Skútu vogi 6
Sjúkra þjálf un Önnu Katrín ar ehf, Hraun teigi 14
Skolp hreins un Ás geirs sf, Unu felli 13
Skúla son og Jóns son ehf, Skútu vogi 6
Slökkvi lið höf uð borg ar svæð is ins bs, 
Skóg ar hlíð 14
Smár inn ehf, Bílds höfða 14
Snyrti setr ið Dom us Med ica sími: 533-3100, 
Eg ils götu 3
Sól baðs stof an Smart ehf, Grens ás vegi
Spírall prent þjón usta ehf, Köll un ar kletts vegi 1
SR múr ehf, Hverafold 25
Stað al hús sf, Síðu múla 31
Stans verk ehf, Ham ars höfða 7
Still ing ehf, Klett hálsi 5
Stjörnu egg hf, Vallá Kjal ar nesi
Suzuki bíl ar hf, Skeif unni 17
Sveins bak arí, Arn ar bakka 4-6
Sökk ull ehf, Funa höfða 9
Sökk ull sf, Funa höfða 9
T. ARK Teikni stof an ehf, Braut ar holti 6
T.G.M. ráð gjöf, Ár múla 38
Talna könn un hf, Borg ar túni 23
Tann lækna stofa Björns þor valds son ar, 
Síðu múla 25
Tann lækna stofa Frið gerð ar Sam ú els dótt ur, Lauga-
vegi 163
Tann lækna stofa Guð rún ar Ólafs dótt ur, 
Snorra braut 29
Tann lækna stofa Tómas ar Ein ars son ar, 
Þang bakka 8
Tann smíða verk stæð ið ehf, Síðu múla 29
Teppa þjón usta E.I.G. ehf, Karfa vog ur 19
Tré smiðj an Jari ehf, Funa höfða 3
Trygg inga miðl un Ís lands ehf, Síðu múla 21
Trygg inga stofn un rík is ins, Lauga vegi 114
Tún þöku þjón ust an ehf, Reykási 43
Tölvar ehf, Síðu múla 1
Tölvu bók hald, Grens ás vegi 8
Tölvu skól inn þekk ing, Faxa feni 10

Út far ar stofa Kirkju garð anna ehf, Vest ur hlíð 2
Út fara þjón usta Rún ars Geir munds son ar, 
Fjarð ar ási 25
Úti vist og sport, Faxa feni 12
Út kall ehf, Vest ur hlíð 7
V.E.R. Skipa ráð gjöf ehf, Hverf is götu 76
Vagna smiðj an - Hús vagn ar ehf, Elds höfða 21
Vara hluta versl un in Kistu fell ehf, Braut ar holti 16
VBS fjár fest inga banki hf, Suð ur lands braut 18
Veið ar færa sal an Dím on, Tungu hálsi 8
Veit inga hús ið Við Tjörn ina, Templ ara sundi ehf
Verð bréfa skrán ing Ís lands hf, Lauga vegi 182
Verð list inn, Lauga nes vegi 74a
Verk fræði stofa Guð mund ar og Krist jáns hf, Lauga-
vegi 178
Verk fræði stof an Afl ehf, Bílds höfða 14
Verk fræði stof an Afl og Orka ehf, Hraun bergi 4
Verk fræði stof an Fjöl hönn un, Stór höfða 27
Verzl un ar manna fé lag Reykja vík ur, Kringl unni 7
Vest ur borg ehf, Ásvalla götu 19
Véla ver hf, Lág múla 7
Vél smiðj an Harka hf, Ham ars höfða 7
Við og Við sf, Gylfa flöt 3
Vina garð ur, Holta vegi 28
Vinnu mála stofn un, Hafn ar hús inu Tryggva götu 17
Víf il fell hf, Stuðla hálsi 1
Vín bar inn ehf, Kirkju torgi 4
VSÓ Ráð gjöf ehf, Borg ar túni 20
Vörð ur Ís lands trygg ing, Sætún 8
www.les.is, Ár múla 5
Ygg dras ill ehf, Skóla vörðu stíg 16
Yoga stöð in Heilsu bót, Síðu múla 15
Þ.G. verk tak ar ehf, Fossa leyni 16
Þorska dal ur ehf, Garð hús um 12
Þrif og þvott ur ehf, Reykja vík ur vegi 48
Þú um þig snyrti stofa s: 557-5959, 
Lóu hól um 2-6
Þýð inga þjón usta Boga Arn ars, Engja seli 43
Ög ur vík hf, Týs götu 1
ÖJ-Arn ar son ehf, Dal seli 35
Örn inn ehf, Skeif unni 11
Ör ygg is mið stöð Ís lands hf, Borg ar túni 31

Sel tjarn ar nes

Grótta bygg inga verk tak ar ehf, Lind ar braut 11
Jó hanna Ólafs dótt ir, Mela braut 17
Ljós mynda stúd íó  Pét urs Pét urs son ar, 
Aust ur strönd 8
Nes skip hf, Aust ur strönd 1
Prent smiðj an Nes ehf, Hrólfs skála vör 14
Pylsu sal an bæj ar ins beztu, Bolla görð um 11
S.Gunn ars son ehf, Mela braut 22
Sel tjarn ar nes kaup stað ur, Aust ur strönd 2
Sía -  Zeus, Aust ur strönd 4
Tann lækna stofa Jó hanns Gísla son ar ehf, 
Eiðis torgi 15
Úr an us ehf, Grænu mýri 24
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Frið rik Ár sæll er all ur.  Djúp ur 
sökn uð ur fyll ir hug ann.  Þau 
voru orð in mörg, ár sam vinnu 

og ein lægr ar vin áttu.
Árin þeg ar Sjálfs bjarg ar fé lög in 

voru stofn uð víðs veg ar um land ið 
og all ir fé lag arn ir lögð ust á eitt við 
að rétta hlut fatl aðs fólks í land inu.

Árin þeg ar fé lags heim ili Sjálfs-
bjarg ar risu eitt af öðru og Sjálfs-
bjarg ar hús ið í Reykja vík, horn steinn 
Sjálfs bjarg ar, lands sam bands fatl-
aðra varð að veru leika.

Árin þeg ar hug sjón in sat í fyr ir-
rúmi.

Frið rik Ár sæll var einn af frum herj-
um Sjálfs bjarg ar.  Hann var fjórði í 
röð inni af for mönn um Sjálfs bjarg ar 
á Suð ur nesj um, sem stofn að var 
árið 1961 und ir nafn inu Sjálfs björg, 
fé lag fatl aðra í Kefla vík.  For manns-
starf inu gegndi Frið rik sam fleytt til 

árs ins í ár.  Hann var frá fyrstu tíð 
einn af mátt ar stólp um sam tak anna 
og átti sæti í sam bands stjórn og 
fram kvæmda stjórn lands sam bands-
ins um ára bil.
,,Það er allt hægt,“ sagði Frið rik oft 
þeg ar ein hverj ar fram kvæmd ir bar 
á góma.

Það voru líka orð að sönnu þar 
sem hann átti í hlut, því auk þess að 
vera maka laus elju mað ur, lék allt í 
hönd un um á hon um.

Það mátti einu gilda hvort um 
pípu lagn ir eða aðr ar bygg inga fram-
væmd ir var að ræða, véla við gerð ir 
eða tré smíði ýmis kon ar, allt lá þetta 
opið fyr ir hon um.  Tækja kost átti 
hann góð an.

Frið rik naut á ung lings ár um sín-
um til sagn ar í tré skurði hjá Soff íu 
Stef áns dótt ur, Ei ríks son ar út skurð-
ar meist ara. Á grip um hans frá þeim 

tíma má glöggt sjá hand bragð þess 
sem kunni að beita út skurð ar járni.

Fé lag ið á Suð ur nesj um festi kaup 
á ágætu hús næði und ir fé lags heim-
il ið árið 1995.  Þar þurfti að sjálf-
sögðu mörgu að breyta og þau voru 
ófá hand tök in sem þeir fé lag arn ir, 
Frið rik og Jón Stígs son áttu þar.

Sjálfs bjarg ar fé lag ar hafa átt þar 
marg ar glað ar og góð ar stund ir auk 
þess sem hús ið hef ur nýst mörg um 
öðr um hóp um.

Frið rik Ár sæll stóð ekki einn í líf-
inu.  Eig in kona hans Ada El ísa bet, 
Lella, var hon um ómet an leg ur lífs-
föru naut ur.  Í hug um okk ar vin anna 
eru nöfn þeirra sam of in.

Það var gæfa Sjálfs bjarg ar að eiga 
menn eins og Frið rik Ár sæl inn an 
sinna vé banda.

Ólöf Rík arðs dótt ir. 

Frið rik Ár sæll Magn ús son
Fædd ur 23.8. 1929.  Dá inn 21. 5. 2006.

Minn ing
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Komdu og prófaðu – möguleikarnir munu
koma þér skemmtilega á óvart.

Persónuleg þjónusta og fagleg ráðgjöf
Opið 9-18 alla virka daga.

Lyftu þér
upp

Úrval af rafskutlum og hægindastólum með rafknúinni lyftu

• Lyftibúnaður sem auðveldar
þér að standa upp

• Einfaldar stillingar

• Falleg hönnun

• Fjölbreytt úrval

• Snúningssæti

• Mismunandi hraðastillingar

• Nota má jafnt innan- sem utandyra

• Einfaldar og öruggar

Við leggjum þér lið

Hjá okkur getur þú treyst á áratuga reynslu og þekkingu í fasteignaviðskiptum.

Ekki fædd í gær!
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,,Skamm ast mín fyr ir að vera 
Ís lend ing ur þeg ar far ið er svona 

með fatl að fólk“

,,Að mínu mati voru gerð mik il 
glappa skot þeg ar þjóð garð in um var 
kom ið á fyr ir 33 árum síð an.  Áður 
fyrr var þarna bænda veg ur, sem 
lá í gegn um Vest ur dal, Svína dal 
og suð ur fyr ir Hólmá, þar sem er 
fal leg asti stað ur inn. Með til komu 
þjóð garðs ins var veg in um hins veg-

Eins og kunn ugt er stend ur til að stækka þjóð garð inn 
við Jök ulsá á Fjöll um.  Marg ir eru ósátt ir við þessa ráða-
gerð og finnst ekki vel að henni stað ið.  Einn þeirra er 

Sig urð ur Gunn ars son, trillu sjó mað ur á Húsa vík, sem er m.a. 
ósátt ur við slæmt að gengi fatl aðra og eldri borg ara að þjóð-
garð in um.

ar lok að.  Nýr veg ur var lagð ur, en 
ekki við þjóð veg inn, held ur í raun 
utan við hann.  Þetta hef ur haft það 
í för með sér að síð an þjóð garð ur-
inn var stofn að ur hafa fatl að ir og 
gam alt fólk ekki get að not ið nátt-
úru feg urð ar inn ar sem þarna er.  Ég 
lít svo á að þessi gjörð sé brot á 65. 

grein stjórn ar skrár lýð veld is ins, þar 
sem seg ir að all ir skuli vera jafn ir 
fyr ir lög um og njóta mann rétt inda 
án til lits til kyn ferð is, trú ar bragða, 
skoð ana, þjóð ern is upp runa, kyn þátt-
ar, lit ar hátt ar, efna hags, ætt ern is og 
stöðu að öðru leyti.“

Að sögn Sig urð ur eru íbú ar á 
svæð inu, sér stak lega í sveit un um 
allra næst þjóð garð in um ósátt ir við 
stöðu mála.  ,,Nú eru þess ir sömu 
að il ar sem hafa með stjórn þjóð-
garðs ins að gera að búa til þjóð garð 
alla leið ofan frá Vatna jökli og nið-
ur með allri Jök ulsá. Og ekki nóg 
með það, held ur heimta þeir land af 
okk ur. Þeir fá það ekki.  Við erum 

Dettifoss.  Mynd/Sólveig M. Heiðberg.

- seg ir Sig urð ur Gunn ars son, trillusjómaður, sem vill sjá bætt að gengi fyr ir fatl aða.

Þjóð garð ur-
inn við 

Jök ulsá á 

Fjöll um
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nokk ur sem eig um þetta land sem 
um ræð ir.  Við erum hrein lega ekki 
til við ræðna við fólk um eitt né neitt 
þeg ar það kem ur svona fram við fatl-
aða og aldr aða.“

En hvers vegna er þetta Sig urði 
svona mik ið hjart ans mál?  ,,Vegna 
þess að það er ver ið að brjóta á fötl-
uðu fólki og með al ann ars á kon unni 
minni.  Hún er orð in göm ul og er 
ekki leng ur fær um að ganga um 
þetta svæði.  Það er and styggi legt 
hvern ig far ið er hér með fatl að fólk 
og til skamm ar fyr ir þjóð ina sem tal-
in er ein sú rík asta í heimi, að haga 
sér svona, eins og örg ustu bandít ar.  
Þetta máttu hafa allt eft ir mér,“ seg ir 
Sig urð ur og er heitt í hamsi. ,,Þetta 
er klárt lög brot.  Ég er bara ekki 
nógu fatl að ur sjálf ur til að höfða 
mál á hend ur þeim sem að þessu 
standa.  Hitt er ann að mál að við 
hjón in þekkj um þetta land bæði vel 
og þurf um ekki að ganga um það.  
Við eig um það bara í minn ing unni.  
En þetta er gjör sam lega fyr ir neð-
an all ar hell ur og mað ur á ekki að 
láta svona vinnu brögð óá tal in.  Ég 
skamm ast mín fyr ir að vera Ís lend-

Sigurður Gunnarsson.

,,Það er t.d. hægt að loka 
þessu með lykli og af henda 
síð an fötl uð um þeg ar þeir 
koma þang að á bíl.  Aðr ir 
geta far ið gang andi. Þetta 
mun kosta ýms ar fram-
kvæmd ir.  Hins veg ar er 

ekk ert gagn af því að hafa 
óspillta nátt úru sem eng-

inn má skoða, það er al veg 
út í hött.“

ing ar þeg ar far ið er svona með fatl-
að fólk, svo ein falt er það.“

Sig urð ur seg ir það hrein ar lín ur 
að land eig end ur muni ekki láta neitt 
land af hendi nema fötl uð um og 
öldruð um verði gert kleift að fara 
þar um.  ,,Um er að ræða nokkra 
metra frá ánni, en ef ég þekki þá 
rétt þá biðja þeir fyrst um þessa 
nokkra metra og síð an miklu mera.  
Við vilj um sjá gamla bænda veg inn 
byggð an upp.  Fatl að fólk þarf að 
hafa mögu leika á að sjá m.a. Detti-
foss að vest an og kom ast á bíl nið ur 
í Hljóða kletta.  Ég er ekki að tala um 
að þetta verði gert að gengi legt fyr ir 

all an al menn ing. Það er t.d. hægt að 
loka þessu með lykli og af henda síð-
an fötl uð um þeg ar þeir koma þang-
að á bíl.  Aðr ir geta far ið gang andi. 
Þetta mun kosta ýms ar fram kvæmd-
ir.  Hins veg ar er ekk ert gagn af því 
að hafa óspillta nátt úru sem eng inn 
má skoða, það er al veg út í hött,“ 
seg ir Sig urð ur að lok um.  

Texti/Kristrún M. Heiðberg.

Vilt þú fá ódýr ara elds neyti 
á bíl inn, en get ur ekki eða 
átt erfitt með að dæla sjálf-

ur?
Samkomulag er á milli Sjálfs-

bjargar og Skelj ung s hf. um að 
veita hreyfi höml uð um bif reiða-
eig end um, sem eru hand haf ar 
,,stæð iskorta,“ P-merk is fatl aðra, 
sjálfs af greiðslu af slátt af elds neyti 
í fullri þjón ustu á Shell stöðv un um 
um allt land. Af slætt in um er stjórn-
að á þann hátt að þeir sem hafa 
feng ið út hlut að stæð iskorti fatl-
aðra hjá sýslu manni eða lög reglu-
stjóra vegna hreyfi höml un ar geta 
sótt um Vild ar kort hjá Skelj ungi. 
Ljós rit af stæð iskort inu þarf að 
fylgja um sókn og verð ur þá sjálf-
virk ur afslátt ur af elds neyti skráð-
ur á kort ið hjá Skelj ungi. Um sókn-
ar eyðu blöð fyr ir Shell vild ar kort 

liggja  frammi á Shell stöðv un um 
og hægt er að senda um sókn ir í 
pósti til Skelj ungs hf eða leggja 
inn á næstu Shell stöð. Skelj ung-
ur hf send ir Vild ar kort ið heim til 
um sækj anda þeg ar um sókn hef ur 
ver ið sam þykkt. 

Hand haf ar stæð iskorta fatl aðra 
sem fram vísa Shell vild ar korti 
munu fá af greitt elds neyti á dæl-
um með fullri þjón ustu en á verði 
elds neyt is eins og er á sjálfs af-
greiðslu dæl um.  Þessi þjón usta er 
á Shell stöðv uð um milli kl. 7:30 
og 19:30. 

Ekki þarf að óska eft ir af slætt-
in um sér stak lega við af greiðslu á 
Shell stöð. Að auki fær ast vild ar-
punkt ar á við kom andi. Nán ari upp-
lýs ing ar um Vild ar kort Skelj ungs 
hf er að finna á vef fyr ir tæk is ins 
www.skelj ung ur.is

Ódýr ara bens ín - full þjón usta

Í vest ur álmu Sjálfs bjarg-
ar húss ins eru 36 eins- og 
tveggja- her bergja íbúð ir. 

Íbúð irn ar eru hann að ar með 
hlið sjón af þörf um hreyfi haml-
aðra. Um sækj end ur skulu að 
jafn aði vera 18 - 60 ára og vera 
sjálf bjarga um flest ar at hafn ir 
dag legs lífs en ein hvers kon ar 
hreyfi höml un er þó skil yrði fyr ir 
út hlut un. Íbú ar eiga þó yf ir leitt 
rétt á heim ils hjálp frá Reykja-
vík ur borg og/eða heima hjúkr un 
frá rík inu, allt eft ir að stæð um 
og fötl un hvers og eins. 

Sótt er um íbúð irn ar á sér-
stöku um sókn ar eyðu blaði sem 
fæst á skrif stofu lands sam-
bands ins. Lækn is vott orð þarf 
að fylgja um sókn um íbúð.

Leigu í búð ir

Sjálfsbjargarhúsið:
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Vog ar

V.P.véla verk stæði ehf, Iðn dal 6

Kópa vog ur

AL ARK arki tekt ar ehf, Dal vegi 18
Atl ants skip ehf, Vest ur vör 29
Á Guð munds son, Bæj ar lind 8-10
Baltik ehf, Smiðju vegi 14
Betri stund ir  - Lions sal ur inn Lund ur, 
Auð brekku 25
Bíla mark að ur inn, Smiðju vegi 46e
Bíla verk stæði Bubba sf, Skemmu vegi 18L
Bíla þjón ust an, Smiðju vegi 58
Bíla þvotta stöð in Löð ur ehf, Bæj ar lind 2
Bíl vog ur ehf, Auð brekku 17
Blikk form ehf, Smiðju vegi 52
Blikk smiðj an Vík ehf, Skemmu vegi 42
Blindra bóka safn Ís lands, Digra nes vegi 5
Bóka safn Kópa vogs, Hamra borg 6a
Brostu tann lækna stofa Páls, Hamra borg 5
Digra nes presta kall, Digra nes vegi 82
DK Hug bún að ur ehf, Hlíða smára 17
Ein ar Bein teins ehf dúk lagn inga meist ari, Gróf ar-
smára 8
ES raf verk tak ar ehf, Litla hjalla 1
Fé lags þjón usta Kópa vogs, Fann borg 4
Fjár fest inga miðl un Ís lands ehf, Hlíða smára 8
Fjöl virki ehf, Digra nes vegi 32
Glófi ehf, Auð brekka 21
Goddi ehf, Auð brekku 19
Gott kompaní Alu á Ís landi, Hlíð ar smára 11
Gólf þjón usta Ís lands ehf, Dal vegi 24
Gunn ar Örn - máln ing ar þjón usta, Hlíð ar hjalla 57
Gæða flutn ing ar ehf, Hvann hólma 12
Hag blikk ehf, Smiðju vegi 4c
Hár ný ehf, Ný býla vegi 28
Hell ur og garð ar ehf, Kjarr hólma 34
Hilm ar Bjarna son ehf,raf verk tak, Dal túni 1
Hug bún að ur hf, Engi hjalla 8
Ís lands spil sf, Smiðju vegi 11a
JÓ lagn ir sf, Aska lind 8
Kamb ur ehf, Geir landi v/Suð ur lands veg
KB Ráð gjöf, Hlíða smára 17
Klippt og skor ið hár snyrti stofa, Hamra borg 10
Kópa vogs bær, Fann borg 2
Kraft vél ar ehf, Dal vegi 6-8
Kríu nes ehf, Kríu nesi við Vatns enda
Lakk skemm an ehf, Skemmu vegi 30
Ljós vak inn ehf, Vest ur vör 30b
Lög manns stofa SS ehf, Hamra borg 10
Mark holt ehf, Há söl um 13
Mó bíl ar ehf, Grund ar hvarfi 18
Ný blóm ehf, Ný býla vegi 14
Reyn ir bak ari, Dal vegi 4
S. M. verk tak ar, Víði grund 19
Skipa sal an ehf, Hamra borg 1
Smur stöð in Stóra hjalla ehf, Stóra hjalla 2
Stál iðj an ehf, Smiðju vegi 5
Sölu turn inn Smári, Dals vegi 16c

Tann lækna stofa Páls Æv ars Páls son ar sf, Hamra-
borg 5
Timb ur og stál ehf, Smiðju vegi 11
Tón list ar skóli Kópa vogs, Hamra borg 6
Tré fag ehf, Ísa lind 4
Upp dæl ing ehf, Bakka braut 2
Vatns virkj ar ehf,  al menn pípu lögn og þjón usta, 
Háu lind 26

Kópavogur

Veg ur inn, Smiðju vegi 5
Verk fræði stofa Er lends Birg is son ar ehf, 
Bæja lind 4
Verk fræði stofa Snorra Ingi mars son ar ehf, Hamra-
borg 11
Verk fræði stof an Hamra borg sf, Hamra borg 10
Vél vang ur ehf, Ný býla vegi 22
www.mann val.is,
Ömmu bakst ur ehf, Kárs nes braut 96

Garða bær

Ár vík hf, Garða torgi 3
Ás geir Ein ars son ehf, Garða flöt 37
Bygg ing ehf, Lyng ási 14
Efn ir ehf, Vest ur hrauni 3
Eik ehf, Birki ási 21
End ur skoð un og ráð gjöf ehf, Garða torgi 7
Fag-val ehf, Smiðs búð 4
Garða bær, Garða torgi 7
Garða flug ehf, Holts búð 43
Hann yrða búð in sf, Garða torgi 7
Har ald ur Böðv ars son og co ehf, Birki hæð 1
Héð inn Schindler lyft ur hf, Lyng ási 8
Hús gögn ehf smíða stofa og við gerð ir, Gils búð 3
Ís lenska fé lag ið ehf, Suð ur hrauni 3
Kjarna vör ur hf, Mið hrauni 16
Loftorka Reykja vík hf, verk taki, Mið hrauni 10
Mar el hf, Aust ur hrauni 9
Nylon húð un ehf, Lyng ási 8
Upp fyll ing sf, Hofslundi 1
Vef ur ehf, heild versl un, Haga flöt 2
Verk hönn un - Tækni sal an ehf, Kirkju lundi 13

Hafn ar fjörð ur

Al fesca, Fornu búð um 5
Arm ar ehf vinnu lyft ur, Dals hrauni 3
Ás, fast eigna sala ehf, Fjarð ar götu 17
Batt er í ið ehf, Trönu hrauni 1
Bedco & Mathiesen ehf, Bæj ar hrauni 10
Berg steinn hf, Skútu hrauni 2a
Björt sf, hár greiðslu stofa, Bæj ar hrauni 2
Bygg inga fé lag ið Kamb ur ehf, Hóls hrauni 2
Bæj ar bak arí ehf, Bæj ar hrauni 2
Dala kof inn sf, Fjarð ar götu 13-15
Dverg hamr ar ehf, Lækj ar bergi 46
Ei rík ur og Ein ar Val ur hf, Breið vangi 4
Fín pússning ehf, Rauð hellu 13
FM-hús ehf, Bæj ar hrauni 8

Fók us-vel að merkja ehf, Vall ar byggð 8
Frí kirkju söfn uð ur inn í Hafn ar firði, Linn ets stíg 6
Gafl ar ar ehf Raf verk tak ar, Lóns braut 2
Garð yrkja ehf inn flutn ing ur -  www.gar dyrkj an.is, 
Hellu hrauni 4
Geymslu svæð ið ehf, Hraun görð um
Gull fari ehf, Vest ur holti 2
Hafn ar fjarð ar bær, Strand götu 6
Hár snyrti stof an Fag fólk ehf, Fjarð ar götu 19
Heið ar Jóns son, járn smíði, Skúta hrauni 9
Hlað bær-Colas hf, mal bik un ar stöð, Hring hellu 6
Hraun ham ar ehf, Bæj ar hrauni 10
Höfn öldr un ar mið stöð, Sól vangs vegi 1
Ís menn ehf, pípu lagn ir, Flata hrauni 5b
Kerfi ehf, Flata hrauni 5b
KINE ehf, Bæj ar hrauni 8
Knatt spyrnu fé lag ið Hauk ar, Ás völl um
Kross borg ehf, Stekkj ar hvammi 12
Neta gerð Jóns Hol bergs son ar ehf, 
Hjalla hrauni 11
Nýs ir hf, Flata hrauni 5a
Sjúkra þjálf ar inn ehf, Strand götu 75
Snitt vél in ehf, Klaust ur hvammi 18
Spennu breyt ar, Trönu hrauni 5
Stál skip ehf, Trönu hrauni 6
Steypu stál ehf, Dranga hrauni 4
Suð ur verk hf, Dranga hrauni 7
Tann lækna stofa Jóns Björg vins son ar, 
Reykja vík ur vegi 60
Tón list ar skóli Hafn ar fjarð ar, Strand götu 32
Tré smíða verk stæði Jóns Rafns ehf, 
Stapa hrauni 1
Út vík hf, Eyr ar tröð 7-9
VBS-verk fræði stofa ehf, Bæj ar hrauni 20
Verka lýðs fé lag ið Hlíf, Reykja vík ur vegi 64
Véla verk stæði Jó hanns Ólafs son ar ehf, 
Reykja vík ur vegi 70
Við hald og ný smíði ehf, Hellu hrauni 2

Bessa staða hrepp ur

Fersk fisk ur ehf, Bæj ar hrauni 8
Garða steinn ehf, Blika stíg 10

Kefla vík

Álasund ehf, Iða völl um 3d
Efna laug Suð ur nesja - BK-hreins un ehf, 
Iða völl um 11b
Fast eigna sal an Ás berg ehf, Hafn ar götu 27
Fisk búð in Sæ bær ehf, Bás vegi 7
Fjöl brauta skóli Suð ur nesja, Sunnu braut 36
Fjöl skyldu- og fé lags þjón usta Reykja nes bæj ar, Hafn-
ar götu 57
Frí stund-mynd banda leiga ehf, Faxa braut 27
Grá gás, prent smiðja, Smiðju völl um 6
Gæfu smið ur inn ehf, Heið ar vegi 6
Hlé vang ur, dval ar heim ili Kefla vík ur, Faxa braut 13
Jón F Sig urðs son, öku kenn ari, Lang holti 21
Mál verk sf, Skóla vegi 36
Nesraf ehf, Gróf in 18a
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Sig urð ur Björns son var ung-
ur mað ur þeg ar hann gekk 
til liðs við Sjálfs björg. Hann 

kynnt ist starfi sam tak anna fyr ir 25 
árum í gegn um fé lags störf þar sem 
ungt fólk úr ýms um átt um fann 
sam kennd í jafn rétt is bar áttu hreyfi-
haml aðra og mynd aði ævi löng vin-
áttu bönd. Sig urð ur var yf ir veg að ur 
og skarp greind ur fé lagi, sem not aði 
kímni gáf una óspart í dags ins önn. 
Hann átti sam leið með fjöl mörg um 
Sjálfs bjarg ar fé lög um og öðr um í 
ótal stjórn um og nefnd um á veg um 
sam tak anna og í for ystu sveit Sjálfs-
bjarg ar svo ekki sé minnst á öll 
ferða lög in inn an lands og utan, bæði 
skemmti ferð ir og ferð ir tengd ar fé-
lags mál um og fund um. Þá var fjör ið 
mik ið. Eng inn var eins vel lið inn inn-
an raða Sjálfs bjarg ar og óum deild ur 
eins og Sig urð ur. Þeg ar kos ið var 
um menn til þátt töku í fé lags starf inu 
skip aði hann efstu sæt in og náði að 
sam eina ólíka hópa og sjón ar mið. 
Hann flutti mál sitt æs inga laust, 
en af mik illi skarp skyggni og skyn-
semi. Í fé laga hópn um bjuggu fáir 
yfir eins góðu minni og hann og á 
það treystu sam starfs menn og fé lag-
ar. Þetta kom sér m.a. vel á ferða lög-
um þeg ar rifja þurfti upp leið ir, staði 
og stund ir. Sig urð ur bjó við mikla 
hreyfi höml un og not aði hjóla stól, 
fyrst hand knú inn og síð ar raf knú-
inn. Þetta aftr aði Sig urði þó ekki frá 
því að stunda fulla vinnu auk mjög 
mik ill ar þátt töku í fé lags starfi, hvort 
sem það var skák og bridge eða dóm-

ari hjá Íþrótta fé lagi fatl aðra. Hann 
var því fyr ir mynd alls þess, sem 
Sjálfs björg vill standa fyr ir; ein stak-
ling ur sem tek ur full an þátt í sam fé-
lag inu þrátt fyr ir þær hindr an ir sem 
þetta sama sam fé lag set ur fötl uð um. 
Sjálfs bjarg ar fé lög um er efst í huga 
að halda bar átt unni fyr ir rétt ind um 

Gegndi marg hátt uð um trún að ar störf um fyr ir Sjálfs björg fé lag fatl aðra á höf uð borg-
ar svæð inu frá 1982.  Var for mað ur fé lags ins frá 1991 til 1993.
Var full trúi á þing um Sjálfs bjarg ar lands sam bands fatl aðra, 1986, 1988, 1990, 
1992, 1994, 1996, 2004 og 2006.  
Í sam bands stjórn Sjálfs bjarg ar lands sam bands fatl aðra 1992-94. 
Í fram kvæmda stjórn Sjálfs bjarg ar lsf. sem gjald keri 1994-6 og sem rit ari 1996-8.
Í stjórn Sjálfs bjarg ar heim il is ins frá 1992 til 1998.
Einn stofn fé laga Íþrótta fé lags fatl aðra í Reykja vík. 
Einn af að al hvata mönn um og stofn fé lagi í Hala leik hópn um 2002
Í stjórn Íþrótta sam bands fatl aðra 1990-96.
Í full trúa ráði Ör yrkja banda lags Ís lands 1986-8, 1996-2000
Í starfs nefnd Sjálfs bjarg ar lsf. um ferli mál 1984-8
Í æsku lýðs nefnd Sjálfs bjarg ar 1988-1994
Í hús nefnd Sjálfs bjarg ar húss ins 1988-90 og 1992-96
Í stjórn Hjálp ar liðs Sjálfs bjarg ar lsf. 1998-2002
Í stjórn Minn ing ar sjóðs Jó hanns Pét urs Sveins son ar 2000-2006
Einn af stofn end um skák klúbbs Sjálfs bjarg ar
Tók þátt í starfi Bridge deild ar Sjálfs bjarg ar
Ís lands meist ari í sitj andi flokki hreyfi haml aðra í Boccia 1979-1986.
Starfs mað ur á skrif stofu Sjálfs bjarg ar heim il is ins frá 6. sept em ber 1982 og launa full-
trúi á sama stað frá 1984 til dán ar dags.  Um sjón með heima síðu Sjálfs bjarg ar heim-
il is ins og ráð gjöf og kennsla í tölvu mál um í þjón ustu mið stöð Sjálfs bjarg ar heim il-
is ins frá 2004.

Störf, fé lags mála þátt taka og íþrótta afrek 
Sig urð ar Björns son ar.

fatl aðra áfram. Við kveðj um góð an 
vin og fé laga og fær um eig in konu 
hans Krist ínu Bjarna dótt ur og syni, 
Atla, sam úð ar kveðj ur.

Ragn ar Gunn ar þór halls son
for mað ur Sjálfs bjarg ar, lands sam-

bands fatl aðra.

Sigurður Björnsson
Fædd ur 30. apríl 1961 - lést 1. júní 2006.

Minn ing
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Keflavík

Plast gerð Suð ur nesja ehf, Fram nes vegi 21
Raf iðn ehf, Vík ur braut 1
Ráin, veit inga sala, Hafn ar götu 19
Reykja nes bær, Tjarn ar götu 12
Sjúkra þjálf un Suð ur nesja, Hafn ar götu 15
Sjúkra þjálf un ar stöð in Átak ehf, Að al götu 10
Skipt ing ehf, Gróf inni 19
Snyrti stof an Dana, Hafn ar götu 41
Spari sjóð ur inn í Kefla vík, Tjarn ar götu 12-14
Tann lækna stofa Ein ars Magn ús son ar, 
Skóla vegi 10
Teppa hreins un Suð ur nesja, Iða völl um 3
Út gerð ar fé lag ið Jói Blakk, Há teigi 13
Varma mót  ehf, Fram nes vegi 19
Verka lýðs- og sjó manna fé lag Kefla vík ur og 
ná grenn is, Hafn ar götu 80
Versl un ar manna fé lag Suð ur nesja, 
Vatns nes vegi 14
www.ork.is, Frí stund ar og heils árs hús

Kefla vík ur flug völl ur

Fagræst ing sf, Leifs stöð
Suð ur flug ehf, Kefla vík ur flug velli

Grinda vík

Grind in ehf, tré smiðja, Hafn ar götu 9a
Guð mund ur L Páls son, tann lækn ir, Vík ur braut 62
Gunn ar Vil bergs son, Vík ur braut 46
Sel háls ehf, Ása braut 12
Stakka vík ehf, Bakka lág 15b
TG raf ehf, Hafn ar götu 20
Þor björn hf, Hafn ar götu 12

Sand gerði

Kven fé lag ið Hvöt, Norð ur koti

Garð ur

Bóka safn Gerða hrepps, Garð braut 90
Sveit ar fé lag ið Garð ur, Mel braut 3

Njarð vík

Ás mund ur Sig urðs son, vél smiðja, Grænás 2
ESSE ehf, Stekkj ar götu  51
Fitja vík ehf, Fitj um
Hita veita Suð ur nesja, Brekku stíg 36
Verk fræði stofa Njarð vík ur, Brekku stíg 39

Mos fells bær

Bygg ing ar fé lag ið Baula ehf, Ark ar holti 19
Dals bú ehf, Helga dal
Garð yrkju stöð in Gró andi, Grá stein um
Gler tækni ehf, Völu teigi 21
Glugg ar & Klæðn ing ehf, Völu teig ur 21

Gylfi Guð jóns son, öku kenn ari, sími 6960042, 
Trölla teig 20
Ís fugl ehf, Reykja vegi 36
Nonni litli ehf, þver holt 8
Rétt inga verk stæði Jóns B. ehf, Flugu mýri 2

Mosfellsbær

Skála túns heim il ið,
Umbi sf, kvik mynda fé lag,
Varm ár skóli,
Vél smiðj an Orri ehf, Flugu mýri 10
VGH-Mos fells bæ ehf, Flugu mýri 36
Þilj ur ehf, út gerð ar fé lag, Reykja byggð 5

Akra nes

Bif reiða stöð þórð ar þ þórð ar son ar, Dal braut 6
Bílás ehf, þjóð braut 1
Bíl ver, bíla verk stæði ehf, Ak urs braut 13
Bjarg ehf,versl un, Still holti 14
Braut in ehf, Dal braut 16
Byggða safn Akra ness, Görð um
Fast eigna sal an Há kot, Kirkju braut 28
Glugga og Gler höll in ehf, Æg is braut 30
Íþrótta banda lag Akra ness, Jað ar bökk um
Jón þor steins son ehf, Kal manns völl um 6
Moz art ehf, Skaga braut 31
Run ólf ur Hall freðs son ehf, Króka túni 9
Sjón gler ið ehf, Skóla braut 25
Sjúkra þjálf un Ge orgs Jan us son ar, 
Kirkju braut 28
Smell inn hf, Höfða seli 2
Smur stöð Akra ness sf, Smiðju völl um 2
Stafna á milli ehf, Kirkju braut 56
Straum nes ehf, raf verk tak ar, Króka túni 22-24
Versl un in Nína, Kirkju braut 4
Vél smiðja Ólafs R Guð jóns son ar ehf, 
Smiðju völl um 6
Vign ir G. Jóns son hf, Smiðju völl um 4

Borg ar nes

Borg ar byggð, Borg ar braut 14
Bók halds- og tölvu þjón ust an sf, 
Böðv ars götu 11
Dval ar heim ili aldr aðra Borg ar nesi, 
Borg ar braut 65
Fé lags bú ið Mó fells stöð um sf, Mó fells stöð um
Jörvi hf, vinnu vél ar, Hvann eyri
Með ferð ar heim il ið Blær, Hvít ár bakka
Safna hús Borg ar fjarð ar, Bjarn ar braut 4-6
Skorra dals hrepp ur, Grund
SÓ Hús bygg ing ar sf, Litlu Brekku
Spari sjóð ur Mýra sýslu, Digra nes götu 2
Véla verk stæði Krist jáns ehf, Brák ar braut 20

Reyk holt

Garð yrkju stöð in Varma landi, Reyk holts dal

Stykk is hólm ur

Ásklif ehf, Hjalla tanga 6
Dekk og smur ehf, Nes vegi 5
Heima horn ið ehf, Borg ar braut 1
Mál flutn ings stofa Snæ fells ness ehf, Að al götu 2
Narf eyri ehf, Ásklifi 10
Rauði kross Ís lands Stykk is hólms deild, 
Sunda bakka 1
Sæ fell ehf, Hafn ar götu 9
Tind ur ehf, Hjalla tanga 10

Grund ar fjörð ur

Berg - vél smiðja ehf, Ár túni 4
Hamr ar versl un ehf, Nes vegi 5
Hauka berg, Hamra hlíð 1
Hjálm ar ehf, Hamra hlíð 1
Ragn ar og Ás geir ehf, Sól völl um 7

Snæ fells bær

Hót el Ólafs vík sími: 436-1650, Ólafs braut 20
KG Fisk verk un ehf, Hafn ar götu 6
Lita búð in ehf, Ólafs braut 55
Sjáv ar iðj an Rifi hf, Hafn ar götu 8
Stein unn ehf, Banka stræti 3
Þor geir Árna son ehf, Háarifi 27
Þor steinn SH 145,

Búð ar dal ur

Dala byggð, Mið braut 11

Króks fjarð ar nes

Bjark ar lund ur - Gist ing - Veit ing ar - versl un,
Stein ver sf, Reyk hól um, Reyk hóla hreppi

Ísa fjörð ur

Bæj ar- og hér aðs bóka safn Ísa fjarð ar, Eyr ar túni
Djúp-Ís ehf, Sindra götu 6
Ferða þjón usta Mar grét ar og Guðna ehf, 
Sindra götu 3
Ferða þjón ust an í Hey dal, Mjó a firði
Fræðslu mið stöð Vest fjarða, Suð ur götu 12
Heið ar fell ehf, Ás geirs götu 3
Ísa fjarð ar bær, Hafn ar stræti 1
Ís inn ehf, Sindra götu 13b
Jón og Gunna ehf, Aust ur vegi 2
Kjöl ur ehf, Urð ar vegi 37
Lög sýn ehf, Að al stræti 24
Netheim ar ehf, Að al stræti 18
Orku bú Vest fjarða hf, Stakka nesi 1
Skó versl un Leós ehf, Hafn ar stræti 5

Bol ung ar vík

Brún ehf, Mó holti 6
Djúp m ar ehf, Völu steins stræti 4
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Sjálfsbjörg á Vopna firði:

Vinnu stofa fyr ir fatl aða og aldr aða

Jóns ver ses (sjálfs eign ar stofn-
un) var stofn að 2004 og hóf 
starf semi form lega 13. febr ú ar 

2005. Stofn að il ar voru Sjálfs bjarg ar-
fé lag ið á Vopna firði og Fé lag eldri 
borg ara á Vopna firði og Bakka firði, 
með góð um stuðn ingi Vopna fjarð ar-
hrepps, Fram kvæmda sjóðs fatl aðra 
og Fram kvæmda sjóðs aldr aðra. 

Hug mynd in að baki fyr ir tæk inu er 
að skapa vinnu stað fyr ir fatl aða og 
aðra sem eiga und ir högg að sækja á 
vinnu mark aðn um.  For saga stofn un-
ar vinnu stof unn ar er með þeim hætti 
að Jón þor geirs son og kona hans, 
Jón ína Björg vins dótt ir, frá Skóg um 
I í Vopna firði, höfðu í árarað ir rek ið 
fyr ir tæki þar sem þau fram leiddu 
vind poka, flögg, reið tygi og  fleiri 
leð ur vör ur við góð an orðstír.  Þar eð 
þau hjón in voru kom in nokk uð við 
ald ur hugð ust þau ann að hvort selja 
rekst ur sinn eða leggja hann nið ur.
Þeg ar hug mynd in að vinnu stof unni 
fædd ist hjá Skóga hjón um ákv-
áðu þau að leggja rekst ur sinn inn í 
hana og rekstr in um fund inn stað ur á 
Vopna firði; vinnu stofu þar sem rek ið 
væri fram leiðslu fyr ir tæki/verk þjálf-
un ar stöð fyr ir fatl aða og aldr aða.  

Með fram lagi hjón anna í Skóg um 
varð til tæki færi til að gang setja 
vinnu stofu fyr ir fatl aða/ör yrkja/aldr-
aða. Eft ir að hafa kann að nokkra 
mögu leika varð andi hús næði var 
ákveð ið að festa kaup á um það bil 
190 m2 hús næði á neðri hæð stjórn-
sýslu húss ins að  Hamra hlíð 15  á 
Vopna firði.  Þar hófst starf semi fyr ir-
tæk is ins eins og áður seg ir 13. febr-
ú ar 2005 eft ir gagn ger ar end ur bæt ur 

og breyt ing ar á hús næð inu. Stof an 
er ágæt lega tækj um búin og að staða 
öll til fyr ir mynd ar. Með al þeirra 
sem lögðu hönd á plóg við bún-
að stof unn ar má nefna Vopna fjarð-
ar hrepp, Kiwanis klúbb inn Öskju, 
Lands bank ann og Öss ur hf.
Fram leiðslu vör ur stofn un ar inn ar 
eru, auk þess sem þau hjón höfðu 
unn ið, skó pok ar fyr ir Öss ur hf. og 
inn leggs hæl ar einnig fyr ir Öss ur. 
Þá veit ir stof an ým is kon ar við gerð-
ar þjón ustu á segl um og yf ir breiðsl-
um jafn framt fram leiðslu slíkra, 
svo sem eins og yf ir breiðsl ur fyr ir 
gúmmí báta, felli hýsi og tjald vagna. 
Við gerð ir og ný smíði á reið tygj um 
hef ur ver ið vax andi þátt ur í rekstri 
stof unn ar. 

Upp haf lega var gert ráð fyr ir að 
stof an starf aði hálf an dag inn níu 
mán uði á ári, frá sept em ber til maí-
loka en þó hef ur orð ið að spila það 
eft ir verk efna stöðu á hverj um tíma. 
Þannig var starf að af mikl um krafti 
fram í júlí á þessu ári.

Um ára mót in 2004 - 2005 var 
ráð inn starfs mað ur í hálft starf sem 
fram leiðslu stjóri og er dag leg ur 
rekst ur á hans könnu. Fyrsta árið, 
2005, komust 13 að il ar á launa skrá 
sem eitt útaf fyr ir sig sann ar þörf-
ina. Stof an nýt ur rekstr ar styrks eft ir 
samn ingi við Svæð is skrif stofu um 
mál efni fatl aðra á Aust ur landi.

Texti/Ólafur Valgeirsson.

Hjónin Jón þorgeirsson og Jónína Björgvinsdóttir frá Skógum. Með fram lagi þeirra varð til tæki-
færi til að gang setja vinnu stofu fyr ir fatl aða, ör yrkja og aldr aða.  Mynd/Ólafur Valgeirsson.
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Nýtt hús næði og vinnu að staða

Fjöl menni var á opnu húsi sem 
Sjálfs bjarg ar fé lag ið var með í til efni 
vígslu hús næð is ins. Val ey Jón as dótt-
ir, fyrr ver andi for mað ur fé lags ins, 
bauð gesti vel koma og flutti ávarp. 
Þar kom fram að dag vist Sjálfs bjarg-
ar hef ur ver ið starf rækt í fimm ár, 
að Vetr ar braut 4, þar sem orð ið var 
allt of þröngt um starf sem ina.  Hún 
sagði að sl. haust hefðu fimm kon ur 

þröngt á þingi. Myndin er tekin í gamla félagsheimilinu eftir vel heppnaðan pönnu-
kökubakstur.  Frá vinstri Valey Jónasdóttir, Fanney Sigurðardóttir, Birgitta Pálsdóttir, 

Kolbrún Símonardóttir, Gréta Stefánsdóttir, Stella Einarsdóttir, Alma Birgis, Björg 
Einarsdóttir og Hildur Una Óðinsdóttir.  Myndir/Steingrímur Kristinsson.  

far ið á nám skeið til Ak ur eyr ar í gler-
gerð og kom ið til baka full ar löng un-
ar í áfram hald andi vinnslu á mun um 
úr gleri. ,,Nú voru góð ráð dýr, ef 
við keypt um gler ofn kæm ist hann 
ekki fyr ir í hús næði okk ar og eng in 
að staða fyr ir fólk að vinna gler ið. 
Við sótt um um leyfi til að stækka 
hús næð ið og feng um það, en við 
sáum ótal an marka á fram kvæmd un-

um. Það vant aði sár lega bíla stæði, 
svo þyrfti að tví skipta hópn um í 
hús næð inu. Það var þá sem gjald-
ker inn okk ar, hún Gréta, kom með 
þá snjöllu hug mynd að at huga með 
að skipta um hús. Hún benti okk ur 
á þetta hús næði, Lækja götu 2, og 
var strax haf ist handa um að tala við 
Ólaf spari sjóðs stjóra sem tók ,,alls 
ekki illa í mál ið.“  Eft ir nokkra daga 

For kólfar í elsta Sjálfs bjarg ar fé lag inu á Ís landi, sem stofn-
að var á Siglu firði 1958, láta ekki deig ann síga. Föstu-
dag inn 3. mars sl. flutti fé lag ið í nýtt hús næði í bæn-

um, Lækj ar götu 2, þar sem Versl un ar fé lag Siglu fjarð ar var 
áður til húsa. Sjálfs bjarg ar fé lag ar hafa gert mikl ar breyt ing ar 
á hús næð inu og er það mjög rúm gott og hent ar starf sem inni 
vel. Dag vist, fyr ir fatl aða og ófatl aða, er opin frá kl. 13-17 
dag lega.  Að sókn er tals verð og vinn an og fé lag s kap ur inn 
fast ur punkt ur hjá mörg um.  Um er að ræða stór an og góð an 
vinnu sal og að stöðu fyr ir brennslu ofna, bæði gler- og  ker am-
ik. Í syðri end an um er svo ver ið að inn rétta þriggja her bergja 
íbúð sem leigð verð ur út.

Sjálfsbjörg á 

Siglufirði

Valey Jónasdóttir, fyrrverandi 
formaður Sjálfsbjargar,á Siglufirði, 

ávarpar gesti.
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var sam þykkt að ganga að samn ingi 
með fyr ir vara.  Um ára mót gengu 
skipt in í gildi og haf ist var handa.  
Við hefð um aldrei far ið út í þetta 
æv in týri ef ekki hefði leg ið fyr ir 
lof orð um að stoð og vinnu fram lag. 
Sjálf boða lið arn ir okk ar, eða ,,hjóna-
klúbb ur inn,“ eins og ég kalla hóp inn 
stund um, hef ur unn ið á löng um vökt-
um um helg ar sem á virk um dög um 
oft fram á kvöld. Það er ómet an legt 
að eiga svona gott fólk að og þeim 
ber að þakka sér stak lega fyr ir óeig in-
gjarnt starf í þágu fé lags ins okk ar.

Okk ur hafa einnig borist gjaf ir frá 
fé lög um og velunn ur um sem hafa 
gert okk ur þetta kleift og vil ég nota 
tæki fær ið og þakka fyr ir þær. Að 
lok um vil ég biðja al góð an guð að 
blessa þetta fé lags heim ili og allt það 
starf sem unn ið verð ur hér,“ sagði 
Val ey Jón as dótt ir.

Starf semi Sjálfs bjarg ar á Siglu firði 
hef ur auk ist og dafn að með til komu 
nýs hús næð is.  Um þrjú þús und gest-

Hér sést vel hversu rúmgóður nýi salurinn. Ekki vantaði veitingarnar við vígsluna.  
Starf semi Sjálfs bjarg ar á Siglu firði hef ur auk ist og dafn að með til komu nýs hús-

næð is.  Um þrjú þús und gest ir hafa kom ið í heim sókn eft ir flutn ing inn, bæði til að 
vinna og líta inn og spjalla.  

ir hafa kom ið í heim sókn eft ir flutn-
ing inn, bæði til að vinna og líta inn 
og spjalla.  Þá hafa ferða menn kom ið 
og unn ið minja gripi til að fara með 

heim. Vetr ar starf ið er að hefj ast af 
full um krafti og lof ar góðu.  Sem-
sagt, lif andi og skemmti legt starf í 
gangi hjá Sjálfs björg á Siglu firði. 

Ný-ung:

Ung liða hreyf ing Sjálfs bjarg ar

Ný-ung er ung liða hreyf ing 
Sjálfs bjarg ar lsf. Hreyf-
ing in er opin bæði heyfi-

höml uð um og ófötl uð um á aldr-
in um 18 - 30 ára sem hafa áhuga 
á mál efn um ungs hreyfi haml aðs 
fólks. 

Mark mið hreyf ing ar inn ar er að 
vekja at hygli á því að í þjóð fél-
ag inu er hóp ur ungs hreyfi haml-
aðs fólks. Ný-ung bein ir sjón um 
sín um að hverju því sem snert ir 
þenn an hóp, bæði já kvæðu og nei-
kvæðu. Þau verk efni sem hreyf-
ing in tek ur sér fyr ir hend ur eiga 
iðu lega upp haf sitt í ein hverju 
sem snert ir með lima hóp inn per-
sónu lega. Verk efn in taka síð an 
á sig stærri mynd og af rakst ur 
þeirra nýt ist mun fleir um en þeim 
hópi sem virk ur er í Ný-ung. 
Já kvæðni, bjart sýni og húmor eru 

sterk ustu vopn in sem Ný-ung á og 
eru þau óspart not uð í hin um ýmsu 
verk efn um. Ný-ung er mjög opin 
fyr ir öllu sam starfi. Hvers kon ar sam-
starf er af hinu já kvæða, bæði inn an 
lands og utan.

Hreyf ing in held ur úti heima síðu 
www.ny-ung.is og þar má finna 
ýms ar upp lýs ing ar. Einnig er þar að 

finna spjall rás ir sem allri geta tek-
ið þátt í.  Fund ir eru haldn ir reglu-
lega kl. 20 á sunnu dags kvöld um 
til skipt is á lofti Hins Húss ins og 
afslöp puð kaffi húsa eða skemmti-
kvöld. 

Ný-ung.

Meðlimir Ný-ungar.
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Bolungarvík

Fisk mark að ur Bol ung ar vík ur og Suð ur eyr ar ehf, 
Hafn ar götu 12
Glað ur ehf, Trað ar stíg 1
Jak ob Val geir ehf, Grund ar stíg 5
Máln ing arlager inn sf, Heið ar brún 1
Sér leyf is ferð ir Bol ung ar vík - Ísa fjörð ur, 
Völu steins stræti 22
Spari sjóð ur Bol ung ar vík ur, Að al stræti 14

Súða vík

Súða vík ur höfn, Grund ar stræti 3

Flat eyri

Fisk mark að ur Flat eyr ar ehf, Hafn ar bakka

Pat reks fjörð ur

Oddi hf, fisk verk un, Eyr ar götu 1
Vestri hf -  Oddi, Eyr ar götu
Vest ur byggð, Að al stræti 63
Vöru af greiðsl an Pat reks firði ehf, Hafn ar svæði

Tálkna fjörð ur

Allt í járn um ehf, Móa túni 6
Eik hf, tré smiðja, Strand götu 37
Mið vík ehf, Tún götu 44
Tálkna fjarð ar hrepp ur, Mið túni 1

Bíldu dal ur

Lás ehf, Hafn ar braut 10

Þing eyri

Braut in sf, Ket ils eyri
Teng ill, raf verk taki, Sjáv ar götu 14

Stað ur

All inn, Gránu fé lags götu 10
Stað ar skáli ehf, Stað Hrúta firði
Verka lýðs fé lag Hrút firð inga, Borð eyri

Kjör vog ur

Hót el Djúpa vík ehf, Ár nes hreppi

Norð ur fjörð ur

Ár nes hrepp ur, Norð ur firði

Hvamms tangi

Eg ill Gunn laugs son, dýra lækn ir, 
Hvamms tanga braut 26
For svar ehf, Höfða braut 6

Heil brigð is stofn un in Hvamms tanga, 
Spít ala stíg 1
Skrúð vang ur ehf, Gils bakka 5
Stýri hóp ur um for varn ir Húna þing vestra, 
Klapp ar stíg 4

Blöndu ós

Heil brigð is stofn un in Blöndu ósi, Flúða bakka 2
Létti tækni ehf, Efstu braut 2
Sam staða, skrif stofa verka lýðs fé laga, þver holti 1

Skaga strönd

Kven fé lag ið Hekla,
Sæ borg, dval ar heim ili aldr aðra, Æg is grund 14
Tré smiðja Helga Gunn ars son ar ehf, 
Mána braut 2

Sauð ár krók ur

Bók halds þjón usta KOM ehf, Víði hlíð 10
Fisk - Seafood hf, Eyr ar vegi 18
Frið rik Jóns son ehf, Borg ar röst 8
Gisti heim il ið 550 ehf, Kirkju torgi 3
Kaup fé lag Skag firð inga, Ár torgi 1
Skinna stöð in hf, Syðri-Ing veld ar stöð um
Sveit ar fé lag ið Skaga fjörð ur, Faxa torgi 1
Verk fræði stof an Stoð ehf, Að al götu 21
Vöru miðl un ehf, Eyr ar veg ur 21

Varma hlíð

Akra hrepp ur Skaga firði,
Lamb eyri ehf, Lamb eyri

Fljót

Kven fé lag ið Fram tíð in, Ökrum

Siglu fjörð ur

Berg hf, bygg inga fé lag, Norð ur götu 16
Dúf an SI 130,
Heil brigð is stofn un in Siglu firði, Hvann eyr ar braut 
37-39
SR-Véla verk stæði hf, Vetr ar braut 12

Ak ur eyri

Augn lækna stofa Ragn ars Sig urðs son ar ehf, Álfa-
byggð 11
ÁK smíði ehf, Finna stöð um 1
Ás byrgi - Flóra ehf, Frosta götu 2a
Ás prent - Stíll hf, Gler ár götu 28
Baugs bót sf, bif reiða verk stæði, Frosta götu 1b
Baut inn og Smiðj an, veit inga sala, 
Hafn ar stræti 92
Bláa kann an Par ís, Hafn ar stræti 96
Bú setu deild Ak ur eyr ar bæj ar, Geisla götu 9
DNG ehf, Lóns bakka

Fé lag versl un ar- og skrif stofu fólks, Skipa götu 14
Fé lags bú ið Bakka, Bakka
Fé lags bú ið Hall gils stöð um, Hall gils stöð um
Fjórð ungs sjúkra hús ið á Ak ur eyri, Eyr ar lands vegi
Form ehf, Kaupangi við Mýr ar veg
Gerði eggja bú ehf, þórs mörk
Hár tísk an sf, Kaupangi við Mýr ar veg
Heilsu horn ið, Gler ár torgi
Hlíð hf, Kotár gerði 30
Hlíð ar skóli, Varp holti
Húsprýði sf, Múla síðu 48
Höld ur - Bíla leiga Ak ur eyr ar, Tryggva braut 12
Ís gát ehf, Lóns bakka
Íþrótta mið stöð Gler ár skóla,
Kjarna fæði hf, Fjöln is götu 1b
Medulla ehf, Strand götu 37
Mið stöð ehf, Draupn is götu 3g
Mynd rún ehf, Sunnu hlíð 12
Raf lamp ar ehf, Ós eyri 4
Raf menn ehf, Fjöln is götu 2b
Sam herji hf, Glé r ár götu 30
Sig trygg ur og Pét ur sf, Brekku götu 5
SJBald ehf, Grýtu bakka 1
Sval barðs strand ar hrepp ur, Ráð hús inu
Tann lækna stofa Árna Páls Hall dórs son ar, 
Mýr ar vegi
Tann lækna stofa Kaupangi Bessi Skírn is son, 
Mýr ar vegi
Töl vís sf, Kaupangi við Mýr ar veg
Urta smiðj an sími: 462-4769, Foss brekku
Vaxt ar rækt in Ak ur eyri, Íþrótta höll inni við 
Skóla stíg
Vél smiðja Stein dórs ehf, Frosta götu 6a
Vöru bíl stjóra fé lag Val ur, Ós eyri 2a
Ösp sf, tré smiðja, Furu lundi 15f

Greni vík

Grýtu bakka hrepp ur, Gamla skóla hús inu
Stuðla berg út gerð ehf, Æg is síðu 11

Gríms ey

Gríms eyj ar hrepp ur, Öldu túni 1
Sig ur björn ehf, út gerð, Öldu túni 4
Stekkj ar vík ehf, Hafn ar götu 3
Sæ björg ehf, Efri Sand vík
Véla verk stæði Sig urð ar Bjarna son ar ehf, Há túni

Dal vík

Blóma búð Mar ía Snorra dótt ir, Hafn ar braut 7
Fisk mark að ur Dal vík ur, Rán ar braut 2b
G.Ben út gerð ar fé lag ehf, Æg is götu 3
S.Ó.skál inn ehf, Hafn ar braut 24
Tré verk ehf, Grund ar götu 8-10

Hrís ey

Ís lenskt sjáv ar fang ehf, Sand horni
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Grét ar Pét ur Geirs son, for mað ur 
Sjálfs bjarg ar, félags fatlaðra á höf uð -

borg ar svæð inu, skrifar.

Sjálfs björg á höf uð borg ar svæð inu

Pistill formanns:

Það hef ur ekki far ið fram hjá 
nein um sú mikla um ræða 
sem hef ur orð ið um þau 

hörmu legu slys sem dun ið hafa á 
okk ur.  Það hafa 22 einstaklingar 
lát ið líf ið það sem af er ári, stór 
hluti af því er ungt fólk.  Síð an er 
fjöld inn all ur af fólki sem slasast 
og hlýt ur var an lega ör orku.  Það 
sýndi t.d. við talið í Kast ljósi við 
ung an mann sem slas að ist al var-
lega.  Hann mun  aldrei ná sér, 
hvorki and lega né lík am lega.  Bíll-
inn var á 170 km hraða þeg ar slys ið 
varð.  Nú er ekki hægt að segja að 
það hafi lát ist fleiri en und an far in 
ár en þeg ar fólk sér mynd ir í blöð-
um af því fólki sem lát ist hef ur hlýt-
ur mað ur að staldra við og spyrja, 
er þessi toll ur sem við ber um af 
um ferð inni nauð syn leg ur? Svar ið 
hlýt ur að vera nei.

Þá er það spurn ing in hvað er til 
ráða.  Mitt mat er að öll um ræða sé 
af hinu góða en þetta hlýt ur fyrst 
og fremst að byggj ast á for vörn um.  
Okk ur finnst sjálf sagt að kenna börn-
um   okk ar ensku, dönsku, ís lensku 
og fleiri grein ar í skóla en þeg ar 
kem ur að hlut um eins og for vörn um 
drög um við svo lít ið lapp irn ar.  Mér 
hef ur lengi ver ið hug leik ið hvern ig 
Sjálfs björg gæti kom ið að þess um 
mál um.  Hvort við gæt um lagt eitt-
hvað til mál anna. Mín skoð un er sú 
að þarna sé vett vang ur sem sam tök 
eins og okk ar geti lát ið gott af sér 
leiða.  Inn an okk ar raða er mik ið af 
fólki sem hef ur slasast í um ferð inni 
og þekk ir það af eig in raun hvern ig 
það er að vera kippt út úr þjóð fé lag-
inu á einu augna bliki.  Þarna get um 

við miðl að heil mik illi reynslu til 
unga fólks ins sem er að fara út í um-
ferð ina.  Sjálfs björg hef ur í árarað ir 
stað ið vörð um hags muni ör yrkja 

með góð um ár angri.  Þarna er vett-
vang ur þar sem við gæt um haft áhrif 
á þá skelfi legu ógn sem af um ferð-
inni stafar.

,,Inn an okk ar raða er 
mik ið af fólki sem hef ur 

slasast í um ferð inni og þekk-
ir það af eig in raun hvern ig 
það er að vera kippt út úr 
þjóð fé lag inu á einu augna-

bliki.  Þarna get um við miðl-
að heil mik illi reynslu til 

unga fólks ins sem er að fara 
út í um ferð ina.“  

Nú er nóg kom ið

Ár hvert slasast fjöldinn allur af fólki í umferðinni og hlýtur varanlega örorku.  
Stór hluti þeirra sem látist hefur í umferðinni á þessu ári er ungt fólk.  Mynd/kmh. 



26

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu

Líf og fjör í Krika 

Laug ar dag inn 27. maí var opn-
að með sama sniði og und-
an far in 3-4 ár. Voru þar for-

eldra- og styrkt ar fé lag „Sér stakra 
barna“ og var glatt á hjalla, eins 
og venju lega. Brúðu bíll inn kom og  
boð ið var á hest bak.  Vaskt lið karla 
og kvenna tóku  að sér að vera með 
opið alla daga til loka ágúst. 

Alla sunnu daga var boð ið upp á 
vöffl ur  o.fl., föstu daga var grillið 
dreg ið út og seld ar grill að ar  pyls ur.  
Lyftu þess ir dag ar mjög að sókn inni. 
Alla daga var selt kaffi, með eða án 
með læt is.

Þann 11. júlí varð lang þráð ur 
draum ur að veru leika, en þenn an 
dag bætt ist 40 m2 hús við í Krika. 
Kópa vogs bær gaf Sjálfs björg á höf-
uð borg ar svæð inu hús ið, ásamt flutn-
ingi á nýja stað inn. Nota á vet ur inn 
til að tengja hús in sam an, lag færa 
þau að inn an og smíða palla í kring-
um þau. 

Hala dag ar voru í júní, júlí og ágúst 
og skemmtu Hal ar sér vel við t.d. 

Það var mik ið líf í kring um Krika í sum ar, þrátt fyr ir mikla rign ingu.  Sam tals voru 911 
gesta kom ur, frá maí til ágúst. 

Róðrakappinn Kjartan Hauksson og Árni Salomonsson sjást hér aðstoða á bryggj-
unni.  Þeir höfðu veg og vanda að Bátadeginum sem haldinn var 20. ágúst s.l.  

Mynd/Sigrún Ósk Arnardóttir. 

leik lest ur, söng o.fl. skemmti legt. 
Hinn 20. ágúst var svo hinn lang-

þráði BÁTA DAG UR, sem var eink-
ar vel heppn að ur, enda veðr ið frá-
bært, sól skin og logn. Róðr ar kapp-
inn, Kjart an Jak ob Hauks son og 
Árni Sal omons son höfðu veg og 

vanda af þess ari upp á komu, ásamt 
hjálp ar fólki og unnu dag inn áður 
baki brotnu við að gera tré bryggj una 
klára og koma flot bryggju fyr ir við 
end ann. (Inn skot: Und ir stöð ur tré-
bryggj unn ar voru brotn ar og þurfti 
hvort sem var að fjar lægja þær og  

Mynd/Ása Hildur.
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Opið hús í samstarfi við ÖBÍ og Laugarneskirkju alla 
þriðjudaga frá kl. 11-15 í félagsheimili Sjálfsbjargar, 
félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu, Hátúni 12.

Súpa, brauð og kaffi framreitt milli kl. 11:30 og 14.
(verð kr. 200, fyrir súpu, brauð og kaffi.).

Allir hjartanlega velkomnir.
Kaffispjall, tekið í spil, blöðin lesin o.fl. sem fólki 

dett ur í hug.

Samstarfshópurinn.

Aðalstyrktaraðili opna hússins er Reynir bakari, Dalvegi 4 og 
Hamraborg 14.  Kunnum við honum okkar bestu þakkir.

Opið hús 
í félagsheimili Sjálfsbjargar

kom sér því vel að geta not að hana 
áfram sem ská braut að flot bryggju). 
Ákveð ið var að hafa Báta dag á 
hverju sumri. Báta dag ur inn setti að-
sókn ar met, þetta sum ar ið. Bak að ar 
voru vöffl ur og grill að ar pyls ur, sem 
all ar hurfu með ógn ar hraða.   Reykja-
lund ur lán aði kajaka og kanóa og 
Kríu nes lán aði hjóla bát, sem vask ir 
fé lag ar „reru“ báð ar leið ir og gerðu 
bát arn ir mikla lukku og fóru marg ir 
fleiri en eina ferð.

All ur ágóði af sölu rann í Krika-
sjóð og einnig mun inn koma vegna  
fjár afl ana í vet ur, sem verða tvö eða 
fleiri kjöt súpu kvöld/-súpu kvöld eða 
ann að renna í sjóð inn.

Þeir sem hafa að gang að net inu, 
ættu að skrá sig á kriki@best.is  því 
þá get um við sent þeim orð send ing-
ar um all ar upp á kom ur varð andi 

Árni og Arndís létu sitt ekki eftir liggja og skelltu sér í bátsferð.  Mynd/Ása Hildur.

Sumir kusu að sitja á pallinum við 
húsið og spjalla.  Mynd/Ása Hildur.  

Krika, einnig ættu Sjálfs bjarg ar fé-
lag ar að gefa upp gsm núm er  sitt 
á skrif stofu Sjálfs bjarg ar fél.fatl.á 
höf uðb.svæð inu s. 551-7868 og fá 
þá sent sms, þeg ar eitt hvað er um 
að vera. Spenn andi tím ar framund-
an. Nettengd ir skoði  www.kriki.
blogg ar.is! 

Vil ég að end ingu þakka sam starfs-
fólki mínu og gest um, kær lega fyr ir 
sum ar ið.

Krist ín R. Magn ús dótt ir.

Markmið 
Hjálparliðasjóðs 

Sjálfsbjargar er að 
auðvelda hreyfihöml-

uðum að ferðast. 

 Söfnunarsíminn er 
908-2003 og þá drag-
ast kr. 1.000 af næsta 

símareikningi.
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Glatt á hjalla á haustfagnaði

Það var glatt á hjalla á haustf-
agnaði Sjálfsbjargar, fél ags 
fatl aðra á höfuðborg ar svæð-

inu, og Íþróttafélags fatlaðra í 
Reykja vík, sem haldinn var í sal 
Sjálfs bjargar að Hátúni 12, þann 14. 
októ ber síðastliðinn.  Margt var um 
mann inn og allir í sínu fínasta pússi.  
Í forrétt var boðið upp á sjávarrétta-
súpu og í aðalrétt var steikt lamba-
læri.  Diskótek Sigvalda Búa sá um 
fjörið og skemmti fólk sér fram á 
nótt.  Myndir/Ása Hildur. 

Alla mánu daga
Bridge kl. 19:00

Ann an hvern þriðju dag
 Bingó kl. 19:30

Ann an hvern þriðju dag
UNO (spil) kl. 19:30

Alla mið viku daga 
Fé lags vist kl. 19:00

Alla fimmtu daga
Tafl kl. 19:00

Alla þriðju daga kl. 11:30 til 14:00 opið hús/ sam vera og súpa

Guðs þjón usta ann an hvern sunnu dag kl. 13:00 á veg um 
Laug ar nes kirkju, prest ur séra Bjarni Karls son

 
Síð asti dag ur fé lags starfs fyr ir  jóla frí er 14. des em ber 2006. Fé lags-
starf ið hefst aft ur eft ir jóla frí mánu dag inn 8. jan ú ar 2007. Þriðju dag-

inn 9. jan ú ar verð ur bingó.

Sjálfs björg á höf uð borg ar svæð inu:

Dag skrá in haust 2006 og vor 2007

Hér má m.a. sjá Ólöfu Ríkarðsdóttur 
og Sigmar Ó. Maríusson.  

Aðgengi fyrir alla
www.rabygg.is/adgengismal

Boðið var upp á dýrindis mat, sjávar-
réttasúpu og lambalæri. 

Það var margt um manninn á haustfagnaðinum.  
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Minningarkort

 Minningarkort
Sjálfsbjargar á 

höfuðborg ar svæðinu 
eru seld á skrifstofu 

félagsins.

Sal ur Sjálfs bjarg ar, fé lags 
fatl aðra á höf uð borg ar-
svæð inu, er til leigu fyr ir 

veisl ur og funda höld.
Upp lýs ing ar í síma 551-7 8 6 8,   

net fang: jo hannao@sjalfs bj org 
. is .

Leiga á salnum

Því mið ur urðu nokkr ar taf-
ir á starfs semi skák klúbbs 
Sjálfs bjarg ar. Okk ar in dæli 

skák stjóri um árarað ir Svein björn 
Ax els son varð veik ur og í kjöl far 
þess flutti hann í sína heima byggð, 
norð ur í landi. Lá deyða var í starf-
sem inni seinni part árs 2004 og 
hluta 2005, en með elju tókst Arn-
óri Pét urs syni að koma þessu til 
lífs á ný. Arn ór fékk Svav ar Guðna 
Svav ars son sem skák stjóra og til að 
skipu leggja það sem ekki var lok ið 
við 2004 og 2005.  Þetta tókst og 
von andi eru all ir sátt ir.  Öll verð-
laun hafa ver ið veitt ágraf in fyr ir 
2004, 2005 og fyrri hluta 2006. 
Skák klúbb ur inn skuld ar eng um og 
á 200-300 krón ur í banka. Þátt tak-

Skák klúbb ur 
Sjálfs bjarg ar

end ur voru 8 til 14 manns á hverju 
skák kvöldi (fimmtu dög um kl. 19) 
Kaffi var veitt og með læti. Þátt töku-
gjald kr. 300.  Tel ekki upp mót 
en þakka eft ir töld um: Að al steini, 
Garð ari H., Arn óri, Garð ari S, Árna, 
Dan í el, Jóni V, Jóni Ó, Guð mundi, 
Pétri, Björg vin, Ant oni, Vikt ori og 
Hann esi sem ásamt Jó hönnu studdu 
mig, einnig Grétu.

Með kveðju 
Svav ar Guðni Svav ars son.

Árni og Aðalsteinn þungt hugsi yfir 
skákinni.  Mynd/Svavar.
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Þökkum eftirtöld um fyrirtækjum veitt an stuðning

Húsa vík

Bíla leiga Húsa vík ur ehf, Garð ars braut 66
Bóka versl un þór ar ins Stef áns son ar, 
Garð ars braut 9
Fata hreins un Húsa vík ur sf, Tún götu 1
Fjalla sýn Rún ars Ósk ars son ar ehf, Hrísa teigi 5
Garð rækt ar fé lag Reyk hverf inga, Hvera völl um
Hvamm ur, heim ili aldr aðra, Vall holts vegi 15
Knarrar eyri ehf, Tún götu 6
Norð ur lax hf, Laxa mýri
Skó búð Húsa vík ur, Garð ars braut 13
Tjör nes hrepp ur, Ytri Tungu
Val ehf, Höfða 5c

Foss hóll

Foss hóll ehf, Foss hóli

Laug ar

Ferða þjón ust an Narfa stöð um ehf, Narfa stöð um

Mý vatn

Skútu staða hrepp ur, Hlíða vegi 6

Þórs höfn

Haki ehf, Langa nes vegi 29
Langa nes byggð, Fjarð ar vegi 3
Verka lýðs fé lag þórs hafn ar, Langa nes vegi 2

Vopna fjörð ur

Bíl ar og vél ar ehf, Hafn ar byggð 14a
Bóka safn Vopna fjarð ar, Lóna braut 12
Jóns ver ses, Hamra hlíð 15
Mæli fell ehf, Há holti 2
Slát ur fé lag Vopn firð inga hf, Hafn ar byggð 6
Vopna fjarð ar hrepp ur, Hamra hlíð 15

Eg ils stað ir

Birki tré sf, Lyng ási 12
Eg ils staða kirkja, Lauga völl um 19
Ferða skrif stofa Aust ur lands, Kaup vangi 10
Fljóts dals hér að, Lyng ási 12
Hita veita Eg ils staða og Fella ehf, Ein hleyp ingi 1
Hrað búð ESSO www.khb.is, Kaup vangi 6
Mið ás hf  (Brún ás inn rétt ing ar), Mið ási 9
Verk fræði stofa Aust ur lands ehf, Kaup vangi 5
Öku skóli Aust ur lands sf, Háa felli 4a

Seyð is fjörð ur

Seyð is fjarð ar kaup stað ur, Hafn ar götu 44

Reyð ar fjörð ur

Eik ar smiðj an ehf, Heið ar vegi 6

Hólm ar, hús gagna versl un ehf, Aust ur vegi 29
Verka lýðs fé lag Reyð ar fjarð ar, Brekku götu 9
Þvotta björn ehf, Búð ar eyri 25

Nes kaup stað ur

Fjarða lagn ir ehf, Nes bakka 14
Nestak ehf, bygg inga verk taki, Nes bakka 2

Fá skrúðs fjörð ur

Loðnu vinnsl an hf, Skóla vegi 59

Breið dals vík

Hér aðs dýra lækn ir Aust ur lands um dæm is syðra, 
Ás vegi 31

Djúpi vog ur

Far fugla & gisti heim ili, Beru nesi 1

Höfn

Her borg SF-69,
Mik a el ehf, Norð ur braut 7
Sig urð ur Ólafs son ehf, Hlíð ar túni 21
Skeggey ehf / Ós land, Mið ósi 17
Skinn ey - þinga nes hf, Kross ey
Sveita fé lag ið Horna fjörð ur, Hafn ar braut 27

Sel foss

AB-skál inn ehf, Gagn heiði 11
Ár virk inn ehf, Eyra vegi 32
Bás inn, veit inga stað ur, Efsta landi
Bif reiða verk stæð ið Klett ur ehf, Hrís mýri 3
Bisk-verk ehf, Bjark ar braut 3
Bíla þjón usta Pét urs ehf, Vall holti 17
Borg ar hús ehf, Minni-Borg
Bún að ar fé lag Grafn ings hrepps, Vill inga vatni
Bygg ing ar fé lag ið Ár borg ehf, Banka vegi 5
Dýra læna þjón usta Suð ur lands sími 482-3060, 
Stuðl um
Flúða svepp ir, Hruna manna hreppi
Foss vél ar ehf, Hrís mýri 4
Fram sókn ar fé lag Ár nes sýslu, Heiði
Gríms nes hrepp ur og Grafn ings hrepp ur,
 Borg fé lags heim ili
Jeppa smiðj an ehf, Ljóns stöð um
Nes ey ehf, Suð ur braut 7 Gnúp verja hreppi
Plast iðj an ehf, Gagn heiði 17
Plast mót un ehf, Læk
Pylsu vagn inn Sel fossi, Besti bit inn í bæn um
Sel fossveit ur bs, Aust ur vegi 67
Selós ehf, Eyra vegi 51
Set ehf, plast röra verk smiðja, Eyra vegi 41
Sól heim ar í Gríms nesi,
Sunn lenska frétta blað ið, Aust ur veg ur 22
TAP ehf, Eyr ar vegi 55
Tölvu tak ehf, Eyra vegi 27
Verk fræði stofa Suð ur lands ehf, Aust ur vegi 3-5

Verk tækni ehf, Fag ur gerði 2b
Þjón ustu mið stöð in, þing völl um

Hvera gerði

Hvera gerð is bær, Sunnu mörk 2
Hvera gerð is kirkja, Bröttu hlíð 5
Kjör ís ehf, Aust ur mörk 15
Litla kaffi stof an, Svína hrauni
Sport-Tæki ehf, Aust ur mörk 4

Þor láks höfn

BG Verk ehf, Bása hrauni 14
Fagus ehf, Unu bakka 18-20

Eyr ar bakki

Allt bygg ing ar ehf, þykkva flöt 1

Flúð ir

Flúða fisk ur, Borg ar ási

Hella

Hót el Rangá, Suð ur lands vegi 
Suð ur lands vegi

Hvols völl ur

Anna og Árni á Akri, Akri
Bú að föng, Stór ólfsvelli
Fylk ir,  vöru bíl stjóra fé lag, Eystri-Torfa stöð um 1
Holts presta kall, Holti
Rangár þing eystra, Hlíð ar vegi 16

Vík

Hót el Lundi, Vík ur braut 26
Mýr dals hrepp ur, Aust ur vegi 17

Kirkju bæj ar klaust ur

Bú val ehf, Iðju völl um 3

Vest manna eyj ar

Berg ur ehf, Póst hólf 236
Bessi hf, Sól eyj ar götu 8
Efna laug in Straum ur, Flöt um 22
Eyja rad íó ehf, Skóla vegi 13
Eyja sýn ehf, Strand vegi 47
Flug fé lag Vest manna eyja ehf, Hraun túni 57
Frár ehf, Há steins vegi 49
Ís fé lag Vest manna eyja hf, Strand vegi 28
Karl Krist manns, um boðs- og heild versl un, 
Of an leit is vegi 15-19
Narfi ehf, Strembu götu 8
Reyni stað ur ehf, Vest ur vegi 10
Véla verk stæð ið þór ehf, Norð ur sundi 9
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