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Vesturbæjarútibú við Hagatorg

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 15.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Laugardaginn 11. maí sl. var
hjóladagur Vesturbæjar hald
inníannaðsinnviðHagaskóla,
en það var einmitt Hagaskóli
ásamt Þjónustumiðstöð Vestur
bæjar sem hélt utan um þenn
an viðburð. Dagur þessi er
fyrst og fremst til að minna á
hversu gott tæki hjólið er sem
samgöngutæki.

Ýmislegt var gert sér til gam
ans en það voru ýmsar þrautir
í gangi,Doktorbikekomástað
inn og fór yfir hjólin, aðstoðaði
fólkog lagaði eftirþörfum,hjól
reiðatúrvartekinnumhverfiðog
svo voru nokkrir galvaskir sem
tókuþátt íhinusvokallaða„tour

deVesturbær“enþaðerstuttog
skemmtilegkeppnisemersvona
meira til gamans gert. Fulltrúar
nemenda úr 10. bekk Hagaskóla
voru með grillaðar pilsur ásamt
fleiragóðmeti til sölu í fjáröflun
arskyni.

Dagur þessi tóks í alla staði
mjögvelogvarekkiannaðaðsjá
enaðallirhöfuðgamanoggagn
af þessari uppákomu. Þjónustu
miðstöðVesturbæjarhveturalla
til aðhalda áfram aðhjóla, ekki
baraþásemkomuáhjóladaginn.
Svoerafarmikilvægtaðverameð
hjálm,enmörgdæmieruþessað
þeirhafiforðaðstórslysi.

Hóp ur inn legg ur af stað í hjóla túr um Vest ur bæ inn und ir stjórn lög regl unn ar og að stoð ar skóla stjóra 
Haga skóla.

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

HjóladagurVesturbæjartókstvel

VESTURBÆJAR-
BLAÐIÐ

Hjólað af ör yggi á bretti.
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TILBOÐ 

Jarðarber aðeins kr. 199 askjan

með fiturönd
kr. 3.798 kg

Gildir fimmtudag– mánudags

16.- 20. maí, á meðan birgðir endast

Ath.: Lokað á hvítasunnudag
Opið annan í hvítasunnu 10-20

Pepsi Max
2 ltr. kr. 169

með fiturönd

Gildir fimmtudag mánu g

16161611 .- 20. maí, á meðan birgðir endast

Ath.: Lokað á hvítasunnudag
Opið annan í hvítasunnu 10-20

Lambafillet 

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi



Breytingará
deiliskipulagi
Vesturbugtar

Á fundi um hverf is- og skipu-
lags ráðs borg ar inn ar var lögð 
fram lýs ing vegna breyt ing ar á 
deiliskipu lagi Vest ur bugt ar. 
Skipu lag Vest ur bugt ar af markast 
af Ána naust um í vestri og að 
Slippn um í austri. Einnig voru 
kynnt drög að deiliskipu lagi 
svæð is ins, en það gerðu arki tekt-
arn ir Jak ob Lín dal og Krist ján 
Ás geirs son.

Breytingarsamþykkt
araðHávallagötu9

Bygg inga full trúi Reykja vík ur-
borg ar hef ur sam þykkt um sókn 
Her dís ar Þor geirs dótt ur, Há valla-
götu 9, en hún sæk ir um leyfi 
til byggja við kjall ara, koma fyr-
ir svöl um á þaki við bygg ing ar 
og rífa nið ur nú ver andi bíl skúr 
og byggja nýj an bíl skúr með 
þaksvöl um við hús ið á lóð nr. 9 
við Há valla götu. Út skrift úr gerða-
bók emb ætt is af greiðslu fund ar 
skipu lags full trúa fylgdi er ind inu 
ásamt um sögn skipu lags full trúa. 
Með vís an til sam þykkt ar borg ar-
ráðs frá 1. sept em ber 1998 skal 
ut an húss- og lóð ar frá gangi vera 
lok ið eigi síð ar en inn an tveggja 
ára frá út gáfu bygg ing ar leyf is að 
við lögð um dag sekt um. Frá gang-
ur á lóða mörk um verði gerð ur í 
sam ráði við lóð ar hafa aðliggj andi 
lóða. Skil yrt er að þing lýst verði 
yf ir lýs ingu um sam runa eigna eigi 
síð ar en við fok heldi og áskil in er 
loka út tekt bygg ing ar full trúa.

Fegurriog
betrimiðborg

Í sum ar verð ur unn ið að mikl-
um end ur bót um á Hverf is götu, 
Frakka stíg og Klapp ar stíg. Hjóla-
stíg ar verða lagð ir, gang stétt-
ar end ur nýj að ar og hita lögn um 
kom ið fyr ir. Göt urn ar verða opn-
ar fyr ir um ferð gang andi og hjó-
landi all an fram kvæmda tím ann. 
Fyrst verð ur unn ið í ak braut inni 
og á með an er fært um gang stétt-
arn ar og þeg ar ak braut in hef ur 
ver ið mal bik uð verð ur hún opin 
gang andi og hjólandi. Með an unn-
ið er að end ur nýj un gang stétta 
verð ur göngu brúm kom ið fyr ir 
eft ir þörf um til að halda opnu 
að gengi að hús um.  Um ferð bíla 
verð ur beint um hjá leið ir og til að 
raska þeirri um ferð sem minnst 
er fram kvæmd un um á Hverf-
is götu skipt í tvo áfanga. Fram-
kvæmd irn ar eru löngu orðn ar 
tíma bær ar og taka Hverf is gata 
og Frakka stíg ur stakka skipt um í 
sum ar; m.a. nýtt yf ir borð götu og 
gang stétta, snjó bræðsla verð ur 
sett í göngu leið ir, hjólar ein ar og 
upp hækk uð gatna mót, hjólar ein-
ar verða beggja vegna götu og 
há marks hraði um ferð ar verð ur 
áfram 30 km/klst.

ReksturKR
Knatt spyrnu fé lag Reykja vík ur 

var rek ið með 1,1 millj ón króna 
hagn aði fyr ir fjár magnstekj ur og 
fjár magns gjöld en að teknu til liti 
til þeirra er tap af rekstri árs ins 
13,1 millj ón króna sam kvæmt 
árs skýrslu sem sam þykkt var á 
að al fundi KR. Fé lag ið er þó fjarri 
því að vera á ein hverju flæðiskeri 
statt, því eign ir eru metn ar á 1,3 
millj arð króna, þar af mann virki 
1,1 millj arð ur króna.

Opinnfundurum
staðsetningubolta
gerðisviðMelaskóla

Á fundi borg ar ráðs 2. maí 
sl. var lagt fram að nýju bréf 
um hverf is- og skipu lags sviðs, 
dags. 12. apr íl 2013, sbr. sam-
þykkt um hverf is- og skipu lags-
ráðs 10. apr íl sl., um aug lýs ingu 
á til lögu að breyt ingu deiliskipu-
lags Mela og Grím staða holts 
vegna lóð ar nr. 1 við Haga mel, 
Mela skóla. Borg ar ráð sam þykk ir 
að beina því til hverf is ráðs Vest-
ur bæj ar að standa fyr ir opn um 
fundi með börn um og for eldr um 
í hverf inu um stað setn ingu bolta-
gerð is ins og að stæð ur barna til 
úti vist ar og leikja al mennt.

Samþætthverfaþjón
ustaoghlutverk
hverfisráða

Borg ar ráðs full trúi Vinstri græn-
na lagði fram svohljóð andi fyr ir-
spurn á fundi borg ar ráðs: ,,Þann 
26. jan ú ar 2012 skip aði borg ar ráð 
starfs hóp sem marka átti fram-
tíð ar sýn um sam þætta hverfa-
þjón ustu og hlut verk hverf is ráða 
í Reykja vík. Borg ar ráðs full trúi 
Vinstri grænna átti ásamt öðr um 
sæti í hópn um sem vann hratt og 
vel og virt ist vera að nálg ast nið-
ur stöðu sum ar ið 2012. Síð an þá 
hafa eng ir fund ir ver ið boð að ir og 
svo virð ist sem áhugi meiri hlut-
ans á verk efn inu hafi skyndi lega 
dofn að. Borg ar ráðs full trúi Vinstri 
grænna ósk ar eft ir minn is blaði 
frá borg ar stjóra um starf hóps ins 
og skýr ing ar á því að eng ar nið ur-
stöð ur liggja enn fyr ir.”

HverfisráðMið
borgarfjallarum
spennistöðinavið
Austurbæjarskóla

Kynnt ar voru nið ur stöð ur úr 
kosn ing unni um Betri hverfi 2013 
á fundi Hverf is ráðs Mið borg ar 2. 
maí sl. Rætt var um til nefn ingu 
full trúa hverf is ráðs í starfs hóp 
um spenni stöð ina í sam ræmi 
við er indi frá skrif stofu eigna og 
at vinnu þró un ar hjá Reykja vík-
ur borg. Sam þykkt var að Daði 
Ing ólfs son verði full trúi ráðs ins.

VorhátíðAusturbæj
arskólastyrkt

Er indi frá For eldra fé lagi Aust-
ur bæj ar skóla með ósk um 45 
þús und króna styrk til að halda 
vor há tíð skól ans var lagt fram 
á fundi Hverf is ráðs Mið borg-
ar. Einnig var lögð fram ósk um 
stuðn ing gagn vart SFS um að 
há tíð in fái að vera á laug ar degi. 
Síð ara at rið ið er leyst og einnig 
sam þykkt að styrkja for eldra fé-
lag ið og jafn framt að aug lýsa á 
heima síðu þjón ustu mið stöðv ar-
inn ar að hægt sé að sækja um 
styrki til hverf is ráðs fyr ir 15. maí 
og 15. októ ber ár hvert.

BrúyfirFossvogsdal
Á fundi íþrótta- og tóm stunda-

ráðs borg ar inn ar var lagt fram 
bréf krif stofu stjóra borg ar stjórn-
ar þar sem ósk að er eft ir um sögn 
um brú yfir Foss vogs dal. Í fram-
haldi var lögð frám eft ir far andi 
um sögn meiri hlut ans: ,,Fyr ir 

liggja ít ar leg ar upp lýs ing ar og 
gögn um áhrif brú ar yfir Foss vog 
á starf semi sigl inga klúbba í Naut-
hóls vík og Yl strand ar. Ljóst er 
að slík brú opn ar á marga spenn-
andi mögu leika fyr ir höf uð borg-
ar svæð ið. Fyr ir starf semi Íþrótta- 
og tóm stund ar ráðs er ým is legt 
sem þarf að huga að. Mælst er til 
þess að vand lega verði far ið yfir 
með fylgj andi gögn áður en end-
an leg ákvörð un verð ur tek in um 
stað setn ingu og fyr ir komu lag brú-
ar inn ar. Gögn um þess um verði 
kom ið til borg ar ráðs og skýrslu-
höf unda.” Full trú ar Sjálf stæð is-
flokks sátu hjá.

Svalirfjarlægðará
Ljósvallagötu20

Hrafn Gunn ars son, Ljós valla-
götu 20 hef ur sótt um leyfi til 
þess að fjar lægja nú ver andi sval-
ir á annarri hæð og í fram haldi 
byggja sval ir á annarri og þriðju 
hæð. Jafn framt er gerð grein fyr-
ir nú ver andi innra fyr ir komu lagi 
íbúða 0201 og 0301 í hús inu á 
lóð inni nr. 20 við Ljós valla götu. 
Ný skrán ing ar tafla fylgdi er ind-
inu sem og sam þykki með eig enda 
sem og sam þykki ná granna að 
Ljós valla götu 18 og 22. Er ind ið 
var grennd ar kynnt frá 7. mars 
til og með 8. apr íl sl. en eng ar 
at huga semd ir bár ust. Bygg inga-
full trúi sam þykkti er ind ið en 
áskil in er loka út tekt.

Verðaheimilislausir
hýstiríTjarnarsal
Ráðhússins?

Á fundi vel ferð ar sviðs borg ar-
inn ar 13. maí sl. var lögð fram fyr-
ir spurn full trúa Vinstri grænna, 
Þor leifs Gunn laugs son ar, varð-
andi fjölda þeirra sem vís að hef ur 
ver ið frá Gisti skýl inu á þessu ári. 
Í til lögu Þor leifs seg ir m.a. að á 
fyrstu fjór um mán uð um árs ins 
hafi ver ið um að ræða 137 til vik 
þar sem körl um hef ur ver ið vís að 
frá neyð ar skýli borg ar inn ar. Þetta 
er mik il aukn ing frá síð asta ári 
þeg ar 24 körl um var vís að frá allt 
árið. Við svo búið megi ekki stan-
da, því um er að ræða lág marks 
mann rétt indi. Sam kvæmt áætl un-
um Vel ferð ar sviðs er ekki reikn að 
með nýju gisti skýli fyrr en eft ir 
6 – 9 mán uði. Lagt er til að þeg ar í 
stað verði fund ið bráð birgða hús-
næði til að leysa vand ann. Ef ann-
að kem ur ekki í leit irn ar er bent á 
Tjarn ar sal Ráð húss ins eða þann 
hluta Hörpu sem ekki er í notk un.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

N ý lok ið er al þing is kosn ing um þar sem frá far andi rík is-
stjórn fékk meiri skell en dæmi eru til um áður. Í þess um 
kosn ing um féllu af þingi Vest ur- og Mið bæ ing arn ir sem 

sátu fyr ir Reykja vík ur kjör dæm in þau Mörð ur Árna son á Lauga-
vegi, Álf heið ur Inga dótt ir á Fjólu götu og Skerfirð ing ur inn Skúli 
Helga son á Gnita nesi, en áfram sitja á þingi Sig ríð ur Ingi björg 
Inga dótt ir á Ljós valla götu, Helgi Hjörv ar á Hóla valla götu, Svan-
dís Svav ars dótt ir á Hjarð ar haga, Ill ugi Gunn ars son á Rán ar-
götu, Birg ir Ár manns son í Grana skjóli, Öss ur Skarp héð ins son á 
Vest ur götu, Val gerð ur Bjarna dótt ir á Skúla götu, Katrín Jak obs-
dótt ir á Dun haga og Árni Þór Sig urðs son á Tómasar haga. Vest-
ur bær inn er lík lega rík ast ur af þing mönn um hlut falls lega mið að 
við íbúa tölu því nýir þing menn í hverf inu eru Ró bert Mars hall 
á Mel haga sem áður var þing mað ur Suð ur kjör dæm is, Ótt arr 
Proppé á Lind ar götu, Björt Ólafs dótt ir í Tjarn ar götu og Jón Þór 
Ólafs son í Berg staða stræti. Auk þess býr einn þing mað ur Suð-
vest ur kjör dæm is á Nes veg in um, Guð mund ur Stein gríms son. 
Það ætti því ekki að vera erfitt fyr ir Vest ur bæ inga að ná í þing-
mann, eða hvað?

Sig ur veg ari kosn ing anna, Fram sókn ar flokk ur inn, hef ur þeg ar 
þetta er rit að haf ið til raun ir til stjórn ar mynd un ar með Sjálf-
stæð is flokkn um þar sem hags mun ir heim il anna eru í for gangi 
ef eitt hvað er að marka kosn inga lof orð. Því fagna marg ir, ekki 
síst þeir sem eiga í erf ið leik um með að láta enda ná sam an í 
heim il is rekstr in um. Eitt get um við þó ver ið sam mála um, hag-
ur heim il anna verð ur að batna og von andi verða tek in upp 
mann sæm andi vinnu brögð á Al þingi þeg ar það kem ur sam an, 
sú orra hríð og mál þóf sem þing mönn um hef ur þótt sæm andi 
að sýna þjóð inni til heyr ir von andi lið inni tíð. Von andi er hægt 
að gera þá kröfu til nýs Al þing is, þar sem 47% þing manna hef ur 
ekki set ið þar áður.

Apr íl mán uð ur var kald ur, jafn vel hægt að segja skít kald ur. 
Með al hiti í Reykja vík mæld ist 1,9 stig og er það 1,0 stigi und-
ir með al lagi ár anna 1961 til 1990, en 2,4 stig um und ir með al-
lagi síð ustu tíu apr íl mán aða. Svona kalt hef ur því ekki ver ið í 
apr íl mán uði í Reykja vík síð an árið 2000. Úr koma í Reykja vík 
mæld ist 41,8 mm og er það um 70% með al úr komu í apr íl. Sól-
skins stund ir í Reykja vík mæld ust 229,1 og er það 89 stund um 
um fram með al lag og hafa sól skins stund ir að eins einu sinni 
mælst fleiri í Reykja vík í apr íl. Það var árið 2000 en þá mæld-
ust sól skins stund irn ar 242,3. Snjó létt var á land inu sunn an- og 
vest an verðu en tölu verð ur snjór norð aust an lands. Al hvít ir 
dag ar voru að eins tveir í Reykja vík sem er í tæpu með al lagi. 
Flest ætti að benda til að þess ar breyt ing ar eigi ræt ur að rekja 
til hækk un ar hita stigs á jörð inni en það kann jafn vel að leiða til 
að veturn ir verði kald ari en sumr in heit ari en í með al lagi. Það 
er a.m.k. hægt að vona það hvað varð ar hita stig ið að sum ar lagi 
svo hægt sé að njóta þessa stutta sum ars sem við fáum hér á 
norð ur slóð um.

Gleði legt sum ar!

     Geir A. Guð steins son

Alþingiskosningar
ogveðurfar

Vesturbæingar

Þrettán þingmenn í Vestur-
bænum! Hlýtur að vera heims-

met miðað við höfðatölu. 

MAÍ 2013
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SUNSCREEN

sólarvörn
Langvirk 

Besta sólvörnin í óháðum prófunum 

Proderm er byltingarkennd sólarvörn sem líkist ekki neinni annari sólarvörn. 
Þolir, sund, sjó og handklæðaþurrkun.
Myndar einstaka rakafyllta vörn í húðinni sem líkist varnarkerfi húðarinnar.
Heldur húðinni mjúkri og lagar húðþurrk fljótt, veitir hámarksvörn gegn 
húðskaða og húðöldrun. Engin fita eða glansáferð.  
Fyrir allar húðgerðir, börn og fullorðna. Meðmæli húðlækna.

Ekkert paraben, ilmefni eða nanótækni. www.proderm.is

þróuð fyrir viðkvæma 
norræna húð

Útsölustaðir: Apótek, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfnin, Græn heilsa.
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Á síð asta að al fundi Knatt spyrnu
fé lags Reykja vík lét Guð jón 
Guð munds son af for mennsku 
eft ir 10 ára dygga þjón ustu 
við fé lag ið en í hans stað var 

Gylfi Dal mann Að al steins son kos inn for
mað ur. Gylfi Dal mann Að al steins son 
er 49 ára, kvænt ur Magneu Dav íðs dótt
ur skjala stjóra hjá VR og sam an eiga þau 
fjög ur börn. Gylfi starfar sem dós ent í 
mannauðs stjórn un við við skipta fræði deild 
Há skóla Ís lands.

Gylfi ólst upp á Fram nes veg in um, móð ir 
hans er Vest ur bæ ing ur, ólst upp í Ak ur
gerði þar sem dval ar heim il ið Grund er í 
dag, en síð ar á Vest ur göt unni og Skot hús
vegi, en síð ar á Ljós valla götu og Rán ar götu. 
Pabbi henn ar, afi Gylfa, var Er ling Ólafs son 
söngv ari og bræð ur hans Sig urð ur Ólafs son 
söngv ari og hesta mað ur sem lengst af bjó 
inni í Laug ar nesi og Jón at an Ólafs son tón
list ar mað ur. Árið 1963 fluttu for eldr ar Gylfa 
aust ur fyr ir læk, en pabbi Gylfa er fædd ur 
á Akra nesi en flutti á möl ina 8 ára gam all 
og bjó fyrst í stað á Vest ur götu 24. Fyrstu 
ár ævi Gylfa voru því fyr ir aust an læk en 
árið 1972 er aft ur flutt vest ur fyr ir læk, í 
Vest ur bæ inn.

,,Ég hóf að æfa með KR strax og ég hafði 
ald ur til og var öll um stund um í fót bolta, 
ekki síst á „Fram nes vell in um“þar sem marg
ir þekkt ir KRing ar slitu ,,knatt spyrnu skón
um.” Eft ir æf ing ar var oft far ið í versl un ina 
Sval barða og feng in ein hver hress ing. Skóla
ganga mín var því einnig í Vest ur bæn um, 
fyrst í Mela skóla og Haga skóla og síð an í 
Mennta skól ann í Reykja vík og loks í Há skól
ann, þessi hefð bundna mennt un ar leið mar
gra KRinga. Frá ár inu 2000 hef ég starf að við 
HÍ svo starfs að staða mín síð ustu 13 ár hef ur 
ver ið í Vest ur bæn um.”

Áður en leið in lá til kennslu í HÍ vann Gylfi 
sem ráð gjafi hjá Hag vangi, síð an hjá VR. 
Þó ekki sé ver ið að líkja Gylfa við Er lend Ó 
Pét urs son, fyrr um for mann KR, þá starf aði 
Er lend ur lengi sem for mað ur VR, en Gylfi 
seg ir tím ann hjá VR hafa ver ið mjög góð an 
og lær dóms rík an. Frá VR lá leið in til IMG, 
nú Capacent.

Á miðj unni í yngri flokk un um
Gylfi spil aði fót bolta með öll um ald urs

flokk um KR, í yngri flokk un um alltaf á miðj
unni en þeg ar hann var 17 ára fékk hann 
tæki færi til að æfa og spreyta sig með meist
ara flokki KR en þá var þjálf ari hjá KR Man
fred Stevens. ,,Þessi þjálf ari tók okk ur ungu 
menn ina strax inn í hóp inn og ég var kom
inn í vara manna hóp inn í bik ar leik í Vest
manna eyj um. Þeg ar ég gekk upp úr 2. flokki 
vildi ég spreyta mig með meist ara flokki en 
eins og al gengt er með unga menn eru þeir 
oft óþol in móð ir svo ég lagði eig in lega skóna 
á hill una. En á þess um tíma voru marg ir 
vin ir mín ir að spila með Gróttu, m.a. bróð ir 
minn Er ling ljós mynd ari, og við spil uð um 
um tíma sam an með Gróttu. Árið 1987 ákvað 
ég að mæta aft ur á æf ing ar hjá KR en þá var 
þjálf ari Gor don Lee. Und ir hans stjórn spil
aði ég minn fyrsta leik í meist ara flokki sem 
var í Reykja vík ur mót inu 1987 gegn Vík ing, 
og mig minn ir að við höf um unn ið 4:1. Er ling 
bróð ir lék einnig þann leik og skor aði þrjú 

mörk. Þeg ar kom ið var upp í meist ara flokk 
var ég far inn að spila í vörn inni, en fékk fá 
tæki færi fyrr en í síð asta leik um haust ið 
gegn Víði Garði, og fór leik ur inn fram suð
ur í Garði. Það var minn fyrsti leik ur í efstu 
deild karla. Ég lék svo árin 1988 og 1989 með 
KR und ir stjórn Ian Ross en þá var ég far
inn að hafa minni tíma til að spila fót bolta, 
far inn að huga að fram halds námi, í vinnu 
og að stofna fjöl skyldu. Ég hef eitt hvað ver
ið að gutla í fót bolta síð an, svona með old 
boys en held fyrst og fremst sam bandi við 
hópanna sem ég spil aði með hjá KR, þ.e. 
strák ar sem eru fædd ir 1964 til 1966 en við 
hitt umst alltaf á haustin og bjóð um gömlu 
þjálf ur un um okk ar í smá teiti. Þar má nefna 
Heimi Guð jóns son mark vörð, Gumma P. 
mark vörð, Ein ar Svein Árna son, Gísla Jón 
Magn ús son og fleiri. Þetta er skemmti leg ur 
sið ur sem við vilj um alls ekki leggja af.”

Ógleym an leg ur leik ur gegn 
Tinda stóli í bik ar keppn inni

- Þeg ar þú lít ur til baka til þess ara ára 
þinna með KR, er ein hver leik ur minni stæð-
ari en ann ar?

,,Kannski nokkr ir leik ir, en í meist ara
flokki er með afar minni stæð ur leik ur á móti 
Tinda stóli. Við höfð um tap að fyr ir þeim árið 
áður í 16 liða úr slit um í bik ar keppn inni 4:3, 
en árið eft ir fór leik ur inn á Sauð ár króki í 
fram leng ingu og víta keppni sem við höfð
um sig ur í. Það var afar gott að þurfa ekki 
að tapa fyr ir þeim tvö ár í röð. Tinda stóll 
reynd ist okk ur afar erf ið ur and stæð ing ur 
enda marg ir góð ir knatt spyrnu menn í þeirra 
hópi, m.a. var Eyjólf ur Sverr is son að hefja 
sinn fer il. Í víta keppn ini átti ég að vera sá 
sjötti að taka víti, hafði ekki tek ið víti síð an 
í 4. flokki í leik gegn Vík ingi í Hæð ar garði, og 
brennt af! En til minna kasta kom ekki, KR 
var búið að vinna eft ir 5 víta spyrn ur. 

Mér er líka minni stæð ur leik ur gegn Þór á 

Ak ur eyri í 2. flokki, en við gleymd um bún ing
un um og spil uð um gegn Þór að mig minn ir í 
KAbún ing um. Það var afar ein kenni legt því 
strax í æsku var manni inn prent að að bera 
virð ingu fyr ir KRbún ingn um. Ian Ross þjálf
ari ræddi við okk ur um það hvað bún ing ur
inn þýddi og eitt sinn sá hann KRtreyju á 
gólf inu og þá ræddi hann góða stund um að 
það væri eitt hvað sem alls ekki gengi.

Upp eld is legt hlut verk fé lags ins er mik
ið, mót ar mann sem ung ling, bæði í gleði 
og sorg.”

- Ertu dug leg ur nú í seinni tíð að fara á 
heima leiki KR í fót bolta?

,,Já. Ég var í stjórn KRsport í nokk ur ár 
þeg ar Pét ur Pét urs son, Dav id Winnie og 
Will um Þór Þórs son voru þjálf ar ar en við 
Will um Þór spil uð um sam an í yngri flokk un
um. Árið 1998 flyt ur fjöl skyld an í Mos fells
bæ, þá orð inn fimm manna fjöl skylda, en á 
þeim tíma var afar erfitt um vik að fá hús
næði í Vest ur bæn um, sem ég hefði þó helst 
vilj að. Þrátt fyr ir að krakk arn ir væru að æfa 
og spila með Aft ur eld ingu vor um við afar 
dug leg við að fara á leiki KR í Vest ur bæn um, 
og það höf um við gert í mörg ár. Þrátt fyr
ir að hafa æft hand bolta með Aft ur eld ingu 
eru krakk arn ir mikl ir KRing ar. Nú bý ég í 
Vík ings hverf inu, í Langa gerði, þannig að 
við erum að færa okk ur smám sam an aft ur 
vest ur eft ir! Ég held að það sé mik il vægt að 
for mað ur KR sé í göngu færi frá fé lag s væð inu 
í Frosta skjóli, sé þess ein hver kost ur, og sé 
þannig í meiri tengsl um við starf ið. Ég vinn 
í dag í Vest ur bæn um, sem er skref í þá átt.”

- Nú er Ís lands mót ið í knatt spyrnu ný haf ið. 
Ég geri ráð fyr ir að þú spá ir þín um mönn um 
sigri, er ekki svo?

,,Það er mik il gróska í fót bolt an um um allt 
land. 1. deild in er orð in býsna öfl ug og þar 
eru mörg lið sem mundu sóma sér vel í efstu 
deild. Í efstu deild verð ur mik il sam keppni 

í sum ar, það sýn ir byrj un móts ins. Þetta 
verð ur mjög jafnt mót, jafn vel jafn ara en oft 
áður og lið in eiga eft ir að reita stig hvert af 
öðru. Mér líst mjög vel á alla um gjörð utan 
um KRlið ið, hóp ur inn þétt ur og stend ur 
vel sam an og við erum með góð an þjálf ara, 
og það er gott að fá  Brynj ar Björn aft ur í 
rað ir okk ar KRinga. Reynsla hans á eft ir að 
nýt ast lið inu og ekki síst  yngri knatt spyrnu
mönn um. En við KRing ar erum í þessu all ir 
sam an. All ar spár í upp hafi móts eru mjög 
vafa sam ar. KR hef ur oft ver ið spáð sigri, en 
það ekki alltaf geng ið eft ir. Nú er þeim spáð 
2. sæti, og ég held að það sé bara gott. Lið 
eins og Breiða blik, FH og ÍBV koma sterk til 
leiks, og gætu kom ið á óvart. Stund um koma 
ein hver ,,spútniklið” á óvart, sem ger ir mót
ið venju lega bara skemmti legra. Þetta verð
ur jafnt og þétt mót og kannski ráð ast úr slit 
ekki fyrr en í síð ustu um ferð inni.”

- Hef ur for mað ur inn mætt á leiki í öðr um 
íþrótta grein um en fót bolta sem stund að ar eru 
inn an fé lags ins?

,,Já, ég æfði sjálf ur körfu bolta og hand
bolta en varð að hætta 12 ára vegna 
meiðsla. Ég hef fylgst mjög vel með körf unni 
og nátt úr lega öllu því  sterka starfi sem fer 
fram inna  KR.”

Gildi íþrótta í upp eldi er síst 
of met ið

- Verða ein hverj ar breyt ing ar á stjórn KR 
með nýj um for manni?

,,Það er gríð ar lega mik il heið ur að fá að 
taka við for mennsku í KR. Mað ur sér hverj ir 
hafa ver ið að varða leið ina í heila öld, menn 
eins og Guð jón Guð munds son, Krist inn 
Jóns son, Sveinn Jóns son, Ein ar Sæ munds
son, Er lend ur Ó. Pét urs son og fleiri sem 
hafa ver ið að bera kyndil inn. Ég mun beina 
sjón um í fyrstu að að stöðu fé lags ins, það 
er brýn asta verk efni nýs for manns og nýrr
ar stjórn ar. Það þarfð að ná sam komu lagi 
við borg ar yf ir völd um það hvern ig hægt er 
að mæta auk inni þörf barna og ung linga að 
æf ing ar svæð um fé lags ins og hvern ig hægt 
er að fá auk ið oln boga rými. Gildi íþrótta í 
upp eldi er síst of met ið, for varn ar starf ið er 
afar mik il vægt og það er mjög brýnt að bæta 
að stöðu KR. Að því er þeg ar stefnt leynt og 
ljóst,” seg ir Gylfi Dal mann Að al steins son, 
for mað ur KR.

,,Ég mun beina sjón um í fyrstu að að stöðu 
fé lags ins, það er brýn asta verk efnið”
- seg ir ný kjör inn for mað ur KR, Gylfi Dal mann Að al steins son

Gylfi Dal mann Að al steins son, for mað ur KR.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013
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Frumherji

UndirstjórnGordonLee
spilaðiégminnfyrstaleikí
meistaraflokkisemvarí

Reykjavíkurmótinu1987gegn
Víking,ogmigminniraðvið

höfumunnið4:1.Erlingbróðir
lékeinnigþannleikogskoraði

þrjúmörk.Þegarkomiðvarupp
ímeistaraflokkvarégfarinnað

spilaívörninni,enfyrstileik
urminnáÍslandsmótivarum

haustiðgegnVíðiGarði.
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www.borgarblod.is

Jón Gnarr borg ar stjóri, Odd ný 
Sturlu dótt ir for mað ur skóla- og 
frí stunda ráðs og Eva Ein ars dótt-
ir, for mað ur íþrótta- og tóm-
stunda ráðs, af hentu sl. mánu-
dag hvatn ing ar verð laun fyr ir 
fram sæk ið fag starf í skól um og 
frí stunda mið stöðv um borg ar inn-
ar. Þrenn verð laun voru veitt 
á hverju fagsviði; til leik skóla, 
grunn skóla og frí stunda starfs, 
alls 9 viðu kenn ing ar. Leik skól-
inn Sæ borg í Vest ur bæ hlaut 
hvatn inga verð laun fyr ir verk-
efn ið, Okk ar Sæ borg, og Vest-
ur bæj ar flétt an, sem er sam starf 
allra leik skóla, grunn skóla og 
frí stunda heim ila í Vest ur bæ 
hlaut einnig við ur kenn ingu. 
Hvatn ing ar verð laun skóla- og 
frí stunda ráðs voru nú í fyrsta 
sinn veitt sam tím is fyr ir metn-
að ar fullt fag starf í leik skól um, 
grunn skól um og frí stunda mið-
stöðv um borg ar inn ar. Mark mið 
þeirra er að vekja at hygli á því 
grósku mikla skóla- og frí stunda-
starfi sem unn ið er af starfs-
fólki og á starfs stöð um skóla- 
og frí stunda sviðs og hvetja til 
ný breytni- og þró un ar starfs.

Börnin á Sæborg hafa unnið
verkefnisamhliðalistamannisem
byggirvinnusínaáhugmyndum
barnanna sem eru virk í efnis
tökuogúrvinnslu.Leitaðereftir
hugmyndumbarnannaumþrívítt
verksemlistamaðurinnvinnurog
settverðurálóðleikskólans.

Verkefnið er stórkostlegt og
tekurskapandivinnuuppánýtt
ogsærraplan.Þaðgerirkröfutil
barnanna um virka þátttöku og
úrvinnsluogerspennandiáskor
un.VerkiðerunniðíListaháskóla
Íslands og það er unun að fylgj
astmeðbörnunum„tækla“þetta
verkefni.Vanfundiðermetnaðar
fyllra og yfirgripsmeira verkefni

áleikskólastigi,endamundiverk
efniðsómasérveláhvaðaskóla
stigisemer.

Allir leikskólar, grunnskólaog
frístundasmiðstöðvar íVesturbæ
fáviðurkenningu fyrir samstarfs
verkefnið Vesturbæjarfléttuna
en ummsjónarmenn með þessu
verkefni eru allir stjórnendur
á starfsstöðvum skóla og frí
stundasviðsíhverfinu.Stuttueft
irstofnunskólaogfrístundasviðs
ákváðu stjórnendur í Vesturbæ
aðskoðamöguleikaásamstarfi í
taktviðnýjastefnuískólaogfrí
stundamálum. Síðan hefur verið
haldinnsameiginlegur starfsdag
urallrastarfsmannaskólaogfrí
stundasviðs íVesturbæþarsem
starfsmenn hittust og mynduðu
faglegogpersónuleg tengsl.Um
500mannsmættu,hlýdduáfyrir
lestraogsóttusmiðjur.Umkvöld
iðvarsvosameiginlegurdansleik

urtilað„styrkjatengslin.”Meðal
annarra samstarfsverkefna sem
heyra undir Vesturbæjarfléttuna
mánefnaVesturbæjarlestursem
var sameiginlegt þemaverkefni
í hverfinu í tengslum við bók
menntaborginaReykjavík. Skipu
lagðar heimsóknir barna tengd
arskólastarfihafaaukistogýmis
þematengd verkefni hafi verið í
hverfinuþvertástofnanir, tengd
mannréttindum, barnasáttmála
SÞ, lýðræði, einelti o.fl. Skóla
dagatöl fyrirhverfið íheildhafa
veriðunninbæði fyrir árið2012
og fyrirnæstaskólaár. Starfiðer
einsdæmiáborgarvísu.Þaðþró
unarstarf semunniðhefurverið
í Vesturbæ gæti verið hvetjandi
fyrirönnurhverfiaðvinnameira
saman.Þaðereinrómaálitstjórn
enda að samstarfið leiði af sér
góðahluti, skapiaukið traustog
félagsauðíhverfinu.

LeikskólinnSæborgogVestur
bæjarfléttanhlutuviðurkenningu

Þróunarverkefnið ,,Okkar Sæborg” hlaut viðurkenningu. Þær Soffía
Þorsteinsdóttirleikskólastjóritv.ogAuðurÆvarsdóttiraðstoðarleik
skólastjóri tóku við viðurkenningunni ásamt myndlistamanninum
DaðaGuðbjörnssynisemkomaðverkefninu.Verðlaunagripirnireru
eftirlistakonunaIngibjörguH.Ágústsdóttur.

Hvatningarverðlaunfyrirframsækiðskóla-ogfrístundastarf:

AUGL†SINGASÍMI
511 1188

SUMARNÁMSKEIÐ
2013

Námskeið í júní og ágúst
Skráning á vef skólans

www.myndlistaskolinn.is

FulltrúarVesturbæjarfléttunnarsemmættirvoruíRáðhúsiReykjavíkur.

Long
Repair 
Sjampó og 
hárnæring

Inniheldur Babassu 
olíu sem styrkir 
og nærir hárið, 

fljótandi keratín 
sem gefur mikla 
mýkt og kemur 

í veg fyrir að 
endar klofni. 

Vantar rúmgott einbýlishús 
í Vestubænum 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Fasteignasölunni Mikluborg hefur 
verið falið að leita að einbýlis-
húsi í vestubænum eða Skerjafirði 
fyrir ákveðinn kaupanda Verðhug-
myndir 90-120 millj. Um er að ræða 
sterkar greiðslur og rúman afhend-
ingartíma fyrir réttu eignina.

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
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SALON REYKJAVÍK

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101  REYKJAVÍK
OPIÐ  MÁN-FÖS: 9-18    LAU: 10-13     SÍMI:   56 85 305

 

 KYNNIR HÁRLIT ÁN AMMONÍAKS, PARABENS, 
FORMALDEHYDE, RECORCINOL EÐA PLASTS

• ÞEKUR GRÁTT HÁR 100%
• FALLEGUR LITUR
• SKEMMIR EKKI HÁRIÐ
• FRÁBÆR GLANS
• ENDINGAGÓÐUR
• LÍFRÆNT VOTTUÐ 
   INNIHALDSEFNI*
   (SOIL ASSOCIATION)
• STENST KRÖFUR
   UM VEGAN
   (PETA VOTTAÐ)
• EKKI PRÓFAÐ
   Á DÝRUM
   (PETA VOTTAÐ)

   *(SUM EFNI)

www.borgarblod.is

Borg ar ráð hef ur heim il að um hverf is- og skipu-
lags sviði að bjóða út fram kvæmd ir við gerð 
nýrra heitra potta við Vest ur bæj ar laug. Áætl að ur 
kostn að ur er um 120 millj ón ir króna. Fyr ir hug að-
ir pott ar sam an standa af vað potti fyr ir börn með 
leik tækj um, nudd potti og hvíld ar potti. Á milli 
nudd og hvíld ar potta verð ur einnig kom ið fyr ir 
herða- og ilja nuddi. Kom ið verð ur fyr ir jarð hýsi 
við pott ana sem hýs ir hreinsi tæki og fleira.

Núverandi sundlaugarsvæði verður rýmkað til

aðsólarnjótisembestviðpottanaognýjargirð
ingar verða reistar í kringum pottana. Vatnsyfir
borði potta er lyft um 45 cm frá laugarbakka til
aðauðveldaaðgengifatlaðra.Einnigverðurunnið
aðviðhaldiviðbúningsklefakvennaenþarverða
steypiböð og þurrksvæði endurnýjuð.  Áætlaður
kostnaðurviðþaðer35milljónirkróna.Ráðgerter
aðhefjaframkvæmdirviðlauginaílokmaímánað
arenþeimáaðljúkaíoktóberlok.

Nýirheitirpottarvið
Vesturbæjarlaugina

ÞannigmunVesturbæjarlaug lítaúteftirendurbæturnar samkvæmtteikninguarkitekastofunnarHorn
steina.Sjónarhornmyndarinnarerúrvestrioghorfteryfirtjörníáttaðkaffistofu.

Fæst í apótekum, Hagkaup, Krónunni, Græn heilsa og heilsubúðum. - www.celsus.is

Engin málamiðlun í gæðum - Engin tilbúin efni
Líkaminn tekur upp og nýtir næringuna sem hreina fæðu

  

- sem gefur hreysti, orku og einbeitingu
Hrein lífræn næring

i GGGGrG æn h il hhh iill búð

12
ÁRA

VELGENGNI Á  ÍSLANDI

Lifestream fyrir allt afreksfólk í lífinu - í vinnu, skóla og íþróttir
Róðrakapparnir sem róa í heilan mánuð frá Noregi til Íslands nota Lifestream bætiefni,  
Landslið kvenna í íshokkí treysti á Lifestream bætiefni. Leikmenn meistarflokks KR treysta gæðum Lifestream.
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HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

Handverkssýningvarvönduð
ustugerðstóðyfirísíðustuviku
ífélagsmiðstöðinniVesturreitum
áAflagranda.

Þessu vor sýn ing er eins kon ar 
upp gjör eft ir vet ur inn, þar mátti 
sjá hand verk alls kon ar, teppi, 

sauma skap, tré út skurð, mál verk 
og margt fleira. Ljóst er það er 
ekki sleg ið slöku við hjá þeim sem 
sækja Vest ur reiti yfir vetr ar mán
uð ina, og margt af því sem þarna 
mátti berja aug um eru hrein lista
verk.

Viðamikilvorsýning
áAflagranda

Lilja Huld Sæv ars með teppi sem hún hef ur unn ið að í vet ur.

Hand málað postulín sem er listavel gert.

Stöðubrot í Reykjavík eru
ekkinýafnálinni, enþóhefur
þokast í réttaátt íþeimefnum.
Stöðubrot eru einnig algengust
kringumknattspyrnuvelliþegar
þar fer fram spennandi knatt
spyrnuleikur. Dregið hefur úr
stöðubrotum í tengslumviðvið
landsleikiáLaugardalsvellinum
ogmáþaðe.t.v.þakka ítrekuð
umtilmælumlögreglunnar.Von
andiverðurframhaldáþvíenda
er batnandi mönnum best að
lifa. Til gamans birtum viðhér
myndúrumferðinniíReykjavík
áþvíherransári1947,enþetta
varalgengsjónáþeimtíma.

Upp úr 1960 kom í um ferð ar lög 
að leggja bæri bif reið um í akst
urs stefnu. Árið 1947 var vinstri 
um ferð á Ís landi og þannig að bif
reið um sem á mynd inni er lagt 
hægri meg inn fram an við KRON
búð ina mið að við akst urs stefnu 
er ekki ólög lega lagt mið að við 
þá gild andi um ferð ar lög. Vega lög 
voru stað fest árið 1907 og kváðu 
þau á um að vinstri um ferð væri 
í gildi á Ís landi. Var sú ákvörð
un tek in með til liti til kvenna, 
sem riðu í söðli, en þær höfðu 
báða fæt ur á vinstri hlið hests
ins og hent aði vinstri um ferð því 
bet ur. Hægri um ferð gekk í gildi 
26. maí 1968.

Stöðubrothafastöðugtfylgt
bílaumferðáÍslandi

Á Grett is götu 1947. Lagt upp á gang stétt, í báð ar átt ir sem reynd
ar var ekki bann að á þeim tíma, en fólk geng ur á göt unni þar sem 
bíl um er lagt kyrfi lega upp á gang stétt ar.

Grettisgata1947og2013:

Grett is gata 2013, og enn
 er lagt ólög lega eins og

 ekk ert sé sjálf sagð ara.

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.



Ekki stendur til að leggja
battavöll í Vesturbænum í ár
þráttfyriraðhverfiðséhiðeina
íborginniþar semenginn slík
urvöllurerá skólalóð.Kjartan
Magnússon borgarfulltrúi tók
máliðuppáfundiborgarráðs2.
maísl.ogíbókunlýstihannyfir
furðu og vonbrigðum með að
ekki væri fyrirhugað að leggja
battavöllíVesturbænumáárinu
2013þrátt fyrir ítrekaðar tillög
ur Sjálfstæðisflokksins þar að
lútandi. ,,Enn einu sinni skal
minntáaðVesturbærinnernú
einahverfiborgarinnarþarsem
enginnbattavöllureráskólalóð
ogþvíer lönguorðið tímabært
að bætt sé úr því. Í nokkrum
hverfum eru nú komnir batta
velliráallarskólalóðirogönnur
hverfieru langtkomin,” segir í
bókunKjartans.

Batta völl ur er upp hit að ur og 
upp lýst ur sparkvöll ur með gervi
grasi. Á und an förn um ára tug hef
ur ver ið lögð áhersla á að leggja 
slíka velli á skóla lóð ir í Reykja vík 
enda njóta þeir mik illa vin sælda 
hjá yngstu kyn slóð inni. Er nú svo 
kom ið batta vell ir hafa ver ið lagð ir 
á lóð ir 26 al mennra grunn skóla 
af 34 í borg inni og tveir bæt ast 
við í sum ar. Batta vell ir eru t.d.  
komn ir á all ar skóla lóð ir í Ár bæj
ar hverfi, Breið holti, Graf ar holti 
og fleiri hverf um og önn ur eru 
vel á veg kom in. Vest ur bær inn 
er hins veg ar eina hverfi borg ar
inn ar þar sem eng inn batta völl ur 

hef ur ver ið lagð ur á skóla lóð og 
ekki stend ur til að bæta úr því í 
ár. Af átta skóla lóð um þar sem 
enn vant ar slíka velli eru fjór ar í 
Vest ur bæn um.

Á ár un um 200810 var Kjart an 
for mað ur íþrótta og tóm stunda
ráðs Reykja vík ur og beitti hann 
sér þá fyr ir breyt ingu á deiliskipu
lagi skóla lóða í Vest ur bæn um svo 
unnt væri að koma batta völl um 
fyr ir þar. Seg ir Kjart an að áform
að hafi ver ið að fyrsti batta völl
ur inn yrði lagð ur á skóla lóð í 
hverf inu á ár inu 2010 og þannig 
kom ið til móts við ósk ir barna og 
ung linga í hverf inu. Hafi m.a. ver
ið leit að álits fag að ila hjá Íþrótta
banda lagi Reykja vík ur og menn 
ver ið á einu máli um að Vest ur
bær inn væri efst ur á for gangs list
an um. ,,Eft ir að meiri hluti Besta 
flokks ins og Sam fylk ing ar inn ar 
tók við sum ar ið 2010, var hins 
veg ar skýr ing ar laust horf ið frá 
þeim fyr ir ætl un um að leggja nýj
an völl í Vest ur bæn um. Við sjálf
stæð is menn höf um hald ið mál inu 
vak andi allt þetta kjör tíma bil og 
ósk að eft ir því að úr þessu yrði 
bætt en því mið ur tal að fyr ir dauf
um eyr um. Á um rædd um fundi 
skor aði ég á meiri hlut ann að 
taka til lit til löngu sam þykktr ar 
for gangs röð un ar vegna stað setn
ing ar batta valla og sjá til þess að 
slík ur völl ur verði lagð ur í þágu 
barna og ung menna í Vest ur bæn
um á ár inu 2013,” seg ir Kjart an 
Magn ús son.

Lítillvöllurvið
Melaskóla?

Þrátt fyr ir að breyt ing ar á 
deiliskipu lagi, sem heim ila lagn
ingu batta valla á lóð um Vest ur
bæj ar bæj ar skóla og Granda skóla, 
hafi ver ið sam þykkt ar árið 2009 
ból ar ekk ert á slík um völl um. 
Hönn un ar vinna vegna batta vall
ar við Mela skóla hef ur geng ið 
hægt og sam þykkti borg ar ráð nú 
í maí að til laga skipu lags ráðs um 
legu hans yrði sett í aug lýs ingu. 
Á fundi borg ar ráðs gerði Kjart an 
at huga semd ir við bæði stærð og 
legu vall ar ins. ,,Ég lýsti yfir furðu 
minni á því að á teikn ing unni 

skuli ein ung is gert ráð fyr ir batta
velli af minni gerð inni (13x23 
metr ar) en ekki af fullri stærð 
(18x33 metr ar) eins og er við fles
ta skóla. Mela skóli er fimmti fjöl
menn asti grunn skóli borg ar inn
ar og skóla lóð hans rúm ar með 

sóma batta völl í fullri stærð. Þá 
er lega fyr ir hug aðs vall ar í ósam
ræmi við nú ver andi íþrótta velli á 
lóð inni og verð ur ekki bet ur séð 
en fær an leg ar kennslu stof ur þar 
séu látn ar ráða leg unni.”
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Enginnbattavöllur
íVesturbæinníár!

Batta völl ur eins og sá sem krakk ar í Vest ur bæn um fara á mis við. 
Þessi er við Langholtsskóla.

JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur 

á Aflagranda 40

Jógaleikfimi, mjúkar æfingar, 
góðar teygjur, öndun og slökun.

Jóga liðkar og styrkir líkamann, er 
gott gegn vefjagigt og eykur almenna 

andlega og líkamlega velllíðan.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Réttindi frá 
British School 

of Yoga og 
Yoga studio.



Þjálfarar,fyrirliðarogforsvarsmennliðannaíPEPSI-deild-
umkarlaogkvennahittust fyrirskömmuþarsembirtvar
spá þjálfara og fyrirliða þessara liða um gengi þeirra á
komandisumri.KarlaliðiKRvarspáð2.sætinuenFHsigri.
NæstáeftirKRíspánnikemurliðBreiðabliks.Velgætisvo
fariðaðbaráttanumsigurinnídeildinnistæðieinmittmilli
þessara liða. KR-ingarurðu Íslandsmeistarar2011ogætla
sérekkertminnaensiguráÍslandsmótinu,PEPSI-deildkarla
áþessusumri.KvennaliðKR leikur í 1.deildkvennaeftir
fallúrPEPSI-deildkvennahaustið2012ogætlasérekkert
annaðenað faraafturupp íPEPSI-deildinasumarið2014.
Meðgóðumstuðningiafáhorfendapöllunumættigengiðað
verðagott,einnighjákvennaliðinu,oghérmeðeruKR-ing-
arhvattirtilaðmætaeinnigveláleikikvennanna.Sigurinn
í fyrstuumferðgegnStjörnunni sýniraðPEPSI-deildkarla
geturorðið jöfnþvísásigurvarhreintekkiauðsóttur,öll

liðingætuveriðaðtakastigafhvertaföðruíalltsumar,líka
nýliðarnirfráÞórAkureyriogVíkingiÓlafsvíksemauðvitað
gerirmótiðbaraskemmtilegraenkætirauðvitaðekkistuðn-
ingsmennþessliðssemeraðtapar leik.Þaðmáþvíbúast
viðskemmtileguknattspyrnusumri,einsog reyndaroftast
áðurogallteinsvístaðúrslit ráðistekki fyrren í lokaum-
ferðinniíhaust.

ÁhugiáKR-liðinueralltafmikillenþaðermargtannaðí
gangiíKRþósvoaðekkiberieinsmikiðáþví.Félagiðsinnir
gríðarlegamikilvægufélags-,uppeldis-ogekkisíðurforvarn-
arhlutverki fyrirhverfið.KRsvæðiðtekurámótistærstum
hluta barna og ungmenna Vesturbæjar í hverri viku og
hefurgert í rúmaöld. Í tilefni fertugsafmælisKRárið1939
ákváðunokkrirframsýnireldhugaraðkaupamýrasvæðiog
ogbyggjauppíþróttasvæðifyrirfélagið.Þessiaðstaðahefur
gertVesturbæinnað fyrirmyndarhverfi til íþrótta.Stærsta

vandamálið ídagerað íþróttaaðstaðan íVesturbænumer
ekki nógu góð, ekki nóg rými. Vesturbærinn hefur orðið
útundan í uppbygginguReykjavíkurborgarundanfarinár,
m.a.hafaengirbattavellirrisiðviðgrunnskólanaíhrópandi
ósamræmiviðuppbygginguna íöðrumhverfumborgarinn-
ar.ÞjóðarbókhlaðavarreistáMelavellinumogþarereinnig
aðrísaHúsíslenskrafræða,Framnesvöllurinnvékfyrirnýj-
umVesturbæjarskóla,Háskólavöllurinn fórundirbílastæði
og íþróttasvæði á Landakotstúni var breytt í eins konar
listigarð,ensemfáirsækja.Ásamatímaogönnuríþróttafé-
löghafakomiðuppglæsilegriaðstöðuogmikiluppbygging
hefurveriðíöðrumhverfumborgarinnarhefurekkertkom-
iðístaðinnfyriraðstöðunasemVesturbærinnhefurmisst.
Skoraðeráborgaryfirvöldaðsinnaþörfum ,,Vesturbæjar-
stórveldisins“einsogfélagiðogKR-ingareigaskilið.

Áfram KR!

ÁFRAM KR!

KarlaliðKRsumarið2013.ÞjálfarierRúnarKristinssonogaðstoðarþjálfariPéturPétursson.FyrirliðierBjarniGuðjónsson.KRvannStjörnunaífyrstaleikÍslandsmótsins2:1oglék
síðanviðKeflavíkurliðiðsuðurmeðsjóogfórsáleikur2:0fyrirKR.LiðiðbyrjarþvívelíPEPSI-deildkarla.Næstileikureríkvöld,16.maí,gegnÞóríFrostaskjólinu.

KvennaliðKRsumarið2013,enþaðleikurnúí1.deildeftirfallúrúrvalsdeildkvennasl.haust.Stelpurnarætlasérekkertannaðenaðfaraafturuppíúrvalsdeildaðári,enfyrir
þvíþarfaðhafaþvímörggóðliðerunúí1.deildkvennasemeinnigætlasérsætiíúrvalsdeildinni.ÞjálfarierBjörgvinKarlGunnarssonenfyrirliðierSonjaBjörkJóhannsdóttir.
FyrstileikurKR-kvennaer23.maínk.íFrostaskjólinugegnGrindavík.

- SUMARIÐ



Fyrir leik KR og Stjörnunnar í
PEPSI-deild karla 5. maí sl. afhenti
KristinnKjærnested, formaðurknatt-
spyrnudeildar KR, Lúðvíki Júlíusi
Jónssyniviðurkenningu fyrir langan
ogfarsælanferilsemliðsstjóriímeist-
araflokkskarla.

Lúðvík var liðsstjóri meistaraflokks
karlafrá1996envarliðsstjórihjáyngri
flokkumKR ísjöárþaráundan.Lúlli
hefurverið liðsstjóri í 675opinberum
leikjum meistaraflokks á 17 árum en
þaðernæstumþriðjungurallraopin-
berra leikja í rúmlegaaldarlangrisögu
meistaraflokks karla. Það er alveg
ómetanlegt þegar íþróttafélag hefur
slíkanstarfskraftinnansinnaraða.
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Mætum á völlinn í sumar 
og styðjum KR til sigurs!

Íslandsmótið í knattspyrnu
karla, PEPSI-deildin, er hafin
sem kunnugt er, leiknar hafa
veriðtværumferðirogsúþriðja
hefst í kvöld, fimmtudag. Mót-
iðverðureflaust jafntogspenn-
andi og allt eins víst að úrslit
ráðistekkifyrrenílokaumferð-
inni í lok septembermánaðar.
Nýliðarnir,ÞórAkureyriogVík-
ingurÓlafsvík,verðaeflausterf-
iðir heim að sækja þegar þeir
eru búnir að ná úr sér mesta
byrjendahrollinum.Til gamans
spurðumviðnokkravalinkunna
knattspyrnuáhugamenn hvaða
lið þeir teldu vera sigurstrang-
legastþettasumar.

Aðalsteinn Árni Baldursson,
formaður verkalýðsfélagsins
FramsýnaráHúsavík:

,,Þetta verður gott mót, ein-
hvernveginn leggstþettaþannig
ímig.Égheldað léttleikandi lið

Breiðabliksverði Íslandsmeistar-
ar, litlarbreytingarhafaorðiðá
liðinumilli áraogþvíerstöðug-
leikinn talsverður. FH-ingargæti
einnig orðið sterkir, þeir hafa
hefðinaoggóða leikmenn. Þetta
verðurekki sumarKR, liðiðhef-
ur ekki burði til að standa uppi
semsigurvegarar,þaðereitthvað
losá liðinu, leikmennhafaviljað
fara,ogþaðkannaldreiaðvísaá
eitthvaðgott.ÍBV-liðiðgætiorðið
spennandi,þeir leikakraftaknatt-
spyrnu sem kann að duga þeim
íbyrjunenallsekkiþegar fram í
sækir.“

G u n n l a u g u r  J ú l í u s s o n ,
hagfræðingur hjá Sambandi
íslenskrasveitarfélaga:

,,Þetta verður barátta milli FH
og ÍBV, fyrstu leikirþessara liða
sannfæra mig um það. FH-ingar
eru með afar sterkan bakgrunn,

töluverðabreiddsvoekkisétalað
umhefðina.Þaðerunýirvinklar
hjáÍBV,afarfarsællleikmaðurúr
enskaboltanum,HermannHreið-
arsson,hefur tekiðvið liðinuog
svo hefur hann fengið fyrrum
landsliðsmarkvörð Englendinga,
James, í markið. En mér segir
svohuguraðönnurliðgætuver-
ið að narta í hælana á þessum
tveimur, jafnvelsigrað.Þettaeru
Stjarnan,KR,ValurogFramsvo
líklegaverðurþettaafarskemmti-
legtsumaríefstudeildkarla.Mitt
lið,VíkingurReykjavík, leikur í1.
deild, en nú er stefnan ákveðið
tekinuppíefstudeild,ogégspái
þvíaðþaðrætist.“

Stella Sigurðardóttir, Íslands-
meistari íhandknattleikkvenna
meðFram:

,,Égheldaðþaðverði ÍBVsem
vinnur Íslandsmótið. Hemmi
Hreiðarseraðgerafínahlutimeð

liðið og hann virðist hafa kom-
ið inn hjá þeim óbilandi sjálfs-
trausti. Það fleytir þeim eflaust
langt. FHgætiveriðaðógnaþví
aðÍslandsmeistarabikarinnfaritil
Vestmannaeyja,ogsvoheldégað
Framkomisterkar innnúenoft
áður.Þeirhafaallavegannabyrj-
aðmunbeturenundanfarinárog
þaðverðurenginn fallslagurhjá
þeim, heldur miklu frekar topp-
barátta.“

Willum Þór Þórsson, fram-
haldsskólakennari og alþingis-
maður:

,, ,,Þetta verður mikil barátta
milli KR, FH og Breiðabliks. FH
ogBreiðablikeru lengurkominn
enda hafa verið minni breyting-
arhjáþeim liðummilli leiktíma-
bilanna. Þetta verður annars
afar jöfndeild, jafnvel jafnari en
nokkrusinnifyrr,enúrslitífyrstu
umferðunum munu ráða miklu

um framhaldið. Það var svaka
leikurmilliKRogStjörnunnarog
þaðgætisvofariðaðþaðliðsem
tapaðiþeim leik,Stjarnan, muni
lendaíeinhverjubasliídeildinni.
En þetta verður fyrst og fremst
skemmtilegtknattspyrnusumar.”

Dagur B. Eggertsson, borgar-
fulltrúiogformaðurborgarráðs:

,,Það er langlíklegast að það
verðiFylkir,þeirtakaþettanúna,
endasvosannarlegakominntími
á það. Liðin sem gætu verið að
nartaþá íhælanaeruKRogFH,
enannarsverðurþettajafntmót.
Þaðverðurgamanaðfylgjastmeð
BrynjariBirnisemkominneraft-
uríKR-liðiðeftiratvinnumennsku
á Norðurlöndunum og Englandi,
ogþaðsamamásegjaVeigarPál
hjá Stjörnunni. Þessir leikmenn
verðaáberandiísumar.“

Hverj ir verða Ís lands meist ar ar í knatt spyrnu karla?

BreytingaráliðiKRíPEPSI-deildkarlaeru
ekkimjögmiklarfráÍslandsmótinu2012,og
þaðættiaðþéttahópinnefeitthvaðer.

NokkrirleikmennKRhafaleikiðvelyfir100
leikiíefstudeildogþaðereinmittáþeimsem
leikur liðsinsmun fyrstog fremstmæðaá,ef
að líkum lætur. Leikjahæstur er Grétar Sig-
finnurSigurðarsonmeð179 leiki fyrir leikinn
íkvöld, fimmtudag,gegnÞór,BjarniGuðjóns-
sonmeð162 leikiogBaldurSigurðssonmeð
135 leiki.EnKRáeinnigmargaungaogefni-
lega leikmennsemviljaólmir fáaðspilameð
meistaraflokki félagsins. Það skýrist hversu
fastþeirbankaádyrnar.

FARNIR:
FjalarÞorgeirssoníVal
MagnúsMárLúðvíkssoníVal
RhysWestoníSabahíMalasíu
ViktorBjarkiArnarsoníFram.

KOMNIR:
AndriÓlafssonfráÍBV
BrynjarBjörnGunnarssonfráReadingíEnglandi
DavíðEinarssonfráHettiáEgilsstöðum(úrláni)
EgillJónssonfráSelfossi(úrláni)
ÓskarÖrnHaukssonfráSandnesUlf(úrláni)
TorfiK.ÓlafssonfráVíkingiÓlafsvík(úrláni).

Frem ur litl ar breyt ing ar
á leik manna hópi KR

Lúð víki Júl íusi liðs stjóra þökk uð 
frá bær og óeig in gjörn störf fyr ir KR

KristinnKjærnestedafhendirLúllaliðsstjóra
viðurkenningarvottinn.

 

NESSKIP

Sérverk ehf
Akralind 6 

sími: 564 5795



ÁRMÚLI 36      
108 REYKJAVÍK      

S: 588 1560

ÞÚ FÆRÐ KR FÖTIN
ÞÍN HJÁ OKKUR

KR KEPPNISTREYJA
Verð: 7.990

KR KEPPNISSOKKAR 
Verð: 1.990

KR KEPPNISSTUTTBUXUR 
Verð: 3.990

KR ÆFINGAPEYSA
 Verð: 8.990

KR ÆFINGABUXUR
 Verð: 8.990
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RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík 
Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Sumar er Sangria
Komdu á Tapas barinn og smakkaðu á sumrinu.

Glas 1.190 kr.
Kanna, 1 l  3.190 kr.

Láttu það eftir þér, vertu frjáls, njóttu lífsins.

Ísköld Sangría, stútfull af ferskum ávöxtum
með Fresita jarðaberjafreyðivíni, appelsínusafa

og leyniblöndu af sterku áfengi og líkjörum.

Kór Nes kirkju verð ur með 
tvenna tón leika á næst unni. 
Fyrri tón leik arn ir eru 30. maí en 
þar syngja þeir Ás geir Trausti og 
Steini í Hjálm um með Kór Nes
kirkju og Stúlkna kór Nes kirkju 
en þeir Ás geir Trausti og Þor
steinn eru ná frænd ur Stein gríms 
Þór halls son ar kór stjóra og org
anista Nes kirkju en hann fékk 
þá til þessa sam starfs og út setti 
lög þeirra svo kór arn ir gætu 
sung ið með. 

Þar má nefna lög eins og Dýrð í 
dauða þögn, Hljóða nótt, Ný fall ið 

regn og Vísa úr Álfta mýr inni.  Það 
verð ur spenn andi að sjá hvort 
áheyr end um líki þessi vin sælu 
lög í nýj um út setn ing um og með 
þátt töku kór anna.

Vik unni seinna, eða fimmtu
dags kvöld ið 6. júní, held ur Kór 
Nes kirkju vor tón leika í Krists
kirkju.  Þess ir tón leik ar marka 
í raun upp haf ið að tón leika ferð 
sem kór inn held ur í dag inn eft
ir tón leik ana en för inni er heit
ið til Hólma vík ur og í Húna þing.  
Haldn ir verða þrenn ir tón leik ar á 
ferða lag inu, í Hólma vík ur kirkju, 

í Hvamms tanga kirkju og í Þing
eyr ar kirkju. Á efn is skránni kenn
ir margra grasa.  Kór fé lag ar eru 
sam mála um að efn is skrá in hafi 
aldrei ver ið fal legri og hafa þeir 
þeg ar tek ið ást fóstri við mörg 
verk anna.  Þar má nefna Fað ir 
vor við lag Björg vins Guð munds
son ar, Sálm 131 við lag Tryg
gva M. Bald vins son ar, Vor gleði 
Hildig unn ar Rún ars dótt ur, The 
lamb eft ir Tavener, Ubi Car it
as eft ir Ola Gjeilo og svo mætti 
lengi telja.

TvennirtónleikaríNeskirkjuog
tónleikarfyrirvestanognorðan

Vor há tíð sunnu dags skól ans í Nes kirkju 
var sl. sunnu dag, 12. maí. Hún hófst með 
fjöl skyldu guðs þjón ustu í kirkj unni þar sem 
sókn ar prest ur Nes kirkju sr. Örn Bárð ur 
Jóns son þjón aði  fyr ir alt ari. 

Dag skrá stund ar inn ar var í um sjón æsku
lýðs prests Nes kirkju, sr. Sig ur vin Jóns son, 
og NeDóleið tog ar að stoð uðu auk þess sem 

barna kór Nes kirkju og Stúlkna kór Nes kirkju 
sungu. Í lok guð þjón ust unn ar var boð ið upp 
á pyls ur í kirkju garð in um og Örk in hans Nóa 
stóð á tún inu sem kast ali til að hoppa í fyr ir 
yngstu þátt tak end urna.

Vorhátíðsunnudagsskóla
Neskirkjuíblíðviðri

Kór Nes kirkju:

StúlknakórNeskirkjutekurþáttífyrritónleikunumíNeskirkju.

NeDó-hópurinnframanviðaltarikirkjunnar.
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AUGL†SINGASÍMI

511 1188
895 8298
borgarblod@simnet.is

Heimasíða: borgarblod.is
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Anna Björg Hjart ar dótt ir, 
eig andi og fram kvæmda stjóri 
Celsus hjúkr un ar og heilsu vör ur  
ehf. og Grænn ar heilsu á Ægi
síð unni af henti styrkt ar fram lag 
til al þjóða sýn ing ar inn ar ,,Frá 
stríðs menn ingu til frið ar menn
ing ar” sem hald in var í  Ráð húsi 
Reykja vík ur í apr íl mán uði. 

Styrkurinn,220þúsundkrónur,
var hluti af hverri seldri Lifestr
eam vöru í aprílmánuði. Sýning
þessihefurveriðsettuppafSam
einuðu þjóðunum og víða um
heim en hér voru það friðar og
menningarsamtökin SGIÍsland

semstóðaðallriframkvæmd.
Anna Björg ákvað að styrkja

sýninguna því það er markmið
hennaraðstyðjaað Íslandverði
kjarnorkuvopnalaust landoghaf
svæðiásamtþvíaðfriðarsáttmáli
í anda mannréttindasáttmálans
verður gerður. Lifestream eru
leiðandifyrirtækiífæðubótarefn
um vegna hreinna lífrænna inn
haldsefna og hefur fengið fjölda
viðurkenninga fyrir gæði. Anna
Björg segist óska öllum Vestur
bæingum gleðilegs sumars og
góðrarheilsu.

Celsus og Græn heilsa
styrktu sýn ing u

Verk efni Frosta, fé lags mið
stöð á hjól um, felst í því að 
starfs menn ferð ast um á sendi
bíl þar sem í skott inu er að 
finna helstu grunnafþrey ing
ar tæki sem finna má í flest um 
fé lags mið stöðv um sem og önn
ur leik tæki sem eiga vel við á 
sumr in. 

Bíllinn hefur sína föstu þrjá
staði ívikuþarsemhannverð

ur staðsetturáákveðnum tíma
en inn á milli þess getur hann
sprottið upp hvar sem er og
hvenær sem er. Hugmyndin er
aðhafafæranlegafélagsmiðstöð
ogmarkmiðið er aðnálgast þá
krakkasemekkieruaðnýtasér
félagsmiðstöðinaásumrinsem
ogaðnálgastkrakkana íþeirra
umhverfi.

Bíllinn verður starfræktur á

mánudögum og miðvikudögum
frákl. 09:00   16:00,þriðjudag
ar og fimmtudaga frá kl. 14:00
 22:00og á föstudögum frá kl.
09:0013:00.Fastirstaðirverða
íNauthólsvíkámánudögumfrá
kl.12:0012:0014:00,viðMikla
tún á miðvikudögum frá kl.
14:00 16:00ogbakviðVestur
bæjarlaug á fimmtudögum frá
kl.14:0016:00.

Fé lags mið stöð á hjól um
- nýtt verk efni á veg um fé lags mið stöðv ar inn ar Frosta

Sum ar starf Tíu12 ára hefst í Frosta skjóli þann 
10. júní nk. og stend ur til 5. júlí. Nám skeið ið er í 
fjór ar vik ur og er boð ið upp á fjöl breytta dag skrá 
all ar vik urn ar. 

Dagskráinvarákveðinísamráðiviðnemendaráð

Tíu12semvarstarfræktnú ívetur.Fariðverðurá
kajak, sundferð í Álftanes og bæjarferð til Hvera
gerðis,svoeitthvaðsénefnt.

Sum ar starf Tíu12 ára í 
Frosta skjóli að hefj ast

Þær Sól rún Garð ars dótt ir og Nanna Karls dótt
ir, sem eru í 7. bekk, sýndu góða takta í billj ard í 
Frosta skjóli.

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

RITSMIÐJA 
Vikuna 10.–14. júní kl. 10-12 í aðalsafni.
Áhersla er lögð á skapandi skrif barnanna sjálfra og þeim til 
aðstoðar verða rithöfundar og starfsmenn safnsins. 
Einnig í boði í öðrum söfnum 
Borgarbókasafns. 
Skráning á heimasíðu, 
í tölvupósti eða í safninu. 
Ekkert þátttökugjald.

Aðalsafn 
Borgarbókasafn Reykjavíkur, Tryggvagötu 15
sími 411 6100, uplysingar@borgarbokasafn.is
Opið: Mán-fim: 10-19, Fös: 11-18, lau-sun: 13-17

Sumarlesturinn fer á fulla ferð í byrjun júní.  Börnin fylla út 
þátttökuseðil eftir hverja lesna bók. Í sumarlok verður dregið úr 
öllum seðlum og heppnir lestrarhestar fá verðlaun. Hringt 
verður í vinningshafa. 
Í samstarfi við Forlagið og Bókmenntaborgina.

fyrir 8-12 ára

SUMARLESTUR

Þess ir strák ar eru lík leg ir til að taka þátt í sum ar
starf inu. F.v.: Ás geir Bein teinn, John Sebast i an og 
og Deivs Andrejs.

Anna Björg Hjartardóttir  t.h eigandi Celsus og Græn heilsa afhendir 
Báru Þórðardóttur t.v. gjaldkera friðar og menningarsamtakanna SGI 
styrk kr. 220.000 v. sýningarinnar "Frá stríðsmenningu til 
friðarmenningar" sem haldin var í Ráðhúsi Reykjavíkur.

www.frostaskjol.is



Bók in Næst um Mennsk er 
fyrsta bók Ísold ar Ell ing sen 
Dav íðs dótt ur upp eld is fræði
nema. Ísold er upp al inn í Vest
ur bæn um, gekk í Haga skóla og 
sótti æsku lýðs starf í Nes kirkju. 
Bygg ir hún per són ur bók ar
inn ar á vina hóp sín um úr því 
starfi, og hef ur meira að segja 
mál að þær á vegg æsku lýðs
her berg is Nes kirkju. Hún gef ur 
bók ina út sjálf und ir merki Ap a
rass Comix. Næst um mennsk er 
glæ ný, ramm ís lensk, æsispenn
andi og gam an söm mynda saga 
sem hent ar eldri sem yngri 
les end um.

TojierútvalinnNinja lærlingur
frá Japan, sem spáð hefur verið
að muni stöðva heimsendi. Píla
ogSnúður (ekkiþeirraraunveru
legunöfn)erugeimverurafheim
ilislausueðlukyni,semsjájörðina
semmögulegan framtíðardvalar
stað.Míóernýfallinn engill í til
vistarkreppu. Gúrka er varúlfur
semólstuppíóbyggðumÍslands
í félagsskap álfkonunnar Emblu.
Sagan fjallar um hvernig leiðir
þeirra lágu saman í fyrsta sinn
meðafdrifaríkumafleiðingumfyr
irmannkynið–ogallahina.

Ísold hefur skrifað vefstrípur
umaðalpersónurbókarinnarmeð

hléumsíðanárið2007viðgóðar
undirtektir, en eftir tveggja ára
vinnu(meðframöðrumstörfum)
gefurhúnnúútsína fyrstusögu
ífullrilengd.Húnhefurþóásamt
bróðursínum,NúmaDavíðssyni,
21. árs listnema, skrifaðmynda
sögur síðan hún man eftir sér,
ogeru þau örugglega ekki hætt.
Númivannhlutamyndabókanna
ísameininguviðsystursína.

- En af hverju mynda sög ur, Ísold?
,,Því þær eru osom! Það voru

alltaf til myndasögur heima, afi
minnermyndasöguhöfundur og
þetta var því mikið í kring um
mig.Éghefveriðaðteiknasíðan

égmaneftirmér! Fyrstumynda
sögurnar sem ég á eftir mig eru
ekkimeð texta,þannigaðsenni
lega var ég byrjuð að teikna
myndasöguráðurenég lærðiað
skrifa.”

- Hver var inn blást ur inn að þess-
ari sögu?

,,Ástæðan fyrirþvíaðégskrif
aðiþessamyndasögueraðþeg
arég fór ínám til Svíþjóðar um
tveggja ára skeið, þegar ég var
17ára,þurftiégaðgera listrænt
útskriftarverkefni, beinast lá við

að gera myndasögur. Þegar ég
byrjaðiaðteiknaurðupersónurn
arsvoóvartaðþeimvinummín
umsemégsaknaðimestheima,
og útfrá þeim urðu þessar per
sónur til.Útfrápersónunumkom
svoþessisaga.”

- En af hverju urðu vin ir þín ir að 
furðu ver um í þín um huga?

,,Það eiginlega gerðist bara
óvart, ætli þeir séu ekki svona
furðulegir,”segir Ísoldsemsegir
bókina fást íhelstubókaverslun
umognördaverslunum.
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Sunnudaginn5.maísl.gengu3vaskar6árastelpur,Ellen,Stein
unnogHekla, íhúsáGrenimelogsöfnuðupeningum til styrktar
fátækum. Þær söfnuðu 5.398 krónum sem þær skiluðu til Rauða
krossÍslands.Frábært,stelpur!

Söfn uðu pen ing um
til styrkt ar fá tæk um

 

 

 

 

Tiu12 verður starfrækt í fjórar vikur í sumar frá 10. júní til 5. 
júlí  Athugið að skrá þarf  á hverja smiðju fyrir sig. Smiðjurnar verða 
starfræktar kl. 10:00 – 12:00, 13:00-15:00 eða 10:00-15:00 alla virka 

daga og þurfa krakkarnir að koma með nesti og vera klædd eftir veðri. 

Húsið opnar kl. 9 á morgnana og er börnunum velkomið að koma þá í 
hús og bíða þar til dagskrá hefst. 

 

Athugið fjöldatakmarkanir á hverja smiðju. 

Við hvetjum ykkur til þess að sýna krökkunum hvaða 
smiðjur eru í boði því allir ættu að geta fundið sér margt 

skemmtilegt að gera í sumar.   

Skráning er bindandi.  

Verð í smiðjurnar er 600 kr. eða 1200 kr.  

Skráning hefst 15. maí á rafrænni reykjavik 
www.rafraenreykjavik.is  

Miðstigráð Frosta kom að smiðjuvinnu sumarsin 2013 
Nánari upplýsingar í síma 411-5700 og www.frostaskjol.is 

 

Ís lensk mynda saga 
eft ir ung an Vest ur bæ ing

Mynd irn ar á vegg æsku lýðs heim il is Nes kirkju.

Næst um mennsk:

Bóka káp an.

Þær Ellen, Stein unn og Hekla mega svo sann ar lega vera ánægð ar 
með fram tak ið.
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TAKA 2013 - kvik mynda há tíð 
grunn skól anna í Reykja vík – var 
hald in í Bíó Para dís 8. maí sl. 
Þetta er elsta kvik mynda há tíð 
hér á landi og er hún nú hald in 
í 32. sinn. 

Hátt í fjög ur hund ruð grunn
skóla nem ar hafa unn ið að þeim 
átta tíu mynd um sem kepptu til 
verð launa á há tíð inni og er það 
met þátt taka. At hygli vakti hver
su marg ar leikn ar stutt mynd ir 
kepptu í flokki ung linga og eins 
hve marg ar mynd ir voru vel gerð
ar tækni lega. Það sem þær all
ar eiga sam eig in legt er að þær 
end ur spegla mik inn áhuga barna 
og ung linga á kvik mynda miðl in
um, hug mynda auðgi og svellandi 
sköp un ar gleði. Þrjár bestu mynd
irn ar í hverj um flokki fengu við ur
kenn ingu, hið eft ir sótta Klapp tré. 

Þær mynd ir nem enda í Vest ur
bæ og Mið bæ sem fengu hið eft
ir sótta Klapp tré í verð laun voru 
heim ild ar mynd í eldri flokki sem 

nefn ist Birta eft ir Sól eyju Önnu 
Ben ón ýs dótt ur í Aust ur bæj ar
skóla og heim ild ar mynd í yngra 

flokki sem nefn ist Ein elt is rapp eft
ir Ás geir Bein tein Árna son í Vest
ur bæj ar skóla. 

Aldrei fleiri þátt tak end ur á 
kvik mynda há tíð grunn skól anna

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

Skólp og drenlagnir í yfir 20 ár
Meistaraábyrgd og 50 ára ending

www.bmarkan.is

Fuglaskoðun á Seltjarnarnesi

Komið með kíki, Jóhann Óli verður með fjarsjá meðferðis

SELTJARNARNESBÆR

Laugardaginn 18. maí 
næstkomandi verður farið 
í fuglaskoðun um Suðurnes 

Seltjarnarness

Lagt verður af stað frá fuglaskilti við Bakkatjörn kl. 13:00 og 
gengið um Bakkagrandann og Bakkatjörn og hring um Suðurnes.

Leiðsögumaður verður Jóhann Óli Hilmarsson, 
formaður Fuglaverndar.

Við hvetjum áhugafólk og aðra náttúruunnendur til að mæta
og skoða fuglalíf á Seltjarnarnesi í byrjun sumars.

Umhverfisnefnd Seltjarnarness
Full ástæða til að brosa þeg ar tek ið er við Klapp trénu fyr ir leiknu 
mynd ina Mrs. Mill er.

Upp takt ur nefn ist lista sýn ing 
Ás rún ar Krist jáns dótt ur sem 
var opn uð á upp stign ing ar dag 
í Gall ery Bak arí að Berg staða-
stræti 14. Sýn ing in stend ur til 
23. maí nk.

Ás rún Krist jáns dótt ir lærði 
í Mynd lista og hand íða skóla 
Ís lands og lauk fram halds námi 
frá Konstfackskol an í Stokk hólmi 
árið 1976. Ásamt fleira mynd
list ar fólki kom hún að rekstri 
gall er í anna Sól on Is landus, Lang
brók og Gang skör sem stóðu fyr
ir öfl ugu sýn ing ar haldi á ár un um 
um og upp úr 1980. Fram an af 
vann Ás rún eink um silki þrykk 
og með fram mynd list inni hef ur 
hún unn ið mik ið að hönn un og 
mál efn um hönn uða. Ás rún hef
ur líka mál að tals vert og sýn ir 
nú ný mál verk, unn in á síð ust 
þrem ur árum. Í þess um verk um 
má segja að hún horfi aft ur til 
þeirr ar mynd hugs un ar sem hún 
fékkst við á náms ár un um und

ir hand leiðslu kenn ara á borð 
við Kurt Zier og Hörð Ágústs
son. Mál verk in eru form ræn og 
áhersla lögð á hrynj andi bæði 
forma og lita. Þótt mynd irn ar 
séu abstrakt og nær tækt sé að 

tengja þær við strang flat ar mál
verk ið sem hafði mik il áhrif á 
mynd list hér á sjötta ára tugn um 
er þannig í þeim mik il hreyf ing 
sem kvikn ar af sam spili lit anna.

Ás rún Krist jáns dótt ir sýn ir
ný mál verk í Gall ery Bak arí

Upptaktur:

Ás rún Krist jáns dótt ir við þrjú verka sinna á sýn ing unni.

Heil brigð is eft ir lit Reykja vík ur-
borg ar tel ur að ör ygg is skoð un á 
leik svæði barna í Reykja vík sé í 
góðu lagi. Til efni þess að ör ygg-
is skoð un in berst í tal er að full-
yrt er í Frétta blað inu ný ver ið að 
ör ygg is skoð un leik svæða barna 
sé víð ast hvar í skötu líki.

En þetta á ekki við rök að styðj
ast varð andi leik svæði í Reykja vík 
en frétt in birt ist 10. maí sl.

Rósa Magn ús dótt ir hjá Heil
brigð is eft ir liti Reykja vík ur borg ar 
seg ir Heil brigð is eft ir lit Reykja
vík ur ann ast eft ir lit með ör yggi 
á leik svæð um barna í Reykja vík. 
Ef heil brigð is full trúi meti ástand 
leik svæð is hættu legt eru gerð ar 
kröf ur um taf ar laus ar úr bæt ur. 

Einnig eru gerð ar kröf ur um innra 
eft ir lit á leik svæð um sam kvæmt 
reglu gerð.

Rekstr ar að il ar eru ábyrg ir fyr
ir innra eft ir liti leik svæða. Skóla
stjór ar í grunn og leik skól um 
bera ábyrgð á dag legri yf ir lits

skoð un sem felst m.a. í því fjar
lægja hættu lega hluti, sópa stétt
ar og fylgj ast með því að öllu sé 
óhætt. Rekstr ar skoð un um sjón
ar að ila skal fara fram á þriggja 
til fjög urra mán aða fresti þar 
sem við haldi er sinnt. Heil brigð
is eft ir lit Reykja vík ur fer a.m.k. 
ár lega í eft ir lit til að fram fylgja 
regl um um ör yggi leik svæða. 
Eft ir lit með ör yggi barna á leik
svæð um í Reykja vík er talið gott 
þrátt fyr ir að að al skoð un fari ekki 
fram ár lega á öll um leik svæð um 
í borg inni. Rósa Magn ús dótt
ir seg ir því frétt ina í Frétta blað
inu gefa les end um ranga hug
mynd um ástand ör ygg is mála 
á leik svæð um.

Gott eft ir lit með leik svæð um 
barna í Reykja vík

Leik svæði í Vest ur bæn um. 

www.borgarblod.is
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- Byrjendanámskeið
- Stuttaspilsnámskeið
- AimPoint námskeið

Nánari upplýsingar 
á www.nggolf.is

Golfnámskeið

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

 SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

Bíldshöfða 12 · 110 RVK · 577 1515 · www.skorri.is

Mesta úrval landsins af rafgeymum í allar gerðir farartækja
mælum • skiptum um • traust og fagleg þjónusta • 30 ára reynsla

GLEÐILEGT SUMAR

MEÐ

Samstarfshópur
um forvarnir

Guðmundur Ingólfsson ljós
myndari veitti gestum leiðsögn
umsýningusína,,Kvosin1986&
2011,” sem lauk um síðustu
helgi. Sýningin, sem er sam
starfsverkefni Ljósmyndasafns
og Minjasafns Reykjavíkur, var
byggðámyndumsemhanntók
með25áramillibili.

Myndirnar tók Guðmundur
fyrstárið1986 í tilefniaf200ára
afmæliReykjavíkursemýttiundir
áhugahansaðskrásetjamiðbæ
inn með markvissum hætti – á
slóðum forvera hans og starfs
bræðra,  Sigfúsar Eymundsson
arogMagnúsarÓlafssonar, sem
skrásettu svæðið um hundrað
árum fyrr. Þegar ljósmyndum

Guðmundar frá þessum tvennu
tímumerstilltsamanbirtastokk
urþærbreytingarsemorðiðhafa
í miðbænum. Að öllu jöfnu telj
um við að umhverfi Kvosarinn

ar standi í stað semalls ekki er
rauninþegarbetureraðgáð.Hús
hafahorfið,önnurveriðbyggðog
göturogkennileitibreyst.

KVOSIN1986&2011
GuðmundurIngólfssonmeðljósmyndaleiðsögn:

SteindórsplanvaráberandikennileitiíKvosinnifyrráárum.

GuðmundurIngólfsson.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Síðastahaust gerðistþað semhafði ekki gerst
síðanummiðjansjöundaáratuginn(eða1977),að
meistaraflokkurkvennaíKRféllúrefstudeildog
leikurþví í sumar í1.deild.Erhérumað ræða
meistarflokk kvenna sem árum saman hafi ver
ið eitt sigursælasta lið Íslandssögunnar og fyrr
um leikmenn KR hafa lengi verið uppistaðan í
landsliði Íslands í knattspyrnu sem situr hátt í
styrkleikalistum FIFA.  Ef tímabilin fyrir fallið
eruskoðuðséstþaðað liðiðhafðiveriðað leika
séraðeldinumogvirtistþaðvera tímaspursmál
hvenær liðið félli.Meðþessu falli liðsinskristall
aðistkannskistærravandamálsemfellst íþvíað
knattspyrnuiðkun kvenna hafði ekki fengið þá
athygliinnanKRsemoghúnfékkáður.

Til að spyrna við þessu vandamáli þá tóku sig
saman nokkrir áhugasamir aðilar og stofnuðu
KvennaráðKnattspyrnudeildarKR.Voruþetta að
mestu foreldrarstelpnasemspiluðu íhinumýmsu
flokkum félagsins. Markmið Kvennaráðsins er að
skapagóðaogfaglegaumgjörðumalltstarfiðíkring
umkvennaboltann.Kvennaráðiðhefurumsjónmeð
öllum flokkumkvennastarfsinsogstefniraðþvíað
byggjauppnýttstórveldi.

,,Meistaraflokkurkvennaspilar sinn fyrsta leik í
1.deildkvennafimmtudaginn23.maínk.enþátaka
þærámótiGrindavík í Frostakjólinuoghefst leik
urinnklukkan20.00.KRspilar íBriðli fyrstudeild

ar.Liðiðerungtaðárumenþarerueinnignokkrir
reynsluboltaroghefurliðstyrkurveriðsótturtilKar
abískahafsinsenþaðankomatveirnýjir leikmenn.
Í tengslumviðheimaleikiverðurboðiðuppáýms
arnýjungarsemeigaeftiraðkomaskemmtilegaá
óvart.Vesturbæingareruhvattirtilaðmætaávöll
innogstyðjastelpurnaríKR,”segirÞóraPassauer.

KvennaráðKRstofnað

ÞóraPassauer.

ÁaðalfundiKRfyrirskömmu
voru útnefndir nokkrir sjálf
boðaliðar ársins 2012. Einn
þeirra er Ólafur BrynjarHall
dórsson, sem var útnefndur
sjálfboðaliðimeistaraflokks.

Ólafur Brynjar hefur verið
óþreytandi að taka myndir af
leikjummeistaraflokkskarlaog

kvenna í knattspyrnuaukþess
að miðlaómetanlegumupplýs
ingum um alls kyns tölfræði.
SlíkirmenneruKRalvegómet
anlegir. Vesturbæjarblaðið hef
urstökusinnumnotiðþessarar
eljusemi Ólafs Brynjars í þágu
lesendablaðsins,ogþáauðvitað
ekkisístíþáguKRinga.

sjálfboðaliðiársins

ÁaðalfundiKR fyrir skömmuvarEvaHannes
dóttirvaliníþróttakonaKR20122013.Evakepptií
boðssundsveitÍslandssemvarðí16.sætiáÓlymp
íuleikunumsl.sumarogogí4.sætiáEM2013.

HannesÞórHalldórssonknattspyrnumarkmaður
varútnefnduríþróttamaðurKR.Þettaer4.áriðíröð
sem íþróttakonaKRkemurúrsunddeildinni.Ragn
heiðurRagnardóttirhlautþennantitil2010,2011og
2012.EvaHannesdóttirdvelur íBandarikjunum,er
aðljúkaþarháskólanámiviðJamesMadisonháskól
ann íVirginia.Húnvarútnefnd íþróttakonaháskól
ansþettaár.AlexanderJóhannessonvarutnefndur
sundmaðurKRafsunddeildfélagsins.

EvaHannesdóttiríþróttakonaKR

EvaHannesdóttir.

Ólafur Brynjar Halldórsson ásamt formanni KR, Gylfa Dalmanni
Ármannssyniviðafhendinguviðurkenningarinnar.

-HannesÞórHalldórssoníþróttamaðurKR

-byggjaáafturuppstoltVesturbæinga

Aðalfundur KR var haldinn
í KRheimilinu þriðjudaginn
23. apríl sl., og var vel sóttur.
Um nokkurt skeið hafði legið
fyrir að Guðjón Guðmundsson
mundi láta af störfum eftir tíu
ára farsælt starf sem formaður
félagsins. Hann flutti með sér
inn íaðalstjórnhiðagaðaverk
lagviðstjórnunsemhannhefur
gefið sig mjög að á undanförn
umárum.Viðþessitímamótvar
honumþakkaðfyrirframúrskar
andi alúð og festu í starfi sem
formaður.

Maðurkemurímannsstaðogá
fundinumvarkjörinnnýrformað
ur Knattspyrnufélags Reykjavík
ur,GylfiDalmannAðalsteinsson,
lektorviðviðskiptaoghagfræði
deildHáskólaÍslands.Gylfiámik
ilogsterk tengslvið félagiðsem
ná áratugi aftur í tímann. Hann
kepptiíknattspyrnumeðfélaginu
ásínumtímaoghefurætíðsíðan

sýntKReinstakaræktarsemi.
Í stjórnKRsitjaaukGylfaDal

manns þau Magnús Ingimund
arson, Helgi Kristófer Helga
son, Elín Rósa Guðmundsdóttir,
ÁrniRúdolfsson,Guðbjörg Jóns
dóttirogPállKolbeinsson.

GylfiDalmanntókvið
formennskuafGuðjóni

GylfiDalmannAðalsteinsson.

AðalfundurKR:

Á setningarathöfn Íþrótta
þings ÍSÍ voru fjórir einstak
lingar kjörnir heiðursfélagar
í Íþrótta og Ólympíusambandi
ÍslandsenþaðvoruþauBjörgS.
Blöndal, Logi Kristjánsson, Rík
harður Jónsson og Stefán Run
ólfsson. Þrír einstaklingar voru
sæmdirheiðurskrossi ÍSÍenþað
voru þau KRingurinn Bjarni
Felixson, Jensína Magnúsdóttir
ogLovísaSigurðardóttir.

Setningarathöfn þingsins var
meðhefðbundnumhættiþarsem

forseti ÍSÍ fluttisetningarávarpog
minntist þar sérstaklega látinna
félaga.Íkjölfariðafávarpiforseta
flutti Sigríður Thorlacius söng
kona tvö lög við undirleik Guð
mundarÓskarsGuðmundssonar.
Formaður UMFÍ, Helga Guðrún
Guðjónsdóttir, fluttiþingfulltrúum
kveðjuungmennafélagshreyfingar
innarogLíneyRutHalldórsdóttir
framkvæmdastjóri ÍSÍ færðiþing
inu kveðjur frá Hr. Ólafi Ragnari
GrímssyniforsetaÍslands,Katrínu
Jakobsdóttur mennta og menn

ingamálaráðherraogEllertB.Sch
ram heiðursforseta ÍSÍ en ekkert
þeirra gat verið við þingsetning
una. Í samræmi við lög ÍSÍ voru
fulltrúaríþróttamannavorukosnir
áþingiðenþaðeruþauÞormóð
urÁrni Jónsson júdómaður,Árni
Þorvaldsson skíðamaður, Ásgeir
Sigurgeirsson skotíþróttamaður
ogStefaníaValdimarsdóttir frjáls
íþróttakona.ÓlafurRafnsson for
setiÍSÍgafkostásértiláframhald
andi setu en ekki bárust önnur
framboðtilforsetasambandsins.

BjarniFelixsonsæmdurheiðurskrossi
Íþrótta-ogOlympíusambandsÍslands

BjarniFelixsonervelað
þessumheiðrikominn.



TVÆR LEIÐIR TIL AÐ LOSNA VIÐ PAPPÍRINN

Allt um breytta sorphirðu í hverfinu þínu er að finna á 

pappirerekkirusl.is 

BLÁ TUNNA
Þú pantar bláa tunnu á pappirerekkirusl.is, með símtali  
í 4 11 11 11 eða með tölvupósti á sorphirda@reykjavik.is.  
Við komum með bláu tunnuna til þín innan nokkurra daga.

GRENNDARGÁMAR
Á pappirerekkirusl.is finnur þú næsta grenndargám í  
þínu hverfi.
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NÚ ER KOMIÐ AÐ ÍBÚUM Í

AÐ HÆTTA AÐ HENDA PAPPÍR Í RUSLIÐ

Reykvíkingar hafa tekið breyttri sorphirðu opnum 
örmum. Fjöldi blárra tunna hefur ríflega tvöfaldast 
í borginni frá því verkefnið fór í gang. Nú er komið að 
Vesturbænum að hætta alfarið að henda pappír, pappa, 
dagblöðum, tímaritum, fernum og skrifstofupappír í 
almennar sorptunnur.

Pappír er verðmætt efni sem auðvelt er að nýta til hagsbóta 
fyrir umhverfið. Í stuttu máli: Pappír er ekki rusl.

Fjöldi blárra tunna 
hefur tvöfaldast á 

síðustu fimm 
mánuðum


