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Vesturbæjarútibú við Hagatorg

5. tbl. 17. árg.

Sumri fagnað
í Melaskóla!

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

OPIÐ

allan sólarhringinn
á Eiðistorgi
Þessar stelpur í Melaskóla nutu svo sannarlega lífsins í veðurblíðunni. F.v.: Erna Birgisdóttir 5. LK, Kolbrún
Sif Hafsteinsdóttir 5. LK, Steinunn Birta Filipsdóttir 5. EÍ og Anika Embla Ingvadóttir 5.EÍ. Gleðilegt sumar!

Viðbygging við Vesturbæjarskóla
Suðurströnd 10
v/Sundlaug Seltjarnarnes og World Class
Sími: 511 6367
Opið: virka daga 9-18 • laugardagar 10 - 16
Sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Nokkrar framkvæmdir verða
við Vesturbæjarskóla í sumar en
verið er að hanna nýja viðbygg
ingu við skólann.
Þar til að hún verður tekin í
notku n verðu r húsn æði sv andi
skóla ns leystu r með því að
breyta gömlu húsi sem tilheyr
ir skóla nu m og stendu r við
Hringb raut 116-118 þannig að
þar verði tvær kennslus tofu r,
aðstaða til tónlistarkennslu og
vinnur ými fyri r kenna ra. Sam
hliða verða gerðar betrumbætur
á húsnæði fyrir frístundastarf að
Vesturvallagötu og ein færanleg
kennslustofu, til viðbótar þeim

þremur sem fyrir eru, verður flutt
að skólanum. Sú kennslustofa
verður tímabundið notuð undir
tónlistarkennsluna.
Samkvæmt nemendaspá skólaog frístundasviðs mun nemend
um við Vesturbæjarskóla fjölga
um 40-50 á næstu árum þegar
stóru árgangarnir sem fæddust
2009 og 2010 koma inn í skólann.
Gert er ráð fyrir að hönnun nýrr
ar viðbyggingar við Vesturbæjar
skóla ljúki á þessu ári og að fram
kvæmdir við hana hefjist 2015.
Áætlaður kostnaður vegna fram
kvæmda við skólann á þessu ári
eru um 50 milljónir króna.

Porti ð við Vestu rb æja rs kóla þar
sem viðbyggingin mun rísa, m.a. að
hluta. Húsið sem kenna á í til bráða
birgða er til vinstri.

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Íslenskt ungnautakjöt

helgina 22. – 25. maí

- meðan birgðir endast
prentun.is 19513

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30.

Seljavegur 2 | Sími: 511-3340 | Fax: 511-3341 | www.reyap.is | reyap@reyap.is

Nautakjötstilboð!
Sími 551-0224

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

- bls. 8
Flugvallarmálið
leyst?

Glæsilegur heimilismatur
alla daga frá 10.30 til 20.00
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b o r g a r f r é t t i r
Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Eiðistorgi 13-15 • 170 Seltjarnarnes • Pósthólf 172
Ritstjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933
Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is
Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Morgunblaðið
5. tbl. 17. árgangur
Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

S

Goðafræði og
kosningar

kerpla er áttundi mánuður ársins samkvæmt gamla nor
ræna tímatalinu. Hún hefst á laugardegi í fimmtu viku
sumars, eða 19. til 25. maí samkvæmt gregoríanska tíma
talinu. Ekki er vitað um uppruna nafnsins en í Snorra-Eddu
er þessi mánuður kallaður eggtíð og stekktíð. Snorra-Edda er
bók í fjórum hlutum, Prologus, Gylfaginningu, Skáldskaparmál
og Háttatal, rituð af Snorra Sturlusyni á 13. öld. Prologus fjall
ar um upphaf ásatrúar og er hann einungis stuttur formáli að
bókinni. Á eftir honum kemur Gylfaginning en þar ræðir hinn
fáfróði Gylfi konungur við Óðin um ásatrú. Þessi kafli er á sam
talsformi eins og oft tíðkaðist um kennslubækur að fornu. Því
næst er komið að Skáldskaparmálum en þar spjallar Snorri
um heiti í skáldskap. Síðasti kaflinn er Háttatal en það er 102
erinda kvæði til Skúla jarls og Hákons konungs. Hver vísa er
undir sínum hætti. Snorra-Edda er mikilvægasta heimild sem
við höfum í dag um norræna goðafræði og fornan átrúnað. Hún
var hins vegar upprunalega skrifuð sem kennslubók í skáld
skap og þjónaði næstu aldirnar mikilvægu hlutverki á því sviði.
Þessar vangaveltur eiga kannski ekki heima hér, og þó. Hvað
er börnum kennt í skóla í dag? Það er vissulega ýmsilegt nyt
samlegt eins og að fara með og kunna á tölvur, stærðfræði,
lestur og skrift og annað í þeim dúr, en hvað vita þessu börn
um fortíðina, vita þau að Ísland hefur ekki alltaf verið sjálfstætt
og forfeður okkur þurftu að hafa mikið fyrir því að öðlast sjálf
stæði, og síðan eru aðeins liðin 70 ár. Það þykir sjálfsagt að
gera rölt út í búð og keypt það sem hugurinn girnist, það þarf
ekki að fara um langan veg til að kaupa nauðsynjar. Hætt er við
að krökkum sem búa á Hólmavík þætti skrýtið að þurfa að fara
alla leið til Borðeyrar til að versla, en það var staðreynd á tím
um einokunarverslunarinnar. Einokunarverslun Dana á Íslandi
var verslunareinokun danskra kaupmanna á Íslandi á 17. og 18.
öld. Hún átti rætur í kaupauðgisstefnunni og var tilgangurinn
með henni að efla danska kaupmannastétt og danska verslun
gegn Hansakaupmönnum í Hamborg, og auka völd danska kon
ungsins á Íslandi. Einokunartímabilið hófst árið 1602 og stóð
til ársloka 1787. Verslað var á tuttugu kauphöfnum, samkvæmt
föstum taxta sem ákveðinn var af konungi. Kaupmenn skiptu
kauphöfnunum milli sín fyrir vissa leigu, en Vestmannaeyjar
voru leigðar út sér fyrir hærra verð. Kaupmönnum var bönnuð
þátttaka í annarri atvinnustarfsemi á Íslandi fram til 1777. Við
gætum ef til vill ekki nægjanlega að fengnu sjálfstæði og eigum
að minnast þess á hverju ári við öll möguleg tækifæri, ekki bara
á 17. júní, fæðingardegi Jóns Sigurðssonar. Kannski var það
nær en nokkurn grunar að sjálfstæði þjóðarinnar væri í hættu
þegar efnahagskreppan skall á hérlendis 2008, einmitt vegna
græðgi og yfirgangssemi tiltölulega fárra manna sem héldu að
þeir gætu keypt heiminn fyrir peninga sem þeir raunar áttu alls
ekki, raunar ekki flókið að skilja það í dag þegar sigt er upp úr
öldudalnum.
Framundan eru sveitarstjórnarkosningar. Á yfirstandandi
kjörtímabili hafa flestar sveitarstjórnir landsins glímt við mik
inn efnahagsvanda í rekstri sveitarfélaganna, stjórnir sveitar
félaganna hafa stefnt að því að koma skuldum sveitarstjórnar
niður fyrir 150% af tekjum sveitarsjóðsins. Það hefur mörgum
tekist, en því miður ekki öllum. Það er því skylda okkar allra,
hvar í sveit sem við búum, að vanda valið á stjórn þess sveit
arfélags sem við búum í svo áfram verði hægt að stefna að góð
æri í rekstri þeirra. Seta í sveitarstjórn er ábyrgðarstaða sem
margir sækjast eftir. Vöndum valið, gerum það fyrir okkur sjálf,
verum viss hvað við viljum gera á kjördegi. Þá fer vel.
Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri

Hverfisráð ánægt með
skipulagslýsingar

Hverfisráð Vesturbæjar fundaði
8. maí sl. Rætt var um hverfaskipu
lag borgarinnar og skipulagslýs
ingar sem dregnar voru til baka
af USK. Hverfisráð Vesturbæjar
bókaði eftirfarandi: Hverfisráðið
lýsir yfir ánægju með að skipulags
lýsingar fyrir hverfisskipulag hafi
verið dregnar til baka og vísað til
frekari vinnu inn á Umhverfis og
skipulagsviði. Ráðið harmar að
tillögurnar sem kynntar voru hafi
valdið einhverjum íbúum óöryggi,
jafnvel svo að einhverjir urðu agn
dofa. Vonandi verður framhald
ferlisins betur skýrt fyrir íbúum
borgarinnar og hverfaskipulag orð
ið að gegnsæu, lýðræðislegu og
öflugu verkfæri fyrir íbúa Reykja
víkur. Ráðið telur brýnt að haft sé
gott samráð við íbúa og tekið til
lit til hagsmuna þeirra. Rædd var
lýsing á leikvöllum í Vesturbæ og
sparkvöll við Melaskóla: Á síðasta
fundi ráðsins var óskað eftir svör
um USK við ofangreindum spurn
ingum en þær höfðu ekki borist
fyrir fundinn, en þess má geta að
búið er að samþykkja upphitaðan
sparkvöll án batta við Melaskóla.

Aukafundi í Hverfisráði
Vesturbæjar hafnað

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
óskuðu á fundinum 8. maí eftir
auka fundi þann 22. maí n.k. þar
sem formanni USK yrði boðið á
fundinn og ýmis málefni Vestur
bæjar rædd. Einnig vildu fulltrú
ar flokksins bjóða ýmsum hags
munaaðilum Vesturbæjar til skrafs
og ráðag erða. Fullt rúa r Besta
flokksins og Samfylkingar greiddu
atkvæði á móti og bókuðu eftir
farandi: Fulltrúar Samfylkingar og
Besta Flokksins í hverfisráði Vest
urbæjar lýsa yfir miklum áhuga á
að ræða málefni hverfisins með
formanni Umhverfis-  og skipu
lagssviðs á næsta reglulega fundi
ráðsins í júní. Þar verði þá yfirveg
að andrúmsloft og virk samræða.
Bókun fulltrúa Sjálfstæðismanna:
Fulltrúar Sjálfstæðismanna telja
að ástæða sé til að ræða málefni
hverfisins á slíkum fundi fyrir
kosningar og harma að meirihluti
hafi fellt það.

anir borgarinnar varðandi brott
rekstur Fluggarða í Vatnsmýrinni.
Óskað er eftir sérstakri kynningu
á fyrirætlunum borgarinnar á hug
myndum um að koma fyrir Reykja
víkurhúsum á lóð skólagarðanna
við Þorragötu. Óskað er eftir upp
lýsingum um kostnað við endur
gerð leikvallar milli Granaskjóls og
Frostaskjóls. Jafnframt er óskað
eftir upplýsingum um verkferlið og
hverjir komu að ákvörðun um útlit
og leiktæki og óskað er eftir auka
fundi nú í maí í hverfisráðinu þar
sem ofangareindum spurningum
verði svarað.

Kirkjubygging við
Mýrargötu enn til
umræðu

Á fundi skipulagsfulltrúa 11.
desember 2013 var lagt fram bréf
borgarstjóra dags. 28. nóvember
2013 um samþykkt borgarráðs s.d.
vegna breytinga á deiliskipulagi
Nýlendureits, 1.131. Lögð var fram
svohljóðandi tillaga Sjálfstæðis
flokksins sem vísað var til með
ferðar umhverfis-  og skipulags
ráðs: ,,Í því skyni að ná meiri sátt
um kirkjubyggingu á Nýlendureit
er lagt til að skoðað verði hvort
unnt sé að koma byggingunni fyrir
á nýjum og betri stað, á horni Mýr
argötu og Seljavegar.” Borgarráð
óskaði eftir upplýsingum ráðsins.

Sumarhátíð í
Vesturbænum

Hverfisráði Vesturbæjar barst
fyrirspurn um styrki. Annars vegar
frá Félagsmiðstöðinni Vesturreit
um á Aflagranda 40. Þar á að halda
mikla kynningu á haustmánuðum
til að efla félagsstarfið enn frekar.
Hverfisráði fannst þetta flott fram
tak og samþykkti að styrkja þetta
verkefni um 80.000 krónur. Hins
vegar var ósk um styrk frá Ung
mennaráði Vesturbæjar og Jöklu
sem er hópur ungmenna á aldrin
um 16-18 ára sem hefur aðstöðu í
Frostaskjóli, en Frostaskjól heldur
utan um þennan hóp. Þessir aðilar
ætla að halda sumarhátíð í Vestur
bænum fyrir alla íbúa hverfisins.
Ráðið fagnaði þessu framtaki og
ákvað að styrkja þetta verkefni um
80.000 krónur.

Íslandsmerkið á Haga Undirgöng eða
torgi, grásleppuskúr göngubrú við Hörpu
Reykjavík, tillaga að und
ar og umferðartalning irgBetri
öngu m eða göngub rú yfir

Skriflegar fyrirspurnir bárust
frá frá Ragnhildi B. Guðjónsdóttur
á fundi Hverfisráðs Vesturbæjar.
Rúm tvö ár eru síðan athugasemd
var gerð við það að lýsingin við
Íslandsmerkið á Hagatorgi væri
ekki í lagi.   Hvenær er ætlunin að
viðgerð verði lokið. Ragnhildur
spyr einnig hvaða framkvæmdir
hafa átt sér stað við Grásleppu
skúrana á þessu kjörtímabili og
hversu miklu fjármagni hefur verið
varið til endurbóta og varðveislu
þeirra? Jafnframt er þess óskað að
fulltrúar   frá menningar-  og ferða
málasviði og fulltrúar í nefnd um
Grásleppuskúrana komi á næsta
fund og geri grein fyrir málinu.
Ragnhildur óskar jafnframt eftir
umferðatalningar vegna breyt
inga á Hofsvllagötu verði kynntar
sem fyrst á fundi ráðsins. Óskað
er eftir að formaður umhverfis- 
og skipulagsráðs og aðrir kjörn
ir fulltrúar í ráðinu mæti á fund
hverfisráðsins og ræði hugmyndir
í hverfaskipulaginu fyrir Vestur
bæinn. Óskað er eftir að fá upp
lýsingar á næsta fundi um fyrirætl

Sæbraut við Hörpu. Ein af þeim
tillögum sem komu fram á sl. vetri
frá borgarbúum um Betri Reykja
vík. Á fundi umhverfis-  og skipu
lagsráðs var undir flokknum fram
kvæmdir lögð fram efsta hugmynd
aprílmánaðar sem fjallaði um und
irgöng eða göngubrú yfir Sæbraut
við Hörpu. Tillagan var tekin af
samráðsvefnum Betri Reykjavík
þann 30. apríl 2014 ásamt saman
tekt af umræðum og rökum. Einnig
er lögð fram umsögn umhverfis- og
skipulagssviðs dags. 6. maí 2014.
Umsögn umhverfis-  og skipulags
sviðs 6. maí sl. var samþykkt.

um tæpa 8,4 milljarða króna en
áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri nið
urstöðu um 7.7 milljarða króna.
Rekstrarniðurstaðan er því 711
m.kr. betri en gert var ráð fyrir.  
Helstu ástæður má rekja annars
vegar til gjaldfærslu lífeyrisskuld
bindinga hjá A-hluta og hins veg
ar til áhrifa fjármagnsgjalda hjá
Orkuveitu Reykjavíkur. Þar veg
ur þyngst gengismunur og verð
mæti innbyggðra afleiða.   Rekstr
arniðurstaða fyrir fjármagnsliði var
jákvæð um tæpa 23.6 mkr sem er
rúmum 4 milljörðum króna betri
niðurstaða en áætlun gerði ráð fyr
ir. Skuldir samstæðunnar lækkuðu
um 35 milljarða króna á tímabilinu.
Þar af lækkuðu langtímaskuldir um
rúma 29 milljarða króna, voru tæp
ir 260 milljarðar króna í ársbyrjun
en stóðu í 231.5 milljarði í árslok.
Niðurstaðan sýnir að rekstur sam
stæðunnar er að styrkjast umtals
vert en handbært fé samstæðunn
ar nam 21.2 milljörðum króna í árs
lok. Eigið fé samstæðunnar styrkist
einnig umtalsvert, það nam 192
milljörðum króna í lok árs en var
tæpir 148 milljarða í byrjun ársins
2013. Þegar horft er á samstæðuna
munar mest um Plan Orkuveitu
Reykjavíkur en aðgerðaáætlun
hennar hefur gengið fyllilega upp.
Mikilvægt er að OR haldi áfram að
greiða niður skuldir og því þarf
sjóðstreymi og veltufé frá rekstri
að vera hátt áfram. Rekstrarniður
staða A-hluta var jákvæð um rúma
3 milljarða króna, en undir hann
heyrir allur almennur rekstur og
lífeyrisskuldbindingar borgarinnar.

Matjurtagarðar 2014
tilbúnir til notkunar

Allir sem hafa fengið úthlutað
matjurtagarði geta hafist handa
við ræktun frá og með 16. maí, því
búið er að tæta þá og merkja. Enn
eru nokkur laus beð eftir. Garð
arnir eru tilbúnir til notkunar frá
og með 16. maí 2014 en þeir voru
opnaðir á sínum tíma til að koma
til móts við fjölskyldur í Reykja
vík sem vilja rækta grænmeti á
eigin vegum. Garðar eru í boði í
Breiðholti við Jaðarsel, Árbæ við
Rafs töðva rv eg, Vestu rb æ við
Þorragötu, Fossvogi við Bjarma
land , Laugardal og Grafarvogi við
Logafold. Engin beð eru eftir við
Þorragötu og í Laugardal, þá eru
örfá beð eftir í Fossavogi og eitt
hvað í Skammadal og töluvert í
Grafvarvogi, Árbæ og í Breiðholti.
Alls standa 800 garðar til boða,
600 innan borgarmarka og 200 í
Skammadal í Mosfellsbæ. Leigu
gjöld ársins 2014 eru 4.800 kr. í fjöl
skyldugörðunum (ca. 20m2) nema
í Skammadal (ca. 100m2) þar sem
það er 5000 kr. Vatn er aðgengilegt
hjá öllum görðunum en plöntur og
útsæði fylgja ekki með görðunum.

Vesturbæingar

Ársreikningur
Reykjavíkurborgar

Ársreikningur Reykjavíkurborg
ar fyrir árið 2013 hefur verið sam
þykktur í borgarstjórn og er sam
stæðan rekin með 8,4 milljarða
króna hagnaði hagnaði. Rekstrar
niðurstaða samstæðu Reykjavík
urborgar, A og B hluta, var jákvæð

Hvað á maður eiginlega
að kjósa?
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Vnr. 42373861
Hundabúr, svart járn,
60x43x51 cm.

8.995

kr.

Vnr. 42373805
Matarskál með skrauti.

1.295

kr.

Vnr. 42335163
Hundabúr úr járni,
hallandi, 78x48x56 cm.

9.990

kr.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm,
20 mm.

995

kr.

1.695 1.595
Vnr. 42335263
Bursti, tvískiptur.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

kr.

Vnr. 42373791
Stálskál.

1.295
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/ eða myndabrengl. Allar vörur fást í BYKO Breidd en minna framboð getur verið í öðrum verslunum.

kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

1.295

kr.

Vnr. 42373788
Leikfang.

kr.

395

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

kr.

1.395

kr.

10 KG

2.695

kr.

JOSERA hágæða fóður, hefur mjög hátt kjöthlutfall. Kjötið er 100%
rekjanlegt frá sláturhúsi og er hæft til manneldis. JOSERA notar ekki
hveiti, soja, mjólkurvörur eða sykur í sínar vörur og þær eru framleiddar
án litar-, bragð- og rotvarnarefna.
Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

facebook.com/BYKO.is

Vnr. 42308312
Kattasandur, 5 kg.

795

kr.

Vnr. 42373803
Kattasandsdallur.

Vnr. 42373795
Kattasandsskófla.

295

kr.

1.995

kr.

www.expo.is / EXPO auglýsingastofa

Vnr. 42331803
Hundamatur,
10 kg.
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Reykjavík er á réttri leið
F

ylgiskanna ni r fyri r
komandi borgarstjórn
arkosningar sýna mik
inn stuðning við Dag
B. Eggertsson formann
borgarráðs Reykjavíkurborgar
og borga rs tjórae fni Samf ylk
inga ri nna r og virða st þær ná
umtalsvert út fyrir raðir flokks
ins. Dagurt kveðst þakklátur fyr
ir þann stuðning sem hann finni
og viðurkennir fúslega að sem
flestir borgarbúar greiði þeim
atk væði sitt í koma ndi kosn
ingum. „Ég mun gera mitt allra
besta til að standa undi r því
trausti sem mér er sýnt og það
eru mikilvæg verkefni framund
an,” segir Dagur. Dagur er lækn
ir að mennt og er einnig fjög
urra barna faðir, með tvö börn
á leikskólaaldri og tvö börn í
Austurbæjarskóla. Hann spjallar
við Vesturbæjarblaðið í tilefni af
komandi kosningum
Þega r talið berst að verk
efnum á döfinni í Vesturbæ og
miðborg stendur ekki á svörum.
„Viðb yggi ng við Vestu rb æja r
skóla er að fara af stað og veitir
ekki af. Það er barnasprenging
í þessu vinsæla hverfi. Við höf
um líka gert stóran samning við
Minjavernd um endurgerð fjölda
gamalla húsa. Eitt þeirra stendur
á lóð Vesturbæjarskóla og verð
ur notað til kennslu eftir endur
gerð næsta haust, en flutt til að
stækka leiksvæði barnanna þegar
viðbyggingin er klár. Minjavernd
hefur líka tekið að sér að gera
upp steinbæinn við Holtsgötu,
en áður hafði verið gert ráð fyr
ir að sjálfboðaliðasamtök kæmu
að því. Það varð umdeilt og með
þessu móti getum við unnið bet
ur að þessu máli og í sátt. Þetta
verða ekki bráðabirgðaaðgerðir
heldur full endurgerð. Það er líka
spennandi að loksins klára endur
gerð á Gröndalshúsi í Grjótaþorpi
og gamli Norðurpóllinn fer á því
sem næst upprunalegan stað, við
Hlemm. Það hefur ekki verið ráð
ist í jafn myndarlegt átak í end
urgerð gamalla húsa í Reykjavík
lengi,“ segir Dagur.

Heiti potturinn og karla
klefarnir í Vesturbæjar
lauginni
„Sundl augaf ramk væmdi rna r
hafa verið mjög áberandi á kjör
tímabilinu. Við settum þær á dag
skrá sem mannaflsfrek atvinnu
átaksverkefni sem þær jú voru.
En í raun eru þetta ekki síður lífs
gæða og lýðheilsuverkefni. Nýi
heiti pottu ri nn í Vestu rb æja r
lauginn er gott dæmi. Hann hefur
slegið í gegn. Aðsóknin að laug
inni hefur aukist um 50% frá því
hann var opnaður. Við erum búin
að taka kvennaklefana í gegn og
ákváðum að drífa í karlaklefunum
líka á þessu ári. Í sumar opnar
svo nýtt kaffihús hinum megin
við götuna sem við höfum veitt
leyfi fyrir og verður spennandi að
sjá hvernig það mun ganga. Mér
fyndist svo spennandi að ræða
hvort og hvernig við viljum nýta
svæðið eða túnið í kringum laug

skemmtileg umhverfi í kringum
þessi svæði,“ segir Dagur.

Börnin í fyrirrúmi

Dagur B. Eggertsson formaður borgarráðs Reykjavíkurborgar og borgarstjóraefni Samfylkingarinnar.

ina til útivistar og samveru fyrir
fjölskyldur og krakkana í hverf
inu.“

Útilaug við Sundhöllina
og stærra borgarbóka
safn
Vestu rb æi nga r eru reynd
ar ekki þeir einu sem hafa séð
endurbætur á laugunum sínum.
Nýl ega var samþ ykkt skipul ag
sem byggir á verðlaunatillögu um
nýja útilaug við Sundhöllina. Ekki
ein einasta athugasemd barst við
skipulagið. Verið er að fullhanna
verkefnið og gætu framkvæmdir
hafist næsta vetur.
„Sundlaugarnar í borginni eru
bæði lífgæða og lýðheilsumál sem
ég brenn fyrir. Við settum útilaug
við Sundhöllina á fjárfestingaáætl
un, þannig að ég get lofað því að
hún verði að veruleika ef núver
andi meirihluti fær áframhaldandi
umboð,“ segir Dagur. „Við erum
líka með áform um að stækka
borgarbókasafnið í Grófarhúsi.
Þar er skemmtilegt tækifæri nú
þegar við erum að fara að byg
gja upp lóðina við Tryggvagötu
13. Við erum að nýta bókasöfn
un meira og meira sem alhliða
og innihaldsríkar menningarmið
stöðvar,” segir Dagur og bætir við
að með stækkuninni verði hægt
að leigja út aðstöðu fyrir kaffi
húsarekstur á jarðhæðinni og ein
nig verið með fundaherbergi eða
upplestra eða leiklestra eða hvað
eina sem borgarbúum og starfs
fólki safnsins dettur í hug.

Húsnæðismálin eru
lykilmál
Húsn æði sm áli n eru að sögn
Dags stærsta kosningamál Sam
fylkingarinnar fyrir komandi borg
arstjórnarkosningar. „Við leggjum
mikið upp úr húsnæðismálum.
Það verða allir að hafa öruggt þak
yfir höfu ðið. Við vilju m einnig
auka fjölbreytnina en til þess þarf
að byggja 2.500 til 3.000 leigu- og
búseturéttaríbúðir á næstu árum
og því viljum við koma í verk.”

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188

Ath ygli veku r að kosi ngam ið
stöð flokksins er einmitt staðsett
í miðju allra framk væmda nna,
rétt fyrir ofan Hlemm, á mótum
Brauta rh olts og Stórh olts. „Á
þessu svæði sést hvernig áhersl
ur í uppbyggingu og húsnæðis
málum geta nýst til að gefa úr sér
gengnum svæðum andlitslyftingu
og draga til sín aukna þjónustu.
Svæðinu í kringum Hlemm hefur
til dæmis ekki veitt af andlitslyft
ingu og ég bind miklar vonir við
að uppbygging þar í kring verði
bæði mikilvæg viðbót við íbúða
marka ði nn og muni hafa mjög
jákvæð áhrif á umhverfið, verslun
og þjónustu,“ útskýrir Dagur og
segir jafnframt að á meðal þess
sem Samfylkingin leggur áherslu
á í húsn æði sm álu nu m sé hús
næði á viðráðanlegu verði. Þá sé
það afar mikilvægt að byggja upp
góðan og traustan leigumarkað.
„Við teljum að borgin verði sér
staklega að beita sér fyrir því að
umtalsverður hluti þeirra íbúða
sem rísa muni á næstu árum fari
á leigumarkað. Þannig getum við
unnið gegn frekari hækkunum á
húsnæðismarkaði og gert hann
heilbrigðari.”

Ekki fleiri hótel í
miðborgina
Það vakti athygli þegar Dag

ur sagðist vilja horfa til annarra
hverfa en miðborgarinnar varð
andi hóteluppbyggingu á næstu
árum. „Aukin ferðaþjónusta er
í grunni n góð, hún getur farið
saman við gott mannlíf og get
ur skapað störf, verslun og við
skipti. Þetta sjáum við meðal ann
ars á gamla hafnarsvæðinu þar
sem ferðaþjónusta, uppbygging
og hefðbundin hafnsækin starf
semi hefur fléttast vel saman. Nú
eru á áætlun 1.100 ný herbergi
fyrst og fremst miðsvæðið og við
höfum stutt mörg þeirra, meðal
annars í gegnum skipulag. Það
er vegna þess að ef það eru ekki
byggð hótelherbergi þá skapast
þrýstingur á leigumarkað.” Dagur
útskýrir að dæmin sýni að ferða
þjónustan færi sig þá inn í íbúða
hverfin sem eru miðsvæðis. „Þess
vegna þurfum við að byggja hót
el. En ég gaf reyndar líka mjög
skýra yfirlýsingu um daginn að
mér finnst nóg komið að hótel
uppbyggingu í miðborginni. Ég vil
frekar beina næstu bylgju inn á
önnur svæði.”
Hann nefni r í því samh engi
svæði ð í kringu m Borga rt ún,
Kirkjusand og svæði í kringum
Grand Hótel. „Ég vil líka styðja
við hóteluppbyggingu í nágranna
sveitarfélögum. Það þýðir að við
þurfum að hugsa, bæði sem borg
ar-  og bæjaryfirvöld, að búa til

„Málefni barnafjölskyldna okk
ur að sjálfsögðu mjög ofarlega
í huga. Við viljum passa upp á
það að ekkert barn í Reykjavík
þufi að eiga það algerlega undir
efnum fjölskyldnanna hvort það
geti farið í íþróttir eða tónlist.
Við viljum hækka frístundakortið
þess vegna, auka systkinaafslætti.
Þannig að við leggjum áherslu á
Reykjavík fyrir alla”, segir Dag
ur og heldur áfram, „og svona
talandi um Reykjavík fyrir alla þá
er ég þeirrar skoðunar að aðstað
an í öllum hverfum borgarinnar
þurfi að vera góð. Þetta á við um
aðstöðu til íþrótta-  og útivistar,
almenningsbókasöfn og sundlaug
ar. Við verðum líka að passa að
enginn dragist aftur úr í gæðum
skólastarfs eða annarri þjónustu.
Þetta er mér metnaðarmál og ég
held að í þessum skilningi séu
allir borgarbúar jafnaðarmenn.
Borgarstjórn gerir best þegar hún
styður við þann kraft sem býr í
hverfunum sjálfum.”

Næstu ár geta orðið góð
Dagur segist hreykinn af því
sem unnist hefur síðustu ár og
hefur afar jákvæða framtíðarsýn.
„Borgin hefur staðist stór og erfið
próf á undanförnum árum. Okkur
hefur tekist að sigla út úr umróti
og afleiðingum hrunsins. Þar eiga
borgarbúar, fyrirtækin sem eftir
standa og starfsfólk borgarinnar,
ekki síst í skólum og velferð mikið
hrós skilið. Í upphafi þessa kjör
tímabils einhentum við okkur í að
rétta við rekstur Orkuveitunnar
sem stóð mjög tæpt. Við höfum
komið fjármálunum á lygnari sjó
og eigum heildstæða og spenn
andi framt íða rs ýn í nýju aða l
skipulagi Reykjavíkur. Og þessi
framtíðarsýn er græn. Við eigum
að standa vörð um náttúrperlun
ar okkar og grænu svæðin.”  

Fyrirmyndar borg
„Reykjav ík á að vera fyri r
myndarborg til að ala upp börn
og úrvals borg til að eldast. Við
eigum að geta skapað spennandi
framtíð fyrir nýjar kynslóðir þar
sem gott er að reka fyrirtæki og
börn eiga jöfn tækifæri óháð efna
hag foreldra þeirra. Við höfum
margt af þessu þegar og höfum
lagt grunn að ennþá fleiru. Ég er
því bjarts ýnn á framh aldi ð og
framtíðina og hlakka til að takast
áfram á við verkefnin í borginni,“
segir Dagur B. Eggertsson.”
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Hjóladagur Vesturbæjar
nýtur vinsælda
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Þrautabrautin er sívinsæl.

Hjóladagur Vesturbæjar var
haldinn í þriðja sinn laugardag
inn 3. maí sl. og höfðu þeir sem
mættir voru gaman af því sem
var í boði, ekki síst þrautabraut
inni sem höfðar sérstaklega til
barnanna.

Fullorða fólkið nýtti sér þetta
tækifæri og lét kíkja á hjólin sín
fyrir sumarið. Lögreglan lét sig
ekki vanta, en hún er farin að vera
með eftirlit í auknum mæli á reið
hjólum sem er frábær viðbót hjá
þeim.

Við minnum alla á að fara var
lega í umferðinni á hjólum sínum
og hvetjum jafnframt alla til að
nota reiðhjólahjálm, því það hef
ur sýnt sig að hann hefur hjálpað
þeim sem hafa lent í umferðaró
happi, jafnvel forðað stórslysi.

Til hamingju KR-ingar!
Við óskum KR-ingum til hamingju með
Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik karla
árið 2014. Landsbankinn kappkostar að styðja
við bakið á íslensku íþróttalífi og er stoltur

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

bakhjarl körfuknattleiksdeildar KR.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

Geri við allar tegundir startara, alternatora, beinar
innspýtingar, rafmagn í bílum og bátum.

Sævar

Bíla- og bátarafmagn
Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

rafmagn@mi.is

Sími: 565-7070
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Íbúasamtök Vestur
bæjar funduðu með
frambjóðendum

Legið yfir leikfléttu, eða hvað?

Þeir fulltrúar flokkanna sem voru mættir voru f.v.: Hjálmar Sveinsson
Samfylkingunni, Björn Blöndal Bjartri framtíð, Guðfinna Guðmunds
dóttir Framsókn og flugvallavinum, Júlíus Vífill Ingvarsson Sjálf
stæðisflokki, Þorleifur Gunnlaugsson Dögun, Sóley Tómasdóttir VG,
Halldór Auðar Svansson Pirötum og Þorvaldur Þorvaldsson Alþýðu
fylkingunni.

Íbúasamtök Vesturbæjar buðu
íbúum á fund samtakanna þann
19. maí sl. í Sögus afni nu við
Mýra rg ötu (Allia nce húsi nu).
Þar voru forsvarsmenn flokk
anna sem tóku þátt í umræðum
og svöruðu fyrirspurnum.
Viðstaddir fengu að heyra álit
þeirra sem sátu fyrir svörum á
þeim málum sem helst brenna á
borgarbúum og heyra álit þeirra á
samráði og samráðsferli borgaryf
irvalda og íbúa í skipulagsmálum.
Flokkunum var boðið upp á að
hútskýra stefnu þeirra og áform
sem tengjast beint Vesturbænum
og borgarskipulagi Reykjavikur
almennt.
Íbúasamtökin leituðu m.a. eftir
svörum við því hvort þeim þyki
samráðið við íbúa viðunandi eins
og því er háttað nú, eða finnst
þeim að auka ætti samr áð og
veita íbúu m auki n áhrif? Hver
er skoðun þeirra á því að íbúar
hverfisins eigi kjörinn fulltrúa í
Hverfi sr áði? Hverni g sjá þeir

Hverfisskipulagsvinnuna þróast?
Á fundinum var m.a. rætt um
þéttingu byggðar í Vesturbæn
um og Miðborginni, einkanlega
með tilliti til hvernig skal styrkja
innviði hverfisins eins og þjón
ustu, skóla, atvinnustarfssemi,
öryggi barna og gangandi, sam
göngur og bílastæði, íþróttaað
stöðu , frístunda-  og útivistar
svæði. Við viljum einnig heyra álit
þeirra á fjölda gistirýma og hótela
í hverfinu.
Svo eru fleiri mál sem Íbúasam
tök Vesturbæjar hafa verið að
ræða, s.s. félagsheimili fyrir hverf
ið, ósk um íbúakjarna fyrir fólk
með þroskahömlun, staðsetningu
Rússneskrar rétttrúnaðarkirkju,
tengsl Vesturbæjar við höfnina,
fyri rh uga ðri byggð við sjói nn
sem og hvernig yfirvöld eiga að
standa að slíkum framkvæmdum.
Fundurinn var þokkalega sóttur
og greinilegt að margir vildu mis
munandi skoðanir frambjóðenda
á hinum ýmsum málefnum.

Melaskóli vann
Vesturbæjarbiskupinn
Föstud agi nn 9. maí sl. var
haldið skákmót í Hagaskóla sem
heitir ,,Vesturbæjarbiskupinn”
og er skipulagt af Þjónustumið
stöð Vestu rb æja r með aðs toð
Skákakademíunnar. Styrktarað
ili mótsins er Melabúðin.
Skákmót þetta er komið til að
vera, enda eykst áhuginn á því
ár frá ári sem sýnir sig ekki síst

í auknum fjölda keppenda. Í ár
voru hátt í 50 keppendur. Skák
mót þetta er eingöngu fyrir nem
endur grunnskólanna en keppt
er í þremur flokkum; 1.-3. bekk
ur, 4.-7. bekkur og 8.-10. bekkur.
Þetta skákmót er fyrst og fremst
hugsað fyrir nemendur í Vestur
bæ, en sl. tvö ár hafa nemendur
úr öðrum hverfum látið sjá sig,

sem er bara sjálfsagt mál og sýnir
vaxandi áhuga á skákíþróttinni. Á
þetta skákmót eru allir velkomnir
meðan húsrúm leyfir. Að auki er
einnig keppt um bikar, en þann
bika r fær sá skóli sem sendi r
flesta keppendur og í ár var það
líkt og í fyrra, Melaskóli, sem bar
sigur úr bítum.

www.borgarblod.is
Hópurinn sem tók þátt í skákmótinu.

Komdu og njóttu
20% afsláttur af mat ...
... alla daga sem meistaraflokkur KR
spilar á heimavelli.
RESTAURANT- BAR

Gildir eingöngu á heimaleikjadögum gegn framvísun miðans.

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is
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Við ætlum að taka
til hendinni
● Við ætlum að lækka leigu og húsnæðisverð með auknu lóðaframboði.
● Við ætlum að efla heimaþjónustu eldri borgara og bjóða upp á aukið
val um þjónustu.
● Við ætlum að breyta skólakerfinu og setja nemandann í fyrsta sæti.
● Við ætlum að stuðla að alvöru íbúasamráði, að hlustað sé á borgarbúa
og óskir þeirra.
● Við ætlum að bæta þjónustu í hverfum borgarinnar og leyfa allri
borginni að blómstra.
● Við ætlum að lækka skatta.
● Við ætlum að taka til hendinni, þrífa, slá grasið, sinna viðhaldi
og hugsa vel um borgina okkar.
● Við ætlum að tryggja foreldrum val á milli dagvistunarleiða.
Að fé fylgi barni hvort sem um er að ræða þjónustu hjá dagforeldri,
leikskóla eða nærfjölskyldu.
● Reykjavíkurflugvöllur er í Vatnsmýrinni og verður um fyrirsjáanlega
framtíð.

Kynntu þér öll stefnumálin okkar á xdreykjavik.is
og kjóstu dásamlega Reykjavík

Dásamlega Reykjavík
Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík
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Verðum að ná sátt um
Reykjavíkurflugvöll
Ómar Ragnarsson í kunnuglegri stöðu við flugvél.

Með því að gera þessar breytingar á Reykjavíkurflugvelli eins og myndin sýnir ætti að vera hægt að ná
fullri sátt um flugvöllinn.

Framtíð Reykjavíkurflugvallar
hefur verið til umræðu að und
anförnu. Þar togast á tvennskon
ar sjónarmið. Annars vegar að
völlurinn standi á svo dýrmætu
byggi nga rl andi að hagk væmt
geti talist að taka landið undir
íbúðabyggð líkt og Norðmenn
gerðu þegar þeir lögðu niður
Fornebu flugvöll, sem var inn í
Osló og fluttu alla flugstarfsemi
þaða n til Gard emoen nokkru
fyrir norðan borgina. Andstætt
sjónarmið er að flugvöllurinn
sé svo miki lv ægu r bæði fyr
ir borg og landsbyggð að ekki
komi til mála að leggja hann nið
ur og of kostnaðarsamt yrði að
byggja nýjan flugvöll í nágrenni
Reykjavíkur fyrir innanlandsflug
og aðra flugstarfsemi sem ekki
telst til millilandsflugs. Þá vakna
spurningar um hvort finna megi
millil eið. Hvort breyta megi
Reykjavíkurflugvelli á þann hátt
að notagildi hans skerðist lítið
sem ekkert en aukið landrými
fái st til íbúðab yggða r. Ómar
Ragnarsson flug-  og fréttamaður
er meðal þeirra sem talað hafa
fyrir málamiðlun sem sameinar
kröfur um aukið landrými undir
byggð en einnig flugvöllurinn
haldi notagildi sínu. Hann spjall
ar við Vesturbæjarblaðið af því
tilefni.
Ómar segir forsendur þess að
auka landrými til nýbygginga án
þess að skerða möguleika flug
starfseminnar séu að þar verði

tvær brautir sem liggi sem næst í
kross og komi í staðinn fyrir tvær
núverandi , brautir, norður suðurbrautina og litlu neyðarflugbraut
ina. „Það þarf að lengja suðvestur
brautina, sem stundum er köll
uð litla brautin út í sjó. Til þess
þarf að rífa fjögur eða fimm hús
en einnig mætti skekkja brautina
aðeins en það myndi kosta ein
hverja fjármuni. Suðvesturbraut
in er lífsnauðsynleg fyrir flugum
ferðina vegna þess að við búum
á vindasvæði þar sem hvöss suð
vestan átt er algeng. Í framhaldi af
því þyrfti að lengja austur vestur
brautina út í Skerjafjörð. Með því
yrði stóra norður suður braut
in óþörf og hægt að leggja hana
niður. Allt lágflug yfir Kvosina
myndi leggjast af og einnig fást
mikið byggingaland án þess að
raska eða draga þyrfti úr þeirri
flugstarfsemi sem nú fer fram á
Reykjavíkurflugvelli. Þannig gæf
ist færi á stórum íbúðahverfum á
austurhluta flugvallarsvæðisins.“
Ómar bendir á máli sínu til stuðn
ings að flugvöllurinn í Þrándheimi
í Noregi hafi verið lengdur út í sjó
með samskonar hætti og hann
sé að tala um í Reykjavík. „Með
þessu tel ég að höggva mætti á
hnútinn í flugvallardeilunni. Með
þessum breytingum fengist mik
ið landr ými undi r íbúðab yggð
án þess að notkunarmöguleikar
flugvallarins myndu skerðast. Ég
tel kost að halda öllum flugbraut
unum þremur en lít einnig svo á

Flugvöllurinn í Þrándheimi sem lengdur var út í sjó gæti verð góð
fyrirmynd fyrir Reykjavíkurflugvöll.

að við verðum að finna leið sem
sameinað getur sjónarmið þeirra
sem vilja byggja á öllu flugvallar
svæðinu og hinna sem vilja halda
flugstarfseminni áfram að mestu í
óbreyttu formi.“

Vorum sjálf búin að finna  
flugvallarstæði
Talið berst að upphafi Reykja
víkurflugvallar og af hverju hon
um hafi veri ð vali nn staðu r í
Vatnsmýrinni. Ómar segir þann
misskilning nokkuð útbreiddan
að Bretar hafi valið þetta flug
vallarstæði í upphafi síðari heim
styrjaldarinnar. „Það rétta er að
búið var að skipuleggja flugvöll
í Vatnsmýrinni og framkvæmd
ir hafna r við gerð hans þótt í
smáum stíl væri. Við áttum enga
fjárm uni til flugv alla rg erða r á
þessum tíma og því fóru þess
ar framkvæmdir hægt af stað og
hefðu eflaust tekið langan tíma
hefðu Bretarnir ekki komið. Þeir
tóku bara við staðsetni ngu og
skipulagi sem þegar var búið að
ákveða. Við vorum sjálfir búnir
að finna út hversu hagstætt þetta
svæði væri til flugsamganga og
því lá beint við að vinna úr þeim
hugmyndum þegar Breta vant
aði flugvöll á stríðstímum. Það
var ekki fyrir en Bandaríkjamenn
komu hingað að farið var að horfa
víða r og Keflav íku rf lugv öllu r
varð til.“

heimi í Noregi og hvernig flug
valarmálin hafa verið leyst þar.
Flugvöllurinn í Þrándheimi er á
Værnes um 19 kílómetrum innan
við miðbæ Þrándheims og er flug
brautin að hluta til byggð út í sjó.
Ómar segir byggðirnar í Þrænda
lögum og aðstæður þar einna lík
astar því sem gerist hér á landi
og því eðlil egt að við skoðu m
þeirra lausnir. „Ég fór upphaflega
til Þrándheims til þess að kynna
mér uppbyggingu sjúkrahúsa í
Noregi en þegar ég sá flugvallar
stæðið og aðstæður þar fór ég að
bera það saman við Reykjavíkur
flugvöll og íhuga hvort þær leiðir
sem þar voru farnar gætu á ein
hvern hátt skapað sátt um áfram
haldandi flugstarfsemi á Reykja
víkurflugvelli.“

Nýr flugvöllur yrði
að geta þjónað sem
varavöllur
Ómar segi st ekki átta sig á
hvers vegna ekki megi bíða eft
ir niðurstöðu nefndar sem skip
uð hafi verið um flugvallarmálið
áður en ráðist verði í ákvarðana
töku um breytingar. Hann kveðst
telja að íhuga verði þetta mál
mjög vandlega. „Ég sé ekki fyrir
sér að öll flugstarfsemi verði flutt
frá Reykjavík og ég tel með öllu
óraunhæft að tala um byggingu
nýs flugvallar fyrir innanlandsflug
um sinn. Til þess eru engir fjár
munir og slíkur völlur yrði einnig
að geta þjónað sem varavöllur
fyrir Keflavíkurflugvöll.“

Egilsstaðaflugvöllur
ófullnægjandi varavöllur
Egilsstaðflugvöllur sem gjarnan
er nefndur sem varaflugvöllur fyr
ir millilandaflug á Íslandi. Ómar
segir að þá gleymist gjarnan að
taka legu landsins með í reikning
inn. „Við erum hér út í ballarhafi
langt frá meginlöndum og það
þýðir auknar kröfum um varaflug
völl. Það þarf að vera hægt að
fljúga stórri farþegaþotu á öðrum
hreyflinum á tilteknum tíma að
varaflugvelli – tíma sem er bund
inn í reglur. Þessi tími næst ekki
á milli Keflavíkur og Egilsstaða

Með því yrði stóra
norður suður braut
in óþörf og hægt að
leggja hana niður.
Allt lágflug yfir
Kvosina myndi
leggjast af og einnig
fást mikið bygginga
land án þess að raska
eða draga þyrfti úr
þeirri flugstarfsemi
sem nú fer fram á
Reykjavíkurflugvelli.
Þannig gæfist færi á
stórum íbúðahverfum
á austurhluta
flugvallarsvæðisins.
vegna þess að slík vél nær ekki
nægilegum hraða til að standast
ýtrustu tímakröfur.“ Ómar segir
að þegar öll atriði séu lögð saman
sjái hann ekki fyrir sér að hægt
verði að afleggja Reykjavíkurflug
völl. Alla vega ekki í bráð. „Þess
vegna er mikilvægt að finna leiðir
til þess að ná sátt í málinu. Sátt
sem myndi byggja á áframhand
andi flugstarfsemi en einnig að
hægt verði að taka hluta af því
landrými sem nú telst vera flug
valla rs væði undi r aðra mann
virkjagerð. Ég tel það vera hæg
og ein leiðin til þess er sú sem sú
sem ég hef verið að lýsa. Ég veit
að það eru fleiri á þessari skoð
un og allur flumbrugangur í mál
inu er til skaða. Ég sé ekki fyrir
mér að Keflavíkurflugvöllur taki
við allri þeirri starfsemi sem er á
Reykjavíkurflugvelli jafnvel þótt
samgöngur við Keflavík myndu
batna. Þess vegna verður að finna
aðrar leiðir. Ég tel mig hafa bent á
eina þeirra.“

Eins og að aka tvisvar
fyrir Hvalfjörð
Ómar víkur því næst að ferða
leiði nni í lofti. Hann segi r að
ferðaleiðin frá og til Reykjavíkur
lengist um allt að 170 kílómetra
eða um 85 kílómetra hvora leið
yrði inna nl andsf lugi ð flutt frá
Reykjavík til Keflavíkur sem sam
svari því að á jörðu niðri þyrfti
aka fram og til baka fyrir Hval
fjörðinn áður en farið yrði inn í
Hvalfjarðargöngin úr hvorri átt
inni sem komi ð væri. Við það
bætist mun lengri liðir frá flug
stöð að flugtaksbraut á Keflavík
urflugvelli og Fokker flugvél með
sín 5000 hestöfl sé ekki hagkvæmt
ökutæki á jörðu niðri. Því sé sú
mikla samgöngubót sem í Hval
fjarða rg öngu nu m felist aðe ins
hálfdrættingur á við að hafa inn
anlandsflugið í Reykjavík en ekki
í Keflavík. Ómar víkur að Þránd

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Gómsæti í göngufæri
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Síminn og Macland í
sterkara sambandi

www.siminn.is

Það er gott að eiga Macland að í miðbænum
Viðskipavinir Símans geta nú fengið alla okkar fjölbreyttu þjónustu hjá starfsmönnum Macland
á Laugavegi 17. Þar munu vanir menn veita þér öfluga þjónustu er varðar farsíma, net,
heimasíma og Sjónvarp Símans.

Macland er eina Apple búðin
í miðbænum. Þar færðu enn
fremur startpakka fyrir farsíma
og NetFrelsi.
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Einsdæmi í sögu
Reykjavíkur
Frá afmælistónleikum nemenda DoReMi í Salnum.

Tónlistarskólinn
DoReMi hefur
starfað í 20 ár
Sex vortónleikar tónlistaskól
ans DoReMi voru í Neskirkju sl.
laugardag í Neskirkju.
Mánudaginn 26. maí   nk. verða
svo skólaslit, einnig í Neskirkju,

118

SALON REYKJAVÍK

nýtt líf

en tónlistarskólinn hefur starfað
í 20 ár. Boðið verður m.a. upp á
400 manna tertu. Skólastjóri er
Vilberg Viggósson.

BIRTÍNGUR ÚTGÁFUFÉLAG

NÝJA sumArLÍNAN 2014
HAuTE COIFFurE FrANÇAIsEEr
KOmIN Í HÚs. VErIÐ VELKOmIN.
SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101 REYKJAVÍK
OPIÐ MÁN-FÖS: 9-18 LAU: 10-13 SÍMI: 56 85 305

Ræstingar / Teppahreinsun
Steinteppahreinsun / Bónvinna

Einsdæmi mun vera að flokk
ar sem mynda meirihluta í borg
arstjórn felli eigin tillögu en það
gerðist á fundi borgarráðs fyrr
í mánuðinum. Þá var samþykkt
einr óma að fella till ögu um
hverfisskipulag fyrir flest hverfi
borgarinnar. Tillagan var tek
in til atkvæðagreiðslu að kröfu
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðis
flokksins.
„Okku r fannst óás ætta nl egt
fyrir borgarbúa að fá ekki skýr
svör um framhaldið enda munu
ýmsar tillögur sem settar voru
fram hafa veruleg neikvæð áhrif
á verðm æti eigna og þar með
ævisparnaðinn á mörgum heim
ilum. Mér finnst þetta hafa verið
ákveðinn sigur fyrir borgarbúa
sem margir brugðust hart við.
Einn virðulegur öldungur sagði
að vesturbæingar hafi orðið agn
dofa þega r þeir sáu till ögu rn
ar og ég held að það hafi lýst
afs töðu margra. Ég vona að á
bak við afgreiðsluna í borgarráði
hafi búið sannur vilji til þess að
snúa af þessari leið“, segir Júlí
us Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í viðtali við
Vesturbæjarblaðið.
Hann bendir á að í hverfisskipu
laginu sé gert ráð fyrir uppbygg
ingu á lóðum fjölbýlishúsa þar
sem nú eru leiktæki fyrir börn,
sandkassar og rólur. „Slík vinnu
brögð eiga sér ekki ford æmi í
sögu borgarinnar. Það furðulega
er, að það var hvergi bankað upp
á og spurt hvort eitthvað af þessu
tagi gæti hugnast þeim sem þarna
búa og eiga lóðirnar,“ segir Júlí
us Vífill sem bætir jafnframt við:
„Húseigendur lásu bara um þessi
áform í blöðunum. Með því að
leggja fram slíkar skipulagstillög
ur er stigið fyrsta skrefið í lög
bundnu skipulagsferli og það hef
ur afleiðingar. Þessi gögn eiga að
endurspegla áherslur og stefnu
sveitarstjórnar. Þeir stjórnmála
menn sem hafa haldið því fram
að undanförnu að lýsingarnar séu
bara einhvers konar hugmynda
safn eru einf aldl ega að segja
ósatt,” segir Júlíus Vífill.

Auknar líkur á slysahættu
og mengun
Júlíus Vífill telur að sú stefna að
þrengja að stofnbrautum og vísa
bílaumferð inn í íbúðahverfi auki
á slysahættu og mengun. ,,Það er
lagt til að bílum verði hleypt inn
í íbúðahverfi í Vesturbænum og

Uppd ráttu r úr hverfi ss kipul agsv innu nni. Rauðu kassa rni r eru
byggingar m.a. við Birkimel.

opnað verði fyrir akstur um götur
sem hafa verið lokaðar í áratugi
jafnvel í hálfa öld. Götunum var
lokað til tryggja öryggi barna. Ég
verð að viðurkenna að ég skil ekki  
tilganginn með þessu.”
Júlíus Vífill bendir á að það sé
æskilegt að þétta byggð en það
þurfi að taka tillit til margra þátta.

Á síðasta kjörtímabili hafi verið
unnið að skipulagi á þéttingareit
um sem síðan var haldið áfram
með á þessu kjört ímab ili. „En
ef þétting byggðar á hins vegar
að byggjast á því að taka lóðir
af fólki til að byggja á þeim þá
er sú stefna komin í ógöngur,”
segir Júlíus Vífill Ingvarsson.

www.borgarblod.is
Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Meðhöndlun Náttútusteins

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Hreingerningar / Flutningsþrif
Húsfélagaþjónusta ofl.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta
S. 519 7500 • 770 4630
www.clean.is

Júlíus Vífill Ingvarsson, staddur við Birkimel.

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155 | GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

ko n
rta ýt
tím t
ab
il
Kræsingar &&
kostakjör
Kræsingar
kostakjör

KjúKlingabringur
danskar 900 gr
pokaverð
verð áður 1.698,-

1.290,-40%
HvítlauKsvængir
magnpakning
kílóverð
verð áður 698,-

KjúKlingaleggir
BBQ
kílóverð
verð áður 1.098,-

-43%

398,-

659,-

lambafile
M/fiturönd
kílóverð
verð áður 4.989,-

3.991,-

lambarif
fráBær á grillið
kílóverð
verð áður 894,-

599,-

-30%

-50%

-33%

lKl brauð
nýBakað
stykkjaverð
verð áður 698,-

PaPriKa
rauð
kílíverð
verð áður 458,-

489,-

229,-

-50%

Ljúffengar snakkpizzur frá nice’n easy - pepperoni, mozzareLLa eða skinku

-25%

nice’n easy
snakkpizzur
stykkjaverð
verð áður 199,-

lKl rúnstyKKi
nýBakað
stykkjaverð
verð áður 179,-

149,- 90,-

Tilboðin gilda 22. – 25. maí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. | vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

- SUMARIÐ

Karlalið KR sumarið 2014. Þeir urðu Íslandsmeistarar sl. haust og hyggjast verja þann titil með oddi og egg. Þjálfari er Rúnar Kristinsson og aðstoðarþjálfari Pétur Pétursson.

Kvennalið KR sumarið 2014, en það leikur nú annað árið í 1. deild, en ætlar sér að sjálfsögu að komast upp í úrvalsdeild kvenna í sumar. Þjálfari er Björgvin Karl Gunnarsson.

ÁFRAM KR!
Þjálfarar, fyrirliðar og forsvarsmenn liðanna í PEPSIdeildum karla og kvenna hittust fyrir skömmu í Ölgerð
inni þar sem birt var spá þjálfara og fyrirliða þessara
liða um gengi þeirra á komandi sumri. Íslandsmeistur
um KR var spáð sigri í sumar en FH 2. sætinu. Fleiri lið
gætu blandað sér í þá baráttu, m.a. Breiðablik og svo
hafa nýliðar Fjölnis í deildinni byrjað knattspyrnuvertð
ina af miklum krafti. Hinir nýliðarnir, Víkingur Reykja
vík, gefa örugglega ekki tommu eftir.

Áhugi á KR-liðinu er alltaf mikill en það er margt annað
í gangi í KR þó svo að ekki beri eins mikið á því. Félagið
sinnir gríðarlega mikilvægu félags-, uppeldis- og ekki síður
forvarnarhlutverki fyrir hverfið. KR svæðið tekur á móti
stærstum hluta barna og ungmenna Vesturbæjar í hverri
viku og hefur gert í rúma öld. Vesturbærinn hefur orðið
útundan í uppbyggingu Reykjavíkurborgar undanfarin ár
hvað varðar íþróttauppbyggingu í hverfinu. Á sama tíma
og önnur íþróttafélög hafa komið upp glæsilegri aðstöðu

og mikil uppbygging hefur verið í öðrum hverfum borg
arinnar hefur ekkert komið í staðinn fyrir aðstöðuna sem
Vesturbærinn hefur misst. Skorað er á borgaryfirvöld nú
í aðdraganda borgarstjórnarkosninga að að sinna þörfum
,,Vesturbæjarstórveldisins“ eins og félagið og KR-ingar
eiga skilið.
Áfram KR!

Mætum á völlinn í sumar
og styðjum KR til sigurs!

NESSKIP

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu
Kokkarnir á UNO
kunna svo sannarlega
að færa íslenskt úrvalshráefni í miðjarðarhafsbúning og þessi
notalegi veitingastaður í hjarta borgarinnar skapar
fallega umgjörð fyrir stefnumót og góðra vina fundi.
Glas af prosecco gleður á undan máltíð sem svíkur
engan, enda UNO búinn að skipa sér í fremstu röð
veitingahúsa í Reykjavík.
Eldhúsið er opið

17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

MASI CAMPOFIORIN
- Ítalía – Veneto
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, ósætt,
fersk sýra, mild tannín. Þurrkaðir ávextir,
kirsuber, krydd, vanilla.

PICCINI MEMORO – Ítalía –
4 þrúgur frá 4jum hornum Ítalíu
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur
berjablámi, vanilla, eik.

UNO cucina italiana
Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313
Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Nauta- og chilirigatone
Hægeldaðir nautaskankar, sveppir, parmesan, pikklaður chili.
Lystugt og ljúffengt
Íslenskir karlmenn elska þessa hægelduðu nautaskanka með fersku pasta og
kröftugt bragðið af sveppum og chili kallar á ljúfa Memoro rauðvínið frá Piccini.
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Fjölbreytt
sumarstarf
hjá Frosta

Krakkar frá Odense
í Danmörku í heimsókn
í Frostaskjóli

Félagsmiðstöðin Frosti  verður
með sumarstarf í boði með sér
stöku sniði sem ber heitið Frosti
á Hjólum og verður starfið frá
10. júní - 4. júlí.
Verke fni ð var tilr aunav erk
efni seina sta suma r og bar þá
nafni ð Fél agsm iðs töð á Hjól
um og gekk það vel og því vilj
um við láta reyna á verkefnið í
annað sinn. Frosti á Hjólum er
færanleg félagsmiðstöð þar sem
starfsmenn ferðast um á sendibif
reið og í bílnum má finna helstu
grunnafþreyingartæki sem finna
má í flestum félagsmiðstöðvum.
Bíllinn hefur sína föstu þrjá staði
í viku þar sem hann verður stað
settur á ákveðnum tíma en inn
á milli þess getur hann sprottið
upp hvar sem er og hvenær sem
er. Hugmyndin er að hafa færan
lega félagsmiðstöð og markmiðið
er að nálgast þá krakka sem ekki
eru að nýta sér félagsmiðstöð
ina á sumrin sem og að nálgast
krakkana í þeirra umhverfi. Frosti
á Hjólum er starfrækur alla virka
daga frá 09:00 - 16:00 nema á mið
vikudögum þá frá 14:00 - 23:00.

Grunnskólanemendur frá Odense í Danmörku
voru nýl ega í heims ókn í Frostas kjóli, þar
sem þau hittu jafnaldra sína og áttu með þeim
skemmtilega daga.

Sérstakt hópstarf fyrir
8. bekkinga
Sérstakt hópastarf verður fyrir

Áður höfðu Danirnir skroppið upp á Akranes og
átt þar góðan tíma með sínum jafnöldrum af Skag
anum.

Skemmtilegt plaggat sem kynnir
starfsemina.

unglinga sem eru að klára 8.bekk
og fer starfið fram Frosta (Haga
skóla) alla þriðjudaga og fimmtu
daga frá 14:00 - 16:00. Markmiðið
með því er að þeir unglingar sem
ekki eru farnir að vinna eða ann
að geti haft eitthvað fyrir stafni
í sumar og mun dagskrá hópa
starfsins verða unnin í samráði
við hópinn.

Danir njóta hvíldar í Frostaskjóli.

www.borgarblod.is

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188 / 895 8298

VILTU KOMAST AÐEINS ÚT ÚR BÆNUM?
GJALDFRJÁLS
LEIKSKÓLI, GRUNNSKÓLI
OG FRÍSTUNDAHEIMILI
H V E R N I G V I LT Þ Ú F O R G A N G S R A Ð A ?
RAUNHÆF ÁÆTLUN TIL FJÖGURRA ÁRA:
Borgin greiðir nú þegar 32 milljarða á ári (90%)
en foreldrar 3 milljarða (10%) – stígum skrefið til fulls
Hækkum framlög til skóla- og frístundasviðs
um 750 m.kr á ári (0,9% af heildartekjum borgarsjóðs)

Lífræna
Systrasamlagskaffið
með lífrænni mjólk. Borið
fram í niðurbrjótanlegum
umbúðum. Það gerist
ekki betra!

Nærandi sálarfæða
Systrasamlagsins;
samlokur, þeytingar,
skot, croissant og
margt fleira.

Sápurnar frá Dr. Bronner
eru 100% náttúrulegar,
lífrænar, ilma dásamlega,
fair trade og henta allri
fjölskyldunni.

Lækkum gjaldskrár um 25% á ári
Upprætum fátækt og misskiptingu í samfélaginu.
Aukum ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna.
Kynntu þér málið á www.gjaldfrelsi.is

Finndu okkur á Facebook (Vinstri græn borg)

JÖFNUÐUR ER RÉTTLÆTI

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI
Við sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

CMYK
Brúnn
50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár
34 magenta
9 yellow

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar
Laugardagar

9 - 18
10 - 16

búum til betri
borg fyrir alla

Við styrkjum úthverfin og virkjum raunverulegt íbúalýðræði. Við hlustum.
Skólakerfið þarf á okkur að halda, forgangsröðum peningum í menntun.
Eldri borgarar fá 20.000 króna frístundakort.
Endurskoðum samþykkt aðalskipulag og forðumst steinklumpaásýnd borgarinnar.
Forðumst skipulagsmistök á hafnarbakkanum og í Laugardalnum..
Lækkum leiguverð, fjölgum félagslegum og almennum íbúðum. Aukum lóðarframboð.
Við virðum vilja 70% Reykjavíkinga sem vilja flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni.
Kynnið ykkur nánar málið á facebooksíðu Framsóknar og flugvallarvina.
facebook.com/framsoknogflugvallarvinir
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,,Það er afar brýnt af efla til muna
leiguíbúðamarkaðinn í borginni”
-segja þær Sóley Tómasdóttir og Líf Magneudóttir sem leiða lista VG í Reykjavík

S

óle y Tóma sd ótti r, Líf
Magneud ótti r og Elín
Oddn ý Sigu rða rd ótti r
leiða lista Vinstri hreyf
inga ri nna r, græns framb oðs
í Reykjavík en 4. sætið skipar
Hermann Valsson. Sóley hefur
setið í borgarstjórn á yfirstand
andi kjörtímabili sem eini full
trúi Vinstri grænna.
Í stefnuskrá VG segir m.a. um
kvenf relsi og mannr étti ndi að
allir borgarbúar eigi að geta tek
ið virkan þátt í samfélaginu og
fengið þjónustu við hæfi án tillits
til kyns, kynhneigðar, uppruna,
efnahags eða félagslegrar stöðu.
Fagna skuli margb reytil eika
mannl ífsi ns og útr ýma staða l
myndum um minnihlutahópa sem
eru skaðlegar fyrir okkur öll. Efla
skuli mannréttindastarf í borg
inni, endurskoða mannréttinda
stefnuna og samþætta skuli hana
allri starfsemi borgarinnar. Halda
skuli áfram að byggja upp og efla
þjónustu borgarinnar við innflytj
endur á öllum sviðum.
Barátta fyrir jafnrétti kynjanna
hefu r alla tíð veri ð mjög mik
ilvæg fyrir Vinstrihreyfinguna –
grænt framboð. Í stefnuskrá VG
er meðal annars lögð áhersla á
að efla þurfi kynjafræði í leik- og
grunnskólum og að uppræta þurfi
skaðleg áhrif klámvæðingar og
staðalmynda á börn og unglinga,
bæði stelpur og stráka. Reykja
víkurborg á ekki að líða ofbeldi.
Kynbundið ofbeldi er samfélags
leg meins emd sem verðu r að
útrýma með markvissum aðgerð
um í samstarfi við lögreglu, heil
brigði s- og menntak erfi. Í vor
lagði Sóley Tómasdóttir fram til
lögu í borgarstjórn um að borg
in leitaði samstarfs við lögreglu,
grasrótar- og félagasamtök um að
grípa til samræmdra aðgerða til
að útrýma heimilisofbeldi, líkt og
gert hefur verið á Suðurnesjum
með góðum árangri. Þá þarf að
útrýma kynbundum launamun
hjá Reykjavíkurborg , bæði með
beinu m breyti ngu m á launu m
en ekki síður með styttri vinnu
viku og öðrum aðgerðum til að
jafna álag á heimilum. Þær Sól
ey og Líf voru spurðar hvort það
samræmdist áðurgreindri stefnu
um jafnrétti kynjanna að konur
væru í þremur efstu sætum list
ans, karlmann er fyrst að finna í
4. sætinu.
,,Já, svo sannarlega. Þetta er
pólitísk ákvörðun sem miðar að
því að stuðla að auknu jafnrétti
í samfélaginu. Karlar eru í mikl
um meirihluta innan stjórnmál
anna, svo það þarf engar sértakar

aðgerðir til að fjölga þeim. En það
er mjög mikilvægt að auka stjórn
málaþátttöku kvenna og okkur er
bæði ljúft og skylt að taka þátt í
því. Allt tal um forréttindi dæmir
sig sjálft þegar konur eru rétt um
30% oddvita á landsvísu. Vonandi
getum við afnumið kvóta og sér
tækar aðgerðir einn góðan veður
dag en ekki fyrr en jafnrétti hefur
verið náð. Það er tvennt ólíkt að
tala um okkur og framboðslista
Sjálfstæðisflokksins. Að setja þrjá
karla í efstu sæti framboðslista er
beinlínis gamaldags og til marks
um að sá flokkur svari ekki kalli
tíma ns. Jöfn þáttt aka karla og
kvenna í stjórnmálum er hags
munamál fyrir okkur öll, konur
og karla.
„Það muna ði aðe ins einu
atkvæði á mér og Líf þegar kos
ið var um 1. sætið. Sumir spáðu
því að það myndi reynast okkur
erfitt, við myndum eiga erfitt með
að vinna saman og rifjuðu upp
að konur væru jú konum verst
ar. Það er auðvitað mýta sem á
ekki við rök að styðjast. Okkur
Líf finnst gaman að vera saman
og erum mjög nánir samherjar,”
segir Sóley.

Viðfangsefni allra
Þær stöllur segjast vera í póli
tík af því að þær vilji hafa áhrif.
Aðspurðar segja þær stefnuskrá
VG alls ekki verða meira og minna
mótaða af óskum kvenna. Auð
vitað séu áherslurnar oft aðrar
þar sem konur koma að en það
auki bara fjölbreytnina í nálgun á
ýmsum málaflokkum sem borgar
stjórn þurfi að fjalla um. Stefnu
skráin höfði því svo sannarlega til
beggja kynja og allra aldurshópa.
Börn og skólak erfi ð eru sem
dæmi viðfangsefni bæði karla og
kvenna og allra kynja.
- Líf var spurð hvort hennar póli
tíski áhugi hafa verið til staðar
lengi og hvort hann hafi alltaf ver
ið á þessum nótum.
,,Ég hef alltaf veri ð pólit ísk
svo lengi sem ég man.en skráði
mig í Vinstri græn með formleg
um hætti árið 2004. Ég er fædd
og uppalin í Vesturbænum, gekk
þessa hefðbundnu menntaleið,
fyrst í Melaskóla, síðan í Haga
skóla en flutti síðan til Danmerk
ur þega r til stóð að ég færi í
menntaskóla. Þar bjó ég í 6 ár og
útskrifaðist sem stúdent frá Dan
mörku. Svo er ég mikill KR-ingur,
og það eykst bara eftir því sem
börnin mín eru lengur í fótbolta
hjá þessu fína íþróttafélagi KR,.
Starfið þar er mjög gott og það er
aðdáunarvert að sjá hversu metn
aðarfullt starf er í boði fyrir börn
hjá öllum íþróttafélögum í Reykja
vík,“ segir Líf Magneudóttir.

Málefni barna í forgangi
- Hvaða mál setjið þið helst á
oddinn í þessari kosningabaráttu,
hver eru ykkar helstu stefnumál?
,,Málefni barna hafa alltaf verið
í forgrunni hjá Vinstri grænum.
Gjaldfrjálsir leikskólar, skólamál
tíðir og frístundaheimili eru okkar
höfuðmál í vor, enda er það eina
leiðin til að tryggja öllum börnum
aðgengi að þjónustunni og svo
verðum við að létta allt of þungar
byrðar sem nú hvíla á barnafjöl
skyldum.”
„Við þurfu m einnig að auka
framboð á leigu- og búseturéttar
íbúðum í borginni og borgin verð

Sóley Tómasdóttir gefur gestum og gangandi heita súpu við fjalls
rætur Esju um síðustu helgi.

ur að axla ábyrgð á því. Við höf
um tekið virkan þátt í gerð hús
næðisstefnu borgarinnar, m.a. var
sett inn ákvæði um að fjórðungur
íbúða á þéttingar- og uppbygg
inga rs væðu m ætti að vera til
leigu eða búseturéttar. Svo eru
biðlistar eftir félagslegu húsnæði
til háb ori nna r skamma r. Brýn
þörf er á uppbyggingu að minnsta
kosti 550 íbúða, en meirih luti
Besta flokks og Samfylkingar hef
ur látið það verkefni sitja á hak
anum á kjörtímabilinu. Við vilj
um líka efla velferðarþjónustu í
borginni, sérstaklega þarf að þróa
þjónustu við aldrað og fatlað fólk
í samræmi við hugmyndafræði
um sjálfstætt líf. Það þarf að efla
heimaþjónustu og heimahjúkrun
og tryggja að allir borgarbúar geti
tekið virkan þátt í samfélaginu.”
segja þær Sóley og Líf.
- Eruð þið í Vinstri grænum sátt
við hverni g rekstri grunns kóla
Reykjavíkurborgar er háttað í dag?
,,Það er alþekkt að stuttu fyr
ir kosningar fari stjórnmálafólk
að tala niður grunnskólana, boða
breytingar og eflingu út frá hug
myndafræði stjórnmálanna. Það
er slæmt. Grunnskólar borgar
innar eru frábærir og þar starfar
mikið af góðu og hæfu fagfólki
undir miklu álagi fyrir lág laun.
Við verðum að standa með þessu
fólki, vera sveigjanleg og treysta
því til að þróa menntun áfram.
Til þess verðu m við að skapa
aðs tæðu r og bæta kjör starfs
fólks í kennslu- og uppeldismál
um. Meirihluti Besta flokksins og
Samf ylki ngari nnar hefur unni ð
gegn þessu fagfólki á ýmsa vegu
á kjörtímabilinu, m.a. með erfið
um same ini nga ra ðg eðu m sem
einkenndust af vanvirðingu við
starfsfólk borgarinnar og skóla
samf él agi ð. Það skapa ði tor
tryggni og óöryggi sem verður
ærið viðfangsefni að vinna úr á
næsta kjörtímabili.
Við í Vinstri grænu m höf
um það að markmiði að standa
með borgarreknum skólum og
frístundaheimilunum og viljum
sporna gegn hugm yndu m um
útvistun og einkavæðingu, sem
aðrir flokkar hafa því miður sýnt
talsverðan áhuga á. Skólarnir eru
same igi nl egt viðf angse fni okk
ar allra, þeir eiga að vera á for
ræði almennings og þeir eiga að
lúta skýru lýðræðislegu aðhaldi
frá borgarbúum. Stundum virðist
það viðhorf ríkjandi að skólarn
ir séu eins og verksmiðjur sem
framleiða læs og skrifandi börn,

Sóley Tómasdóttir.

en það er mikill misskilningur.
Skólas tarf snýst um menntu n,
sköpun, félagsþroska og velferð
og þar eiga öll börn að hafa jöfn
tækifæri.”
- Hvað er brýnast að gera fyrir
Vesturbæinn á komandi kjörtíma
bili?
,,Stefnumál Vinstri grænna eru
fyrir alla borgarbúa og eiga við í
öllum hverfum borgarinnar.”

Flugvöllurinn verður ekki
Vatnsmýrinni um ókomna
tíð
- Lengst af þessu kjörtímabili
sem senn er á enda hefur verið
erfitt að fá byggingalóðir meðan
nágrannasveitarfélögin eru flest
hver að standa sig þar mun betur.
Þar er ekki síst bent á Kópavogs
bæ þar sem lóðaframboð er meira
og meira byggt. Hvernig viljið þið
koma til móts við þá sem vilja
byggja í Reykjavík?
,,Nýtt aðalskipulag býður upp
á marga uppbyggingamöguleika
í samræmi við eftirspurn og vilja
borgarbúa. Þéttingarreitir á jaðri
Vatnsmýrarinnar, við voga Elliða
ár, á Höfða og fleiri stöðum verða
frábær íbúðasvæði með bland
aðri og góðri þjónustu. Við stönd
um með samkomulagi borgar og
ríkis um flugvöllinn. Farsælast
væri að hann flyttist úr Vatnsmýr
inni, en það er háð því að nefndin
sem Ragna Árnadóttir leiðir, skili
ásættanlegri niðurstöðu. Við höf
um fulla trú á að svo verði, að
við getum komið vistvænni íbúða
byggð fyrir í Vatnsmýrinni, en á
sama tíma tryggt innanlandsflug
inu góðar aðstæður
Við þurfum að vinna að mann
sæmandi skilyrðum fyrir komandi
kynslóðir. Skynsamleg landnýting
og þétt byggð er forsenda þess að
við getum tryggt vistvænni lifnað
arhætti sem er skylda okkar. Það
auðveldar okkur að gera gott hjól
reiðanet um borgina, efla almenn
ingssamgöngur og nærþjónust
una. Þannig styttu m við vega
lengdir og stuðlum að því að fólk
nýti aðra samgönguhætti meira
en einkabílinn. Svo þurfum við
að stórefla aðstöðu borgarbúa til
sorpflokkunar og stuðla að auk
inni meðvitund um neyslu, sóun,
sorpf lokku n, endu rv innslu og
endurnýtingu. Plastpokafrí borg
og vatnsverndarráð eru dæmi um
aðgerði r okkar Vinstri grænna
fyrir komandi kjörtímabil.”
- Umræða um sameining sveit

Líf Magneudóttir.

arfélaga hefur ekki farið hátt um
skeið, en þeim mun meira rædd á
landsbyggðinni. Er orðið tímabært
að ræða að nýju kosti og galla
sameiningar sveitarfélaga á höfuð
borgarsvæðinu?
Þær Sóley og Líf segja að sveit
arfélögin hafi nú þegar umtalsvert
samráð þó það megi alltaf gera
betur. ,,Sveitarfélögin hafa nú náð
þeirri stærð að sameining nær
takm arka ð til hagr æði nga r og
þjónustan hefur víðast náð þeirri
stærð og þjónustugetu að það
verði ekki bætt til neinna muna.
Það væri kannski heppilegra að
efla starfsemi Samtaka sveitarfé
laga á höfuðborgarsvæðinu og
leysa gegnum þau samtök ýmis
sams kiptav andam ál sem mörg
hver eru ekki stór í sniðum. Það
er nú þegar í gildi svæðisskipulag
fyrir höfuðborgarsvæðið, en það
eru fjölmörg mál sem við þurf
um að vinna sameiginlega, meðal
annars í umhverfismálum. Stofn
un vatnsverndarráðs höfuðborg
arsvæðisins er gott dæmi um slíkt
samráð.“
- Eruð þið bjartsýnar á gengi
Vinstri grænna í borgarstjórnar
kosningunum?
,,Við erum það, já. Við trúum
því að stefnumál okkar séu til
þess fallin að bæta samfélagið
og við ætlum að einbeita okkur
að því að sannfæra fólk um það.
Gjaldf rjáls grunnþ jónu sta við
börn og umhverfisvernd í þágu
komandi kynslóða eru nauðsyn
leg framfaraskref í átt að réttlát
ara samf él agi jöfnu ða r og vel
sældar“ segja þær Sóley Tómas
dóttir og Líf Magneudóttir.
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N1 á Ægisíðu hefur
tekið breytingum
N1 stöðin á Ægisíðu hefur tek
ið breytingum og nú er öll starf
semin komin undir eina stjórn.
Stöðva rs tjóri er Eina r Svein
björnsson.
Starfs emi dekkja- og smur
stöðvarinnar verður óbreytt, en
vöruval í versluninni dregst sam
an, marga r vörut egu ndi r sem
voru þar voru lítið að hreyfast.
Auk þess verða allir viðskipta
vinir stöðvarinnar agreiddi þar
og þar fá þeir viðskiptavinir sem
eru að bíða þeftir þjónustu, s.s.
dekkjas kipti eða láta smyrja,
kaffi og eitthvað lesefni. Opnun
artíminn breytist einnig, opið er
frá kl. 08.00 til 18.00 mánudaga til
föstudaga, frá kl. 09.00 til 13.00 á
laugardögum en lokað á sunnu
dögu m. Eina r Sveinb jörnss on
segir að vonandi falli Vesturbæ
ingum þessar breytingar á rekstri
N1-stöðvarinnar vel í geð og nýti
sér þjónustu stöðvarinnar.

Einar Sveinbjörnsson stöðvarstjóri fyrir framan stöðina.

Myndlistaskólinn í Reykjavík:

Áslaug Thorlacius
ráðin skólastjóri
Áslaug Thorlacius hefur verið
ráðin skólastjóri Myndlistaskól
ans í Reykjavík.
Áslaug hefur lokið BA námi í
myndlist og í rússnesku auk þess
að hafa loki ð kenna rap rófi frá
Listaháskóla Íslands. Hún starfaði
við Myndlistaskólann 2001 – 2003
og leysti af við deildarstjórn síðast
liðið ár. Áslaug starfaði sem fram
kvæmdastýra samtaka um kvenna
listann og var framkvæmdastjóri
Samb ands ísl enskra myndl ista
manna til ársins 2009 þar sem hún
vann ötullega að réttindamálum
myndlistamanna. Áslaug hefur far
sæla reynslu af kennslu í grunn
skóla og háskóla þar sem hún hef
ur kennt myndmennt og rússneska
listas ögu. Auk þess hefu r hún
haldið vel á annan tug einksýn
inga, skrifað myndlistagagnrýni í
DV og einnig unnið við þýðingar.
Stjórn skólans telur að marg
háttu ð reynsla Ásl auga r af
kennslu, menningar- og félagsmál

Áslaug Thorlacius.

um í þágu myndlistar, ásamt ein
beittum áhuga og ríkulegri þekk
ingu á miki lv ægi sjónl istn áms,
verði skóla nu m miki ll akku r á
komandi árum. Áslaug tekur við
starfi skólastjóra 1. júní nk.af Ingi
björgu Jóhannsdóttur sem hefur
starfað í Myndlistaskólanum síð
ast liðin 18 ár, þar af sem skóla
stjóri í 8 ár. Ingibjörg tekur við
starfi skólastjóra Landakotsskóla
í vor.

Rúnstykki
á 50 krónur
Alla daga!

vantar þig
RAFVIRKJA?
Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

fljót og góð þjónusta

Opið virka daga frá 07:30 til 18:00
og um helgar frá 08:00 til 17:00
B e r n h ö f t s b a k a r í e h f. | B e r g s t a ð a r s t r æ t i 13 | S ími: 5 51- 3 0 8 3

Rafspor

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS
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Borg fyrir börn
Samfylkingin leggur áherslu á
húsnæðismál og málefni barna
fólks í borga rs tjórna rk osni ng
unum. Þar vega þungt skóla- og
frís tundam ál enda renna um
40% af útgjöldum borgarsjóðs til
þeirra mikilvægu mála. Mikilvæg
ustu verkefni skólamálanna eru
bætt kjör kennara í leikskólum
og grunnskólum, nemendamið
að skólastarf sem tekur mið af
hæfileikum og áhugasviði hvers
og eins og auki nn stuðni ngu r
við innra starfið í skólunum,m.a.
með snemmtækri íhlutun í þágu
nemenda sem þurfa á sérstök
um stuðningi að halda. Við vilj
um hækka frístundastyrkinn um
ríflega helming á kjörtímabilinu
– í 50 þúsund krónur með hverju
barni og auka systki naa fs lætti
þannig að fore ldra r sem eru
með börn bæði á leikskóla og í
frístundastarfi grunnskóla njóti
afsláttarins. Það mun auka ráð
stöfunartekjur þeirra um 80-100
þúsund krónur á ári eftir fjölda
barna og aldri þeirra, og munar
um minna.

Brúum bilið
Mikil eftirspurn er eftir fleiri
úrræðum fyrir ungbarnafjölskyld
ur í borginni og er nauðsynlegt
að fjölga leikskólaplássum fyrir

yngsta ald
u r s h ó p i n n
á sama tíma
og við styrkj
um sam
starfi ð við
dagforeldra,
en
þeir
veita miki l
væga þjón
ustu, sem
f o r e l d r a
 r Skúli Helgason.
kunna vel að
meta. Við
vilju m taka
yngri börn
inn í leikskólana í áföngum, með
það að markmiði að börn kom
ist að hausti ð sem þau verða
18 mánaða.
Þá viljum við efla enn frekar frí
stundastarfið í borginni og jafna
aðgengi barna að frístundastarfi,
þar með talið barna af erlendum
uppruna.
Skóla- og frístundamál eru und
irstaða velferðar í samfélaginu því
þar getum við skapað börnum
jöfn tækifæri til að blómstra sem
sterkir skapandi einstaklingar.

MAÍ 2014

Mikilvægt að
ungmennahús sé starfrækt
Í aprílmánuði var ungmenna
húsið Jökla opnað. Jökla er nýr
armur Frostasjóls þar sem ungt
fólk á aldrinum 16-18 ára er boðið
velkomið, en ungmennaráð Vest
urbæjar hefur undanfarna mán
uði unnið að opnun Jöklu. Allt
starf Jöklu er skipulagt af húsráði
Jöklu, sem er skipað unglingum
úr hverfinu. Húsráðið skipuleggur
margvíslega viðburði, en viðburð
ir Jöklu eru þó ekki allt. Aðstaðan
í Jöklu býður nefnilega upp á svo
margt fleira. Sem dæmi má nefna
hljóð- og myndvinnsluforrit í öfl
ugu tölvunni okkar auk fundarog lærdómsaðstöðu sem nýtist
til ýmissa verkefna og stúdíóið
okkar hefur nýst til þess að taka
upp lag, svo að möguleikarnir eru
aðeins takmarkaðir við ímynd
unarafl unglinganna sem sækja
starfs emi Jöklu. Einnig hefu r

Sverrir Arnórsson.

ungmennaráð Vesturbæjar unn
ið að stuttmynd um femínisma,
styrkta af Evrópu unga fólksins,

Sverrir Arnórsson

Skúli Helgason
í 5. sæti Samf ylki nga ri nna r í
Reykjavík
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Bókaðu daginn
í Borgarbókasafni
RITSMIÐJUR fyrir 9-12 ára

Boðið verður upp á ritsmiðjur dagana 10.-13. júní.
Smiðjurnar eru í um tvær klukkustundir daglega.
Tilgangurinn er að fá börnin til að virkja sköpunarkraftinn og koma hugsunum sínum á blað.
Starfsmenn og rithöfundar leiðbeina.
Skráning hefst 19. maí. Engin þátttökugjöld.

SUMARLESTURINN hefst 1. júní
Við lesum í allt sumar! Þegar barnið fær lánaða
bók fylgir henni miði sem börnin fylla út og skila til
safnsins. Verðlaun! - ein bókaverðlaun verða veitt
vikulega og í lok sumars fær einn þátttakandi
vegleg verðlaun.

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
s. 411 6100, borgarbokasafn@borgarbokasafn.is
Afgreiðslutími:
Mán-ﬁm 10-19. Fös 11-18. Lau og sun 13-17

www.borgarbokasafn.is

en aðstaða Jöklu hefur nýst vel til
að vinna að myndinni.
Mér finnst mjög mikilvægt að
ungmennahús eins og Jökla séu
starfrækt í sem flestum hverfum,
því að Jökla tekur á móti þeim
sem finna sig kannski ekki endi
lega í félagslífi menntaskólanna,
en er líka einnig fyrir þá sem ekki
sækja menntaskóla. Það þarf líka
svona aðstöðu fyrir margt sem
að menntaskólarnir bjóða ekki
upp á.
Ég vona að Reykjav íku rb org
sjái hag sinn í að styðja starf ung
mennahúsa til lengri tíma, því að
núna styður hún bara við starf
semi Jöklu í eitt ár í senn, en starf
semin er svo sannarlega mikilvæg
fyrir unglingana í Vesturbænum.

www.bokmenntir.is - www.bokvit.tumblr.com - www.artotek.is

Suðurströnd 10
v/Sundlaug Seltjarnarnes og World Class
Sími: 511 6367
Opið: virka daga 9-18 • laugardagar 10 - 16
Sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid
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Sumardeginum fyrsta
fagnað í Vesturbænum
Suma rd egi nu m fyrsta var fagna ð með
hefðbundnum hætti 24. apríl sl.
Vesturbæingar og gestir þeirra fóru í skrúðgöngu
frá Melaskóla eftir Hagamelnum og Kaplaskjólsveg
inum að KR-heimilinu, þar sem margt var gert, börn
um og fullorðnum til skemmtunar.
Í kirkjugarðinum í Suðurgötu var margt fólk saman
komið til að hlusta á fróðleik um þennan merka
kirkjugarð.

Gulbröndóttur köttur hafði mikinn áhuga á öllu því
fólki sem skyndilega birtist á yfirráðasvæði hans.

Hlusta ð á fróðl eik um sögu kirkjug arðsi ns við
Suðurgötu.

Á palli spilaði Ragnhildur Helgadóttir undir söng
Ástrósar Sigurjónsdóttur, og var þeim vel fagnað.

Skrúðgangan kemur eftir Hagamelnum, leidd af
lögreglu á mótorhjóli, skátum og lúðrasveit.

Glímt við hraðab raut inni í KR-heimi li nu með
dyggri aðstoð mömmu.

Pappír er ekki
bara pappír
KATRIN pappírinn færð þú í Besta, Grensásvegi
• Katrin Plus – hágæða pappír fyrir heimili og sumarbústaði
• Vistvænn fyrir rotþrær
EasyFlush® frá KATRIN tryggir gæðin
BESTA – HREYFILSHÚSINU

Skipulagsslys á
Keilugranda 1
Fjöldi barna sem stunda r
íþróttir fer sífellt vaxandi og því
er miki lv ægt að í Vestu rb æn
um sé góð íþróttaaðstaða fyrir
börn og unglinga. Það er því orð
ið löngu tímabært að hlúa bet
ur að og bæta íþróttaaðstöðuna
í Vestu rb ænu m. KR-inga r hafa
lengi óskað eftir því að fá lóð
ina á Keilugranda 1 til að geta
stækkað íþróttasvæði sitt. Þetta
er eini stækkunarmöguleiknn fyr
ir félagið nálægt KR heimilinu.
Við fullt rúa r Sjálfs tæði sf lokks
ins höfum flutt fjölmargar tillög
ur þess efnis á vettvangi borg
arstjórnar að þessi reitur verði
þróaður í þágu íþrótta- og æsku
lýðsstarfs í Vesturbænum og að
KR fái þetta svæði undir starf
semi sína. Samfylkingin og Besti
flokku ri nn/Björt framt íð hafa
hins vegar tekið þá ákvörðun að
KR fái ekki nema smá snepil af
þessari lóð. Ástæðan er sú að
Reykjavíkurborg keypti nýverið
þessa lóð á 240 milljónir vegna
þess að það liggur svo mikið á
að þétta og þrengja byggðina í
Vesturbænum. Borgin keypti lóð
ina í stað þess að bíða í tvö ár
eftir að leigusamningur um hana
rynni út en þá hefði ekki þurft að
greiða eina einustu krónu fyrir
hana og KR hefði getað fengið allt
svæðið. Þar sem borgin er búin
að kaupa lóðina dýru verði er ætl
unin að selja stærsta hluta henn
ar undir fjölbýlishús og KR fær
e.t.v. smá skika sem eftir verð
ur. Grandahverfið er eitt þétt
byggðasta hverfið í borginni og
það er ekki á þetta svæði bætandi
að þrengja það og þétta meira.
Hingað til hef ég ekki hitt neinn
sem vill frekar fá þarna fjölbýlis
hús en íþróttasvæði fyrir barnaog unglingastarf.Ekkert samráð
hefur verið haft við íbúa Vest
urbæjarins vegna skipulagsins á
Keilugranda1. Borgarbúar hafa
því miður slæma reynslu af sam
ráðsleysi borgaryfirvalda þar sem
ákvarða ni r hafa veri ð tekna r í
andstöðu við íbúa eins og dæmin

sanna. Ekki
var hlusta ð
á íbúa þeg
ar þeir mót
mæltu fram
kvæmdu
 n
um á Hofs
vallagötunni
og enn hafa
þær ekki ver
ið dregna r
til baka að Marta Guðj óns
fullu og nú dóttir.
á að setja
150 milljónir
í að breyta
götu nni enn meira. Sömul eið
is hefur ekki verið hlustað á þá
70.000 einstaklinga sem mótmælt
hafa lokun Reykjavíkurflugvallar
í Vatnsmýrinni. Undirskriftasöfn
uninni var stungið undir stól og
látið eins og hún hafi aldrei átt
sér stað. Þetta er nú allt samráð
ið og íbúalýðræðið sem Dagur B.
Eggertsson og félagar boðuðu og
staðfestir hvernig er farið gegn
hagsmunum og vilja borgarbúa í
hverju málinu á fætur öðru.
Marta Guðjónsdóttir
varaborgarfulltrúi og skipar 6.
sæti á framboðslista Sjálfstæðis
flokksins í Reykjavík

heitur matur
í hádeginu
og á kvöldin
taktu meÐ
eða

borÐaÐu á staÐnum
Alvöru matur

Grensásvegi 18 I 108 Reykjavík
Sími: 510 0000 I www.besta.is
eða
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Frábær myndlista ,,Það þarf raunverulegar aðgerðir
hátíð á Grandaborg í húsnæðismálum og huga betur

að leigu- og búseturéttarforminu”

- segir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sem leiðir lista
Framsóknarflokksins og flugvallavina í Reykjavík

S

Heimurinn í hnotskurn að mati listfenginna barna á Grandaborg.

E l s t a d e i l d l e i k s k ó l a n s
Grandaborgar vann þemarverk
efni um jörðina sem sjá mátti
á veggjum leikskólans, en lista
verkin voru til sýnis um síðustu
helgi.
Börnin máluðu jörðina. Hvert
barn valdi sér eitt land til að fjalla
um og þau teiknuðu myndir frá

landinu, gerðu þjóðfána lands
ins og svo gerðu börnin öll eina
manne skju einh vers taða r úr
heiminum og svo voru börnin lát
in leiðast kingum jörðina.
Listaverkin á borðum voru unn
in í Myndlistaskólanum í Reykja
vík í vetur.

Átt þú gamalt hús sem þarf
að gera við - hvar á að byrja?

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa.
Ókeypis ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga kl. 15 - 17
og á sama tíma í síma 411 6333.

HÚSVERNDARSTOFA

veinb jörg Birna Svein
björnsd ótti r leiði r lista
Frams ókna rf lokksi ns og
flugvallavina til borgarstjórnar
kosningar í Reykjavík 31. maí
nk. Samkvæmt síðustu skoðana
könnun   mælist framboðið ekki
með nægjanlegt fylgi til þess að
eiga fulltrúa í borgarstjórn, en
jók þó fylgi sitt um 123% á milli
kannana.   Framboð Framsóknar
og flugvallarvina er tiltölulega
nýtt af nálinni, en listinn var
samþykktur 29. apríl sl.   Áður
hafði Óskar Bergsson sem leiddi
listann frá því í nóvembermán
uði 2013, sagt sig frá honum.
Sveinb jörg var spurð að því
hvort þessi atb urða rr ás hefði
ekki veikt möguleika framboðsins
í Reykjavík til þess að fá kjörinn
borgarfulltrúa, en telur hún svo
ekki vera en þó hefði augljóslegra
verið betra að hafa lengri tíma
í kynningu og undirbúning, sér
staklega þar sem það er mikið af
nýjum andlitum á listanum.
- Konur eru í fjórum efstu sætum
framboðslistans. Telst það að þínu
mati skynsamlegt í ljósi þess að
sífellt er verið að tala um jafnrétti
kynjanna á framboðslistum stjórn
málaflokkanna?
..Það var stillt upp paralista í
þau 7 efstu sæti sem samþykkt
voru áður. Sá listi sem nú hef
ur verið kynnt samanstendur af
mjög skyns ömu fólki með víð
tæka þekkingu og reynslu, sem
var tilb úi ð að koma um borð,
með mjög stuttum fyrirvara. Það
hefði klárlega verið í meiri jafn
réttisanda að bjóða fram para- 
eða fléttulista og skynsamlegra
út frá því sjónarmiði, en þetta er
fólkið sem var tilbúið að vinna
með okkur og tíminn var naumur
og gaman að segja frá því hvað
konur í Framsókn og flugvallar
vinu m eru ekki ákvarða nt öku
fælnar og voru tilbúnar að taka
sæti með stuttum fyrirvara.  Þessi
lending var   í fullri sátt við gras
rót flokksins og þann mikla fjölda
sem sótti kjördæmafundinn hjá
okkur þar sem listinn var sam
þykktur.”   

Flugvöllurinn áfram í
Vatnsmýrinni

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188 / 895 8298
www.borgarblod.is
ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Rvík. • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir
Einarsson

Kristín
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

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

- Framboðið kennir sig við flug
vallavini. Það er væntanlega skýr
skilaboð til kjósenda að þið vilj
ið að flugvöllurinn verði áfram í
Vatnsmýrinni um aldur og ævi?
,,Já við vilju m að flugv öllu r
inn verði áfram í Vatnsmýrinni.
Í ályktu n Frams ókna rf lokksi ns
er tekin skýr afstaða til þess að
flugvöllurinn eigi áfram að vera
í Vatnsmýrinni, jafnframt hefur
veri ð samþ ykkt byggðaá æ tlu n
sem 60 þingmenn samþykktu, þar
sem kemur skýrt fram að flugvöll
urinn eigi að vera áfram í Reykja
vík.   Við viljum verja að neyðar
brautinni verði ekki lokað strax
á næsta ári eins og samkomulag
núverandi meirihluta og innanrík
isráðherra segir til um og að Flug
garðar sem í dag skapa um 500
störf og mennta 800 einstaklinga,
fari ekki. Þá teljum við að vera
flugv alla ri ns á þeim stað sem
hann er nú, sé órjúfanlegur þáttur
í vexti ferðaþjónustu og annarri
atvinnustarfsemi í borginni.”
- Hvaða mál eða málaf lokka
aðra leggið þér sérstaklega áherslu
á í þessari kosningabaráttu?

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir.

,,Við leggjum mikla áherslu á
skipulagsmálin og að það þurfi
að endurskoða nýlega samþykkt
aðalskipulag Reykjavíkur 20102030, sem greir ráð fyrir alltof
mikilli þéttingu byggðar í 101 og
að flugvöllurinn fari. Við erum
fámenn borg með nægt landrými,
en aðalskipulagið gerir ráð fyr
ir því að hér sé skortur á landi
og fjölmenni og það megi helst
ekki búa í úthverfi. Það þarf miklu
meira samráð fyrir íbúa borgar
innar við gerð aðalskipulags.   Í
aðalskipulaginu er m.a. gert ráð
fyrir steinklumpabyggingum með
fram öllum hafnarbakkanum og
norðanmegin á Suðurlandsbraut
inni, ofan við Laugardalinn.   Við
viljum koma í veg fyrir skipulags
slys, en þau eru fjölmörg sam
kvæmt aðalskipulaginu.”  

Fjölskyldu- og mennta
málin ofarlega í huga
,,Þá eru fjölskyldu-  og menna
málin okkur ofarlega í huga. Við
vilja koma á frístundakorti fyrir
eldri borgara að fjárhæð 20.000
krónur, við viljum bæta nýtingu
frístundakortsins, sem Framsókn
arflokkurinn kom upphafleg á, og
heimila samnýtingu á milli systk
ina.  Við skjótum þó ekki loku fyr
ir að hækkun á tímabilinu, en það
yrði þá frekar gert með öðru frí
stundakorti, til að koma í veg fyrir
hækkanir á gjaldskrám íþróttafé
laganna. Við teljum nauðsynlegt
að endurskoða skóla án aðgreini
negar og við teljum að borgin eigi
að styðja við foreldra, kennara og
annað starfsfólk skóla í agamálum
og fjölga úrræðum.   Við viljum
forgangsraða peningum borgar
innar með því að auka fjárframlög
til leik- og grunnskóla og síðast en

ekki síst að gera stórátak í lestri.”
- Framsókarmenn, m.a. núver
andi fél ags- og húsn æði sm ála
ráðherra, Eygló Harðardóttir, hef
ur lagt mikla áherslu sð koma á
nýskipan í húsnæðismálum, ekki
síst breytt rekstra rf yri rk omul ag
Íbúðalánasjóðs og koma til fram
kvæmda kerfi sem snýr a hús
næðisbótum. Ertu fylgjandi þess
um hugmyndum og eru eru þær
hagkvæmar fyrir ungt fólk sem vill
koma yfir sér þaki í Reykjavík?
,,Já, það þarf raunv erul ega r
aðg erði r í húsn æði sm álu m og
huga betur að leigu-  og búsetu
rétta rf ormi nu. Staðr eyndi n er
sú að ekkert hefur verið gert í
húsnæðismálum Reykvíkinga á
þessu kjörtímabili. Það er nauð
synlegt að fjölga íbúðum í Reykja
vík, bæði almennum og félagsleg
um, en á þessu kjörtímabili hafa
einungis bæst við um 70 íbúð
ir í eignasafn félagsbústaða, en
ættu að vera a.m.k. 400. Fólk býr
í ólöglegu húsnæði um allan bæ,
húsnæðisöryggi er lítið og bitnar
þetta ástand einna helst á þeim
sem minnst mega sín. Á síðasta
ári var byrjað að byggja 617 íbúð
ir, en á árinu 2012 fjölgaði þeim
um 132 og 2011 um 6 talsins.
Verkefnisstjórn um framtíðar
skipan húsnæðismála hefur skil
að félags-  og húsnæðismálaráð
herra tillögum sínum, þar sem
fjármögnun húsnæðislána verður
breytt, húsnæðissparnaður festur
í sessi á ný og leigumarkaðurinn
efldur með margvíslegum aðgerð
um.  Já ég tel að þetta séu góðar
hugmyndir sem muni nýtast þeim
Reykvíkingum sem þurfa að koma
sér þaki yfir höfuðið,” segir Svein
björg Sveinbjörnsdóttir.
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KR-ingar
til hamingju með
Íslandsmeistaratitilinn 2014
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Vorferð Neskirkju Andarunginn.is býður m.a.
og gleðin á
upp á vörumerkið 3 sprouts
uppstigningardegi

Saurbæjarkirkja á Hvalfjarðarströnd.

Langar þig út í vorið í góðum
félagsskap? Hallgrímur Péturs
son á 400 ára afmæli. Miðviku
daginn 28. maí nk. býður Nes
kirkja öllum sem vilja í safnaðar
ferð í Hvalfjörð.
Farið verður frá Neskirkju kl.
13.30 og ekið að suma rbúðu m
KFUM í Vatnaskógi. Þaðan verð
ur farið að Saurbæ og gengið í
Hallgrímskirkju. Kristinn Jens Sig
urþórsson, sóknarprestur, fræð
ir um staðinn, sálmaskáldið Hall
grím og fjölskyldu hans. Með í för
verður Hljómur, hinn gleðiríki kór
eldri borgara í Neskirkju, en hann
mun syngja í kirkjunni. Neskirkja
býður og kostar rútuferðina en
þátttakendur greiða 1000 krón
ur fyrir kaffi í Vatnaskógi. Farar
stjóri verður sr. Sigurður Árni
Þórðarson.

Dagur eldri borgara

eldri borgara. Í guðsþjónustunni
í Neskirkju kl. 14.00 syngur Hljóm
ur undir stjórn Jóhönnu Halldórs
dóttur. Steingrímur Þórhallsson
leikur á orgelið og Sigurður Árni
Þórðarson, prédikar. Eftir athöfn
í kirkju nni verðu r veisluk affi
á Torginu. Gleðin heldur áfram
því Reynir Jónasson mun þenja
harmonikkuna sína og leika und
ir alm enna n söng. Svo verðu r
ræðuhorn – n.k. speakers corner:
Þau sem hafa löngun til að segja
skemmtis ögu hafa aðg ang að
hljóðnema.
Miðv ikud agu ri nn 28. maí er
góður dagur fyrir vorferð inn í
ilmandi skóg og á vit menning
ar. Á uppstigningardegi, 29. maí,
er þér og öllu þínu fólki boðið til
kirkjunnar þinnar. Neskirkja þjón
ar lífinu og mannfólkinu á öllum
aldri. Verið velkomin til gleðinnar.

O p n u ð v a r v e f v e r s l u n i n
Andarunginn.is í enda febrúar
af Hjördísi Jónsdóttur í Frosta
skjóli 28 í Reykjav ík. Hjör
dís segi r að hugm yndi n hafi
kviknað þegar hún var í fæð
ingarorlofi með yngsta barnið
sitt og ætlaði að fara að gera
barnah erb ergi n fín efti r að
fjölskyldan flutti í nýtt hús.
,,Ég rakst á þessa r vöru r
erl endi s sem ég er með í vef
verslu ni nni og ákvað að fara
að flytja þær inn til landsi ns.
Ég er mennta ðu r viðs kipta og
marka ðsf ræði ngu r og er með
mastersgráðu í alþjóðaviðskipt
um. Mig hefu r alltaf langa ð til
þess að fara út í eigin rekstur en
ekki fundið mig nægilega fyrr en
nú,” segir Hjördís.
Verslu ni n býðu r upp á vör
ur fyri r börn og aða ll ega frá
vörumerkinu 3 sprouts sem er
kanadískt. Vörumerkið er mjög
stórt vestanhafs, það hefur unn
ið til fjölda hönnunarverðlauna
fyrir gæði og góða hönnun og er

Náttúrugöngur á vegum Borgarbóka
safnsins og Reykjavík-iðandi af lífi:

Gengið að Elliðaánum
á Degi farfiskanna

Engin höfuðborg á laxveiðiá í miðri borg, nema Reykjavík!

unum er Snorri Sigurðsson líffræð
ingur og verkefnisstjóri Reykjavíkiðandi af lífi en honum til halds og
traust verða góðir gestir.
Þega r hafa fari ð fram þrjár
náttúrugöngur en fjórða gangan
verður laugardaginn 24. maí nk.
frá Gerðubergssafni í Breiðholti kl
14:00 og mun sú ganga heita Dagur
farfiskanna. 24. maí er alþjóðlegur
dagur farfiska og er haldið upp á
hann víða um heim. Gengið verður
niður að Elliðaám og gestir frædd
ir um laxagöngur og annað lífríki
í ánum.

líka mjög vinsælt hjá fræga fólk
inu. Hjördís segir að viðbrögðin
hafi verið góð og hún sé bjartsýn
á framh aldi ð. Meða l þess sem

boðið er upp á eru dótahirslur,
körfur, kassar og fötur.

www.borgarblod.is

Uppstigningardagur er dagur

Í maí munu Borgarbókasafn
Reykjav íku r og Reykjav ík-ið
andi af lífi taka höndum sam
an og bjóða upp á fræðandi og
skemmtilegar náttúrugöngur um
næsta nágrenni fjögurra bóka
safna.
Náttúrufræðingar munu leiða
göngu rna r og mun hver ganga
hafa sérstakt þema. Hver ganga
tekur um klukkustund og verður
boðið upp á kaffi á eftir í húsa
kynnum bókasafnsins. Allir eru
velkomnir og þátttaka er ókeypis.
Umsjónarmaður með náttúrugöng

Skemmtilegar vörur í barnaherbergið.

Samstarfshópur
um forvarnir

KR-ingar Íslandsmeistarar
í körfuknattleik karla 2014!

KR-ingar eru Íslandsmeistarar
í Dominosdeild karla árið 2014
eftir sigur á Grindavík, 79-87 í
fjórða leik liðanna í úrslitaserí
unni.
Martin Hermannsson var stiga
hæstur með 26 stig en þessi 19
ára piltur var valinn besti leik
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maðu r úrs litak eppni nna r. Að
margra mati var þetta best leikni
leikurinn í seríunni. lyftHeima
menn í Grindav ík ætlu ðu svo
sannarlega að selja sig dýrt og
ekki sýna neina gestrisni inn á
vellinum. Þeir leiddu lungan af
leiknum með nokkura stiga mun

en í lokin kom áhlaup KR-liðsins,
þeir settu þriggja stiga körfur og  
tryggðu sigurinn. KR hefur sýnt
frá fyrsta leik Íslandsmótsins að
þetta var besta liðið í deildinni í
ár. Til hamingju KR-ingar!

KR-síÐan
Körfubolti:

KR Íslandsmeistari
í 8. flokki karla

Íslandsmeistarar 2014.

Sigri fagnað og bikarnum lyft.

Stráka rni r í 8. Flokki karla
urðu Ísl andsm eista ra r fyri r
skömmu, sigruðu Fjölni, Kefla
vík, Hauka og Njarðvík í úrslita
keppninni.
Leikur þeirra við Hauka sem

lentu í 2. sæti var magnaður, en
sigur náðist eftir fjórar framleng
ingar. Frábær árangur sem strák
arnri náðu í vetur, þeir sigruðu í
öllum fjórum mótum vetrarins.
Þjálfari liðsins er Bojan Desnica.

Knattspyrna:

KR á TM-mótinu í
6. og 7. flokki kvenna

Martin Hermannsson var valinn besti leikmaður úrslitakeppninnar. Hér er hann með stoltri fjölskyldunni
eftir leikinn. Fv.; systir hans Anna Margrét Hermannsdóttir, móðir hans Margrét Elíasdóttir, Martin Her
mannsson, faðir hans Hermann Hauksson og bróðir Arnór Hermannsson.
Flottur hópur KR-stúlkna sem gaman verður að sjá til á vellinum í
sumar.

KR stelpur í 6. og 7. flokki
kvenna kepptu á TM mótinu
hjá Stjörnunni í Garðabæ 4.
maí sl.
7. flokkur sendi þrjú lið sem
öll stóðu sig með prýði. Stelp

urnar eru búnar að vera dugleg
ar að taka þátt í mótum og æfa
í vetur og miklar framfarir hafa
orðið. Sem skilaði sér í góðum
árangri á mótinu.

GETRAUNANÚMER
Þessir herramenn hafa flestir mætt á alla heimaleiki KR í vetur. Þegar kemur að úrslitastund klæða þeir
sig upp á eins og hæfir öllum hátíðarstundum. F.v.; Finnur Jakob, Halldór, Einar Gylfi og Jakob. Félagið
má sannarlega vera stolt af þeirra körfuboltaáhuga og stuðningi.
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