
Föstudaginn8.nóvembervar
dagur gegn einelti ogþá fengu
öllbörn í leik-oggrunnskólum
Reykjavíkurendurskinsmerkiað
gjöf.Áþvíermerkiverkefnisins
Vinsamlegt samfélagogáletrun-
in: Við berum öll ábyrgð sem
varslagorðdagsins.

Allir nemendur Grandaskóla
gengu frá skólanum að leikskól
anumGrandaborgþarsemsung
invoruoghrópuðslagorðgegn
einelti.Sjávaráandlitumsumra
leikskólabarnanna að þau voru
svolítiðhissaáþessariheimsókn

en líklegahafaaldrei fleirikomið
samtímis í heimsókn á Granda
borg.FráGrandaborgvarhaldið
aðleikskólanumGullborg.

Með áletruninni „Við berum
öllábyrgð“ervakinathygliáþví
að það er samstarfsverkefni að
byggja upp og viðhalda samfé
lagi sem tryggir öllum börnum
umhverfiþar semþaugeta lifað
og starfað án eineltis og annars
ofbeldis.Aðþvísamstarfistendur
allt starfsfólkskólaog frístunda
sviðs, foreldrar, börn og aðrir í
samfélaginu, ss. fjölmiðlar. Vin

samlegt samfélag er þverfaglegt
verkefniáskólaogfrístundasviði
Reykjavíkurborgar sem nær til
allrastarfsstaðaþess. Í tengslum
viðverkefniðhefurveriðútbúinn
gátlisti um forvarnir, inngrip og
eftirfylgd íeineltismálum. Einnig
var einblöðungi dreift á starfs
staði sviðsins þar sem tíundað
er hvernig hver og einn getur
lagtsittafmörkumtilaðsérhver
vinnustaðurbarnaogunglingasé
vinsamlegtsamfélag.
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Nem end ur Granda skóla ganga frá skól an um að leik skól un um Granda borg og Gull borg með húf ur og 
spjöld með áletr un gegn þjóð ar böl inu ein elti.

Við ber um öll ábyrgð
– sam fé lag án ein elt is

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

- bls. 4-5
Dagur B. Eggertsson

- bls. 6
Tröllastrákurinn

á Mýri

- bls. 8
Þríburar styrkja
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Helgartilboð
Lambaleggir 998 kr/kg.
Lambaframhryggur 1798 kr/kg.
Robin Klementínur 798 kr/ks.
2,3 kg. kassar - Steinalausar!

LANDSLEIKJATILBOÐ ALLA HELGINA

ÁFRAM ÍSLAND - STYÐJUM STRÁKANA

Fimmtudag – 
Sunnudags

14.-17. nóvember 
á meðan birgðir endast 

Ferskir kjúklingar og bringur 20% afsláttur

Ananas 
50% afsláttur

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 



Veitingahússamþykkt
viðMelhaga

Á fundi bygg inga full trú ans í 
Reykja vík var tek ið fyr ir er indi 
Faxa ehf. og Sæ mund ar á spari
föt un um ehf. þar sem sótt er um 
leyfi til að inn rétta veit inga hús í 
flokki II fyr ir 55 gesti í húsi á lóð 
nr. 2022 við Mel haga. Um sögn 
skipu lags full trúa dags. 8. októ ber 
sl. fylgdi er ind inu sem var sam
þykkt en það sam ræm ist ákvæð
um laga nr. 160 / 2010. Áskil in er 
loka út tekt bygg ing ar full trúa og 
sam þykki heil brigð is eft ir lits ins.

Breytingará
Sóleyjargötu29

Á fundi bygg inga full trúa borg
ar inn ar var tek ið fyr ir er indi Sól
bjark ar ehf, Há valla götu 24 þar 
sem sótt er um leyfi til þess að 
skipta ein býl is húsi í fjór ar íbúð
ir, byggja bíl geymslu og stiga hús 
að aust ur hlið, bæta við svöl um á 
fyrstu og annarri hæð og byggja 
við bygg ingu á þak hæð húss ins 
nr. 29 við Sól eyj ar götu. Mál inu 
var frestað og vís að til um sagn ar 
skipu lags full trúa.

Listínærumhverfinu
Menn ing ar og ferða mála ráð tel

ur það fagn að ar efni að kom in sé 
þverpóli tísk sam staða um að list 
í nærum hverfi íbúa skipt ir veru
lega miklu máli. Í ný sam þykktu 
að al skipu lagi seg ir að auka skuli 
veg list ar inn ar í dag legu lífi fólks 
í borg ar skipu lag inu. Menn ing
ar og ferða mála ráð tek ur und ir 
þau sjón ar mið enda er það eitt 
af mark mið um menn ing ar stefnu 
Reykja vík ur borg ar að ásýnd 
borg ar inn ar end ur spegli skap
andi hugs un. Tel ur menn ing ar og 
ferða mála ráð því mik il tæki færi 
fólg in í að leggja áherslu á list ina 
í hverfa skipu lag inu sem nú er í 
vinnslu. Ef greind ar eru töl ur yfir 
þau 144 úti lista verk sem borg ina 
prýða má sjá að að með al tali eru 
um 35 úti lista verk í hverju hverfi 
borg ar inn ar, að und an skild um 
mið bæn um.

Bestfyrirbarnafólk
aðbúaíReykjavík

Gjald skrár fyr ir skóla þjón ustu 
hækka um 5.70% að með al tali í 
Reykja vík á næsta ári sam kvæmt 
frum varpi að fjár hags á ætl un 
Reykja vík ur borg ar 2014. Þrátt fyr
ir hækk an ir verð ur Reykja vík enn
þá með um tals vert lægri gjald
skrár fyr ir barna fólk en stærstu 
sveit ar fé lög in og er þá mið að við 
gjald skrár sveit ar fé laga fyr ir þetta 
ár 2013 en reikna má með að önn
ur sveit ar fé lög hækki gjald skrár 
sín ar fyr ir næsta ár. Í nokkrum 
dæm um sem fjár mála skrif stofa 
Reykja vík ur borg ar hef ur tek ið 
sam an og tek ur mið af al geng um 
fjöl skyldu stærð um er kostn að ur 
barna fólks í Reykja vík og öðr um 
sveit ar fé lög um reikn að ur út eft ir 
hækk an ir á gjald skrám í Reykja
vík. Í eft ir far andi dæmi er mið að 
við gjald skrár Reykja vík ur borg ar 
2014 en gjald skrár ann arra sveit
ar fé laga 2013. Gjald skrár Kópa
vogs, Hafn ar fjarð ar, Garða bæj ar, 
Sel tjarna ness, Mos fells bæj ar og 
Ak ur eyr ar eru born ar sam an. Fjöl
skylda með tveim ur full orðn um 
og þrem ur börn um. Tvö sækja 
leik skóla en eitt grunn skóla og frí
stunda heim ili. Árs út gjöld þess ar
ar fjöl skyldu vegna skóla þjón ustu 
verða rúm ar 569 þús und krón ur í 
Reykja vík en eru tæp ar 833 þús
und krón ur hjá því sveit ar fé lagi 

sem er með hæstu gjald skrána. 
Mun ur inn er 264 þús und krón ur. 
Öll helstu sveit ar fé lög lands ins 
eru um tals vert hærri.

Krossgöturí
Neskirkju

Opið hús er í Nes kirkju á mið
viku dög um kl. 13:30 þetta haust, 
og nefn ist það Kross göt ur. Næsti 
mið viku dag ur, 20. nóv em ber, er 
helg að ur Tchaikov sky en hann 
var snill ing ur og verk in hans lifa 
enn og gleða mann fólk ið. Ás laug 
Gunn ars dótt ir, pí anó leik ari, kem
ur og og leik ur verk eft ir hann á 
flygil inn í kirkj unni. Mið viku dag
inn 27. nóv em ber rabb ar Jó hann 
Páll Valdi mars son um líf og bæk
ur og nefn ist spjall ið Blað síð urn
ar í líf inu. Jó hann Páll ólst upp í 
bóka út gáfu (JPV) og hef ur í ára
tugi ver ið í for ystu bóka út gáfu á 
Ís landi.Kross göt urn ar 4. des em
ber nefn ast Kyn og kyn ver und, en 
dr. Sól veig Anna Bó as dótt ir,lekt or 
í guð fræði legri sið fræði við guð
fræði og trú ar bragða deild hug vís
inda sviðs, ræð ir þá við gest ina í 
Nes kirkju.

Umferðarkvöðvið
Laugarvegtekin
eignarnámi

Lagt var fram að nýju á fundi 
borg ar ráðs 7. nóv em ber sl. bréf 
borg ar lög manns þar sem lagt er 
til að borg ar ráð sam þykki að taka 
eign ar námi um ferð ar kvöð á lóð 
nr. 87 við Lauga veg. Jafn framt var 
lagt fram bréf Nor dik lög fræði
þjón ustu með and mæl um eig
anda við eign ar nám inu. Er ind ið 
var sam þykkt var með 5 at kvæð
um borg ar ráðs full trúa Besta 
flokks ins, Sam fylk ing ar inn ar og 
Vinstri grænna gegn 2 at kvæð
um borg ar ráðs full trúa Sjálf stæð
is flokks ins. Mál ið fer til stað fest
ing ar borg ar stjórn ar með vís an 
til 48. gr. sam þykkt ar um stjórn 
Reykja vík ur borg ar og fund ar sköp 
borg ar stjórn ar.

Formæðuríslenskr
arhöggmyndalistar
heiðraðar

Á fundi borg ar ráðs 7. nóv em
ber sl. var lagt fram bréf menn ing
ar og ferða mála sviðs 30. októ ber 
sl. sbr. sam þykkt menn ing ar og 
ferða mála ráðs frá 28. októ ber sl., 
á til lögu að upp setn ingu á garði 
til heið urs for mæðr um ís lenskr
ar högg mynda list ar í Hljóm
skála garði. Vís að til um sagn
ar um hverf is og skipu lags ráðs 
vegna stað setn ing ar, auk þess 
sem mál inu er vís að til skrif stofu 
eigna og at vinnu þró un ar til vinns
lu við gerð fjár fest inga á ætl un ar.

Deiliskipulag
Norðurstígsreits

Á fundi um hverf is og skipu
lags ráðs Reykja vík ur borg ar var til 
um ræðu breyt ing á deiliskipu lagi 
vegna Norð ur stígs reits. Að lok
inni aug lýs ingu var lögð fram að 
nýju til laga um hverf is og skipu
lags sviðs varð andi end ur skoð un 
deiliskipu lags Norð ur stígs reits 
vegna lóð anna að Vest ur götu 24, 
Ný lendu götu 5a, 7 og 9 (Hlíð ar
hús), Tryggva götu 46 og Norð
ur stíg 5, sam kvæmt upp drætti 
um hverf is og skipu lags sviðs frá 
10. júlí sl. Til lag an var hags muna

að ila kynnt og bár ust at huga semd
ir og ábend ing ar. Einnig var lögð 
fram um sögn Minja safns Reykja
vík ur. At huga semd ir bár ust frá 
eig end um að Norð ur stíg 5, frá Lex 
lög mönn um f.h. eig enda íbúð ar 
að Tryggva götu 46, frá Ný fast
eign ehf., frá Hús fé lag inu Tryggva
götu 46 og frá Sveini S. Kjart
ans syni Stellu Sæ munds dótt ur. 
Einnig var er lögð fram um sögn 
skipu lags full trúa. Sam þykkt með 
vís an til um sagn ar skipu lags full
trúa.

Reykjavíkurráðung
mennavillaukiðstarf
fyrir16áraogeldri

Á fundi íþrótta og tóm stunda
ráðs fyr ir skemmstu var lagt 
fram bréf skrif stofu stjóra borg
ar stjórn ar þar sem til lögu frá 
fundi borg ar stjórn ar og Reykja
vík ur ráðs ung menna 8. okt. sl. um 
auk ið starf fyr ir 16 ára og eldri 
er vís að til með ferð ar íþrótta og 
tóm stunda ráðs og skóla og frí
stunda ráðs. Af greiðslu máls ins 
var frestað.

Æfingahelgiísundi
hjáKR

Æf inga helgi Fram tíð ar og 
dem anta hóps sund deild ar KR 
fr fram að Minni Borg í Gríms
nesi um næstu helgi og verð ur 
æft í ný legri 25 metra úti laug og 
gist í fé lags heim il inu á staðn um. 
Af reks hóp ur kem ur í heim sókn 
á laug ar deg in um. Ís lands mót ið 
í 25 metra laug, ÍM25, fer fram í 
Ásvalla laug Hafn ar firði 21. nóv
em ber nk. Und an rás ir fara fram 
um morg un inn og úr slita sund in 
síð deg is.

KjartansmótKRí
borðtennisumnæstu
helgi

Borð tennis deild KR held ur 
Kjart ans mót ið í borð tenn is 16. og 
17. nóv em ber nk. í KRheim il inu 
við Frosta skjól. Mót ið er hald ið 
til heið urs Kjart ani Briem, fyrr
ver andi for manni Borð tennis
deild ar KR. Í raun er hér um þrjú 
mót að ræða sem hald in verða 
þessa helgi, þ.e. Kjart ans mót KR í 
liða keppni ung linga, Kjart ans mót 
KR í op inni liða keppni og síð an 
punkta mót í öll um flokk um.
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S T U T T A R
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K jara samn ing ar á al menn um vinnu mark aði eru laus
ir 1. des em ber nk. Öll heild ar sam tök samn ings að ila á 
al menn um og op in ber um vinnu mark aði hafa und an far in 

miss eri met ið ávinn ing inn af því ef efna hags leg um gjörð kjara
samn inga hér á landi væri svip uð og á hin um Norð ur lönd un
um, þar sem traust efna hags stjórn trygg ir stöðugt gengi og lága 
verð bólgu. Þetta kom fram á for manna fundi ASÍ um kjara mál. 
Að mati for manna fund ar ins er ljóst er að við þær að stæð ur er 
vel ger legt að auka kaup mátt launa í ör ugg um skref um án þess 
að raska sam keppn is stöðu eða auka at vinnu leys is. Fund ur for
manna að ild ar fé laga ASÍ tel ur að inn í slíkt um hverfi ætt um við 
að stefna. Mik il óvissa set ur mark sitt á kom andi kjara samn
inga. Ný rík is stjórn hef ur ekki boð ið að il um vinnu mark að ar ins 
upp á nokk uð sam starf varð andi for send ur kjara samn inga né 
kynnt hvern ig hún sér fyr ir sér stjórn efna hags mála á kom andi 
miss er um. Þannig er það ekki ljóst hvern ig rík is stjórn in hyggst 
ná tök um á óstöð ugu gengi krón unn ar og þrá látri verð bólgu, 
hvort og þá hvern ig hún sér fyr ir sér af nám gjald eyr is hafta án 
þess að hags mun ir launa fólks og heim ila verði fyr ir borð born ir 
né hvern ig hún ætl ar að haga stjórn pen inga mála til fram tíð ar. 
Ekki ligg ur fyr ir hvern ig að gerð ir  í þágu skuld settra heim ila 
verða út færð ar og enn síð ur hvaða áhrif þær að gerð ir muni 
hafa á þró un efna hags og geng is mála. Fund ur for manna að ild
ar fé laga ASÍ tel ur að við þess ar að stæð ur sé úti ok að að gera 
samn inga til lengri tíma. Fund ur inn tel ur skyn sam legt að samið 
verði til 6 til 12 mán aða og að sá tími  verði not að ur til þess að 
gefa stjórn völd um kost á að eyða óvissu, skapa breiða sátt um 
stefn una í helstu hags muna mál um launa fólks og sam stöðu um 
nauð syn leg ar að gerð ir í efna hags mál um. Þannig mætti nota 
stutt an samn ings tíma til að leggja grunn að kjara samn ingi til 
lengri tíma á næsta ári. Nú er kom inn nóv em ber og alltaf vek ur 
það jafn mikla furðu að það er eins og ekk ert sé far ið að vinna í 
kjara mál um fyrr en samn ing ar eru senn út runn ir. En kannski er 
unn ið hörð um hönd um allt árið í reyk fyllt um bak her bergj um.

Á sama tíma og ekk ert mið ar í sam komu lags átt lýsa tveir 
þriðju Ís lend inga yfir því að þeir vilji þjóð ar sátt á vinnu mark
aði, og það er mjög eðli legt, þetta karp í húsa kynn um Rík
is sátta semj ara er löngu orð ið barn síns tíma. Ný könn un 
Capacent Gallup fyr ir Sam tök at vinnu lífs ins leið ir í ljós að 
66,3% lands manna, eða tveir af hverj um þrem ur eru hlynnt ir 
því að gerð verði þjóð ar sátt á vinnu mark aði, þar sem lögð yrði 
meiri áhersla á stöðugt verð lag og stöðugt gengi krón unn ar en í 
stað þess lögð minni áhersla á launa hækk an ir. Tæp 17% lands
manna eru and víg þess ari leið og jafn stór hóp ur er hvorki 
hlynnt ur né and víg ur slíkri þjóð ar sátt. Get ur það nokk uð ver ið 
meira af ger andi áskor un til at vinnu rek enda og verka lýðs for
kólfa en slík nið ur staða? Kröf ur SGS um hækk un launa á ann an 
tug pró senta. Síð asta út spil gef ur ekki til efni til bjart sýni en 
kröf ur Starfs greina sam band ið (SGS) sem sett ar hafa ver ið fram 
í kjara við ræð un um þýða á ann an tug pró senta hækk un launa
kostn að ar að mati Sam taka at vinnu lífs ins. Þor steinn Víglunds
son, fram kvæmda stjóri SA, seg ir launa kröf ur SGS í engu sam
ræmi við breytta nálg un á kjara samn ings gerð sem sam tök in 
hafa tal að fyr ir. Seðla bank inn hafi fært sterk rök fyr ir að síð
ustu samn ing ar hafi sleg ið veru lega á efna hags bata og vald ið 
verð bólgu. Kröf ur SGS hafi enn þá frek ari áhrif í þá átt, verði 
þær að veru leika. Þor steinn seg ir að út spil SGS hafi vald ið SA 
tals verð um von brigð um og ekki sé neinn við ræðu grund völl ur 
á þess um nót um á milli að ila.Ætli hinn al menni fé lags mað ur í 
SGS hafi vit að af þess ari kröfu gerð áður en henni var spil að út?

     Geir A. Guð steins son

Kjarasamningarsennlausiren
enginmerkiumviljatilsamninga

Vesturbæingar

MenntaskólinníReykjavíkhef
urformlegaveriðtekinníhóp
heilsueflandiframhaldsskóla.

SkólaríVesturbænumeruvíða
ífararbroddieinsogendranær.
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Hugs um okk ur hverf ið okk
ar sem risa stór an leik völl. Leik
völl fyr ir stóra og smáa, unga og 
aldna, ís lenska og út lenska. Við 
þræð um göt ur og stíga, spörk
um bolta í mark, versl um inn, 
spjöll um á götu horn um, stel umst 
á trampólín ná grann ans, virð um 
fyr ir okk ur nýjasta graffi tí verk 
ung lings ins, gríp um rusl á fljúg
andi ferð og flýt um okk ur svo 
heim í heitt kakó.

Við íbú arn ir erum sér fræð
ing arn ir á þess um leik velli, við 
vit um hvar er hægt að róla sér 
hæst, hvaða skjól vegg ur er best
ur í vind átt dags ins. Borg ar yf ir
völd hafa ít rek að lýst yfir vilja og 
áhuga á að byggja og bæta leik
völl inn í sam ráði við okk ur. Hlúa 
að því sem er gott og gera við það 
sem er bil að.

Á síð ustu árum hef ur nyrsti 
hluti leik vall ar okk ar Vest ur bæ
inga ver ið að breyt ast mik ið, 
sum ir leik fé lag arn ir horf ið af sjón
ar svið inu og aðr ir kom ið í stað
inn. En al veg þang að til ,,kort er 
í hrun” var þarna iðn að ar svæði: 
Dan í els slipp ur, Stál smiðj an, tré
smíða verk stæði, lit ir, lykti og 
form sem því fylgdi. Og nú eft ir 
nokk ur ár á teikni borð un um er 
kom in nið ur staða af hálfu borg ar
yf ir valda um upp bygg ingu, marg
ar nýj ar íbúð ir, þjón ustu rými á 
neðstu hæð un um og flytj an leg 
sölu hús fyr ir hafn sækna ferða
þjón ustu á hafn ar bakk an um. Nið
ur stað an var kynnt íbú um í maí á 

þessu ári sem ,,Deiliskipu lags til
laga fyr ir Vest ur bugt” og var áfall 
fyr ir marga. 

Allt of mik ið bygg ing ar magn, 
hús hæð ir of háar, mik ið skugga
varp við hafn ar bakk ann, rof 
á alda göml um tengsl um gamla 
Vest ur bæj ar ins við höfn ina. Þetta 
eru at riði sem marg ir íbú ar og 
íbúa sam tök in hafa skrif að ít ar
lega um í at huga semd um sem 
nú eru til skoð un ar hjá Skipu
lags og um hverf is sviði. Þar að 
auki voru kynn ing ar á skipu lag inu 
mis vísandi. 18 metra há hús eru 

sögð vera jafn gildi 5 hæða hús
um sem er rangt því yf ir leitt er 
mið að við 3 metra á hæð (18/3 
= 6 hæð ir). Mód el in sýna gömlu 
byggð ina sem fer kant aða kubba, 
þannig að rúm mál þeirra stækk
ar til muna sem hent ar þeim sem 
vilja láta nýju byggð ina líta út 
fyr ir að falla vel að þeirri gömlu. 
Þá var til lag an kynnt þannig að 
hún byggði á verð launa til lög
um Gra eme Massie og fé laga í 
Skotlandi en Gra eme Massie hef
ur sjálf ur af neit að þessu og tel ur 
af og frá að gild andi til lögu megi 

heim færa uppá hug mynd ir hans. 
Gagn rýni hans er mjög sam hljóða 
þeim áhyggj um sem íbúa sam tök
in hafa lagt fram.

Íbú ar gagarýna líka ferl ið og 
skort á teng ingu við heild ar sýn 
fyr ir hverf ið í heild. Hvert eiga 
börn in að fara í skóla og leik
skóla, hvaða þjón ustu vant ar í 
hverf ið, hvers kon ar rými vant
ar í hverf ið og hvern ig er hverf ið 
að þró ast í heild? Í hverf is skipu
lags vinnu Reykja vík ur sem íbú um 
er boð ið að taka þát tí er þetta 

svæði al gjör lega und an skil ið. Við 
bíð um nú spennt eft ir að heyra 
hvort borg ar yf ir völd eru til bú in 
að staldra við og vinna að betra 
skipu lagi í sam vinnu við okk ur, 
skipu lagi sem teng ist hverf inu 
bet ur á all an hátt, bæt ir það sem 
þeg ar er gott en tek ur ekki frá því. 
,,‘Má ekki skemma” eins og við 
segj um við börn in.

Ásta Olga Magn ús dótt ir
vara for mað ur Íbúa sam taka
Vest ur bæj ar

Hverfiðokkar–Vesturbærinn
leikvöllurinn

BirgirÞrösturJóhannsson,formaðurÍbúasamtakaVesturbæjar,kem
ur hjólandi eftir Vesturgötunni og sýnir gott fordæmi með því að
notaumhverfisvænanferðamáta.

Grunnþjónustu í stað gæluverkefna!

Kjartan
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur unnið að fjöl-
mörgum málum í þágu Vesturbæjarins á undanförnum 
árum.

Við hvetjum alla til að kjósa hann í 2. sæti í prófkjörinu og 
styðja hann þannig áfram til góðra verka.

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is



„Kjarninn er sá að okkur tak
ist að byggja og þróa Reykjavík
þannig  að hún þjóni sem flest
um.Borginséfjölbreytt,skemmti
legogheilbrigðþarsemfólkgeti
fólk skapað þá umgjörð um lífs
sitt sem það kýs. Að þessu þarf
að huga í öllum málflokkum og
í nýju borgarskipulagi erum við
að stefna að þessu marki. Þetta
kemurlíkaframíhúsnæðisstefnu
borgarinnar og umferðamálum.
Ég telnauðsynlegtaðspara tíma
og stytta þær vegalengdir sem
fólkþarfað fara tilog frávinnu
og eftir daglegum nauðsynjum
eins og kostur er. Ég þekki það
einfaldlega sjálfur að þurfa að
sækjatvokrakkaí leikskólaeftir
langanvinnudagogafganginn í
frístundirogsvoáeftiraðversla.
Þettaerveruleikinn.Meðþvíað
geraskóladaginnogfrístundirnar
samfelldarogaðgefafólkikostá
aðbúaeinsnálægtvinnunniog
kostur er þá erum við að reyna
að gera daglegt líf fjölskyldu
vænna,ánægjulegraogauðveld
ara,“ segirDagurB. Eggertsson,
læknir, fjögurra barna faðir og
formaðurborgarráðsísamtalivið
Vesturbæjarblaðið.

Vesturbærinn er eitt eftir
sóttasta hverfi borgarinnar og
spurning hvað borgaryfirvöld
hafahelst áprjónunum þar. „Við
byggjum að sjálfsögðu á því sem
fyrir er í Vesturbænum. Þar eru
sterkir innviðir og gott samfélag.
Eitt stærsta verkefnið er að ráð
ast í viðbyggingu við Vesturbæj
arskóla og taka skólalóðinaþar í
gegnsamhliða,“ segirDagur. „Við
erum líkaaðsetjaniðursparkvöll
viðMelaskólaog faraút í spenn
andi samstarf með Búseta og KR
við aðþróa lóðina áKeilugranda
1. Þar er fyrirhuguð uppbygging
íbúðaenáhlutasvæðisinsverður
þörfumkrakkannaíhverfinumætt
meðíþróttahúsi,semyrðiaðhluta
tilneðanjarðar.Verðurspennandi
að sjá hvernig sú hugmynd þró
ast. Við höldum áfram viðhalds
verkefnum í Vesturbæjarlaug á
næstaáriogsjáumvonandimikla
uppbyggingu í kringum Háskóla
Íslands.“

Húsnæðismálineru
stórumálin

Dagur segir að með nýju borg
arskipulagi sé verið að koma til
mótsviðþarfirnýrrakynslóðaog

horfa til framtíðar.  „Húsnæðis
málin eru stóru málin í borginni.
Þaðþarfað fjölga leiguíbúðumog
búseturéttaríbúðum verulega og
í þeim málum dugar ekkert ann
aðenstórátak. Fleiriog fleiri eru
að lenda ívandræðumvegnahús
næðis. Leiguverðið rýkur upp.
Maður finnur fyrirþessumvanda
víðaogekkisísthjáungufólki.Við
þurfumað tryggja fjölskyldumog
einstaklingumöryggi í húsnæðis
málum.Ímínumhugaerþaðklár
lega eitt af lykilverkefnunum við
stjórnborgarinnaránæstuárum.“

Alltað3000nýjaríbúðir
„Við erum nú búin að kynna

hvernigverðurhægtaðhefjabygg
inguá2500til3000nýjumíbúðum
á næstu þremur til fimm árum. Í
mínum huga þarf þessi uppbygg
ing að hefjast strax. Þarna þarf
borgin að taka af skarið. Ef við
myndum láta þetta afskiptalaust
getumviðáttþaðáhættuaðein
ungisstórarogdýrar íbúðir rísiá
eftirsóttum byggingasvæðum. Til
aðbregðastviðþvíviljumviðleg
gja fram lóðirog fara í samvinnu

viðbyggingasamvinnufélög, stúd
entaogverkalýðshreyfinguna.Við
verðum að stuðla að því að það
rísihúsfyrirvenjulegarfjölskyldur
meðlægritekjurogmillitekjur.Við
verðum að forðast að sum hver
fi verði aðeins fyrir efnafólk eða
jafnvel ríkt fólk og önnur hverfi
fyrir fólkmeðminnaámillihand
anna.Þettaverðuraðblandastog
þaðgefurlíkaafsérfjölbreyttasta,
skemmtilegastaogbestamannlíf
ið. Þetta hafa verið kallaðar rót
tækar tillögur vegna þess að við
gerumráðfyriraðborginbeitisér
og taki beina þátt í uppbygging
unni.“

Flugvallarmáliðí
góðumfarvegi

Dagursegiraðnýgertsamkomu
lag um Reykjavíkurflugvöll skapi
svigrúmtilþessaðvinnaað flug
vallarmálinu og finna framtíðar
lausn í sátt. „Flugvallarmálið er
komið upp úr skotgröfunumog í
lausnamiðaðanfarveg.Þaðermik
ilvægt.Óháð framtíð flugvallarins
má líkavíðabyggja íVatnsmýrar
svæðinu,“segirDagurogþesssé

ekkilangtaðbíða.„Þaðeraðhefj
ast bygging spennandi íbúða við
HlíðarendaogásvæðumHáskóla
Íslandsviljumviðsjáum400stúd
entaíbúðir rísa á næstu árum og
um300íbúðirálóðumviðHáskól
ann íReykjavík.Ef stúdentargeta
búið nálægt skólunum getum við
líka dregið úr umferð. Í raun má
segjaaðhúsnæðismálinséukomin
á fulltmeðúthlutunumsemeruá
næstaleititilnámsmannaogsam
taka sem byggja fyrir eldri borg
ara. Úthluta á lóð fyrir 97 íbúðir
fyrirnámsmennaðBrautarholti7
og 50 íbúðir við Kennaraháskóla
Íslands við Bólstaðarhlíð. Þá er
lagt til að100stúdentaíbúðir rísi
í Skerjafirðiá landi í eiguborgar
innarsemnúverðurhægtaðþróa
í kjölfar flugvallarsamkomulagins.
Viðstefnumlíkaaðþvíaðúthluta
Samtökum aldraðra lóðum undir
íbúðiríBólstaðarhlíðinniogFélagi
eldriborgara íMjódd íBreiðholti
ogGrundíMörkinni.Þáviljumvið
aðHrafnista reisihjúkrunarheim
ili við Sléttuveg. Þannig að það
er mikil uppbygging í farvatninu
í Reykjavík, sem betur fer,“ segir
Dagurogbrosir.

Áherslaábarnafólkog
fjölskyldumálin

Brýnverkefni semsnúaað fjöl
skyldunumíborginnieruvíðaren
í húsnæðismálunum. „Mér finnst
hlutur skólansog velferðarkerfis
ins stundum gleymast þegar við
ræðum hvernig hefur gengið síð
ustuár.Égermjögstolturafstarf
semi og starfsfólkinu í borginni
semhefurstaðiðvaktinaígegnum
niðurskurðogkreppu.Þettahefur
ekki verið einfalt og kostaði auð
vitaðmikiðálagástarfsfólkiðokk
ar.Enámeðanbankarnirhrundu
stóðskólakerfiðogvelferðarkerfið
eins og klettur af sér kreppuna.
Viðsjáumákönnunumaðbörnun
umokkarlíðurbeturenfyrirhrun
ogskólastarfiðeraðskilabetriog
betriárangri.Þettaskiptirótrúlega
miklumáli.

Því það er úrslitaatriði upp á
framtíðina að hvert og eitt barn
geti notið sín. Þar þurfum við að
gera ennþá betur en mér finnst
líkamikilvægtaðstarfsfólkiðokk
ar finni að nú taki við tími upp
byggingar en ekki niðurskurðar,
afþví aðeinhver stjórnmálamað
urinnvill látakjósasigútáófjár
mögnuð loforð um skattalækkan
ir.Hvaðbörninvarðarsnýráhugi
minnekkiaðeinsaðhefðbundinni
menntunogþvísemgeristískóla
stofunni heldur líka að frístund
unum,einsogíþróttumogtónlist.
Ég held að frístundatilboðin séu
líka mjög mikilvægur þáttur í að
búabörninokkarundirframtíðina.
Þar má ekki myndast gjá á milli
þeirrasemeiga foreldrasemhafa
meiramillihandannoghinna.Við
þurfum að tryggja öllum börnum
jöfn tækifæri.Égvilmjöggjarnan
aðborginvinnimeirameðíþrótta
félögunum og tónlistarskólunum
íþeimtilgangiaðbúaákveðin frí
stundatilboðtilþannigaðallirgeti
fengiðaðspreytasig.Viðþurfum
að finna leiðir tilþessaðöllbörn
getinotiðþesssemeríboði.“

Nýsamgöngumiðstöðmun
bætaumferðarmálin

Dagurvíkuraðumferðarmálum.
Þau eru stór hluti skipulagsmál
anna.Hannsegiraðumræðunaum
þaustundumveraundarlega.„Það
erstundumlátiðeinsogáherslaá
strætó,hjóloggangandi sébeint
gegn einkabílnum. Eiginlega er
þaðöfugt.Eftirþvísemfleirinota
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Læknirogfjögurrabarnafaðir
íborgarpólitík

Afmælispartý

Sushisamba er 2ja ára
og býður þér í afmælispartý
18. og 19. nóvember

sushisamba
Þingholtsstræti 5 • 101 Reykjavík
sími 568 6600 • sushisamba.is

Tíu vinsælustu réttir Sushisamba á 590 kr.
Las Moras léttvínsglas á 690 kr.
Corona bjór 330 ml á 590 kr.

DagurmeðborgarstjóraÁrósaíheimsóknhjáHBGrandaífylgdVilhjálmsforstjóra.



almenningssamgöngur og fara
öðru vísi til vinnu en á einkabíl,
þeim mun liprari verður umferð
in fyrirþásemkeyra.“Dagurseg
ir spennandi verkefni á dagskrá
í samgöngumálunum. „Strætó er
í stórsókn, hjólreiðaáætlunin er
á fullu og við keyptum BSÍ til að
þróa þar á svæðinu alhliða sam
göngumiðstöð.Égheldaðnýsam
göngumiðstöðáBSÍreitnumverði
mikið tækifæri. Þar verður hægt
að tengja strætó, hjólalaleigur,
gangandiumferðog jafnvel smart
bílasemfólkámeðöðrum.Borg
arbúargetaþátekiðhraðvagnaúr
heimhverfinuogskiptyfir íannan
ferðamáta.Þarværihægtað taka
hjólmeðþvíaðstraujakreditkort
iðogskilaþvíaftureftireinhvern
tíma.FráBSÍerlíkahugmyndinað
litlir rafvagnar fariummiðborgar
svæðið annars vegar og háskóla
svæðið hins vegar oft á hverri
klukkustund. Þannig mætti gera
samgöngurnarliprari.“

Landspítalinn
Landspítalamálið hefur verið

til umræðu. Mörgum finnst óráð
legt að byggja svo stóran spítala
á núverandi umráðasvæði hans
við Hringbraut. Slík stórbygging
og fjöldavinnustaðar skapivanda
íumhverfinuogaðaðrarogef til
villódýrari lausnir kunniaðvera
til á meðan aðrir telja byggingu
stórspítalanseina raunhæfakost
inn.

„Ég er einlægur stuðningsmað
ur þess að efla heilbrigðiskerf
ið. Íþví skiptakjör starfsfólksog
starfsaðstæður máli en svo eru
tvö lykilatriði: aðeflaheilsugæsl
una og byggjanýjanLandspítala.
Viðmunumaldreigetaveittfyrsta
flokksheilbrigðisþjónustuánþess
að endurnýja og sameina húsa
kostLandspítalans.Éghef reynd
aráhyggjurafþvíaðþaðbakslag
sem nú virðist komið í það mál
hafimiklu alvarlegri áhrif á starf
semina en fólk geri sér grein fyr
ir. Það snýr ekki bara að tækja

kosti og aðstæðum sjúklinga og
starfsfólks. Spítalarekstur byggir
ekkisístámannauði.Efþaðvant
ar skýra framtíðarsýn þá missir
heilbrigðisstarfsfólktrúnaáþvíað
verja starfsævinni á Íslandi. Það
er því brýnt að tak af skarið um
hvertstefniogaðafbygginguspít
alans verði. Og þar tala ég bæði
semborgarfulltrúioglæknir.“

Hættaáfólksflótta
Dagurvíkuraðmálefnum lands

og borgar og segir að Landspít
alamálið séekki einangrað. Stóra
hættan sem við stöndum fram
mi fyrir sem samfélag sé hreinn
atgervisflótti. Fólkmuni ívaxandi
mæli velja sér stað annarsstaðar
í heiminum þar sem það telji sig
getabúiðviðbetrikjör.„Égtelað
borginhafiþarnamikluhlutverki
að gegna. Reykjavíkurborg verð
uraðvinnavelmeðatvinnulífinu.
Vinna með litlum og meðalstór
um fyrirtækjum og gera borgar
umhverfið að kjörlendi fyrir þau.
Við þurfum alls konar atvinnulíf,
verslun og viðskipti, verkstæði
og smáiðnað, skapandi greinar
og kvikmyndagerð, sjávarútveg
og ferðaþjónustu.Viðþurfumein
nigaðvinnameðháskólunumog
þekkingarstarfsemiþarsemmiklu
fleiritækifærigetaorðiðtil íkrafti
aukinnar nýsköpunar. Það sjáum
við til dæmis með nýrri fjárfest
ingu lyfjafyrirtækisins Alvogen
sem mun skapa mörg spennandi
störf og er afrakstur samstarfs
borgarinnarogHáskólans.Þaðer
að sama skapi glapræði að skera
niður til rannsóknaognýsköpun
areinsogríkisstjórninvirðistætla
sér. Ég vona að fólk sjá að sér í
því. Sama má segja um skapandi
greinar menninguna. Við þurfum
að lyfta og styðja við menning
una sem gerir lífið skemmtilegra
ogborgþessvirðiaðbúaíhenni.
Égheldaðmenningogafþreying
skiptiglettilegamiklumálifyrirlífs
gæðifólks.“

Lýðheilsanog„allskonar
borgfyrirallskonarfólk“

Læknirinnkemurupp íDegiog
hann ferað ræðaum lýðheilsuna
og borgina. Hvernig fólk hreyfir
sig. Hvernig geðræktinni er hátt
aðogannaðersnýraðheilbrigði.
„Þarnahefurborginverkaðvinna.
Hreyfingerótrúlegamikilvæg.Þarf
ekki að vera merkileg eða mikil
áreynsla. Að fara út á kvöldin til
þess að ganga eða skokka. Þetta
tengist því einnig að krakkarnir
okkarhreyfisigískólanumensitji
ekki bundinn í stól allan daginn.
Viðþurfumaðhorfast í auguvið
breytta tíma.Fólksiturá stólvið
vinnusínaeða í skólaen fer svo
heimogþátekursetaviðsjónvarp
eðatölvuvið.Viðþettaverðanýj
ar þarfir til í borgarsamfélaginu
–þarfirfólksfyrirútivistoghreyf
ingu.

Ég finn sjálfur hversu gott er
að hlamma sér í sófann að lokn
um vinnudegi og á erfitt með að
koma hreyfingu að í minni dag
skrá.Éghugsaaðsvoséummarga
fleiriogþessvegnaþarfumhverf
ið að verða hvetjandi. Eitt af því
er að fólkgetinálgast nauðsynj
ar í göngufæri eða aðra þjón
ustu. Við höfum beint augum að
þessu í nýju borgarskipulagi. Að
færaþjónustuna inn í íbúðahverf
inenekkiútúrþeim.Viðþurfum
aðbúa til fjölbreyttaborg– „alls
konar borg fyrir allskonar fólk“
einsogJónGnarrkomstaðorði í
kosningabaráttusinni.Þettaeru í
raun hin aldagömlu kjörorð jafn
aðarstefnunnar en komin í þann
búning að fólk skyldi þau betur
vegna þess að slagorðin um jöfn
tækifæri fyrir allaþaunáekki að
fanga fjölbreytileikann í samfélag
inujafnvelogallskonarborgfyrir
allskonarfólkþóttkjarninníþeim
sésásami.“

Línurnareruaðskýrast
fyrirvorið

Nú líður að lokum kjörtímabils.
Nánasti samverkamaður Dags
á kjörtímabilinu Jón Gnarr hefur
ákveðið að gefa ekki kost á sér.
Þettabreytirlandslaginuíborginni.
Hvernig kýs Dagur að sjá næsta
kjörtímabil fyrir sér. „Égheldþað
getiskiptmiklumáliánæstuárum
hvernig Samfylkingunni gengur í
kosningunum í vor. Línurnar eru
að skýrast. Við viljum að borgin
beiti sér í húsnæðismálum til að
tryggjahúsnæðisöryggifjölskyldna.
Þar dregur Sjálfstæðisflokkurinn
lappirnar og vill treysta alfarið á
einkaframtakið. Og einhverjir þar
segjast jafnvelviljaafturkallanýja
aðalskipulagið.Égerekkivissum
aðþeirátti sigáþvíhvaðaóvissu
þaðmyndikallayfiruppbyggingu,
atvinnulíf og borgarbúa almennt.

Úrþeirriáttáég líkavonáþvíað
gylliboðumskattalækkanir fariað
heyrast.Viðslíkloforðverðurekki
hægt að standa nema með mikl
um niðurskurði í skólum og vel
ferð.Ætliþað fyrstayrðiekkiþað
að lækka fjárhagsaðstoð við fólk
semætlaðerað látaendanásam
anmeð163.000kr. ámánuði.Það
erekkistefnasemégertilbúinnað
skrifauppá.Égvil forgangsraða í
þáguskólannaogþjónustunnarog
leggjaáframáhersluáatvinnumál,
uppbyggingu og framkvæmdir í
hverfunum.Þaðgengurekkiaðallt
sé stoppað þó nýr meirihluti taki
við.Þaðþarfáframaðhaldafastá
málum Orkuveitunnar og fjármál
umborgarinnar.Þaðþarf aðvera
vakandi fyrirhagbarnaogbarna
fjölskyldna og búa vel að öldruð
um. Íþessummálumhafaborgar
búar getað treyst Samfylkingunni.
Ogþaðmunuþeirgetaáfram.“
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X-ICE
•  Hjólbarði hannaður fyrir borgarbíla 
    og fjölskyldubíla

•  Mikið skorið og stefnuvirkt munstur 
    sem veitir frábært grip í hverskyns 
    aðstæðum. 

•  Endingargott naglalaust vetrardekk

X-ICE NORTH
•  Léttir álnaglar sem eru níðsterkir og hljóðlátir

•  10% styttri hemlunarvegalengd á ís

•  Allt að 30% færri naglar

•  Aukið öryggi og meiri virðing fyrir umhverfinu

NÁÐU GÓÐU GRIPI Á VETRINUM
MEÐ MICHELIN VETRARHJÓLBÖRÐUM

ALPIN A4
•  Hljóðlátt og gripgott

•  Naglalaust vetrardekk

•  Ný APS gúmmí blanda tryggir gott grip 
    í öllum hitastigum

•  Flipamunstur tryggir gott grip þó líði 
    á líftíma dekksins

•  Margátta flipamunstur tryggir hliðar, 
    fram og hemlagrip

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA N1 | ÆGISÍÐU 102
OPIÐ MÁNUDAG TIL FÖSTUDAGS KL. 08-18 OG LAUGARDAG KL. 09-13
SÍMI 440 1320  |  WWW.DEKK.IS

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu
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Nýjar 12v led perur, betri lýsing, minni eyðsla. 

Tilvalið í jólapakkann.

Góðurhópurkvenna íÞorra
seli tekurþátt íverkefninu„Jól
í skókassa“ íár.Þettaerumikl
arhandavinnukonur semprjón
uðuoghekluðuhúfur,vettlinga,
sokka,trefla,tuskudýrogbolta.

Auk fatn að ar og leik fanga voru 
skrif færi og stíla bæk ur, tann
burst ar og tann krem og smá sæl
gæti sett í hvern kassa. Gjaf irn ar 
verða send ar til Úkra ínu og verð
ur með al ann ars dreift á mun að
ar leys ingja heim ili, barna spít ala 
og til barna sem búa við sára 
fá tækt. Í Þorra seli voru út bún ir 
fjór ir kass ar fyr ir drengi og fjór
ir fyr ir stúlk ur og standa von ir 
til að gjaf irn ar gleðji lít il hjörtu 
sem eiga um sárt að binda. Einnig 
stend ur til að gleðja ís lensk börn, 
og hef ur þeg ar safn ast mik ið af 
handa vinnu til að lauma und ir 
tré hér á landi um jól in. Það eru 
KFUM og KFUK sem standa að 
verk efn inu „Jól í skó kassa.“ 

GjafirfráÞorraselií
verkefnið„jólískókassa“

Handavinnukonurnarsemprjónuðuoghekluðuí,,jólískókassa.”

Halldorhalldors. is       |       facebook.com/halldorifyrstasaetid

Á föstudeginum fyrir rúmri
viku las Sigríður Arnardótt
ir, Sirrý,úr glænýrribarnabók
sinni, ,,Tröllastrákurinnsemgat
ekki sofnað,“ í leikskólanum
MýriíLitlaSkerjafirðioggafum
leið leikskólanum fyrsta eintak
bókarinnar semvarþannsama
morgun á fara á bókamarkað
inn.

Trölla strák ur inn Vaki leik ur sér 
í sveit inni all an lið lang an dag inn 
en þeg ar nótt in læð ist yfir sveit
ina fer allt að titra og skjálfa. 
For eldr ar Vaka hrjóta svo hátt 
og óg ur lega í hell in um að hvorki 
Vaki né dýr in í sveit inni geta sof
ið. Ekki fyrr en hann finn ur snilld
ar lausn á þess um vanda!

Saga Sirrý ar er með gull fal
leg um og líf leg um mynd um eft
ir Frey dísi Krist jáns dótt ur. Bók
inni fylg ir geisla disk ur með lestri 
Krist jáns Frank lín Magn úss leik
ara á sög unni. 

Fékkfyrstaeintakiðaf,,Trölla
strákurinnsemgatekkisofnað“

LeikskólinnMýri:

Sigríður Arnardóttir með börnunum á leikskólanum Mýri. Lestur
Sirrýarvaktiverulegaáhugabarnanna.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

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

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

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

www.borgarblod.is

Sími: 511 11 88
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Ingvar Arnar Sigurjónsson,
semsætiáíhússstjórnSólvallar
götu82, segir aðmálhúsfélags
insogmótmælivegnaákvörðun
ar borgaryfirvalda um ráðstöf
unáHoltsgötu4s1.bhafi fengið
góða umfjöllun í Vesturbæjar
blaðinuogáRás2 fyrr í síðasta
mánuðiogstuðningviðmálflutn
inginnvíðaað.IngvarArnarseg
iraðþráttfyrirítrekaðarbeiðnir
hafi borgaryfirvöld ekki viljað
ræðaþessimálviðhagsmunaað
ila/íbúa.

Hús fé lag inu hef ur nú borist svar 
við bréfi sem hús fé lag ið sendi 15. 
ágúst sl. en hús fé lag ið ósk ar eft ir 
að efni bréfs ins verði sent á raf
rænu formi til að auð velda dreif
ingu á efni þess til hags muna að ila 
á svæð inu og ann arra sem mál ið 
kann að varða. Í fram haldi af þeirri 
kynn ingu mun hús fé lag ið senda 
form legt svar við bréf inu til borg
ar yf ir valda.

,,Íbú ar hér geta ekki sætt sig við 
svona vinnu brögð af hálfu borg ar
yf ir valda sem án nokkura skýr inga 
eða hald bærra raka  fara gegn vilja 
íbúa í ná grenni þessa um deilda 
húss.Við höf um nokkr ar spurn
ing ar varð andi bréf ið frá þér en 
það er okk ar mat að þar sé engu 
svar að og í raun far ið í kring um 
við fangs efn ið.

Hef ur Reykja vík ur borg lát ið 
gera fag lega út tekt á ástandi húss
ins til að geta met ið hvaða fram
kvæmd ir þarf að fara í og í hvaða 
for gangs röð þannig að hús ið verði 
eig end um þess og um hverf inu til 
sóma, upp fylli kröf ur Minja safns 
Reykja vík ur og Minja stofn un ar 
Ís lands?

Hvað telst vera sóma sam legt 
ástand?

Hvaða sam tök eru þetta og hvað 
kem ur til að þeim er falið þetta 
verk efni? 

Er gert ráð fyr ir að þeir noti hús
ið til bú setu?

Hversu marg ir verða þá íbú arn ir 
að jafn aði?

Hvaða fag kunn áttu hafa þau til 
að takast á við þetta verk efni?

Ligg ur verk á ætl un fyr ir ? (punkt
arn ir sem tald ir eru upp í  bréf inu 
frá þér er eng in verk á ætl un, lít ur 
frek ar út eins og bráða birgða pl an 
sem kastað er upp í flýti)

Hver verð ur verk efn is stjóri 
þess ara end ur bóta?

Hef ur Minja safn Reykja vík ur og/
eða Minja stofn un Ís lands ver ið 
haft með í ráð um?

Ligg ur kostn að ar á ætl un fyr ir ? 
Hef ur verk efn ið eitt hvert upp haf 

og endi  ligg ur verk á ætl un fyr ir?
Hver er fram tíð ar sýn fyr ir hús

ið ?
Og síð ast en ekki síst !
Hvers vegna var þetta verk efni 

ekki kynnt íbú um/hags mun að il um  
 held ur tek in sér stök ákvörð un á 
fundi borg ar ráðs að gera það ekki 
? Með þessu bréfi ít rek um við and
stöðu okk ar við þessa ráð stöf un 
og að hús inu verði fund inn far
sæll far veg ur til fram tíð ar enda 
nóg kom ið af bráða birgða lausn um 
tengt því.  Við för um fram á að 

borg ar ráð aft ur kalli ráð stöf un ina 
og kalli að lág marki sam an íbúa
fund með öll um hags muna að il um 
við Sól valla götu, Ána naust, Holts
götu og Fram nes veg þannig að 

hægt sé að fara yfir fram tíð húss
ins og svæð is ins sem af markast af 
of an greind um göt um,“ seg ir Ingv
ar Arn ar Sig ur jóns son.

NágrannarHoltsgötu41bganga
eftirsvörumfráborgarstjórn

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU
www.kexsmidjan.is

www.facebook.com/Kexsmidjan

Holtsgata41.b.

Enn einu sinni eru jólin
að nálgast og í Vesturreitum,
félagsmiðstöðinni Aflagranda
40,erkominnaðventuhugur í
mannskapinn.

Vin sæla að ventu dag skrá in, 
sem fræg er orð in langt út fyr ir 
Vest ur bæ inn, er óðum að fyll ast 
og kenn ir þar ým issa grasa; ein
söngv ar ar, kór ar, sagn fræð ing
ar, sögu menn, prest ur og org
anisti, rit höf und ar og trú bador  
svo nokk uð sé nefnt. Torg
stemn ing verð ur ríkj andi í upp
hafi að vent unn ar þar sem hægt 
er að kaupa ýms an varn ing, s.s. 
snyrti vör ur, skart gripi, jóla föt
in og jóla kert in hand gerðu frá 
Hlíða bæ. Þarna má því gera góð 
jóla gjafa kaup.

Nýtt at riði á dag skránni er  
laufa brauðs dag ur. Fimmtu dag
inn 5. des em ber nk. kl. 13.00 
býðst gest um að kaupa laufa
brauð skök ur í stykkja tali, koma 
og skera þær út og fá þær steikt
ar í eld hús inu. Panta þarf laufa
brauð ið í fé lags mið stöð inni fyr
ir fimmtu dag inn 28. nóv em ber 
en all ar nán ari upp lýs ing ar fást 
á skrif stof unni í síma: 4112702 
og 4112711. Eng in má missa af 
þess um fjöl breyttu dag skrár lið
um, sem aug lýst ir verða um allt 
hverf ið er nær dreg ur jóla föstu.

Fjölbreytt
aðventudag
skráíVest
urreitum
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Inn á skrif stofu UN ICEF á 
Ís landi komu ný lega ynd is leg ir 
þrí bur ar sem hald ið hafa ít rek
að ar tomból ur upp á síðkast
ið. Krakk arn ir hafa stað ið fyr ir 
utan Eiðis torg og við Mela búð
ina og gerðu þetta m.a. nán ast 
all ar helg ar í sum ar. Í haust 
komu þau svo ásamt móð ur 
sinni, Magneu Vil hjálms dótt ur, 
með ágóð an af árs starfi sínu til 
UN ICEF, 40.000 krón ur! 

Þau Berg lind, Krist ín og Magn
ús Magn ús börn sýna með þessu 
frá bært for dæmi og þeirra fram
lag mun hjálpa ótal öðr um börn
um í heim in um.

,,Við ræð um þessi mál mik ið 
heima fyr ir og ég er sjálf heims
for eldri UN ICEF. Krakk arn ir voru 
nokk uð lengi að koma sér sam
an um hvaða mál efni þau ættu 
að styrkja með pen ing un um sem 
þau hafa safn að, enda þurftu 
þau öll þrjú að vera sam mála um 
það,“ sagði Magnea Vil hjálms
dótt ir, mamma þeirra. Hún seg ir 
þau á end an um hafa kom ið sér 
sam an um að styrkja UN ICEF því 
þau viti að mörg börn víðs veg
ar um heim inn búi við afar bág 
kjör, fái ekki að borða og lifi við 

erf ið ar að stæð ur. Þau héldu 
tomból ur nán ast all ar helg ar í 
sum ar úti á Eiðis torgi og í nokk
ur skipti fyr ir utan Mela búð ina. 
Krakk arn ir lögðu heil mikla vinnu 
í þetta, bæði við að finna dót og 
safna því sam an og við að halda 

tombólurn ar sjálf ar. Við treyst
um UN ICEF til að verja þess um 
pen ing um vel svo þeir geti hjálp
að sem flest um,“ sagði Magnea. 
Þau Berg lind, Krist ín og Magn ús 
verða 11 ára í des em ber og eru í 
5. bekk í Granda skóla.

Héldu tomból ur í sum ar
til styrkt ar UN ICEF

ÞríburaríSörlaskjólinu:

ÞríburarnirBerglind,KristínogMagnús.

Tón list ar dag ar stóðu í Dóm
kirkj unni frá 27. októ ber sl. til 
9. nóv em ber og voru á dag skrá 
6 tón leik ar. Til efn ið var 120 ára 
ár tíð Páls Ís ólfs son ar og hófust 
tón list ar dag arn ir með há tíð ar
messu á kirkju vígslu degi, 27. 
okó ber.

 Páll Ís ólfs son var fædd ur 12. 
októ ber 1893, var ís lenskt tón
skáld, org el leik ari, pí anó leik ari, 
hljóm sveit ar stjóri og söng stjóri. 
Páll gegndi fjölda starfa og var 
einn helsti for ystu mað ur inn í 
ís lensk um tón list ar mál um á 20. 
öld. Páll fædd ist á Stokks eyri. Til 

Reykja vík ur kom hann árið 1908 
og lærði tón list hjá Sig fúsi Ein ars
syni. Hann lærði á org el hjá Karl 
Straube í Leipzig og fór síð an til 
Par ís ar til frekara náms. Að því 
loknu hóf Páll störf við tón list á 
Ís landi og var dómorganisti frá 
1939 til 1967.

 Þann 1. nóv em ber sl. voru tón
leik ar sem nefnd ust ,,Blítt er und
ir björk un um” en þar kom fram 
kvar tett Krist jönu Stef áns dótt ur. 
Þeir sem komu í Dóm kirkj una það 
kvöld áttu yndi lega stund við að 
hlusta á frá bæra lista menn.

KvartettKristjönuStefánsdóttur.

Tón list ar dag ar 
í Dóm kirkj unni

Glæsilegt jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin
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Girnileg jólahlaðborð í hádeginu og á kvöldin og jólabröns laugardaga og sunnudaga – frá 15. nóvember 
og fram til 27. desember. Afslappað andrúmsloft, góð þjónusta og dýrindis matur draga að vinnufélaga, 
vinahópa og saumaklúbba á virkum dögum og kvöldum. 

www.skrudur.is

Jóga stúd íó opn aði ný ver ið 
á nýj um stað, að Ána naust um 
15. Fram til þessa hafði Jóga
stúd íó áður ver ið á Selja vegi. 
Nýi stað ur inn er bjart ur og hlý
leg ur og tek ur starfs fólk vel á 
móti fastakúnn um sín um sem og 
þeim sem vilja prufa yoga. 

Drífa Atla dótt ir, sem á og rek
ur Jóga stúd íó, lærði upp haf lega 
hjá Guð jóni Berg mann. Árið 2010 
fór hún til Equ ador og stúd er aði 
jóga fræð in enn frek ar, þar sem 
áhersla var lögð á Power jóga. Þá 
hef ur hún einnig ver ið dug lega 
að sækja nám skeið bæði inn an
lands sem utan. Auk Drífu starfa 
fjór ir aðr ir fag lærð ir kenn ara 
í stúd íó inu. Þar er boð ið upp á 
fjöl breytta tíma, eins og slök un
ar jóga, hefð bund ið Hatha jóga, 
kröft ugt Power jóga,  Hot jóga 
og Jóga dans, svo að all ir ættu 
að finna eitt hvað við sitt hæfi. Í 
hverj um mán uði fara af stað byrj
enda nám skeið fyr ir þá sem vilja 

frek ari hand leiðslu og ná und ir
stöðu at rið um jóga bet ur. Nán ari 

upp lýs ing ar má finna á heima síðu 
Jóga stúd íó, jogastudio.is 

Jóga stúd íó í Ána naust um

Jógaerekkibarahollt,heldureinniggottfyrirlíkamaogsál.

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
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Reykjavíkurborg leitar nú til íbúa í þriðja sinn um að koma með hugmyndir að 
verkefnum sem bætt geta hverfi borgarinnar. Kosið verður um hugmyndirnar í 
hverfiskosningum 2014. Settu hugmyndina þína á Betri Reykjavík – Betri Hverfi 2014  
betrireykjavik.is

Tekið verður við hugmyndum 
frá 1. nóvember til 1. desember

HUGMYNDIN ÞÍN GÆTI ORÐIÐ AÐ VERULEIKA!

BETRI HVERFI 2014
Vesturbær

b e t r i r ey k j a v i k . i s

Betri hverfi með blóm í haga!

Settu hugmyndina þína inn á Betri hverfi á betrireykjavik.is í nóvember.

Gler augna versl un in Lins
an hef ur flutt úr Að al stræti á 
Skóla vörðu stíg 41. Að gengi að 
versl un inni er afar gott, næg 
bíla stæði þrátt fyr ir að Skóla
vöru stíg ur inn sé að verða 
ein hels ta  vers l  un ar  gata 
Reykja vík ur. 

Gegn um streymi fólks er þar 
mik ið sem auð vit að er afar 

hag stætt fyr ir þá sem þar eru 
með við skipti. Frá upp hafi hef
ur Lins an ávallt lagt áherslu á 
að bjóða gæða gler augu á góðu 
verði. Há gæða sjón gler frá fran
ska fyr ir tæk inu Essil or sem er 
leið andi í þró un sjón glerja og 
einnig úr val um gjarða með al 
ann ars frá Ala in Mikli, Carti er, 
Mor el, Reykja vik Eyes, Phil ippe 

Starck, Con ver se, Sky Vin ta ge 
o.fl. Starfs fólk Linsunn ar býr yfir 
ára tuga reynslu til að veita við
skipta vin um góða sér fræði ráð
gjöf en góð þjón usta hef ur ver ið 
og er jafn framt eitt helsta að als
merki Linsunn ar.

Lins an kom in á Skóla vörðu stíg 
41 eft ir 41 árs starf semi

ÍglæsilegriverslunLinsunnarviðSkólavörustíg,f.v.Birgir,Sigrúnog
Ásta.Linsanvarstofnuð1972ogídagerustarfsmenn6talsins.

Jólatón leik ar kórs Nes
kirkju verða í kirkj unni mið
viku dag inn 11. des em ber nk. 
og verð ur með hefð bundn um 
hætti. 

Vest ur bæ ing ar eru hvatt
ir til að koma og njóta góðs 
söngs og draga í sig jóla helg
ina sem fylg ir því að hlýða 
á jólatón leika.

Jólatón
leik ar kórs 
Nes kirkju

Steingr ímur  Þórhal ls son,
organisti og stjórnandi kórs
Neskirkju.
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Villibráðarmatseðill  Grillsins verður í boði frá 6. til 13. nóvember.

Jólaveisla Grillsins hefst 21. nóvember. Bjóðum upp á þriggja, fjögurra og sjö rétta matseðla með íslensku 
lostæti í hátíðarbúningi.

Framúrskarandi hráefni, metnaðarfullir matreiðslumenn og úrvalsþjónusta gera Grillið að veitingastað 
á heimsmælikvarða. Upplifðu eitthvað sérstakt – komdu í eftirminnilega kvöldstund í Grillið.

Radisson BLU Hótel Saga    8. hæð   sími 525 9960   www.grillid.is
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Lára 
Óskarsdóttir
í 4 sæti 
á lista 
Sjálfstæðisflokksins,
16. nóvember.

Áherslur:
•  Umferðarmál og skipulagsmál. 
•  Velferðarmál. 
•  Skóla og frístundamál. 
•  Ég vil horfa á borgina sem eina, stóra heild.   
   Myndaða úr sjálfbærum hverfum sem sjá  
   íbúum fyrir menningu og þjónustu. 
Facebook: Lára Óskarsdóttir í 4. sæti

Frístundamálar hafa myndað
með sér samtök, sem reyndar
eruekkiýkjagömul.Nýlegaefndu
samtökin til sýningar í Ráðhús
inu, og vakti sýningin verulega
athygliendavorumörgmálverk
annameðáberandi listrænuyfir
bragði.

FrístundamálararsýnaíRáðhúsinu

MaríaMandaÍvarsdóttirer
einnfrístundamálaranna.

Hérerhúnhjámálverki
sínu,enhverogeinnsýndi
aðeinseittverkogþaueru

öllísömustærð.

MikilvæggrænskrefíVesturreitum
Fimmtudaginn 31. október

sl. fengu starfsmenn á Vestur
reitum viðurkenningu fyrir að
ljúkaskrefi 2 íGrænuskrefun
um svokölluðu. Vesturreitir er
félagsmiðstöðogheimaþjónusta
semstaðsetteráAflagranda40.

VerkefniðGrænskrefsnýstum
aðeflavistvænanreksturístarf
semi Reykjavíkurborgar ásamt
því að skapa fordæmi í því að
minnka umhverfisáhrif sveitar
félagsins með kerfisbundnum
hætti. Verkefnið er innblásið frá
umhverfisstjórnunarkerfi Har
vard háskóla í Bandaríkjunum

sem nefnist ,,Green Office” og
er ætlað að minnka neikvæð
umhverfisáhrifháskólans. Fram
kvæmd verkefnisins er einföld
ogaðgengilegogallirvinnustað
ir á vegum Reykjavíkurborgar
geta tekið þátt. Grænu skrefin
eru alls fjögur talsins og þetta
umhverfisstjórnunarkerfibyggist
á fjölmörgum aðgerðum. Öllum
vinnustöðum borgarinnar býðst
að tileinka sér þessar aðgerðir
og hafa þannig jákvæð áhrif á
umhverfið, bæta starfsumhverfi
starfsmanna sinna og draga úr
rekstrarkostnaði.

Starfsfólki og notendum á
Vesturreitum er umhugað um
umhverfið og vill vera vistvænt
og sýna gott fordæmi í verki. Á
Vesturreitumeralltsorpflokkað,
pappírnýttureftirfremstamegni
og rafmagnsnotkun og útprent
un í lágmarki.Núerstefnansett
á að ljúka skrefi þrjú eins fljótt
og auðið er og hvetur starfsfólk
á Vesturreitum fleiri vinnustaði
Reykjavíkurborgar til að taka
þáttíverkefninu.

Stolturhópurmeðárangurinn.
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FundurReykjavíkurráðs íráð
húsiReykjavíkur fór framþann
8.október síðastliðinn.Þar flut
tu sex fulltrúar ungmennaráða
úr Reykjavík jafnmörg erindi.
Ungmennaráð Vesturbæjar var
meðsinnfulltrúaáfundinum.

Erindinvorufjölbreyttoglögðu
fulltrúarungmennaráða fram til
lögurumbetri lífsleiknikennslu í
skólum, bætt félagsmiðstöðvar
starf, aukið starf fyrir 16 ára og
eldri, bættan hverfisbrag í Graf
arholtinu,aukiðsamráðviðungt
fólkogbreytinguánemakortum
í strætó.  Fulltrúiungmennaráðs
Vesturbæjar,ElínMaríaÁrnadótt
ir, flutti tillöguumaukiðsamráð
viðungtfólk,ensamkvæmthenni
þarf að leita oftar til Reykjavík
urráðsins og  annars ungs fólks
um mál sem tengjast ungu fólki
sérstaklega.AðrirmeðlimirUng
mennaráðs Vesturbæjar sátu
fundinnoghöfðugagnoggaman
af.Núerbaraaðvonaaðraddir
oghugmyndirþessara frambæri
leguungmennaráðsliða fáigóðan
hljómgrunn í framtíðinni. Þetta
er fólkiðsemerfir landið,ogþví

ekkiaðstimplasigfyrrinníþjóð
félagsumræðuna en ungt fólk á

þessum aldri gerði fyrr á árum,
svoekkisétalaðumfyrráöldum.

Villaukiðsamráð
viðungtfólk

UngmennaráðVesturbæjar:

Fulltrúarnirsamankomniríráðhúsinu.

TALNASPEKI - HEILUN - MIÐLUN
Kvöldnámskeið fyrir byrjendur með Bjarka Ólafssyni og Óla� Thorarensen. 
Öll höfum við hæ�leika til að skynja umhver� okkar, en erum þó misjafnlega 
meðvituð um það. Stígðu skre�ð og upplifðu nýja hluti á skemmtilegan hátt 
með einfaldleikann í fyrirrúmi! 
Næstu námskeið verða haldin 18. nóvember og 2. desember kl.18:15-22:15.
Takmarkaður �öldi á hverju námskeiði.
Verð 15.000 kr.

spamidlar@gmail.com                                    Spámiðlar
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST
Baráttudagurgegneinelti var

sl.föstudag.Baráttunnigegnein
elti varhaldiðá loftimeðýms
umhætti.

Í Haga skóla ákvað nem enda ráð 
skól ans að hvetja all ir nem end ur 
sem þess ættu kost að klæð ast 
gulu til að sýna sam stöðu. Marg ir 
gerðu svo.

Allartilhneigingartil
eineltisteknaralvarlega

Þessarstelpurvoruí
matartímaþegarlitiðvarvið

íHagaskóla.Þærsögðu
eineltiveraógeðslegt.

Hagaskóli:

Miðvikudaginn 6. nóvember stóðu félagsmið
stöðvar á Íslandi og SAMFÉS fyrir svokölluðum
Félagsmiðstöðvadegi. Félagsmiðstöðvarnar í
Reykjavík tókuafþví tilefnivelámótigestumá
öllumaldriogkynntustarfsemisína.

Á Fé lags mið stöðvadegi blómstr ar ung linga menn
ing í Reykja vík enda bera ung ling ar og ung linga ráð in 
hit ann og þung ann af und ir bún ingi dags ins. Menn
ing þeirra fær að njóta sín í hönn un, kvik mynda gerð, 
tón list, dansi, leik list og mynd list. Lögð er meg in á
hersla á að sýna sköp un ar gleði ung linga, enda eru 
þeir mót andi menn ing ar afl í nú tíð og fram tíð. Í öll um 
fé lags mið stöðv um borg ar inn ar var gest um boð ið 
upp á kaffi og kök ur og þeir leidd ir með í leik og spil. 

Þá verða víða sýnd brot úr splunku nýj um Skrekks
at rið um, en und ir bún ing ur að hæfi leika keppn inni 
sem fram fer í Borg ar leik húsi síð ar í þess um mán
uði, stend ur nú sem hæst.

Fé lags mið stöð in Frosti var með opn ar dyr fyr ir 
gesti og gang andi. Ung ling arn ir í Frosta voru búin að 
setja upp allskyns þraut ir á borð við skissu keppni, 
blöðru pílu kast og fönd ur. Stór kemmti leg dag skrá 
hófst svo á slag inu 19:00. Á dag skránni mátti finna 
söng at riði, maga dans at riði, upp stand og fleira. 
Skemmti leg ur dag ur í alla staði, en ekki síð ur afar 
metn að ar full, ekki bara á þess um degi því alla daga 
má segja að þar fari fram metn að ar full starf semi.

Félagsmiðstöðvardagurinn
tókstfrábærlega
-unglingarnirsettuuppþrautiríFrosta

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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AUGL†SINGASÍMI
511 1188

www.borgarblod.is

Næstu borg ar stjórn ar kosn ing ar 
skipta gríð ar legu máli. Á mörg um 
svið um stönd um við á kross göt
um. Nýtt að al skipu lag hef ur mætt 
mik illi gagn rýni og fjöl marg ar 
at huga semd ir hafa borist vegna 
þeirr ar stefnu sem þar er sett fram. 
Að al skipu lag fjall ar um allt borg
ar sam fé lag ið og þess vegna er und
ir stöðu at riði að um það ríki sátt 
og að sem flest ir borg ar bú ar fái 
tæki færi til að móta fram tíð borg
ar inn ar. Þús und ir hug mynda hafa 
borist frá borg ar bú um en allt of 
marg ar hafa ver ið lagð ar til hlið ar í 
stað þess að finna þeim stað í nýju 
að al skipu lagi. Skipu lag sem á að 
ná til borg ar inn ar allr ar er byggt á 
hinu smáa og nær tæka. Þess vegna 
skipta hug mynd ir sem eiga ræt ur 
sín ar í nærum hverf inu miklu máli. 
Að al skipu lag á auð vit að að end ur
spegla sam eig in lega sýn borg ar búa 
og það á að taka mið af þörf um 
allra sem í borg inni búa. 

Tækifæritiluppbyggingar
Þétt ing byggð ar í eldri hverf

um borg ar inn ar er ekki ný stefna í 
skipu lags mál um en upp bygg ing á 
þétt ing ar reit um hef ur alltaf hald ist 
í hend ur við upp bygg ingu í út hverf
um. Upp bygg ing sem ein skorð ast 
við þétt ing ar reiti vest ar lega í borg
inni tek ur ekki mið af þörf um ungra 
barna fjöl skyldna. Þessu verð ur að 
breyta og opna fyr ir fjöl breytni. 

Fram tíð Reykja vík ur ligg ur í að 
skapa ung um barna fjöl skyld um 
að stæð ur til að stofna heim ili og 
tæki færi til upp bygg ing ar í barn
væn um hverf um og góð um skól
um. Nýtt að al skipu lag Reykja vík ur 
skap ar ekki slík ar að stæð ur. Það 
er eins leitt og lýs ir þröngri sýn höf
unda á borg ar sam fé lag ið.

Það er áhyggju efni að ung ar 
barna fjöl skyld ur horfa fram hjá 
borg inni og kjósa að hefja sinn 
bú skap í öðr um sveit ar fé lög um á 
höf uð borg ar svæð inu. Þetta sýna 
töl ur um íbúa fjölg un og þær stað
festa einnig að það er unga fólk ið 
sem flyt ur frá Reykja vík. 

Gjaldskrárhækkanirbitnahart
ábarnafjölskyldum

Gjald skrár hækk an ir sem meiri
hluti borg ar stjórn ar hef ur boð að 
eru ekki til þess falln ar að breyta 
þeirri þró un. Frá því að hann tók 
við í júní 2010 hafa leik skóla gjöld 
hækk að um 40%, gjald skrá Frí
stunda heim ila hef ur hækk að um 
50% og lengd við vera á frí stunda
heim il um hef ur hækk að um 112% 
svo dæmi séu tek in. Eng in sveit ar
fé lög á höf uð borg ar svæð inu hækka 
gjald skrár eins og Reykja vík ur borg 
og ekki þarf að taka fram að laun 
hafa ekki hækk að um 40 – 50 % 
á þess um tíma. Slík ar hækk an ir 
hafa veru leg áhrif á kaup mátt og  
greiðslu getu borg ar búa og koma 

harð ast nið
ur á ung um 
fjöl skyld um. 
Út gjöld barna
f j ö l  s k y l d u 
með tvö börn 
á  le ik  skóla 
og eitt barn 
í grunn skóla 
hafa auk ist 
um 440.000 
krón ur á ári 
vegna skatta 
og gjald skrár
hækk ana meiri hluta borg ar stjórn
ar. 

Borg ar full trú ar Sjálf stæð is flokks
ins hafa var að við af leið ing um 
slíkra hækk ana og nú hafa að il ar 
vinnu mark að ar ins tek ið und ir þá 
gagn rýni. For seti Al þýðu sam bands 
Ís lands lét á for manna fundi sam
bands ins ný lega þau orð falla að 
gjald skrár hækk an ir borg ar inn ar 
væru al ger lega gal in að gerð. For
senda þess að hægt sé að létta 
álög um á borg ar búa er að fjár mála
stjórn borg ar inn ar verði tek in föst
um tök um. Við var andi halla rekstri 
borg ar sjóðs og sí vax andi skulda
söfn un verð ur að snúa við. Þannig 
tryggj um við heil brigð an rekst ur, 
auk in lífs gæði og að stæð ur fyr ir 
ung ar barna fjöl skyld ur.

Júlíus Vífill Ingvarsson

Sköpumungumfjölskyldumtækifæri

JúlíusVífill
Ingvarsson.

Er lend ur Ó. Pét urs son, for mað
ur KR 193335 og 193758, varð 
goð sagna per sóna í eig in lífi. Hann 
fædd ist í Götu hús um 1893, litl um 
stein bæ sem enn stend ur á horni 
Vest ur götu og Bakka stígs. Hann 
var for stjóri Ís lends deild ar Sam
ein aða gufu skipa fé lags ins,  mik ill 
fé lags mála mað ur og með áhuga á 
leik list. Það var þó fyrst og síð ast 
KR sem átti hug hans og hjarta. 
Ann ar fræg ur Vest ur bæ ing ur, 
Þór berg ur Þórð ar son rit höf und
ur, seg ir í skrafi sínu við þriðja 
fræga Vest ur bæ ing inn, Matth í
as Jo hann es sen, skáld og fyrrv. 
Morg un blaðs rit stjóra, að hon um 
komi alltaf Er lend ur í hug þeg ar 
hug að sé að mönn um sem taki 
starf sitt al var lega. Ástæð an var 
sú að Er lend ur treysti sér ekki að 
horfa á KR leika við mótherja sína 
á Mela vell in um af ótta við að KR 
tap aði. Hann beið þess vegna oft í 
bíl fyr ir utan, lét færa sér frétt ir af 
gangi mála, en hætti sér inn fyr ir 
ef KR var tveim ur mörk um yfir. 
Þetta kem ur fram í skemmti leg
ustu sam tals bók allra tíma, Í kom
paní við al líf ið, þar sem Matth
í as ræð ir við Þór berg, vet ur inn  
195859.

Þess ir þrír Vest ur bæ ing ar hafa 
sögu að segja. Mað ur stend ur 
með sínu liði og geng ur til leiks 
til að sigra. Þetta lærði ég þeg
ar ég æfði og keppti í hand bolta 
og körfu bolta með KR á mín
um yngri árum. Við heyr um nú 
sí fellt oft ar að sá sem er stolt ur 
af  því að vera Ís lend ing ur hljóti 
að vera öfga full ur þjóð ern is sinni 
og sá sem er stolt ur af því að 
vera Reyk vík ing ur  hljóti að fyll

ast drambi 
og for dóm um 
gagn vart öðr
um  sveita
fé lög um. En 
þ e s s u  f e r 
víðs f jarri . 
Góð ur liðs
mað ur  ber 
virð ingu fyr ir 
mó ther j  u m 
sín um og er 
heið ar leg ur 
kepp andi, en 
virð ing in fyr ir öðr um hefst alltaf á 
sjálfs virð ingu.

Sam tals bók in Í kompaníi við 
al líf ið, er ekki ein ung is ómet an
leg heim ild um einn lit rík asta rit
höf und þjóð ar inn ar. Hún er fal
leg saga um vin áttu tveggja afar 
ólíkra manna. Ann ar fór fyr ir 
þeim sem vörðu ut an rík is stefnu 
frels is, mann rétt inda og lýð ræð is 
á dög um Kalda stríðs ins, en hinn 
hafði um ára bil ver ið einn beitt
asti penni komm ún ism ans. Sú 
vin átta varð ekki til án hug rekk is 
og heið ar leika. Við eig um þess 
vegna að virða aðra, hvar í flokki 
sem þeir standa og vega og meta 
skoð an ir þeirra og rök semd ir. En 
í stjórn mál um má aldrei varpa 
stefn unni og liðs heild inni fyr ir 
róða. Þá glöt um við lýð ræð inu, 
stjórn mála menn breyt ast í emb
ætt is menn og kjós end ur hafa ekki 
leng ur val kost.

Marta Guð jóns dótt ir
vara borg ar full trúi og fram bjóð

andi í 3. sæti í próf kjöri Sjálf stæð
is flokks ins í Reykja vík

Liðsheildog
umburðarlyndi

Marta
Guðjónsdóttir.
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Hlynur Smári Þórðarson
húsgagnasmiður er jafngam
all Melaskólanum, fæddur 5.
október 1946, eða sama dag
og Melaskólinn var settur
í fyrsta sinn. Það skemmti
lega við það er að fyrstu 22
ár ævinnar bjó hann í skól
anum, því faðir hans, Þórður
ÁgústÞórðarson,varhúsvörð
ur við skólann. Móðir hans
var Aðalheiður Þorsteinsdótt
ir og bræðurnir Þórnýr og
Þorsteinn og systirin Guðrún
Jóhanna.

,,Það var frá bært að búa í 
Mela skól an um og þetta stóra 
hús var al gjör æv in týra heim ur 
fyr ir litla krakka eins og mig. Ég 
þvæld ist með pabba um all an 
skól ann svo það var ekki til sá 
stað ur sem ég hafði ekki kom ið 
á. Pabbi var með ótelj andi lykla 
á kippu og mér fannst hann 
vera með lyk il að hverri hurð. 
Fyrstu árin var öll um gef ið lýsi 
í skól an um, en eft ir að lýsispill
urn ar komu til sög unn ar feng
um við bræð urn ir að stöðu í 
komp unni þar sem lýs ið hafði 
ver ið geymt og þar út bjugg um 
við myrkra kompu og fram köll
uð um ljós mynd ir um skeið.
All ar vör ur fyr ir skól ann voru 
geymd ar í stóri geymslu sem 
alltaf gekk und ir nafn inu ,,kaup
fé lag ið.” Það var sann nefni, því 
þar var að finna allt milli him ins 
og jarð ar. Það eru ekki marg
ir sem eru bók staf lega alltaf í 
skól an um. Ég held að sum
ir hafi öf und að mig af því að 

eiga heima í skól an um en mér 
fannst það mik il for rétt indi.

Ein af fyrstu minn ing um mín
um frá bernsku ár un um í skól
an um er þeg ar Bar bara Árna
son lista mað ur var að mála 
veggskreyt ing ar í sam komu sal 
og skála skól ans ásamt fleiri 
stöð um. Sat ég löng um stund
um í tröpp un um í skál an um, 
stillt ur og prúð ur að sjálf sögðu! 
Og fylgd ist með henni mála 
verk ið ,,Börn að leik” og fannst 
mik ið til koma en fannst pensl
arn ir allt of litl ir. Í lok in gaf hún 
mér skiss una sem hún gerði 
verk ið eft ir, og á ég hana enn.

Hóf hvern dag á því að 
syngja sálm eða vers

Ég var mög hepp inn með 
kenn ara þar sem hún Sig ríð ur 
Ei ríks dótt ir var og minn ist ég 
alltaf henn ar með hlý hug og 
virð ingu. Hún hóf hvern dag á 
því að bekk ur inn söng ein hvern 
sálm eða vers, og er ég viss um 
að það var til góðs.

En svo lauk nám inu hjá henni 
Sig ríði og ég þurfti að ganga 
í skól ann! Haga skól inn var 
reynd ar ekki langt frá. Ég átti 
lengi heima í Breið holt inu eft ir 
að ég flutti úr Vest ur bæn um, 
en í dag bý ég í Grafnar vog in
um. Auð vit að kem ég ein staka 
sinn um í Vest ur bæn um, og lít 
þá æsku heim il ið, Mela skól ann, 
aug um. Mín ar til finn ing ar til 
skól ans eru alltaf sterk ar.”

Bernskuminningar úr Vesturbænum

Átti heima í Mela skóla sem var 
vígð ur sama dag og ég fædd ist!

Við bræð urn ir, ég, Þórnýr og Þor steinn með pabba.

12 ára A í Mela skóla árið 1959 ásamt um sjón ar kenn ar an um, Sig ríði Ei ríks dótt ur.

Stelp urn ar sátu alltaf glugga meg in en við strák arn ir nær gang in
um. Fremst ur sit ur Þor geir Logi Árna son og hon um hægri hönd 
Sig urð ur Sig ur jóns son. Aft an við Þor geir er ég, Hlyn ur Þórð ar son 
og við hlið mér Steinn Ágúst Bald vins son. Aft an við mig sitja Jón 
Hall dórs son og Hjört ur Hans son, síð an tví burarn ir Hreinn og Leif ur 
Vil hjálms syn ir og aft ast Pét ur Þór Jóns son og við hlið hans á hægri 
hönd Sig urð ur Karls son.

Melaskóli og ég!

Hlyn ur Sæv ar Þórð ar son. Bar
bara Árna son skreytti skól ann 
og fylgd ist Hlyn ur vel með 
henni þeg ar hún var að mála 
mynd ina ,,Börn að leik.” Bar
bara gaf hon um skiss una sem 
hún mál aði eft ir þeg ar verk inu 
lauk.

Patt ara leg ur krakki!
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Ljósmyndastofa Erlings
Eiðistorgi, Seltjarnarnesi.

Fjölskyldu- og barnamyndatökur.

Stúdents- og fermingarmyndatökur.

Passamyndir.

Falleg mynd er góð og ómetanleg gjöf.

Tímapantanir í síma 5520624.

Styðjum Mörtu í 3. sæti í 
prófkjöri sjálfstæðisflokksins 
í Reykjavík nk. laugardag.
Stuðningsmenn

3. sæti
Marta Guðjónsdóttir

marta.is

Við bæj ar mörk Reykja vík ur 
og Sel tjarn ar ness ólst móð ir mín 
upp í húsi er nefnt er Bjarg. Í þá 
daga seldi afi íbú um Vest ur bæj
ar egg og mjólk,  beint frá bónda. 
Á stríðs ár un um hóf mamma sín 
fyrstu við skipti með því að safna 
tóm um kók flösk um frá her mönn
um og selja. Síð ar á sömu öld,  þó 
öld in væri allt önn ur, flutti ég með 
eig in manni og börn um í Vest ur
bæ inn. Við fjöl skyld an bjugg um 
við ann an kost en móð ir mín og 
afi í bleiku fjöl býl is húsi. Þó afi og 
mamma séu bæði lát in standa 
hús in Bjarg I og Bjarg II enn við 
Nes veg. Stein steyp an stend ur, 
löngu eft ir að hús byggj and inn er 
far inn það krefst vand aðra vinnu

bragða ekki síst varð andi skipu lag. 
Skipu lag krefst fram tíð ar sýn ar. 

Sú sýn þarf að þjóna íbú um með 
ólík ar þarf ir. Þó Vest ur bær inn telj
ist gró ið hverfi er ekki svo að ekki 
megi end ur skoða skipu lag hverf
is ins. Batta vell ir njóta vin sælda í 
sum um hverf um.  Kaffi hús spretta 
upp víða, hugs an lega vilja Vest ur
bæ ing ar sötra sitt „latte“ við grá
sleppu skúrana við Ægi síðu. For
eldr um norð an Hring braut ar gæti 
fund ist þurfa greið ara að gengi 
barna þeirra að KR.  Það gæti 
líka hugs ast að ein hverj um þætti 
mega nýta skóla í þrótta hús in bet ur 
fyr ir KR. 

Við sjálf stæð is menn í Reykja
vík velj um okk ar fólk á lista í nóv

em ber. Það 
er mik il vægt 
að sem flest
ir taki þátt í 
próf  k jör  inu 
og setji upp 
sterk an lista.  
Við ætl um að 
m æ t a  k e i k 
til leiks í vor 
til bú in í slag
inn. Und ir rit
uð býð ur sig 
fram í 4 sæti í 
kom andi próf kjöri.

Lára Ósk ars dótt ir
for mað ur Fé lags sjálf stæð is

manna í Laug ar nes og Túna hverfi

,,Þannig týn ist tím inn”

Lára 
Ósk ars dótt ir. Afgreiðslutími:

S u ð u r s t r ö n d  1 0 ,  S e l t j a r n a r n e s i  
F y r i r  n e ð a n  s u n d l a u g i n a  o g  W o r l d  C l a s s .

S í m i  :  5 1 1  6 3 6 7     w w w . f a c b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

...með gæða lífrænt kaffi og te, heilsudrykki,  
slikkerí, croissant, þeytinga, chiagraut,  
ásamt vítamínum, snyrtivörum, ilmvötnum,  
jógafatnaði, jógadýnum og fylgihlutum 
sem og öðrum árstíðarbundnum vörum.

SYSTRASAMLAGIÐ  
-verslun og kaffihús- 

Viridian vítamín- 
og bætiefnalínan 

er framúrskarandi virk, 
fullkomlega “vegan” og 

án allra aukaefna, eða 
“nastís”. Viridian er líklega 

vandaðasta bætiefnalínan á 
markaðnum í dag og fæst í 

Systrasamlaginu.

Það er af nógu að taka þeg ar rætt 
er um stefnu mál Reykja vík ur borg ar 
sem eru  marg þætt og spenn andi. 
En það þarf að koma þeim í fram
kvæmd í öfl ug um meiri hluta. Tal að 
er um að Sjálf stæð is flokk ur inn hafi 
ekki náð hrein um meiri hluta í borg
inni lengi og að lands lag ið hafi breyst 
það mik ið að það sé varla ger legt 
leng ur. Þessi um ræða er mér ekki að 
skapi því ár ang ur okk ar í kosn ing
um bygg ist alltaf á því hvern ig okk ur 
tekst til með blöndu af end ur nýj un 
og reynslu á list an um. Og í fram haldi 
af því hversu áhuga verð og raun hæf 
stefnu mál in verða og þar með hvort 
þau höfða til meiri hluta borg ar búa 
eða ekki. Það er okk ar sem ætl um að 
vera í fram boði fyr ir borg ar búa að 
hafa sjálfs traust og skýra sýn á hvert 
við sjálf ætl um. Kjós end ur fylgja 
þeim sem veit hvert hann ætl ar og 
hvern ig hann ætl ar þang að.

Sjálf stæð is fólk í Reykja vík mun 
ákveða list ann í próf kjör inu 16. nóv
em ber. Það er per sónu kjör þar sem 
fjöldi fólks ákveð ur nið ur stöð una. 
Ekk ert fram boð still ir upp sín um list
um með eins lýð ræð is leg um hætti og 

Sjálf stæð is flokk ur inn ger ir.
Fái ég til þess um boð mun ég 

leggja fram tíma setta verk á ætl un um 
hvern ig koma skuli stefnu mál um í 
fram kvæmd og hvenær á kjör tíma bil
inu. Í for gangi verða:
• Rekst ur borg ar inn ar og lag fær

ing ar á hon um
• Hlut verk höf uð borg ar inn ar sé 

rækt og þannig gætt að hags mun um 
borg ar búa
• Höf uð borg in hlúi að sam göng um, 

ekki síst inn an lands flug inu
• Taka upp nýtt að al skipu lag vegna 

þétt ing ar byggð ar og um ferð ar mála
• Þétta byggð og bæta að stöðu 

gang andi og hjólandi veg far anda en 
ekki á kostn að þeirra sem vilja og 
þurfa nota bíl inn sem sam göngu tæki
• Auka enn frek ar áhersl ur á vist

væn ar sam göng ur, bæði einka bíl inn 
og al menn ings sam göng ur. Tækn in 
leið ir okk ur inn á nýj ar braut ir
• Inn leiða nýja hugs un í skóla mál

um  
• Öll fé lags þjón usta á að mið ast 

við að vernda og gæta og hjálpa fólki 
til sjálfs hjálp ar
• Finna hag kvæm ar leið ir til að 

nýta  e inka 
rekst ur inn og 
hræð ast ekki 
breyt ing ar

H é r  e r u 
að eins nokk
ur mik i l  væg 
dæmi tek in. 
Með tíma settri 
v e r k  á  æ t l  u n 
geta borg ar bú
ar fylgst með 
hvern ig geng
ur að vinna 
eft ir slíkri áætl un og minni hlut inn 
hef ur um leið ágæt is verk fer il til að 
vinna eft ir og halda nýj um meiri hluta 
við efn ið. Þannig skap ast að hald og 
eft ir lit með því að við sem lof um að 
vinna verk in ger um það í raun. Ég 
mun leggja mig fram um að vinna 
þau verk, sem borg ar bú ar fela mér 
að vinna, af alúð og sam visku semi.

Sjálf stæð is fólk í Reykja vík get ur 
treyst mér til að leiða lista Sjálf stæð
is flokks ins í höf uð borg inni til góðs 
ár ang urs í kosn ing um næsta vor.

Hall dór Hall dórs son

Tíma sett verk á ætl un og hreinn meiri hluti

Hall dór 
Hall dórs son.
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Hofsvallagatanermikilvæggata íVesturbænum.
Húnerokkar „boulevard“ogermeð fallegansjón
ás fráLandakotiniðuraðsjó.Hinsvegarerhúnof
hættuleg.Íbúarhafaímörgárbeðiðborgaryfirvöld
umaðgerðir til að takmarkaþarhraða.Það rímar
við stefnu Reykjavíkurborgar um að lækka hraða
áumferðargötum semskera í sundur skólahverfi.
Tilþesserunokkrarleiðirfærarogþekktustþeirra
hraðahindranirsemmörgumþykirnúnógkomiðaf
íborginni.Þvíhefurborginveriðaðþreifasigáfram
meðaðrarleiðirtilaðtakmarkahraðaogstuðlaað
meira öryggi.Ein þeirra er að þrengjagötur.Það
erþvíummargt skiljanlegtaðborgaryfirvöldhafi
freistaðþessaðþrengjaHofsvallagötunameðhjóla
stígumtilaðlækkaþarhraðann.Sútilraungekkhins
vegarof langt,var illaútfærðogmiklumpeningum
eytt í tilgerðarlegaogóþarfavitleysusemenginn
hafðibeðiðum.Íbúarlétuþvíísérheyraogísam
starfiviðþávarbrugðistviðmeðaðgerðumtilað
komatilmótsviðþærathugasemdir.Raunveruleik
innerþósáaðfáireruraunverulegasáttir.

Þáskiptirmestumáliaðhorfa til framtíðar.Það
liggur fyrirhjáborgaryfirvöldumaðHofsvallagatan
verði tekin íhönnunarferliumendanlegaútfærslu
götunnar.Úrþvísemkomiðerbrýntaðsúvinnafari
straxafstaðogívíðtækusamráðiviðíbúa.Vestur
bæingarþekkjahverfiðsittbestogvitahverniger

best að samræma kröfur íbúa
umaukiðöryggiogað ekkisé
verið að valda tilgangslausum
töfum í gatnakerfinu. Nýverið
tókégviðsem formaðurhverf
isráðs Vesturbæjar. Ég mun
leggja tilaðhlustaðséákröfur
Vesturbæinga og farið strax í
víðtæka vinnu við að lagfæra
Hofsvallagötuna með heildar
sýnhverfisinsogkröfuríbúaað
leiðarljósi. Þannig bætum við
ánægjuoglífsskilyrðiíbúa.

Það eru ekki mörg hverfi í
Reykjavík sem hafa jafnmikla
hverfisvitund og Vesturbærinn. Það er eitt af því
sem gerir einstakt að búa þar. Við eigum að geta
veriðstoltafHofsvallagötunniogviðeigumlíkaað
getaveriðöruggmeðskólabörninokkaríþessufrá
bærahverfi.

HildurSverrisdóttir
Höfundur er formaðurhverfisráðsVesturbæjarog

frambjóðandi til fyrsta sætis í prófkjöri Sjálfstæðis
flokksinsíReykjavík

,,LagfæraþarfHofsvallagötunameð
heildarsýnhverfisinsaðleiðarljósi”

Hildur
Sverrisdóttir.

Vesturbærinn er mér sérstak
legakær. Ammaogafibjuggu í
Sörlaskjóliogþarvarégmestá
mínum yngri árum.  Ég kynnist
hverfinu betur en öðrum hverf
umogþykirsérstaklegavæntum
það.Meiraþykirmérsamtvænt
umKR.Þaðkomaldreineittann
aðtilgreinaenaðhaldameðKR.
Afi, Óskar Ólafsson brunavörð
ur, var mesti KRingur sem ég
hefkynnst. Honumþótti ekkert
skemmtilegraenað fylgjastmeð
fótbolta „útí KR“.  Hann fylgd
ist með yngri og eldri flokkun
um, strákunum og stelpunum, á
æfingumogíkeppni.Hannþekkti
allaíKRogallirþekktuhann.

Égvarekkigamallþegarégfór
fyrstávöllinn,gamlaMelavöllinn,
með afa og pabba og bræðrum
hans.  „Að fara á völlinn“ varð
helsta fjölskylduskemmtunin. Ég
hefsíðanþáfariðáflestaleikiKR,
sennilegayfirþúsundleiki,meira
enhelminginn íFrostaskjóli. Oft
hefur þurft að takast á við mót
lætiogþáhefurreyntástaðfestu
ogþolinmæðiokkarKRinga. En
í seinni tíðhöfumviðsembetur
fer,oftar tekiðámóti sigrumog
velgengni.

Afi Óskar skyldi það að til að
náárangri til framtíðarþurfti að
hugavelaðgóðugrunnstarfi.Að
það þurfti að rækta yngri flokk
anatilaðfágóðameistaraflokka.
Samaávið rekstursveitarfélaga,
þar þarf að huga vel að grunn

þjónustunni.
Framlagborg
ar y f i r va lda
til íþróttaog
tómstunda
mála skiptir
miklu, sem
oggóðirskól
ar  og  góð
almannaþjón
usta.

Ég vil gera
v e g  h i n n a
ólíku hverfa
meiri íReykjavíkmeiri. Þaráað
„þétta“ byggðina, þ.e. að gera
hanameiraaðlaðandiogáhuga
verðari,eflaþjónustuogverslun.
Að öll hverfin í Reykjavík fái að
njóta sinnar sérstöðu.  Að það
sé stutt fyrir yngriogeldri íbúa
hverfanna að sækja sína þjón
ustu.

Þettaviléggera íöllumhverf
umborgarinnar.EkkibaraíVest
urbænum. ÞóégséKRingurþá
veit ég að KR þarf á verðugum
andstæðingum að halda, til að
vaxaogdafna. Oggeradeildina
meira spennandi.  Þess vegna
myndi ég styðja öll íþróttalið í
Reykjavíkviðsínauppbyggingu í
sínumhverfum.Nemaþegarbúið
eraðflautaleikinná. Þástyðég
baraKR.ÁframKR!

ÖrnÞórðarson sækist eftir 5. til
6. sætinu í prófkjöri Sjálfstæðis
flokksins.

StyrkjumVesturbæinn
-styrkjumhverfin

ÖrnÞórðarson.

Höfundurerþeirrarskoðunarað ferðaþjónustan
skiptirReykjavíkhöfuðmáli.Ferðaþjónustandregur
aðmikinn fjöldaerlendagesti semogReykvíkinga
sjálfa. Menning okkar hefur fengi að dafna vegna
þessararþátttökugesta íþví fjölbreyttaumhverfi
semReykjavíkurborgbíðuruppá.Þettaalltsaman
stuðlaraðöflugraogskemmtilegramannlífisemhef
urhvaðmestblómstraðímiðborginniokkar.Slíkter
okkuröllumtilhagsbóta. Í slíkuumhverfimyndast
mörgstörffyriríbúaborgarinnar,mikilvægartekjur
ogmöguleikar fyrirnýsköpun.Höfundurerhlynnt
urskynsamriuppbyggingu ferðaþjónustunnar sem
hanntelurborginnitilgóða.

DæmiumgóðauppbygginguerGamlahöfninþar
semnúersjálfsprottinnferðamannastaður.Hópast
hafasaman ferðaþjónustu fyrirtæki,verslanir,veit
ingahús og hönnunarbúðir sem að hafa gjörsam
legaumbreytthöfninni í lifandiathafnasvæði fyrir
okkur og ferðamenn. Höfnin er núna iðandi af lífi
allanársinshringoggömluverbúðirnarhafafengið
endurnýjunlífdaga.Þaðeráokkarábyrgðaðpassa
aðekkiséþrengtofmikiðaðþessarinýjumiðstöð
mannlífsogþaðfáiaðblómstraogþróastáframán
of mikilla takmarkana af hálfu borgaryfirvalda. Sé
litiðáárangurinnframaðþessuþáerhægtaðvera
spennturaðsjáhvað framtíðinber í skautiefyfir
völdleyfasvæðinuaðvaxa.

Ennúliggurfyrirádeiluskipu
lagi að þrengja á gífurlega að
þessusvæðimeð40.500m2af
blandaðri byggð. Svo hægt sé
aðsjáþetta fyrirsér,þáerum
að ræða þrjár 5 hæða blokkir
fyrir framan  Icelandair Hotel
ReykjavíkMarina útaðsjóog
svo alveg að Sjóminjasafninu.
Það verður að passa að íbúa
byggð boli ekki burt hafnar
starfsseminnioggeriútumþá
mikluatvinnumöguleikasemnú
eru ímiklumvextiviðhöfnina.
Betur væri að skoða þéttingu byggðar á öðrum
svæðum sem ekki hafa jafn mikil áhrif á atvinnu,
menninguogalmenntlífíborginni.

LítiðhefurfariðfyrirafstöðuReykvíkingatilþeirr
arþróunarsemhefuráttsérstaðeðaerstefntaðí
uppbyggingu.ÞaðþarfaðkannaupplifunReykvík
ingaískipulagsmálumborgarinnareneingönguþan
niggetumviðbyggtuppfagraborg.

AronÓlafsson er frambjóðandi í 4.5. sæti í próf
kjöriSjálfstæðisflokksinsíReykjavík

Verndunatvinnustarfssemi
viðGömluhöfnina

AronÓlafsson.

Borgin hefur því hlutverki að
gegna að þjóna íbúum sínum
og mæta óskum þeirra en ekki
beita þá þvingunum til að upp
fyllaútópískasýnráðamannaum
hvernig samfélagið ætti að vera.
Þegarþeir semeruviðstjórnvöl
innhlustaekkiáóskirþeirrasem
í samfélaginubúa er óhjákvæmi
legtaðíbúarkjósiséraðrafulltrúa
eðafærisigumset.Undanfarin10
ár hefur fólksfjölgun í nágranna
sveitarfélögumReykjavíkurverið
um27% en íReykavíkhefurhún
aðeinsveriðum6%.Þaðmádraga
afþvíþáályktunaðíbúumfinnist
borgaryfirvöldekkihlustaásig.

Háværarraddirhafaheyrstum
stöðuReykjavíkurflugvallarogum
70 þúsund undirskriftum hefur
veriðsafnaðþarsemskoraðerá
stjórnvöldaðtryggjaöllumlands
mönnum óskerta flugstarfsemi
í Vatnsmýri til frambúðar. Flug
völlurinn er stór vinnustaður og
óvissanumframtíðhanserekkitil
þessfallinaðstuðlaaðnýsköpun,
þróunogvexti fyrirtækjaþar.Við
óbreyttar aðstæður munu þessi
fyrirtæki missa af sóknarfærum.
Þrátt fyrir þessar raddir og þá
staðreynd að gífurlegt fjármagn
þyrfti til aðbreytanúverandi fyr
irkomulagi hafa borgaryfirvöld
ákveðið að viðhalda áframhald
andi óvissu um flugvallarsvæðið
tilársins2022.

Samkvæmt nýju aðalskipulagi
áaðþvingaþannhópsemkýsað
ferðast um á bíl til að velja sér
annan ferðamáta; með því að
fækka bílastæðum, þrengja göt
ur og hægja á umferð. Reykjavík
ernyrstahöfuðborgheimsogþví
allra veðra von. Um 80% borg
arbúa velja að ferðast um borg
ina í einkabíl. Bílar eru alltaf að
verða umhverfisvænni og örugg
arioghelstu forsendurskipulags
insverðaþvíekkimikið lengurtil
staðar.ÍReykjavíkáaðverahægt
að tryggja skilvirkar og öruggar
samgöngur þar sem allir komast
leiðarsinnaráánægjuleganhátt.

Fólkáaðfáaðveljasérsinnlíf

stíl og borg
a r y f i r v ö l d
eiga að bera
virðingu fyr
ir vali þess.
E f  s t j ó r n 
völd ætla að
skipta sér af
l í fstí l  fólks
t . d .  v e g n a
u m h v e r f i s 
eða heilsu
s jón ar miða
ætti að gera
þ a ð  m e ð
hvatninguog fræðsluenekki for
ræðishyggju.

HerdísAnnaÞorvaldsdóttir

Hlutverkhinsopinbera

HerdísAnna
Þorvaldsdóttir
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Kjúklingabringur 
með parmaskinku 
og basil
Leiðbeiningar:

Notið beittan hníf til að skera vasa í brin-
gurnar. Skerið ostinn í tvennt og leggið 
hann ofan á eina sneið af parma skinku 
og eitt blað af basiliku, kryddið með pipar 
og rúllið sneiðinni upp. Setjið því næst 
fyllinguna inn í bringuna og brúnið hana 
á pönnu í um það bil 2-3 mínútur á hvorri 
hlið. Kryddið með salti og pipar, leggið 
í eldfast mót og bakið í ofni við 180°C í 
15-20 mínútur.

Sveppasósa.
Hvítvínið og rjóminn er sett í pott ásamt 
smáklípu af grænmetiskrafti og soðið 
niður þar til það nær hæfilegri þykkt. 
Sveppirnir eru steiktir á pönnu og 
kryddaðir með salti og pipar. Því næst er 
sveppum bætt út í pottinn ásamt sérríinu 
og sósan smökkuð til og krydduð með 
grænmetiskrafti og salti og pipar ef þarf.

Hráefni:
4 stórar kjúklingabringur
4 sneiðar parmaskinka
2 kúlur ferskur mozzarellaostur
4 stór blöð ferskt basil
sjávarsalt og nýmalaður svartur pipar
jómfrúarolía

Sveppasósa
250 g sveppir, skornir í sneiðar
250 ml rjómi
250 ml hvítvín
50 ml sætt sérrí
grænmetiskraftur
sjávarsalt og nýmalaður pipar
jómfrúarolía til steikingar

Bakaðar sætar kartöflur – tilvalið meðlæti
800 g sætar kartöflur
20 g brætt smjör
2 tsk sesamfræ
½ tsk nýmalaður svartur pipar
Hitið ofninn í 180°C. Afhýðið kartöflurnar 
og skerið í 1 cm þykkar sneiðar. Blandið 
þeim saman við smjörið, piparinn og 
sesamfræin. Bakið í 25 mínútur. Kryddið 
með salti áður en borið er fram.

Uppskrift mánaðarins
Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í 
eldamennsku og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með 
tillögur að tveimur víntegundum sem hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.

Piccini Memoro, 
hvítt - Ítalía
1.999 kr.
Strágult. Meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Ljós ávöxtur, pera, 
eik, hunang.

Masi Modello 
hvítvín
1.799 kr.
Fölgrænt. Létt fylling, þurrt, 
mild sýra.
Ljós ávöxtur, epli, melóna.

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Við mælum með eftirfarandi
víni við þennan rétt:

Ég leita eftir stuðningi við að
skipa áfram 2. sæti á lista Sjálf
stæðisflokksins í næstu borgar
stjórnarkosningum. Það þarf að
rjúfaþákyrrstöðusemríkthefur
ívaldatíðnúverandiborgarstjórn
armeirihluta.

Undanfarinárhefégbeittmér
fyrirýmsummálumervarðaíbúa
Vesturbæjar.

Semdæmiummánefna tillög
urum:

•AðlóðinniKeilugranda1verði
ráðstafaðíþáguíþróttaogæsku
lýðsstarfsKR.
•FjölskylduvænniVesturbæjar

laug.Barnalauginvargerðheitari
að tillögu Kjartans og skoðaðir
möguleikarávatnsrennibraut.
• Viðbyggingu við Vesturbæj

arlaugmeð innilaugáneðrihæð
en líkamsræktarstöðáefrihæð í
samstarfiviðeinkaaðila.
• Að bæta úr aðstöðuskorti

inniíþrótta með því að KR taki
viðrekstri íþróttahússHagaskóla
utanskólatíma.
•SafnfrístundíFrostaskjólifyrir

börnúrGranda,MelaogVestur
bæjarskóla.
•Varanlega lausnáhúsnæðis

þörfVesturbæjarskóla.
•Gervigrasvelli áskólalóðum í

Vesturbænum,einahverfiborgar
innarþarsemenganslíkanvöller
aðfinnaáskólalóð.
• Áframhaldandi starfsemi á

skíðasvæðiKRíSkálafelli.
• Körfuknattleiksvöll á lóð

Hagaskóla.
•  Hert ar  að gerð i r  gegn

veggjakroti.
• Undir stjórn Kjartans voru

grásleppuskúrarnir við Gríms

s t a ð a v ö r
verndaðir í
n ú v e r a n d i
mynd.

Næstu fjög
ur árin mun
é g  l e g g j a
áhersluá:

• Að auka
gæði mennt
un ar ,  m.a .
m e ð  s a m 
r æ m d u m
árangursmælingum og tryggja
foreldrumumsagnarréttumráðn
inguskólastjórnenda.
• Aukið gagnsæi í fjármálum

borgarinnarþannigaðborgarbú
arséuupplýstirumkostnaðverk
efna.
• Að lækka skatta með því að

afnema þær útsvarshækkanir,
sem núverandi borgarstjórnar
meirihlutihefur íþyngtborgarbú
ummeð.
• Aukið umferðaröryggi með

mislægum umferðalausnum á
stofnbrautumsemdragaúrslys
um,greiða fyrirumferðogdraga
úrmengun.
•Bættanhageldriborgarameð

þvíaðtryggjaaukiðlóðaframboð
fyrir þjónustuíbúðir á viðráðan
leguverði.

Það er sameiginlegt verkefni
okkarallraaðgeraReykjavíkað
enn líflegriogskemmtilegriborg
þar sem frumkvæði einstaklinga
og fyrirtækja er virkjað og þar
semöllhverfifáaðnjótasín.

KjartanMagnússon

EflumVesturbæinn

Kjartan
Magnússon.

Þrátt fyrir háværar raddir borgarbúa um bætta
aðstöðutil íþróttaiðkunar íborginnihafa fjárfram
lög Reykjavíkurborgar til Íþrótta og tómstunda
sviðs sáralítið hækkað frá árinu 2012. Í nýrri fjár
hagsáætlunfyrirárið2014ergertráðfyrir5,8millj
örðumímálaflokkinn,envoru5,6og5,2milljarðar
árin2013og2012áverðlagihversárs.

Þaðlíturþvíútfyriraðnúverandimeirihlutisjái
engan tilgang í því að koma barna og unglinga
starfi íhverfumborgarinnaríbetrahorfmeðbæt
triaðstöðuenmörgíþróttafélagannaeruímiklum
vandræðum með að finna tíma í íþróttahúsum
borgarinnar til að mæta auknum fjölda iðkenda.
Þar af leiðandi geta félögin ekki tekið við öllum
þeimbörnumsemhafaáhugaáaðstundaíþróttir
ogþurfaaðvísaþeimtilannarrafélaga,eðajafnvel
tilannarrasveitarfélagaáhöfuðborgarsvæðinu.

Þessuvilégbreyta.Égvilaukaaðgengibarnaað
íþrótta og tómstundastarfi með þátttöku borgar

innar. Það kemur stöðugt bet
ur í ljós að íþróttir eru besta
vopnið í baráttunni gegn ýms
um vágestum nútímans eins
og offitu og hreyfingarleysi.
Ótal rannsóknir sýna ein
nig að regluleg hreyfing bætir
námsgetu og geðheilsu og er
því besta forvörnin. Það ætti
þvíöllumaðvera ljóstað fjár
munum sem varið er til upp
byggingar íþróttamannvirkja
ervelvarið.

BjörnGíslaon.
Höfundur er slökkviliðsmaður og býður sig fram

í4.sætiíprófkjöriSjálfstæðisflokksinsíReykjavík.

Nauðsynábættriíþróttaaðstöðu

Björn
Gíslaon.

Fjölskylduhagir: Margrét er sjálfstæð 36 ára 2.
barnamóðir,fæddoguppaliníLaugarnesogLang
holtshverfinuíReykjavík,dóttirþeirraFriðriksAlex
andersonarfv.skipstjóraogverslunarmannsf.1933
d.1995ogHilduHafsteinsdótturfv.verslunarkonuf.
1949d.2013.

Menntun:Margrétermeðdiplomu í frumkvöðla
fræðum(Professionaldiplomainentrepreneurship)
fráKeilimiðstöðvísindafræðaogatvinnulífs(2010),
húnlauknámiíprentsmíðoggrafískrimiðlun(2006)
fráIðnskólanumíReykjavíkogermeðdiplomuífor
ritunfráTölvuogverkfræðiþjónustunni.

Starf:Margrétstarfarsjálfstættogsemfreelancerí
grafískrimiðlun.Margrétvarstarfsmaðurþjóðfund
ar2010ogþátttakandiíýmsumgrasrótarhópumog
þjóðfélagsumræðum frá 20092012. Margrét stofn
aði til fyrstu Icesave mótmælanna á Íslandi fyrir
utanStjórnarráðiðogAlþingishúsið21.nóv2009og

hélt meðal annars uppi Icesa
vemótmælendasíðuáfacebook
semnefndist“IamnoIceslave”.
Áhugi Margrétar á stjórnmál
um hófst um og eftir hrunið
2008þegarmikil vitundarvakn
ing varð í þjóðfélaginu á þeim
málefnumogvonast til aðgeta
komiðaðþvíaðbreyta tilhins
betra og endurheimt traust
fólksins á þeim vettvangi, þá
með gegnsæi og heiðarleikann
aðleiðarljósi.

Margrétóskareftir stuðningi
sjálfstæðisfólksogborgarbúaíReykjavík.

facebook síða: https://www.facebook.com/
MaggaFrikka

MargrétFriðriksdóttirbýðursig
framí2-4.sæti

Margrét
Friðriksdóttir.
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Fjölbreyttúrvalámorgunverðar
hlaðborðiRadissonBLUHótelSögu

Radisson BLU Hótel Saga við
Hagatorghefuraukiðumtalsvert
við gæði og framboðið á morg
unverðarhlaðborðinuáhótelinu.
Morgunverðarhlaðborðið hefur
veriðfærtúrSkrúðíSunnusal,og
þaðgefurumtalsvertmeirimögu
leika á enn betri þjónustu, m.a.
meðstærrahlaðborði.

Boðið er m.a. upp á ferska
heilsudrykki sem framleiddir eru
ástaðnumáboostogdjúsbarmeð
pressun á ferskum ávöxtum sem
eykur fjölbreytnina tilmuna.Val
gerðurÓskÓmarsdóttir,markaðs
stjóri, segirað íslenskar landbún
aðarvörurséuætíðvinsælarmeð
al erlendra sem innlendra gesta
hótelsins, og þar skipar skyrið
stóran sess. Þann 31. október sl.
varHalloweendagurinn,semfyrst
og fremst er haldinnhátíðlegur í
Bandaríkjunumenvegnaþessað
þanndagvarhlutfallbarnaafhót
elgestumnokkuðstórvarsérstakt
halloweenhorn á morgunverðar
borðinuogstarfsfólkvarmeðvið
eigandihöfuðföt.

Valgerður bendir á að þótt
morgunverðarhlaðborðið sé ekki
lengur í Skrúði, gegni veitinga
staðurinn mikilvægu hlutverki á
hótelinu,enbæði íhádeginuogá
kvöldinerþarboðiðuppágirni
lega rétti. Þegar tónleikar eru í
Háskólabíói getur verið hentugt
aðkomafyrstíSkrúðoggæðasér
áeinhverjumafþeimfrábærurétt
umsemþarerutilboðadaglegaá
hlaðborði,íhádeginuogákvöldin
en opnað er kl. 18:00 svo nægur

tímiættiaðveraáðuren tónleik
areðaannaðmenningarefnihefst
semsótter.

Aðspurðumverðámorgunverð
arhlaðborðinusegirValgerðurað
heilsudrykkirúr ferskumávöxtum
kosti 750 krónur, léttur morgun
verður 1.550kónurogþáerekki
innifalið heitur matur eða heilsu
drykkirenmorgunverðarhlaðborð
meðheilsudrykkjum kostar 2.700
krónur. Morgunverðarhlaðborðið
er ekki eingöngu fyrir hótelgesti,
þangaðgeturhversemerkomið,
t.d.gætiveriðheppilegtaðkoma
úr morgunsundinu úr Vesturbæj
arlaugeðaannari sundlaugog fá
sér hressingu áður en farið er í

vinnuna, og svo er hægt að taka
meðsérheilsudrykki.

-heilsudrykkirframleiddirástaðnumúrferskumávöxtum

Kokkarnirviðhlutamorgunverðarborðsins.

herdisthorvalds.is

5. sæti
Herdís Þorvaldsdóttir

Innilega velkomin á

Jólabasar Hollvina 
Grensásdeildar

Laugardag 23. nóvember kl. 13-17

í safnaðarheimili Grensáskirkju.

Margs konar handunnir munir, bækur 
og myndir sem henta vel til gjafa.

Kaffi, súkkulaði og vöfflur!

Komið, gerið góð kaup og styðjið 
gott málefni!

Borgarbókasafn Reykjavíkur býður þeim sem ekki eiga 
heimangengt vegna fötlunar eða aldurs að fá bækur 

og annað efni úr bókasafninu sent heim til sín. 
Starfsmenn safnsins velja efnið í samráði við viðkomandi.

Bókin heim

Tryggvagötu 15 s. 411 6100
www.borgarbokasafn.is

Upplýsingar og skráning í síma: 411 6100 eða í tölvupósti: 
borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

Dagur myndlistar var haldinn
hátíðlegur um allt land 2. nóv
ember sl. Þar gafst almenningi
kosturáaðhittalistamennogsjá
opnarvinnustofurþeirra.

Þettahefurveriðárvissviðburð
ursl. fimmár.Mikiðaf listamönn
um búa í Vesturbænumeða hafa
vinnustofur þar. Margir grunn
skóla fengu fræðslu í kjölfarið frá
myndlistarmönnum og eru gerð
ar til að veita unglingum innsýn
inníviðamikiðstarflistamannsins
og bæta þannig grunnþekkingu á
starfinu.Skólaráöllulandinutóku

þáttenkynningarnarstandatil29.
nóvembernk.

ÍVesturbænumvoruvinnustof
ur víða opnar, m.a. að Nýlendu
götu 14, Seljavegi 32, opið hús
var í SÍM húsinu Hafnarstræti 16
Reykjavík og sýning Guðrúnar
Gunnarsdóttur. Opið verkstæði
var hjá Myndhöggvarafélaginu
Nýlendugötu og opið verkstæði
hjá Íslenskri grafík þar sem gest
ir fylgdust með grafíklistamönn
umgerasilkiþrykkogsýningvarí
salnum í Hafnarhúsinu, Tryggva
götu.

VinnustofurnaraðNýlendugötu14.

Daguríslenskrarmyndlistar

Fjölbreytt úrvals heilsudrykkja
er íboði, framleiddirúr ferskum
ávöxtumástaðnum.
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www.kr.is

KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR vann góðan sigur í hand
boltaþegar6.flokkureldrivann
sína sínadeild íLaugardalshöll
og6. flokkuryngri sínadeildá
AkureyriíKAheimilinu.

Sannarlegavel staðiðaf kepp
endum en árangur þeirra yngri

er stöðugt að batna, en ekki er
langt síðanstarfsemihandknatt
leiksdeildar KR var endurreist,
og íveturkeppirmeistaraflokkur
KRí1.deildkarla,oghefurstaðið
samkvæmtvæntingum.

KRingarí6.flokki
unnusínardeildir

SigurreifirKR-ingareftirturningeringarnar.

Tilað rekaöflugt íþróttafélag
einsogKnattspyrnufélagReykja
víkur þarf bæði virka stjórnar
mennogöflugasemeruauðvit
aðgegnheilirKRingar!

Á nýlegum stjórnarfundi létu
stjórnarmenn tilleiðast að líta
upp svo hægt væri að taka af
þeim mynd. Á myndinni eru f.v.
Páll Kolbeinsson varaformaður,
Guðbjörg Jónsdóttir meðstjórn
andi, Jónas Kristinsson fram
kvæmdastjóri, Gylfi Dalmann
Aðalsteinsson formaður, Elín
Rósa Guðmundsdóttir gjaldkeri,
HelgiKristóferHelgasonritari

og Árni Rudolf Rudolfsson
meðst jórn andi .  F jar s tadd
ur var Magnús Ingimundarson
meðstjórnandi..

Nýlega voru útnefndir mark
mennársinshjáKR,en forsprakki
þessaðfariðeraðveljamarkmann
ársinshjáKRerHeimirGuðjónsson
semvarðimarkKRoglandsliðsins
meðglæsibragá6.og7.áratugsíð
ustualdaroghanngaf einnig far
andbikaranasemmarkmennársins
fá.

Fulltrúi markvarðafélagsins hjá
KR, Guðmundur Pétursson, afhenti
bikarana en Heimir dvelur áSpáni.
HrafnhildurAgnarsdóttir fékkabik
arinníþriðjasinnenhúnvannhann
einnig 2010 og 2012.  Hrafnhildur
varðimarkmeistaraflokkskvennaaf
stakriprýðiísumarþartilhúnfórtil
Bandaríkjannatilnáms.

TheódórÁrniMathiesen lékmeð
3. flokki KR í sumar, en 3. flokkur
varð bikarmeistarar eftir sigur á
Breiðablik1:0 íúrslitaleiksem fram
fór á KRvelli. Theódór lék einnig
nokkra leiki með 2. flokk í sumar.
Bæði Theódór og Hrafnhildur hafa
leikiðallasínatíðmeðKR.

HrafnhildurogTheódór
markmennársinshjáKR

Theódór Árni Mathiesen með bikarinn. Hrafnhildur Agnarsdóttir
varfjarristödd,erviðnámíBandaríkjunum.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

ÖflugireinstaklingarstjórnaKR!

Handbolti:

GróttaogKRhafahafið samstarf
í 2., 3. og 4. flokki kvenna í fót
boltameðþaðað leiðarljósiaðefla
kvennaknattspyrnu íVesturbænum
ogáSeltjarnarnesi.

Meðsamstarfinuverðaæfingahóp
ar flokkannastærriogöflugriog til í
slaginn við bestu lið landsins næsta
sumar.MarkmiðiðeraðbjóðaGróttu
og KRstelpum upp á fyrsta flokks
þjálfun og umhverfi til að ná mark
miðum sínum í fótbolta. Flokkarnir
hafanúæftsamanítæpanmánuðog
mælist samstarfið afar vel fyrir hjá
bæði iðkendumog foreldrumþeirra.
Kastað var upp á nafn liðsins sem
munheitaGrótta/KRenbúningamál
eruennískoðun.

GróttaogKRsameinastíkvennafótboltanum

HilmarSteinarSigurðsson,formaðurknattspyrnudeildarGróttu
ogKristinnKjærnested,formarðurknattspyrnudeildarKR,und-
irritasamstarfssamninginnmilliknattspyrnudeildanna.

-búningamálískoðun

Njarðvíkingar tóku fyrir sköm
mu á móti KRingum í bikar
keppnikarla íkörfubolta.Njarð
víkvann4stigasigur,91:87,eftir
aðKRhafðiunniðtvöfyrstuleik
hlutannaensíðanvannNjarðvík
seinnihálfleikinnnokkuðörugg
legaogþarmeðleikinn.

DarriHilmarssonvarstigahæst
urKRingameð24stigogtók5frá
köst, Helgi Már Magnússon skor
aði 21 stig, Martin Hermannsson
15stigogPavelErmolinskij skor

aði9stig,enhann tókhinsvegar
11 fráköstogátti 13stoðsending
arenþaðdugði samtekki til.KR
vannsvo íDominosdeildinni sæt
anenöruggansiguráStjörnunni,
88:84 þar sem Martin Hermanns
sonfórákostumogskoraði31stig
ogátti8stoðsendingar.

Í Dominosdeild karla leika
KRingarnæstviðNjarðvíkingaog
fer leikurinnframíkvöld,14.nóv
ember í Frostaskjólinu. Þar gefst
KRráðrúmtilleitahefndafyrirbik

artapið. Síðan leika KRingar við
Keflvíkinga 21. nóvember, og fer
sá leikur fram íKeflavík ogsíðan
taka þeir á móti Þór Þorlákshöfn
íFrostaskjólinu28.nóvembernk.

Kvennalið KR leikur næst við
Njarðvík á heimavelli sunnudag
inn17.nóvemberogviðHauka24.
nóvember,einnigáheimavelli,en
Haukaliðið hefur komið talsvert
áóvart íhaust svosá leikurgæti
orðiðjafnogbráðskemmtilegur.

NjarðvíkingarslóguKRingaútúrbikarkeppninni



Við bjóðum ykkur velkomin í útibú Landsbankans við Hagatorg í Vesturbæ. 
Allar nánari upplýsingar um breytingarnar er að finna á landsbankinn.is/nyutibu.

Breytt meðhöndlun á reiðufé Aukin þjónusta Við opnum 25. nóvember

Öll meðhöndlun seðla verður í nýrri
gerð hraðbanka þar sem m.a. er hægt að 
leggja inn reiðufé og greiða reikninga.

Með nýrri tækni hefur skapast tækifæri
til að gera þjónustu bankans sérhæfðari
og sveigjanlegri.

Vegna framkvæmda verður útibúið 
lokað 21. og 22. nóvember en opnar á  
ný mánudaginn 25. nóvember kl. 9.00.

Við opnum nýja 
kynslóð útibúa  
í Vesturbæ
Landsbankinn opnar nýja kynslóð útibúa við Hagatorg 

í Vesturbæ mánudaginn 25. nóvember. Með því stígum 

við mikilvægt skref í nútímavæðingu útibúa, í takt við 

stóraukna netnotkun og breyttar þarfir viðskiptavina.
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