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hverfið mitt

graf ar vog ur
Ein kenni Graf ar vogs er sam spil 

byggð ar og nátt úru. Hverf ið 
ligg ur á aust ur jaðri borg ar

lands ins, með fram norð ur strand lengju 
Reykja vík ur.  Segja má að Graf ar vogs
hverf ið sé um luk ið strand lengju til 
suð urs, vest urs og norð urs. Við aust
an verð an Graf ar vog inn, sem hverf ið 
tek ur nafn sitt af, er mik ið op ið,  óbyggt 
 svæði í  landi  Keldna. Þeg ar norð ar 
dreg ur koma land svæði  gömlu sveita
býl anna Korp úlfs staða og Blika staða. 
Stað setn ing hverf is ins gef ur  mikla 
mögu leika á teng ingu við nátt úr una 
og iðk un  íþrótta og frí stunda greina, 
sem tengj ast nátt úru upp lif un. Út sýni er 
víða í hverf inu yf ir haf, eyj ur og voga. 
Fjöll  blasa við, eink um Esj an og Úlf ars
fell ið. Tvær ár  marka hverf ið, Úlf arsá 
eða  Korpa eins og hún er oft ast köll uð 
og Ell iða árn ar. Nátt úru gæði  setja óhjá
kvæmi lega svip sinn á hverf ið og auka 
lífs gæði íbú anna með ýmsu móti.

Nátt úr an og um hverf ið.
Á vor in er það fagn að ar efni að sjá og 
 heyra í hrossa gaukn um, spó an um og 
ló unni. Tjald ur inn dvel ur við strand
lengj una allt ár ið  ásamt æð ar fugl in um. 
Gæs ir gera stutt an stans við komu og 
brott för frá land inu vor og  haust. Oft 
má koma auga á skarf á  skeri, þar sem 
hann breið ir út væng ina. Þess ir fugl ar 
eru ein kenn andi í mó um og á strönd 
hverf is ins, þó  fleiri fugla teg und ir megi 
 finna á svæð inu. Nú í  haust hafa rjúp ur 
líka sést á ferð. Þær eru ótrú lega spak ar 
og hafa kom ið al veg að stofu glugg um í 
Staða hverfi. Síð sum ars  mátti einn ig sjá 
jaðr ak an fyr ir ut an fjöl býl is hús í Stað
ar hverfi. Þó hann sé al geng ur á Suð ur
landi sést hann ekki oft í Reykja vík.

Gam an er líka að fylgj ast með sel
un um sem hafa tek ið sér ból festu í 
Leir vog in um og  flytja sig á  milli  skerja 
eft ir  flóði og  fjöru. Senni lega  sitja þeir 
um lax inn sem geng ur bæði í  Korpu 
og Ell iða árn ar. Ekki geta mörg  hverfi 
borg ar inn ar stát að af því líku dýra lífi 
og samt á enn eft ir að  nefna hest ana, 
sem eru á beit hand an Korpu torgs, svo 
og allt hefð bund ið dýra líf sem fylg ir 
borg ar líf inu svo sem fjöl marga  hunda, 
 ketti og spör fugl ana.

Nátt úru gæð in gefa til efni fjöl breyttr
ar íþrótta iðk un ar. Þann ig gefa göngu
stíg ar mögu leika til göngu ferða,  hlaupa 
og hjól reiða. Stór golf völl ur Golf klúbbs 
Reykja vík ur við Korp úlfs staði um lyk ur 
Staða hverf ið og veit ir mögu leika á að 
iðka golf íþrótt ina. Kaja króð ur hef ur 
átt sí fellt  meiri vin sæld um að  fagna 
og hafa kaja króðr ar menn að stöðu við 
veg inn út í Geld inga nes. Svifdre kafl ug
menn á litl um vél knún um far ar tækj um 
 fljúga gjarn an yf ir hverf ið á fal leg um 
sum ar kvöld um og þeg ar horft er til 
Úlf ars fells ins má sjá menn  svífa vind
um þönd um úr fjall inu. Ekki er langt 
í  næstu fjöll til að  stunda fjall göng ur. 
Geld inga nes ið er stórt  óbyggt  svæði, 
sem gef ur ýmsa mögu leika til úti vist ar 
eins og Geirs nef ið, þang að sem marg
ir íbú ar höf uð borg ar inn ar koma með 
 hunda sína til úti vist ar. Svæð ið er því 

kjör ið til úti vist ar og íþrótta iðk un ar. Á 
 seinni ár um hef ur ým is legt ver ið gert 
til að auð veld úti vist, m.a. átak ið „Hjól
að í  skjóli  trjánna“, sem mið aði að því 
að gera hjóla stíga skjól sælli og  meira 
að lað andi til notk un ar. Upp lýs inga
skilti hafa ver ið sett upp við strand
lengj una og þar  prýða lista verk göngu
stíga íbú um til  ánægju og ynd is auka.

Íbúða byggð in nýt ur góðs af fal legu 
út sýni og ná lægð við nátt úr una sem 
þó er ekki með öllu galla laus. Haga mýs 
 halda til í mó an um og þeg ar vetr ar  leita 
þær inn í hlýj una í hús un um. Það er 
stund um ein kenni legt að  þurfa að vera 
á músa veið um á heim ili sínu í borg inni, 
þeg ar aðr ir  glíma við þenn an  vanda í 
sum ar hús um sín um.

En fyrst og fremst er nátt úru teng
ing in dýr mæt fyr ir íbúa Graf ar vogs 
og gef ur  marga mögu leika, sem  lengi 
má bæta. 45% af land svæði hverf is
ins eru op in  svæði. Það er því verð ugt 
við fangs efni að  hugsa um hvern ig við 
get um best um geng ist nátt úr una, nýtt 
hana í fjöl breytt um til gangi íbú um 
borg ar inn ar til  gleði,  ánægju og lær
dóms. Mögu leik arn ir eru óþrjót andi 
og all ar til lög ur vel þegn ar inn á vef inn 
 Betri Reykja vík.

Íbú arn ir og byggð in.
Í Graf ar vogi búa um 18 þús und manns 
og er hverf ið næst fjöl menn asta  hverfi 
borg ar inn ar. Hér er einn ig þétt býlla en 

víða eða 3 ein stak ling ar á  hverja íbúð 
að með al tali. Graf ar vog ur inn skipt ist 
í nokk ur  hverfi. Þau eru: Hamra hverfi, 
Folda hverfi, Húsa hverfi, Rima hverfi, 
Engja hverfi, Vík ur hverfi, Borg ar hverfi, 
Höfð ar, Staða hverfi og Bryggju hverfi. 
Rima hverf ið er fjöl menn ast, en síð ast
nefndu hverf in tvö eru mjög lít il.

Þess hef ur ver ið gætt í skipu lagi 
að íbúða byggð in sé blönd uð og má í 
flest um hverf um  finna  blöndu af fjöl
býl is hús um, ein býli og rað hús um. 
Graf ar vog ur inn er frið sælt  hverfi og 
skrár lög regl unn ar sýna að af brot og 
skemmd ar verk í Graf ar vogi eru með 
því  minnsta sem ger ist í höf uð borg inni.

Nokk ur at riði ein kenna Graf ar vog
inn öðr um frem ur þeg ar kem ur að 
mann gerðu hlið hverf is ins. Þar ber 
fyrst að  nefna kirkju garð inn, sem þek ur 
stórt  svæði í  miðju hverf is ins eða um 30 
hekt ara. Garð ur inn var vígð ur fyr ir 30 
ár um og  óhætt er að  segja að margt hafi 
 breyst síð an þá. Upp haf lega var garð
in um ætl að  miklu  stærra  svæði eða 91 
hekt ari, en hann hef ur ver ið minnk að ur 
í tvisv ar sinn um. Upp bygg ing hverf is
ins hef ur ver ið hröð á þess um ár um og 
því senni lega tal ið  betra að nota svæð
ið und ir íbúða byggð fyr ir hina lif andi 
frem ur en leg stað  hinna  látnu. Kirkju
görð um fylg ir allt af sér stök stemmn ing 
og er Graf ar vogs kirkju garð ur inn eng in 
und ar tekn ing. Þar er fal leg ur gróð ur, 
kyrrð og frið ur, sem marg ir  kunna að 

meta. Garð ur inn er hins veg ar ekki 
óum deild ur, því mörg um finnst hann 
 kljúfa Graf ar vog inn í tvennt og vissu
lega  þurfa sam göngu æð ar að  liggja í 
kring um garð inn. En  óhætt er að full
yrða að þau eru ekki mörg hverf in í 
Reykja vík, sem geta stát að sig af svo 
nánu sam býli við fram liðna íbúa borg
ar inn ar. Um  þetta  leyti árs er garð ur inn 
til mik ill ar  prýði með ljósa dýrð  sinni og 
jóla skreyt ing um. Það er um hugs un ar
efni og við fangs efni fyr ir íbúa Graf ar
vogs að  velta fyr ir sér hvern ig kirkju
garð ur inn get ur best nýst íbú un um, þó 
með  fullri virð ingu fyr ir hlut verki hans 
og virð ingu fyr ir hin um  látnu og ást vin
um  þeirra, sem oft eiga er indi í garð inn.

Ann ar garð ur er ekki eru síð ur ein
kenn andi fyr ir hverf ið. Það er Hall
steins garð ur inn nyrst í Gufu nes land
inu. Þar hef ur lista mað ur inn Hall steinn 
Sig urðs son kom ið fyr ir fjöl mörg um 
högg mynd um á  svæði sem er einn 
og hálf ur hekt ari að stærð. Garð ur
inn rek ur sögu sína til 1988 en þá  setti 
lista mað ur inn nið ur 25 högg mynd ir á 
svæð inu.  Lengi vel  hirti Hall steinn sjálf
ur um garð inn en Reykja vík ur borg hef
ur nú tek ið við um hirð unni. Hverf is ráð 
Graf ar vogs  veitti Hall steini Sig urðs syni 
við ur kenn ing una „Mátt ar stólp inn“ á 
síð ast  liðnu ári  vegna fram lags hans 
til menn ing ar í hverf inu. Ný lega hef ur 
ver ið kom ið fyr ir út sýn is palli í garð in
um, sem er lið ur í að gera garð inn og 

strand lengj una  meira að lað andi fyr ir 
íbú ana og  skapa mögu leika á að  njóta 
út sýn is ins, sem er sér stak lega fal legt á 
þess um stað.

Gufu nes ið er merki legt  svæði með 
 langa sögu.  Fyrstu rit uðu heim ild ir um 
svæð ið má  finna í Land námu. Í Gufu
nesi var  kirkja og kirkju garð ur frá  tólftu 
öld og langt fram á þá ní tjándu. Fjar
síma stöð Lands síma Ís lands var  reist á 
svæð inu um 1935 þeg ar ver ið var að 
koma á tals íma sam bandi við út lönd. 
Á stríðs ár un um  hafði her inn að set ur á 
svæð inu og kom upp bragga byggð þar. 
Áburð ar verk smiðj an var byggð á svæð
inu 1952. Þeg ar graf ið var fyr ir verk
smiðj unni kom í ljós kirkju garð ur inn 
 gamli, sem var færð ur til í kjöl far ið. Um 
svip að  leyti var Gufu nes bær inn flutt ur. 
Loks er rétt að  nefna að í Gufu nesi voru 
sorp haug ar borg ar inn ar áð ur fyrr.

 Íþrótta og tóm stunda ráð hef ur nú 
að set ur í Gufu nes bæn um og rek ur þar 
frí stunda mið stöð eink um fyr ir ungt 
fólk. Á  þeirra veg um eru rekn ar 7 fé
lags mið stöðv ar og 8 frí stunda heim ili 
við grunn skól ana í hverf inu. Auk  gamla 
bónda bæj ar ins eru  hlaða og súr heys
turn not uð fyr ir starf sem ina. Ný lega 
 óskaði Rót arý klúbb ur Graf ar vogs eft ir 
því að taka  hluta svæð is ins í fóst ur og 
stend ur til að  byggja upp að stöðu fyr ir 
úti grill á svæð inu. Gufu nes svæð ið gef ur 
 mikla mögu leika til úti vist ar,  leikja og 
íþrótta iðk un ar. Þar hef ur Skemmti garð
ur inn einn ig að stöðu. Fram und an er 
að skipu leggja svæð ið og  byggja það 
upp með þarf ir íbú anna í huga. Á  þessu 
 svæði eru mögu leik ar á úti vist ar par ad ís 
fyr ir Graf ar vogs búa, sem og aðra íbúa 
höf uð borg ar inn ar. Mik il vægt er að vel 
tak ist til.

Þeg ar kem ur að bygg ing um held 
ég að ekki sé á  neina bygg ingu hall að 
þótt Korp úlfs stað ir séu nefnd ir fyrst ir. 
 Þetta  gamla bónda býli á sér  langa og 
merki lega sögu, en hýs ir nú marg vís
lega starf semi, m.a. Golf klúbb Reykja
vík ur  ásamt marg vís legri fé lags og 
lista starf semi.

Ekki er hægt að  hverfa frá ein kenn
um Graf ar vogs án þess að  nefna Eg ils
höll ina, en hún er  stærsta  íþrótta og 
af þrey ing ar mann virki á Ís landi. Í Eg
ils höll er knatt spyrnu völl ur, skauta höll, 
skot æf ing ar svæði og skóla íþrótta salir. 

Framhald af forsíðu

Framhald á bls. 12.
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Pottar og pönnur í miklu úrvali
Fjölbreytt úrval af pottum og pönnum 
fyrir allar gerðir eldavéla.
Allt að 50 lítra pottar.
Góð gæði og frábært verð.
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Íþrótta við burð ir eru þar al geng ir  ásamt 
ýms um menn ing ar við burð um og nú 
síð ast kvik mynda sýn ing ar, eft ir að 
Sam bíó in  fengu að stöðu í hús inu. Í 
hús inu eru höf uð stöðv ar ung menna
fé lags ins Fjöln is, sem er íþrótta fé lag 
hverf is ins. Skot veiði fé lag Reykja vík ur, 
ís knatt leiks fé lag ið Björn inn og Heilsu
aka dem ían hafa einn ig að stöðu í Eg ils
höll. Auk að stöð unn ar í Eg ils höll hef ur 
Fjöln ir einn ig að stöðu í íþrótta hús inu 
í Dal hús um og reynd ar víð ar í íþrótta
hús um í hverf inu.

Þær bygg ing ar sem hér hafa ver ið 
nefnd ar og eru hver með sínu  sniði og 
 gegna mik il vægu hlut verki í lífi íbú
anna. Þær eru þó all ar í jöðr um hverf
is ins og  sakna marg ir þess að ekki sé 
til mið læg menn ing ar mið stöð, með 
að stöðu fyr ir menn ing ar við burði og 
manna mót; tón leika, list sýn ing ar, 
bóka safn, nám skeiða hald, stað þar 
sem fólk kem ur sam an af  ólíku til efni.

Í Bryggju hverf inu, sem stað sett er 
á fal leg um stað við Graf ar vog inn, er 
helst að  finna vanda mál í sam býli íbúa 
og um hverf is. Hverf ið er í ná býli við 
iðn að ar fyr ir tæk in í Höfða hverf inu og 
mik ið hef ur ver ið kvart að und an sand
foki í hverf inu. Einn ig er þar skort ur á 
þjón ustu, sem staf ar af því að hverf ið 
er langt í frá full byggt. Vega teng ingu í 
Graf ar vog inn skort ir til finn an lega, en 
þang að  þurfa íbú ar Bryggju hverf is að 
 leita eft ir þjón ustu Mið garðs, leik skóla, 
grunn skóla og fram halds skóla. Mik il
vægt er að gera úr bæt ur í sam göng um 
hverf is ins.

Fé lags líf, menn ing  
og þjón usta.
Tvenn íbúa sam tök eru í Graf ar vogi, 
ann ars veg ar Íbúa sam tök Graf ar vogs 
og hins veg ar Bryggju ráð ið. Bæði sam
tök in eru virk í að koma á fram færi 
hags muna mál efn um íbú anna. En einn
ig er virkt fé lags starf með al bæði  yngri 
og  eldri íbúa hverf is ins. Korp úlf ar eru 
sam tök  eldri borg ara í Graf ar vogi og 
hafa þau að stöðu á Korp úlfs stöð um. 
Þau  standa fyr ir ýms um við burð um, 
bæði menn ing ar tengd um og ým is 
kon ar heilsu rækt. Í Gufu nes bæn um 
fer fram fé lags og lista starf semi fyr ir 
ungt fólk í hverf inu. Graf ar vogs dag
ur inn er hald inn einu  sinni á ári og þá 
 leggja fé laga sam tök og fyr ir tæki  ásamt 
þjón ustu mið stöð inni og Hverf is ráð
inu sam an  krafta sína til að búa til 
skemmti dag skrá. Mest er um heima til
bú in at riði, þar sem fé lags auð ur hverf
is ins er nýtt ur. Í Bryggju hverf inu er 
einn ig reglu lega hald in Bryggju há tíð.

Í Graf ar vogi eru 8 grunn skól ar, 
13 leik skól ar og Borg ar holts skóli er 
fram halds skóli hverf is ins. Nokkr ar 
deil ur hafa ver ið uppi með al íbúa 
 vegna  áforma borg ar stjórn ar um 
sam ein ing ar leik skóla og grunn skóla 
í hverf inu. Um þau mál var hald inn 
mjög fjöl menn ur íbúa fund ur s.l. vet
ur. Enn er í  gangi  vinna við að út færa 
þess ar breyt ing ar.

Mið garð ur er þjón ustu mið stöð 
hverf is ins. Hún var  lengi stað sett í 
Langa rima, en er ný flutt í Gylfa flöt
ina. Nýtt hús næði þjón ustu mið stöðv
ar inn ar er fal legt, bjart og skipu lag ið 
þjón ar þörf un um vel. Á und an förn um 
ár um hef ur hlut verk um þjón ustu mið
stöðv anna í Reykja vík fjölg að veru
lega. Mik ið sam starf er á vett vangi 
Mið garðs við aðr ar stofn an ir borg
ar inn ar á svæð inu. Til dæm is er að 
störf um hóp ur sem leit ar  leiða til að 
 minnka skemmd ar verk í hverf inu og 
legg ur sitt af mörk um til að hverf ið 
 verði með öllu skemmd ar verka laust. 
Í hópn um eru full trú ar leik skóla, 
grunn skóla, fram kvæmda sviðs Reyja
vík ur borg ar, lög regl unn ar og  fleiri að
ila. Mik il vægt er að búa vel að því fjöl
breytta  starfi, sem Mið garð ur sinn ir.

Kirkj ur í Graf ar vogi eru ein ung is 
tvær. Fyrst er að  nefna Graf ar vogs
kirkju. Hún er vel stað sett við Graf
ar vog inn og þjón ar Graf ar vogs sókn 
Þjóð kirkj unn ar, sem er  stærsta sókn 
lands ins, stofn uð 1989. Auk þess er 
Ís lenska Krists kirkj an með höf uð
stöðv ar í Graf ar vogi. Hún er lút hersk 
frí kirkja stofn uð 1997. Söfn uð ur inn á 
bak grunn sinn í sam tök un um Ungt 
fólk með hlut verk, sem störf uðu í 
 lengi sem leik manna hreyf ing inn an 
þjóð kirkj unn ar. Fyr ir hug uð er bygg
ing kap ellu í hús næði kirkju garða 
Reykja vík ur í Graf ar vogs kirkju garði 
og mun hún  þjóna íbú um Reykja vík ur 
án til lits til trú ar skoð ana.

Versl un ar kjarn ar eru á nokkr um 
stöð um í hverf inu. Stærst ir  þeirra eru 
Spöng in og Korpu torg ið, en einn ig 
eru versl un ar kjarn ar í Rima hverfi og 
Folda hverfi. Illa hef ur geng ið að  halda 
úti versl un ar rekstri í öðr um hverf um.

At vinnu rekst ur í hverf inu er nokk
uð mik ill í sam an burði við önn ur 
 hverfi borg ar inn ar. Í töl fræði hverf
anna á vef Reykja vík ur borg ar má 
sjá að í hverf inu eru 6.500 störf í at
vinnu hús næði sem er 400.000 m2 að 
stærð. Það eru ein göngu Mið bær inn, 
Háa leiti og Bú stað ir, Hlíð ar og Laug
ar dal ur inn sem  státa af  fleiri störf um. 
Senni lega eru flest störf in í Höfða

hverf inu, en einn ig eru stór ir vinnu
stað ir í Gufu nesi og á Keld um.

Sam göng ur.
Lengst af voru tvær meg in leið ir inn 
í hverf ið; um Ár túns höfða yf ir Gull
in brú og frá Vest ur lands vegi um Vík
ur veg. Fyr ir fá um ár um var opn uð 
tengi leið frá Vest ur lands vegi inn í 
Staða hverf ið og var það mik il sam
göngu bót.  Greið leið er inn í Bryggju
hverf ið frá Gull in brú, en vega teng ingu 
skort ir í hina átt ina frá Bryggju hverfi 
inn í Graf ar vog inn. Að al sam göngu æð 
Bryggju hverf is ins er um Sæv ar höfð
ann með slæm ar teng ing ar við stofn
braut ir og af leit ur mal ar veg ur teng ist 
Stór höfða. Það er mjög nauð syn legt að 
auð velda að gengi íbúa Bryggju hverf is 
að  þeirri þjón ustu sem í boði er í Graf
ar vogi, eink um  vegna þess að hverf ið 
er lít ið og ekki sjálf bært um þjón ustu, 
enda langt í frá full byggt. Æski legt er 
að gera veg teng ingu úr Bryggju hverfi 
inn á Gull in brúnna.

Teng ing við Korpu torg er ein göngu 
frá Vest ur lands vegi. Um ræð ur hafa 
ver ið um að  tengja Graf ar vog inn bet ur 
við þenn an versl un ar kjarna hverf is ins.

Betri Reykja vík  
og hverfa pott ar.
Á næst unni gefst íbú um Graf ar vogs 
eins og öðr um íbú um Reykja vík ur 
kost ur á að  velja verk efni á  sviði stofn
fram kvæmda og við halds verk efna fyr ir 
hverf ið á vefn um  Betri Reykja vík. Inn 
á vef inn verð ur sett sér stakt  svæði um 
svo kall aða hverfa potta. Í  fyrstu um ferð 
gefst íbú um tæki færi til að gera til lög
ur að fram kvæmda verk efn um og við
halds verk efn um, en þau sem mest  fylgi 
fá frá íbú um  verða kostn að ar met in. Í 
fram hald inu gefst íbú um mögu leiki 
á að  kjósa þau verk efni sem þeir  vilja 
helst sjá fram kvæmd í hverf inu. Það 
verð ur spenn andi að sjá hvern ig  þessi 
lýð ræð is til raun tekst.

Í hverfi spotti Graf ar vogs  verða rúm
lega 40 millj ón ir til ráð stöf un ar í of an
greind verk efni. Ég vil enda þenn an 
pist il um Graf ar vog á að  hvetja íbú
ana til að vera virk ir í stefnu mót un 
fyr ir hverf ið með því að gera til lög ur 
að verk efn um og  kjósa um þau þeg ar 
mögu leik inn opn ast, en hann verð ur 
kynnt ur sér stak lega af borg ar yf ir völd
um. Á  Betri Reykja vík er líka mögu
leiki til að koma  stærri sem  smærri 
verk efn um á fram færi ár ið um kring.

Ingi björg E. Guð munds dótt ir
for mað ur Hverf is ráðs Graf ar vogs.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517-6460
www.belladonna.is

Flott föt fyrir 
flottar konur, 

Alltaf
eitthvað
nýtt og
spennandi 

Stærðir 
40-60.

Flott jólaföt  

fyrir flottar konur   

Framhald af blaðsíðu 4.

ERNA / Skipholti 3 / S.552 0775 / ERNA.iS

Fallega 
Jólaskeiðin 
frá Ernu          

  Verð 16.500,-


