
Í til efni af  lestr ar há tíð ar í 
Vest ur bæ dag ana 14. til 17. októ
ber nk. ætla leik og grunn skól ar 
semja sam eig in leg an ljóða orm.  
Börn frá leik skól an um Gull borg 
byrj uðu þenn an ljóða orm sem 
feng ið hef ur nafn ið ,,Borg in mín 
 Reykja vík.“  Þessi ljóða orm ur 
hófst í leik skól un um Gull borg  
þar sem hver deild lagði til  tvær 
lín ur í ljóða orm inn og af henti 
hann síð an næsta leik skóla. 

Þegar leikskólarnir hafa allir
lagtsittafmörkumtekur1.bekk
ur við og svo koll af kolli upp í
tíunda bekk.  Borgarbókasafnið
muneinnigtakaþáttíþessuverk
efni með því að setja inn link á
heimasíðuoggetaallir séðhvar
ormurinn er staddur og hvaða

ljóðalínur hafa komið frá börn
unum.

Í dag, 10. október verða bók
menntaverðlaun Tómasar Guð
mundssonar afhent í Höfða og
Bókmenntaborgin og ORT verk
efnið bjóða leikskólabörnum
á ljóðadagskrá með leikaranum
GuðmundiHaraldssyni.Hannflyt
urljóðiðÖrleifuroghvalurinneft
irpólska skáldið JulianTuwim í
leikrænumbúningi.ÞórarinnEld
járnendurortiljóðið.Borgarbóka
safn Reykjavíkur býður upp á
leikrænahádegisdagskrásemhel
guðer ljóðum. JakobS. Jónsson
annastdagskránaog gestir geta
gætt sér súpu frá Kryddlegnum
hjörtum,semseldverðurágóðu
verði.Laugardagarerubarnadag

ar í Borgarbókasafninu í Gerðu
bergiogþáeralltafeitthvaðum
aðvera fyrirbörnog fjölskyldur
þeirraogsunnudaginnsunnudag
ur20.Októbereru,,Grænmetiog
ávextir“ í aðalsafni Borgarbóka
safnsinsviðTryggvagötu.

Lestrarvika Arionbanka hefst
þann20.októberogerukrakkar
áöllumaldrihvattirtilaðlesaog
skrálestursinninnávefbankans.
Allir lestrarhestar semskrá lest
ur fá viðurkenningu frá bankan
umogEdduútgáfu,en jafnframt
verðurLestrarhesturArionbanka
valinn. Lestrarvikan stendur til
sunnudagsins 27. október nk.
Dagskráin er mun viðameiri en
hægt erað fylgjast meðhenni á
reykjavik.is.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

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

Upp haf ferð ar ljóða orms ins. Börn in á leik skól an um Gull borg leggja í hann til leik skól ans Sæ borg ar.

LjóðaormuríVesturbænum

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

- bls. 5
Deiliskipulags-

tillögum mótmælt

- bls. 16
Rammagrein Þjónustu-

miðstöðvarinnar

- bls. 19
Íþróttir

Sími 551-0224 

  helgina 10. – 13. október
   - meðan birgðir endast

Nautakjötstilboð! Nautakjötstilboð! 
Íslenskt ungnautakjöt

- fer á milli leik skóla og grunn skóla



HildurSverrisdóttir
kosinformaðurHverf
isráðsVesturbæjar

Borgarstjórn Reykjavíkur hef
ur samþykkti á fundi 1. október
sl. með 15 samhljóða atkvæð
um að taka á dagskrá kosningu
í hverfisráð Vesturbæjar. Lagt
er til aðVala Ingimarsdóttir taki
sæti í hverfisráði Vesturbæjar í
stað Gísla Marteins Baldursson
ar,RagnhildurGuðjónsdóttir taki
sæti Völu Ingimarsdóttur sem
varamaðurogaðHildurSverris
dóttirverði formaðurhverfisráðs
Vesturbæjar. Tillagan var sam
þykkt.Einnigvar samþykktmeð
15samhljóðaatkvæðumað taka
ádagskrákosningu ístjórnFaxa
flóahafna.SamþykktvaraðÁslaug
Friðriksdóttir tæki sæti Gísla
MarteinsBaldurssonarsemvara
maður í stjórninni. Jafnframtvar
samþykktaðSveinnH.Skúlason
tækisætiJórunnarFrímannsdótt
urívelferðarráðiogaðJarþrúður
Ásmundsdóttir tæki sæti Sveins
semvaramaðuríráðinu.

Háskaleikurí
umferðinni

Þaðvarheldur óvenjuleg sjón
semmætti lögreglumönnum,sem
voruviðumferðareftirlit ívestur
borginni ísíðustuviku.Þarmátti
sjá fólksbifreiðá ferðmeðkassa
úrplasti íeftirdragi,en íkassan
umsatungurpiltur.Jafnaldrihans
ók bílnum, en hvað þetta uppá
tæki átti að fyrirstilla skalósagt
látið. För félagannavar stöðvuð
hið snarasta enda málið grafal
varlegtog ljóstað farþeginnvar í
hættu.Ekkiþarfaðhafamörgorð
um dómgreindarleysi piltanna,
enstuttersíðanannarþeirravar
stöðvaður íumferðinni fyrirþað
semkallamættibjánaskap.Nokk
urumferðvarumgötunaþarsem
áðurnefndurháskaleikurfórfram.

Úrskurðarnefnd
leyfirgerðbílastæða
viðSuðurgötu18

Á fundi umhverfis og skipu
lagsráðs borgarinnar 2. október
sl. var tekin fyrir kæra, umsögn
og úrskurður úrskurðarnefndar
vegnaSuðurgötu18.Lagtvarfram
bréfúrskurðarnefndarumhverfis
ogauðlindamáladags.31.október
2012ásamtkærudags. 29.októ

ber 2012 þar sem kærð er synj
unumleyfi fyrirgerðbílastæðaá
lóðinninr.18viðSuðurgötu.Ein
niglögðframumsögnlögfræðiog
stjórnsýslu dags. 15. nóvember
2012.Lagðurvar framúrskurður
úrskurðarnefndar umhverfis og
auðlindamála frá 27. september
2013. Úrskurðarorð: felld er úr
gildi ákvörðun borgarráðs frá 4.
október2012umaðsynjaumsókn
umleyfifyrirgerðbílastæðaálóð
inninr.18viðSuðurgötu.

Sameining
íþróttafélaga?

Á fundi íþróttaog tómstunda
ráðs13.Septembersl.vartilnefnt
ístarfshópmeð ÍBRvegna félaga
tilaðskoðamögulegáhrifáauknu
samstarfi og eða sameiningu
íþróttafélaga. Ingvar Sverrisson
verður fulltrúi ÍBR,KjartanMagn
ússon fulltrúi minnihlutans, Eva
BaldursdóttirogEvaEinarsdóttir
fulltrúarmeirihlutans.

VerðbúðaðGeirsgötu
3breyttíveitingahús

Á afgreiðslufundi bygginga
fulltrúa Reykjavíkurborgar  fyr
ir skömmuvar tekið fyrir erindi
Sindrafiskssemsækirumleyfi til
aðbreytanýtinguverbúðaríveit
ingahús í flokki II fyrir150gesti,
92 inni,58úti,breytagluggumog
hurðum, op í steinsteypta plötu
stækkað, reykháfur lagfærðurog
gerðurnýtanlegur fyrirarinstæði
ogútigrill.Einnigersóttumtíma
bundnaopnun frá2.hæðGeirs
götunr.3inníhúsálóðnr.3AB
íhúsinuá lóðinninr.3viðGeirs
götu. Útskrift úr gerðabók emb
ættisafgreiðslufundar skipulags
fulltrúa frá 16. ágúst 2013 fylgir
erindinuásamtumsögnskipulags
fulltrúadags.samadag.Umsögn
fráburðarvirkishönnuðidags.13.
ágúst2013ogsamþykkiFaxaflóa
hafna og þinglýst yfirlýsing um
flótaleið fylgir. Erindið var sam
þykktenmeðvísantilsamþykktar
borgarráðs frá1.september1998
skal utanhúss og lóðarfrágangi
veralokiðeigisíðareninnantveg
gjaára fráútgáfubyggingarleyfis
að viðlögðum dagsektum . Allur
frágangurásvæðiútiveitingaerá
ábyrgðumsækjandaogberhon
umaðsjá tilþessaðallt ruslsé
þrifiðjafnóðumogfjarlægt.

Áskiliner lokaúttektbyggingar
fulltrúaogsamþykkiheilbrigðis
eftirlits.

Framogbakhlið
tekinúrhúsinu

Byggingafulltrúihefursamþykkt
takmarkað byggingaleyfi til að
taka framogbakhliðhússinsað
Hverfisgötu28úrhúsinuþannig
aðhægtséaðgerauppgluggaog
burðarvirki, fjarlægjaþaðsemer
ónýttoghefja jarðvinnuog jarð
vegskiptaundir sökklaog lagnir
á lóðinni. Ekkiverðurunniðvið
aðraverkþættienhérerunefnd
ir. Samþykktin fellur úrgildi við
útgáfuáendanlegubyggingarleyfi.
Vegnaútgáfuátakmörkuðubygg
ingarleyfi skal umsækjandi hafa
sambandviðyfirverkfræðingemb
ættisbyggingarfulltrúa.

Skipulagsemstuðlar
aðlífvænlegriborg

Júlíus Vífill Ingvarsson, borg
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lét
bókaá fundiumhverfisogskipu
lagsráðsaðgert sé ráð fyrirþví
aðá lóðnúmer7viðBrautarholt
rísistúdentaíbúðirogþessvegna
færribílumenívenjuleguíbúðar
hverfienhérsérgengiðof langt.
Aukþessverðuraðgeraráð fyr
ir svigrúmi komi til breytinga á
nýtingu lóðarinnar í framtíðinni
ekki síst vegna staðsetningar
hennarogfyrirhugaðraruppbygg
ingaránærliggjandi reitum.Rétt
hefðiveriðað taka tillit tilmjög
skýrraathugasemdasembárust
viðdeiliskipulagið.FulltrúarBesta
flokksins,þauPállHjaltason,Elsa
HrafnhildurYeomanogKarlSig
urðsson og fulltrúar Samfylking
arinnar, Hjálmar Sveinsson og
KristínSoffíaJónsdóttirogfulltrúi
Vinstri hreyfingarinnar Græns
framboðs,SóleyTómasdóttir létu
bóka: „Borgarbúar eiga fyrst og
fremst að geta treyst á skipulag
sem stuðlar að lífvænlegri borg,
þarsemólíkumsamgönguháttum
ergert jafnháttundirhöfði.Það
ersannkallað fagnaðarefniaðeig
endur lóðarinnar telji sigaðeins
þurfa20bílastæði,þannigerhægt
aðnýtaborgarlandiðog fjármuni
íannaðogþarfaraeneinkabílinn
sem líður engan skort í Reykja
vík í dag.“ Fulltrúar Sjálfstæðis
flokksins,GísliMarteinnBaldurs
son og Hildur Sverrisdóttir létu
bóka: „Þaðer fagnaðarefniaðnú
liggi fyrirskipulagaðnýjumíbúð
areiningum fyrir stúdenta í mið
borginni.Brýnþörfer fyrir fleiri
íbúðirogherbergifyrirstúdentaí
Reykjavík,entaliðeraðum1100
íbúðareiningarfyrirstúdentavanti
íborginatilaðuppfyllaeftirspurn.
Þau98herbergisemhérerusam
þykktverðakærkominviðbótvið
það takmarkaða framboð sem
þegarerfyrirhendi.“

2 Vesturbæjarblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

Rit stjóri: Geir A. Guðsteinsson, Sími 564 5933, 898 5933

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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Umfangsmiklar framkvæmdirávegumeinkafyrirtækja, ríkisinsog
Reykjavíkurborgar eru fyrirhugaðar í Reykjavík á næstu árum
ogvoruþessiáformmeirihlutaborgarstjórnarinnarkynnt fyrir

skömmu.Þéttingbyggðar íVesturbænumerádagskrásemfyrr,byggja
á íVatnsmýrinniensamtáekkiaðgangaágrænsvæðieðaútivistar
svæðiogkannþvíhinngullnimeðalvegur íþvídæmiaðveravandrat
aður.Minnkaáhlutfalleinkabílaíumferðinniumalltað10%ogþámun
eflausteinhverjspyrja,hverjirfáaðkeyraoghverjirekki.Varlaáneyða
neinntilaðskilaheimilisbílinneftirheimaaðmorgnidagsoggangaeða
hjólatilvinnu.DagurB.Eggertsson,formaðurborgarráðs,sagðiviðþetta
tækifæriaðborginættiaðvera fyrir fólkiðsemíhennibýr,gætaþyrfti
gæðibyggðarinar,engrundvallaratriðiværiaðþéttabyggðinaáforsend
umþeirrabyggðarsemfyrirer.Dagursagðiaðbúaþyrftitilsáttmeðal
íbúaumskipulagið,rétteinsogengumhefðidottiðþaðsnjallræðifyrrí
hug.Eflaustdettureinhverjumíhugaðkosningalyktséafþessumupp
byggingaráformum meirihlutaborgarstjórnar, enuppbyggingareitir og
þróunarsvæðierualls65talsins,enaðeinsliðlegahálftertilnæstusveit
arstjórnarkosninga.

Áárinu2013eruliðinfimmárfráþvíaðbankakerfiðáÍslandihrundi,
veigamiklirhlutaratvinnulífsinsurðufyrirstórumáföllumogefnahagsleg
holskeflareiðyfir,ekkieinungishérlendisheldureinnigvíðaínágranna
löndumokkar.Staðasveitarfélagavarmjögmisjöfnáþessumtímamót
um.Hlutiþeirrahafðiriðiðáfaldiefnahagsbólunnarmeðanönnurhöfðu
ekkiorðiðhennarvörheldurstarfaðíkyrrstöðuámarganhátt.Enguað
síðurbrugðistsveitarfélöginviðbreyttumaðstæðumogsamstaðaríkti
meðalþeirraumaðbregðastviðmeðaðhaldiírekstri,markvissarivinnu
brögðumogvandaðrifjármálastjórn.Rekstrarniðurstaðanokkurrasveit
arfélagaáhöfuðborgarsvæðinuerneikvæðeftiróreglulegaliði,enhvergi
virðistþóástandiðveraþaðalvarlegtaðaðvörunarbjöllurhringi.Rekstur
smærrisveitarfélagaerþósýniþyngri,oghlutfallslegamunstærrihluti
teknaþeirrasveitarfélagafertilmenntaogmenningarmálaogþáersvig
rúmiðminnatilaðveitaaðraþjónustu,s.s.tileldriborgara.Meðvaxandi
ferðamannastraumitillandsinsvænkastvonandihagursveitarfélaganna,
enþað felstmikiláskorun íþvíaðað takaámótiauknumfjölda ferða
mannaá Íslandi.Náttúra landsinserhelstaaðdráttaraflerlendra ferða
manna,enyfir80%þeirranefnahanasemástæðu Íslandsfarar.Ásama
tímaer náttúra landsins sérlegaviðkvæm fyrir átroðningiog umferð.
Þessigrundvallaratriðiundirstrikamikilvægiþessaðsetjanáttúruverndí
öndvegiáÍslandi,ekkieingöngunáttúrunnarsjálfravegna,heldureinnig
vegnaferðaþjónustunnarílandinu.

Sýnumþessummálumskilningísamhengi,látumekkigróðarsjónarmið
ráðaferðinniþegarkemuraðmóttökuerlendraferðamanna.Þarskiptir
búsetanákvæmlegaengumáli.

     Geir A. Guð steins son

Uppbyggingaráformog
ferðamannastraumur

Vesturbæingar

Kannski verða fuglabúrinn á
Hofsvallagötunni eftir allt saman

skjól fyrir smáfuglana!

OKTÓBER 2013

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Útfararþjónusta

Vönduð og persónuleg
þjónusta

Sími: 551 7080 & 691 0919

ATHÖFN ÚTFARAÞJÓNUSTA - athofn@athofn.is - www.athofn.is

Inger Steinsson

Inger Rós Ólafsdóttir 
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Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum alla gamla og nýja viðskiptavini velkomna í útibú Íslandsbanka á Eiðistorgi. 

Föstudaginn 11. október verður opið til kl. 17 í tilefni af menningardögum á Seltjarnarnesi.  

Við bjóðum upp á kaffi og með því allan daginn og lífgum upp á tilveruna með lifandi tónlist. 

Glaðningur í boði fyrir öll börn sem koma að tæma sparibaukinn.

Verið velkomin!

Velkomin í  
Íslandsbanka  
á Eiðistorgi

Við bjóðum í kaffi

www.facebook.com/ Islandsbanki.Eidistorgi

Finndu okkur á Facebook.

Útibú Íslandsbanka á Eiðistorgi þjónar íbúum 

Seltjarnarness og Vesturbæjar. Starfsfólk okkar 

leggur metnað í að veita framúrskarandi þjónustu.

Þitt fólk hjá Íslandsbanka



Júlíus Vífill Ingvars
son er oddviti borgar
stjórnarhóps Sjálfstæð
isflokksins og Vestur
bæingur í húð og hár.

Fyrir utan árin sem hann var
í söngnámi á Ítalíu og Austur
ríki hefur hann búið á fjórum
stöðum íVesturbænumenbara
við tværgötur.JúlíusVífillhef
urkomiðvíðavið.Hannhefur
starfaðsemfyrirtækjastjórnandi,
óperusöngvari, lögfræðingurog
auðvitað borgarfulltrúi.  Júlíus
Vífillerfædduroguppalinnvið
Hávallagötuna. Hannvar fyrst
spurður hvar í Vesturbænum
fjölskyldanbyggiídag.

,,Við búum á Haga mel. Ég var 
að lesa gam alt við tal um dag
inn sem Matth í as Jo hann es sen 
rit stjóri tók við hinn lit skrúð uga 
söngv ara Egg ert Stef áns son árið 
1957. Söngv ar inn bauð Matth í asi 
heim til sín og þeir sett ust inn 
í leigu bíl nið ur í mið bæ. Egg ert 
kvart aði yfir því að þeg ar hann 
kæmi að heim sækja fæð ing ar bæ 
sinn yrði hann að búa í út hverfi 
og eng um dytti í hug að gefa hon
um hús. Síð an snéri hann sér 
að leigu bíl stjór an um og sagði 
„Hjarð ar haga 56, takk“. Við búum 
sem sagt í hverfi sem einu sinni 

var út hverfi en saga út hverf anna 
vill stund um gleym ast í um ræð
unni um skipu lags mál. Út hverfi 
gær dags ins eru borg ar hlut ar í 
dag. Fyrstu ár æv inn ar bjó ég í 
húsi við Há valla götu sem Steinn 
Stein ar orti ljóð um. Hann orti 
um lít inn dreng sem stóð þar en 
það var reynd ar ekki ég. Ég var 
ekki fædd ur þeg ar stór skáld ið var 
þarna að heim sækja gaml an vin.“ 

- Hvern ig var að al ast upp á 
Há valla göt unni? 

,,Líf ið snérist um fót bolta á 
Landa kots túni og að dorga nið ur 
á höfn. Ég var ekki mik ið í bolt an
um en þeim mun meira á bryggju
enda að reyna að veiða með færi. 
All ir strák ar áttu færi og þarna 
kynnt ist ég mörg um góð um vin
um.  Ég segi kannski ekki að höfn
in hafi verð mið dep ill al heims
ins en hún fór nærri með það. 
Þeg ar ég var for mað ur Faxa flóa
hafna á síð asta kjör tíma bili lét ég 
opna gömlu grænu ver búð irn ar 
fyr ir kaffi hús og gall erí og þan
nig hef ur færst líf á þess ar gömlu 
æsku slóð ir mín ar.  Við systk in in 
urð um níu í allt og Há vallagat an 
var bók staf lega full af leik fé lög
um. Síð an fluttu mamma og pabbi 
nið ur á Lyng haga en ég varð 

eft ir. Það er önn ur saga sem ég 
segi seinna.“ 

Ungt barna fólk hef ur 
flutt frá Reykja vík til 
ná granna sveit ar fé lag anna

- Ein hvers stað ar var haft eft ir 
þér að til laga að að al skipu lagi sé í 
grund vall ar at rið um göll uð. Er það 
svo?

,,Að al skipu lag sem lok ar á 
eðli lega upp bygg ingu get ur ekki 
geng ið. Til laga meiri hlut ans 
bygg ir á því að öll upp bygg ing 
í borg inni fram til árs ins 2030 
verði á þétt ing ar reit um og þar 
með er geng ið út frá því að við 
séum öll eins og öll með sömu 
ósk ir og öll á sama stað í líf inu. 
Skipu lags höf und ar vilja vænt
an lega búa á þétt ing ar reit um en 
því fer víðs fjarri að all ir borg ar
bú ar deili þeirri skoð un. Könn
un sem gerð var síð ast lið ið vor 
leiddi í ljós að ein ung is 4% borg
ar búa vilja búa á þétt ing ar reit um 
í mið borg inni. Flest ir að spurðra 
vilja búa í blönd uð um hverf um 
með lágreist um fjöl býl is hús um, 
rað hús um og ein býl is hús um og 
flest ir vilja opin svæði fyr ir börn
in að leika sér á. Verst af öllu við 
þetta að al skipu lag er að það mun 

ekki skapa tæki færi fyr ir ung ar 
fjöl skyld ur. Á und an förn um árum 
hef ur ungt barna fólk flutt úr 
Reykja vík til ná granna sveit ar fé
lag anna og auð vit að er það ekki 
af því að það sé eitt hvað mark mið 
í sjálfu sér að flytja úr borg inni. 
Höf uð borg ar svæð ið er orð ið ein 
heild og álíka mik ið mál að flytja 
á milli sveit ar fé laga og það er að 
flytja á milli hverfa í borg inni. Á 
milli ár anna 2002 og 2012 fjölg aði 
íbú um í Reykja vík um 6% en þeim 
fjölg aði um 27% í ná granna sveit
ar fé lög un um. Og þetta er unga 
fólk ið sem sést af því að fæð ing
um fjölg ar í sömu hlut föll um. 
Við þess ari þró un á að al skipu
lag að bregð ast. Mér finnst það 
vera skylda höf uð borg ar inn ar 
að tryggja bestu að stæð ur fyr ir 
ung ar fjöl skyld ur til að hefja sinn 
bú skap.“

- Snýst þetta um bygg ing ar kostn-
að?

,,Ef að þétt ing byggð ar á að 
vera eini upp bygg ing ar mát inn í 
borg inni á næstu árum eru ung
ar fjöl skyld ur dæmd ar úr leik og 
munu ein fald lega fara ann að í enn 
meira mæli. Íbúð ir á þétt ing ar
reit um eru dýr ar. Þær eru reist ar 
á lóð um sem eru dýr ar og það er 

flókn ara og tíma frekara að gera 
breyt ing ar á deiliskipu lagi inni í 
eldri byggð held ur en að skipu
leggja nýja byggð. Það þarf ekki 
ann að en að skoða fast eigna aug
lýs ing ar til þess að sjá að dýr ustu 
íbúð irn ar eru á þétt ing ar reit um í 
mið borg inni eða ná grenni henn
ar. Það gef ur auga leið að ungt fólk 
er ekki að kaupa slík ar íbúð ir.“

- Hvaða áhrif mun upp bygg ing 
vest ast í borg inni hafa á um ferð-
ar mál in?

,,Ég get ekki séð að það gangi 
að stefna allri upp bygg ingu fram 
til árs ins 2030 til vest urs án nokk
urra mót væg is að gerða í sam
göngu kerf inu. Síð asta stóra ferða
venjukönn un in sýn ir að það er 
nokk ur, en þó ekki stór kost leg ur, 
mun ur á bíl notk un eft ir hverf um 
borg ar inn ar. Til dæm is fara 58% 
íbúa á svæð inu Hag ar, Mel ar og 
Nes ferð ir sín ar á bíl um en 61% 
í Breið holti og Árbæ.  Við þetta 
bæt ist að um 15% fá far með 
öðr um í bíl þannig að um 75% 
borg ar búa nota bíla til að kom ast 
ferða sinna á hverj um degi. Auð
vit að vilj um við auka hlut al menn
ings sam gangna og mögu leika 
fólks á að fara hjólandi og gang
andi. Mesta átak í þeim efn um var 
gert á síð asta kjör tíma bili.“

- Mun skap ast sátt um Hofs valla-
göt una?

,,Já það er ekki erfitt. All ir geta 
gert mis tök og nú ver andi skipu
lag eru bara mann leg mis tök sem 
þarf að leið rétta. Þau kost uðu sitt 
en það er hrein leg ast. Held að 
það sé best að byrja bara á byrj
un inni sem fyrst. Ég, eins og flest
ir aðr ir borg ar full trú ar, sá bara 
út færsl una þeg ar hún var kom
in upp og skildi ekk ert í þessu 
frek ar enn aðr ir borg ar bú ar. Í 
skýrslu út tekt ar nefnd ar á stjórn
sýslu borg ar inn ar frá  síð asta ári 
var gagn rýnt að það ríkti óvissa 
á þessu kjör tíma bili varð andi það 
hver væri að stjórna borg inni. 
Mér sýn ist þetta lít ið dæmi um 
það. Að al at riði er að vinna fram
hald ið með íbú um enda end ur
spegl aði fund ur í Haga skóla mik
inn áhuga íbúa á því að taka þátt í 
að móta hverf ið sitt. Það er mik il
vægt að virkja þá orku,“ seg ir Júl í
us Víf ill Ingv ars son, borg ar full trúi 
Sjálf stæð is flokks ins.
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,,Að al skipu lag sem lok ar á eðli lega
upp bygg ingu get ur ekki geng ið“

JúlíusVífillIngvarsson.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Komdu og taktu þátt í léttum leik.
Þú gætir unnið ferð til Tenerife eða 
einhvern fjölmargra aukavinninga.

Allir fá ljúffenga og margrómaða súkkulaðiköku 
Tapas barsins í eftirrétt. 

Afmælistilboð
10 vinsælustu réttir Tapas barsins 590 kr./stk.

Codorníu Cava-glas  490 kr./stk.
Peroni, 330 ml  590 kr./stk.
Léttvínsglas, Campo Viejo  690 kr./stk.

Komdu í �mæli
Tapas barinn er 13 ára
og þér er boðið í veisluna 21. og 22. október

Afmælisleikurinn er hafinn

TAPAS BARINN HINN EINI SANNI Í 13 ÁR

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

- seg ir Júl í us Víf ill Ingv ars son, odd viti borg ar stjórn ar hóps Sjálf stæð is flokks ins



Íbúafundur ÍbúasamtakaVest
urbæjar var haldinn í Víkinni
Sjóminjasafni þann 18. septem
ber sl. Tilgangur fundarinsvar
að kynna fyrir íbúum athuga
semdir stjórnarinnar við tvær
deiliskipulagstillögurReykjavík
urborgar sem voru í kynningu
til25.septembersl.Annarsveg
arerþaðNýlendugötureiturog
hinsvegarVesturbyggð (Slippa
svæðið).

Á íbúa fund in um var far ið yfir 
vangalla á báð um deiliskipu lags
til lög un um og greini legt var, að 
mati Íbúa sam taka Vest ur bæj
ar, að flest ir við stadd ir deildu 
áhyggj um sam tak anna varð andi 
of mik ið bygg ing ar magn, skort 
á betri tengsl um við hverf ið og 
margt fleira. 

Ný lendu gata og 
rúss neska rétt trún að ar
kirkj an

Á fund in um var sagt frá fundi 
sem Birg ir Þ. Jó hanns son og 
Ásta Olga Magn ús dótt ir áttu með 
presti rúss nesku rétt trún að ar
kirkj unn ar og list fræð ingi hans. 
Út úr þeim fundi kom skýrt fram 
að rúss neska rét trún að ar kirkj
an hef ur metn að fyr ir því sem að 
þau eru að gera og hafa jafn framt 
vilja til að leysa mál ið á sem far
sælast an hátt. Þau sögð ust því 
mið ur ekki geta haft bygg ing una 
lægri en sem nem ur 22 metr um 
und ir kross þar sem á þeim hvíli 
sú skylda að virða hefð bund inn 
stíl og þau hlut föll sem tengj ast 
hon um. Ómögu legt að gera bíla
stæða kjall ara und ir kirkj unni 
og öll bíla stæði verði að vera í 

ná grenn inu. Þá lýstu þau því yfir 
að ef vilji væri fyr ir því færu ann
að og þeim væri út hlut uð önn
ur lóð þá myndu þau sætta sig 
við slíkt, ef borg in greiddi þeim 
fyr ir þann hönn un ar kostn að sem 
þau hafa þeg ar lagt út vegna fyr ir
hug aðr ar bygg ing ar á þess ari lóð. 
Flutn ing ur kirkj unn ar á aðra lóð 
mun að mati Íbúa sam taka Vest
ur bæj ar bjarga hlut föll um byggð
ar mynsturs hverf iss ins og koma í 

veg fyr ir skipu lags slys.
Íbúa sam tök in hafa þeg ar skor

að á Skipu lags ráð að skoða mögu
leika á því að finn ar aðra hent
ugri lóð fyr ir kirkj una og setja 
deiliskipu lag Ný lendu reits í frest 
þang að til úr þess um vanda hef ur 
ver ið ráð ið.

Vest ur bugt/Slippa svæði
Á fund in um var ákveð ið að 

safna und ir skrift um á net inu gegn 
deiliskipu lags til lög unni. Þar seg ir 
m.a.: ,,Við und ir rit uð mót mæl um 
deiliskipu lags til lögu fyr ir Vest ur
bugt (hafn ar strand lengju Vest ur
bæj ar). Við skor um á yf ir völd að 
falla frá þessu skipu lagi og und ir
búa nýja til lögu fyr ir þetta mik il
væga og við kvæma svæði borg ar
inn ar. Við kjós um frek ar byggð í 
mann leg um mæli kvarða sem ein
kenn ist af fjöl breytni og sem er 

í sátt við aðliggj andi hverfi. Við 
mynd um vilja sjá skipu lag sem 
tek ur mið af sögu og menn ing ar
verð mæt um svæð is ins og bæt ir 
líf hins al menna borg ara nær og 
fjær. Við höfn um óaft ur kræf inni 
til rauna starf semi með eins leitt 
bygg ing ar mód el og gríð ar leg an 
bygg ing armassa. Þess í stað vilj
um við sjá fjöl breytni hvað varð ar 
bygg ing ar og skap andi um hverfi í 
anda sjálf bærr ar þró un ar.“
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Deiliskipu lags til lög ur um Ný lendu götu reit inn
og Vest ur bugt:

Kvosin við Ingólfstorg, kvosin.is

Farðu á kvosin.is og 
skráðu þig á póstlistann 
hjá okkur, þá áttu kost á 
að vinna 20.000 kr. 
matarkörfu. Við munum 
draga út einn heppinn 
aðila í hverjum mánuði. 

Viltu vinna 20.000 kr. 
matarkörfu?

Vesturbugt.

Íbúa fund ur mót mæl ir
bygg inga á form um

Miðvikudagskvöldið 16.
október bjóða Kór Neskirkju
og Stúlknakór Neskirkju öll
umátónleikaþarsemíslensk
dægurtónlist verður í aðal
hlutverki. Enginn aðgangs
eyrirogallirhjartanlegavel
komnir.

Kór arn ir flytja m.a. Veg bú
ann og I think of Ang els eft ir 
KK, Heyr mína bæn eft ir Óla 
Gauk og Leið ina okk ar allra eft
ir Þor stein Ein ars son og hef
ur Stein grím ur kór stjóri út sett 
þessi lög fyr ir kór ana. Þá flytja 
kór arn ir Tvær stjörn ur eft ir 
Me g as og Bæn ein stæð ings ins 
eft ir Ómar Ragn ars son í út setn
ing um Gunn ars Gunn ars son
ar.  Fjöl mörg önn ur kunn ug leg 
lög eru á efn is skránni og mætti 
t.d. nefna Gull vagn inn og Við 
Reykja vík ur tjörn.  Fá ein er lend 
lög fá að fljóta með, m.a. Hall
elú ja eft ir Cohen. Ragn hild ur D. 
Þór halls dótt ir, sópr an og fé lagi 
í Kór Nes kirkju, mun auk þess 
flytja nokk ur dæg ur lög sem 
voru vin sæl um mið bik síð ustu 
ald ar í flutn ingi Öddu Örn ólfs, 
mömmu Ragn hild ar. Kynn ir á 
tón leik un um verð ur Sig ur þór 
Heim is son og stjórn andi er 
Stein grím ur Þór halls son.

Kvöld stund
við flutn ing 
dæg ur tón list ar

Nes kirkja 16. októ ber:



Kolaportsmessurnar eru hafn
ar að nýju eftir sumarfrí. Það
varhátíðleg stundþegarbiskup
Íslands Agnes M. Sigurðardóttir
ogsr.HjálmarJónssonþjónuðuí
KaffiPort síðasta sunnudaginn í
september.TroðfulltvarogÞor

valdur Halldórsson og Margrét
Scheving sáu um tónlistarflutn
inginn. Kolaportsmessurnar eru
ávalltsíðastasunnudag ímánuði
kl.14:00.NæstaKolaportmessaer
því27.októbernk.
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Að morgni menn ing ar næt ur söfn uð ust nokkr ir 
íbú ar úr Vest ur bæ Reykja vík ur sam an á Seg ul lóð
inni við Ný lendu götu. 

Þar var lagður grunnur að Friðargarði í Vestur
bæ. Merktur var hringur með 10 metra þvermáli.
Umhverfishringinnáaðplanta17birkitrjámtilað
myndaskjólgóðaflötþarsemíbúargetasestniður
ogáttgóðastund.Viðsemstóðumaðþessumgjörn
ingi hvetjum íbúa Vesturbæjar og aðra sem vilja
þessumgarðivelaðkomameðsemnemureinum
hjólbörumafmoldásvæðiðsvouppbyggingarstarf
garðsins geti hafist. Við viljum ekki stórkarlalega
kirkjuáþessalitlulóð.Kirkjusemmunverðatvöfallt
hærriennærliggjandihús.Áætlaðeraðhæstiturn
kirkjunnarverði21metriogþarofanákemurkross.
Við viljum garð sem allir Vesturbæingar og íbúar
Reykjavíkurgetanotið.Sýnumsamstöðuogbúum
tilfriðargarðsegirGísliÞórSigurþórsson.

FriðargarðurenekkikirkjaviðNýlendugötu

Lög regl unni í Vest ur bæ hef ur borist upp lýs ing ar 
um að tals vert sé um veggjakrot í Vest ur bæn um 
sem ekki eru til kynnt til lög reglu, má þar nefna 
t.d. nýja blóma kassa á Hofs valla götu og hús Vest
ur garðs við Hjarð ar haga auk ann ara staða. 

,,Við viljum hvetja ykkur til að tilkynna til lög
reglu í síma 112 verði þið var við aðila vera að
stundaveggjakrotogvaldaþarmeðeignaspjöllum
á eignum Reykjavíkurborgarinnar eða einkaaðila.
Nágrannagæsla snýst um athygli og afskiptasemi.
Veitumumhverfinuathygliog tilkynnumgrunsam
legar mannaferði, grunsamlega bíla og aðila sem
stundaeignarspjöll til lögreglu.Efbrýnterað lög
reglankomistraxávettvangskalhringjaísíma112
ef þið viljið koma ábendingu til lögreglunnar má
sendaþaðánetfangiðabending@lrh.iseðaskrifaá
vegginnokkaráFacebook.Lögreglanmunánæstu
vikumaukaeftirlitíVesturbænumogbeinasjónum
sínummarkvisst sérstaklegaaðveggjakroti,” segir
JóhannKarlÞórisson,aðalvarðstjóri.

Opinn fundur verður með lögreglunni næsta
mánudag,14.októbern.k.kl.16.00íHagaskóla.Far
iðverðuryfirhelstutölurumafbrotogfleiraíVest
urbænumog í framhaldinuverðaumræðuráeftir.
Tilvaliðeraðkomaoghitta lögreglustjóraogyfir
mennlöggæslumálaíVesturbænumogræðaviðþá
beintogmilliliðalaustumlöggæslumálíVesturbæ.

Lögreglanberstgegn
veggjakrotiíVesturbænum

Ungurvegfarandifærleiðsögnlögreglunnar.

Sviðiðernokkuðóhefðbundiðogólíktaltariíkirkju.

Kolaportsmessurnar
vekjaathygli

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is
SÉRFRÆÐINGAR Í RAFGEYMUM

12 volta díóðuljós og perur

12v 2,5w

Nýjar og endurbættar 12 volta led perur,
betri lýsing, eyðsla aðeins 1 - 3 wött.

12v 1,8w 

3w E273w E143w G4 3w E273w E14

12v 1,0w 12v 1,3w 

12v 1,66w12v 1,3w 12v  1,3w 12v  1,8w

1,2w G4 1w G4 1w E27 3w E14 3w G4

NÝTT
HAFRAKEX

ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

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

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

/S
ÍA

 –
 1

3
-0

4
6

7

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

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

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

- ná granna varsla snýst um at hygli og af skipta semi

Hundurinn Jarl sem á heima við Brunnstíg og
Jarlinn af Vesturbæ, Gísli Þór Sigurþórsson við
miðjuhringsins.
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Ingvi Arn ar Sig ur jóns son, 
stjórn ar mað ur í hús fé lag inu Sól
valla götu 82 hef ur svar að borg
ar ráði bréfi sem fé lag inu barst 
vegna bréfs sem hús fé lag ið 
sendi 15. ágúst sl. til borg ar ráðs. 
Ingvi Arn ar ósk ar eft ir því að 
bréf inu verði svar að með raf
ræn um hætti 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.

,,Íbúar hér geta ekki sætt sig
við svona vinnubrögð af hálfu
borgaryfirvaldasemánnokkura
skýringaeðahaldbærrarakafara
gegn vilja íbúa í nágrenniþessa
umdeildahúss,“segirIngvarArn
ar í upphafi bréfsins. ,,Við höf
umnokkrarspurningarvarðandi
bréfiðfráþérenþaðerokkarmat
aðþarséengusvaraðog í raun
farið í kringum viðfangsefnið.“
Spurningarnarerum.a.þessar:

Hefur Reykjavíkurborg látið
gerafaglegaúttektáástandihúss
ins tilaðgetametiðhvaða fram
kvæmdirþarfaðfaraíogíhvaða
forgangsröð þannig að húsið
verðieigendumþessogumhverf
inutilsóma,uppfyllikröfurMinja
safnsReykjavíkurogMinjastofn
unarÍslands?

Hvað telst vera sómasamlegt
ástand?

Hvaða samtök eru þetta og
hvað kemur til að þeim er falið
þettaverkefni?

Er gert ráð fyrir að þeir noti
húsiðtilbúsetu?

Hversumargirverðaþáíbúarn
iraðjafnaði?

Hvaða fagkunnáttuhafaþau til
aðtakastáviðþettaverkefni?

Liggur verkáætlun fyrir ?
(punktarnir sem taldir eruupp í
bréfinufráþérerenginverkáætl
un, lítur frekarúteinsogbráða
birgðaplan sem kastað er upp í
flýti)

Hver verður verkefnisstjóri
þessaraendurbóta?

Hefur Minjasafn Reykjavíkur
og/eðaMinjastofnunÍslandsverið
haftmeðíráðum?

Liggurkostnaðaráætlunfyrir?
Hefur verkefnið eitthvert upp

haf og endi  liggur verkáætlun
fyrir?

Hver er framtíðarsýn fyrir
húsið?

Verkefniðekki
kynntíbúum

Ingvi Arnar spyr síðan, síðast
enekkisíst,hversvegnavarþetta
verkefni ekki kynnt íbúum/hags
munaðilumheldurtekinsérstök
ákvörðun á fundi borgarráðs að
geraþaðekki?

,,Með þessu bréfi ítrekum við
andstöðuokkarviðþessaráðstöf
un og að húsinu verði fundinn
farsællfarvegurtilframtíðarenda

nóg komið af bráðabirgðalausn
um tengtþví. Við förum framá
að borgarráð afturkalli ráðstöf
uninaogkalliað lágmarkisaman
íbúafund með öllum hagsmuna
aðilum við Sólvallagötu, Ána
naust,HoltsgötuogFramnesveg
þannig að hægt sé að fara yfir
framtíðhússinsogsvæðisinssem
afmarkast af ofangreindum göt
um,“segir IngviArnarSigurjóns
sonílokbréfsins.

NágrannarHoltsgötu41.bsættasig
ekkiviðólíðandiyfirgangborgarráðs

OPNUNARTÍMAR
08.00–22.00 VIRKA DAGA  /  10.00–22.00 HELGAR
lyfogheilsa.is JL-húsinu

Ekki bíða lengur – komdu í heilsumælingu!

Við mælum: Blóðþrýsting
   Blóðsykur
   Blóðfitu
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Til hamingju 
Vesturbæingar!
Þeim sem eru enn ekki búnir að jafna sig eftir 
að titillinn var í höfn er bent á heilsumælingu
sem Lyf & heilsa JL-húsinu bjóða upp á.

JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur 

á Aflagranda 40

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

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

andlega og líkamlega velllíðan.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Réttindi frá 
British School 

of Yoga og 
Yoga studio.

StóraSel,Holtsgata41.b.
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Viðurkenningar vegna fegurstu
lóða fjölbýlishúsa og fyrirtækja,
fallegrarútiaðstöðuvið sumargöt
ur og endurbóta á eldri húsum í
Reykjavíkárið2013,voruveittaraf
borgarstjórafyrirnokkruviðhátíð
legaathöfníHöfða.Viðurkenning
arárið2013hljótafjórarlóðir,þrjú
hús og tvær verslanir við sumar
götur.LóðirnareruBorgartún30A
og30B,HótelNatura,Elliheimilið
GrundviðHringbrautogEngjasel
7187.Verslanir við sumargöturn
ar eru Spútnik að Laugavegi 28B
og IQ tískuvöruverslun, Bitte Kai
RandogOstabúðinaðSkólavörðu
stíg 8. Húsin eru Grettisgata 26,
Hjarðarhagi3642ogVogaland2.

Umhverfis- og skipulagsráð
Reykjavíkurveitirviðurkenningarn-
areftir tilnefningar frávinnuhópum
semísátuvegnaviðurkenningarfyr-
ir lóðir fjölbýlishúsaog fyrirtækja/
stofnana  þau Björn Ingi Edvards-
son, landslagsarkitekt og Valný
Aðalsteinsdóttir verkefnisstjóri á
Umhverfis-ogskipulagssviði;vegna
viðurkenningar fyrir endurbæt-
ur á eldri húsum Helga Maureen
Gylfadóttir, safnvörður, Minjasafni
Reykjavíkur og Margrét Þormar,
arkitekthjáskipulagsfulltrúa.

Elsta húsið sem hlýtur viður-
kenningu fyrir endurbætur var
reist árið 1904 en það yngsta árið
1971 og spanna byggingarár hús-
annaþvíbreittbil íbyggingarsögu
borgarinnar.Húsinhafanýlegaver-
iðendurnýjuðogeruhvertumsig
mjöggóðurvitnisburðurumbygg-
ingarlag og húsagerðir síns tíma.
Þau hafa því mikið varðveislu-
gildi sem hluti af menningar- og

byggingarlistasöguReykjavíkur.
HúsiðaðGrettisgötu26erbyggt

árið1904afGuðmundiBrynjólfssyni
trésmið sem er að öllum líkindum
hönnuður þess. Húsið, sem stend-
ur á horni Grettisgötu og Frakka-
stígs, var byggt sem einlyft timb-
urhúsmeðporti, risiogkjallaraog
tveimur inngönguskúrum, einum
við suðurhlið og öðrum við aust-
urgafl. Á norðvesturhorni er það
hornsneitt og undir þakskeggi og
á vindskeiðum er útskorið skraut.
Húsiðvarbyggtsemíbúðarhúsení
kjallaraþessvarupphaflegasmíða-
rúmmeðjárnfóðruðulofti.Húsiðað
Grettisgötu26ergottdæmiumþá
húsagerðsemþróaðist íReykjavík
á lokaskeiði timburhúsabyggðar í
borginni.

Húsin að Hjarðarhaga 36-42 eru
fjölbýlishús byggð árið 1956 eftir
teikninguÞórisBaldvinssonararki-
tekts. Húsin voru fyrst skráð við
Fjallhaga31-35.Hjarðarhagi36-42er

íbúðarblokk á fjórum hæðum með
svölum, risi og kjallara, byggð úr
steinsteypu,múrhúðuðutanogmeð
járnþaki. Hluti hússins, númer 42,
erþrjárhæðirmeðsvölum, risiog
kjallara.Að utanvar fjölbýlishúsið
upphaflega húðað með marmara.
Steining,þ.e.veggjahúðunþarsem
mulin steinefni eru fest í ysta lag
steinlíms eða múrs, er eitt helsta
sérkenni íslenskra, steinsteyptra
húsa frá tímabilinu1930 til1960og
mikilvægur hluti byggingarsögunn-
ar. Íslensku steinefnin sem notuð
voruísteiningunavorukvars,hrafn-
tinnaogkalsít.Kostnaðurviðstein-
ingu var talinn allmikill fyrstu árin
ogvarðþað tilþessaðStefánEin-
arssontrésmíðameistaritókaðnota
skeljamulningsemvarmunódýrara
efni en íslensku steinefnin. Var sú
aðferðnotuðámörgumhúsumen
um hana er oftast notað hugtakið
skeljunístaðsteiningar.

Grettisgata26ogHjarðarhagi36–42
verðlaunuðafReykjavíkurborg

Endurbæturáeldrihúsum:

Hjarðarhagi36–42.

Grísahnakki 
ofnbakaður 
með 
sinnepssósu
Leiðbeiningar:

Hitið ofninn í 200°C. Blandið 
saman í skál hvítlauk, rósmarín, 
salti og pipar og nógu mikilli 
olíu til að úr verði mauk. Skerið 
1 cm djúpar raufar í kjötið og 
nuddið kryddinu í þær. Setjið 
í eldfast mót og bakið í 11/2 
klst. Hitið smjörið í potti, setjið 
laukinn út í og svitið hann þar 
til hann verður mjúkur. Hellið 
hvítvíni og rjóma út í og kryddið 
með salti og pipar og örlitlum 
kjötkrafti. Sjóðið niður um 

þriðjung eða þar til sósan fer að 
þykkna nægilega vel. Smakkið 
til og bætið kryddi í eftir þörfum. 
Setjið sinnepið saman við og 
berið fram.

Hráefni:
1,5 kg grísahnakki
8 hvítlauksgeirar, saxaðir
1 msk ferskt rósmarín, saxað
1 msk sjávarsalt
1 msk nýmalaður svartur pipar
jómfrúarolía

Sósan:
1 msk smjör
1 laukur, smátt saxaður
250 ml rjómi
250 ml hvítvín
2 msk Dijon sinnep
sjávarsalt og nýmalaður pipar
kjötkraftur

Piccini Memoro, rautt - 
Ítalía
1.999 kr.
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk 
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur 
berjablámi, vanilla, eik.

Masi Modello rauðvín
1.799 kr
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra, 
mild tannín. Berjablámi, kirsuber, lyng.

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.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Á aðalfundi Íbúasamtaka
Vesturbæjar 14. ágúst sl.  var
kosin ný stjórn Íbúasamtaka
Vesturbæjar, sem voru upphaf
lega stofnuð 1977. Ágætlega
mættáfundinn,ásamtnýrriog
fráfarandi stjórn og nokkrum
stofnfélögumvoruýmsirVestur
bæingar,nýir,gamlir,íslenskir,
erlendirogreyndarallskonar!

Nýja stjórn skipa Birgir Þröst-
ur Jóhannsson, formaður; Ásta
Olga Magnúsdóttir, varaformað-
ur og ritari; Charlotte Bøving,

gjaldkeri; Ásta Kristrún Ólafs-
dóttir, meðstjórnandi; Gísli Sig-
urþórsson, meðstjórnandi og
Gunnar Haraldsson, meðstjórn-
andi.PóstfangÍbúasamtakaVest-
urbæjar er ibuasamtokvesturba-
ejar@gmail.com  Íbúasamtökin
vilja vera í góðu samstarfi við
borgaryfirvöldumhvaðeinasem
getursnertstarfsemifélagsinsog
verið hagsmunamál Vesturbæ-
inga. Vesturbæingar eru hvattir
tilaðhafasambandviðfélagið.

StjórnÍbúasamtakaVesturbæjar,stöddáVesturgötunni.

Nýjulífiblásiðí
ÍbúasamtökVesturbæjar



Fyrirliggjandi tillögur um
aðalskipulag Reykjavíkur og
deiliskipulag við gömlu höfn
ina eru andstæðar heildarbrag
oghagsmunumVesturbæjarins,
segir Kjartan Magnússon borg
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Hann gagnrýnir einnig þær
breytingarsemgerðarhafaver
ið á Hofsvallagötu og þá sýn
borgarstjórnarmeirihlutans að
þéttamegibyggðverulegaívest
urhlutaborgarinnaránþessað
bæta umferðarmannvirki að
samaskapi.Kjartansegiraðþótt
ýmislegtgottmegifinnaíþeirri
aðalskipulagstillögu, sem liggur
fyrir borgarstjórn, séu þar ein
nig fjölmargir vankantar sem
lýsi þröngsýnum viðhorfum til
nútíma borgarlífs og ekki  sé
hægtaðstyðjaaðóbreyttu.

,,Samkvæmt tillögunni á flug-
völlurinn að víkja úr Vatnsmýri
án þess að nokkur lausn hafi
fundist á því hvert flytja eigi þá
mikilvægu starfsemi sem þar er
rekin, t.d. sjúkraflug og innan-
landsflug.Þámáekkigleymaþví
aðReykjavíkurflugvöllurervinnu-
staður mörg hundruð Reykvík-
inga. Í framhaldier reiknaðmeð
mikilliuppbyggingu íbúahverfaá
núverandiflugvallarsvæðiogann-
ars staðar í vesturhluta borgar-
innareða fyriralltað30þúsund
manns,semersvipaður fjöldiog
býrnú íborginnivestanSnorra-
brautar og á Seltjarnarnesi. Það
hefurhinsvegarekkiverið sýnt
fram á það hvernig núverandi
umferðarkerfi borgarinnar geti
tekiðviðstóraukinniumferðsem
slík ofurþétting byggðar hefði í
förmeðsér.Skipulagstillaganger-

iraukþessráðfyrirþvíaðþrengt
verðiaðbílaumferðmeðýmsum
ráðum.MislæggatnamótáMiklu-
braut eru t.d. tekin af dagskrá
en sannað er að tilkoma þeirra
myndi fækka umferðarslysum,
draga úr mengun og greiða fyr-
ir umferð. Verði aðalskipulagið
samþykktogþvífylgteftir,verða
umferðarstíflur myndaðar að
óþörfuogölluumferðarskipulagi
stefntíóefni,”segirKjartan.

Málefni
,,Kemstvallagötunnar”!

- Um ferð ar skipu lag í Vest ur bæn-
um hef ur mjög ver ið til um ræðu 
og ekki hægt að ræða um það 
án þess að minn ast á Hofs valla-
göt una. Hvað finnst þér um það 
sem þar hef ur átt sér stað að 
und an förnu?

,,Hofsvallagata gegnir mikil-
væguhlutverki í umferðarskipu-
lagi Vesturbæjarins og þar gekk
umferðiníaðalatriðumvelþartil
núverandi borgarstjórnarmeiri-
hluti fór að eiga við götuna og
olli því klúðri sem allir sjá. Það
segirsínasöguaðánokkrumvik-
um hefur nýyrðið ,,Kemstvalla-
gata” fest sig í sessimeðalVest-
urbæinga.Sjálfsagtvarað leggja
hjólreiðaakreinmeðframgötunni
en það hefði mátt gera án þess
að skemma götuna og tefja fyr-
ir Vesturbæingum, sem þurfa
auðvitaðaðkomast leiðarsinnar
einsogaðrir.Versterþóaðvið
breytinguna hefur umferð leitað
fráHofsvallagötunaoginnííbúa-
hverfiðá MelunumaustanHofs-
vallagötu sem hefur varla verið
ætlunin,eðahvað?”

- En hvað er hægt að gera?
,,Það er ekkert annað að gera

enaðbreytagötunniaðmestutil
fyrra horfs og tryggja hagsmuni
hjólandi vegfarenda með því að
leggja þarna hjólarein að evr-
ópskri fyrirmynd,” segirKjartan.
,,Þaðermargtundarlegt íþessu
máli en hið undarlegasta þykir
mérþóaðhvorkiborgarstjóriné
formaður borgarráðs, sem eru
æðstu yfirmenn verklegra fram-
kvæmdahjáborginni,sáuástæðu
til að mæta á fjölmennan borg-
arafund um málið í Hagaskóla í
síðastamánuði.Undirmennborg-
arstjórabárusíðanþauskilaboð
inná fundinnaðhannbærienga
ábyrgð á málinu. Hafi einhver
velkst ívafa,varðþað ljóstmeð
þessari yfirlýsingu að JónGnarr
axlar ekki þá ábyrgð sem fylgir
starfiborgarstjóraogsinnirþaraf
leiðandiekkistarfinu.”

Umferðbeintinn
ííbúahverfi

Kjartan gagnrýnir fleiri verk
meirihlutansíumferðarmálumog
bendir áSuðurgötuþví til sönn-
unar: ,,Einstefna til suðurs, sem
tekin var upp milli Kirkjugarðs-
stígsogSkothúsvegar,hefurhaft
þær óæskilegu afleiðingar í för
meðséraðumferð,semáðurfór
norður Suðurgötu, leitar nú um
nærliggjandiíbúagötur,t.d.Tjarn-
argötu og Ljósvallagötu. Málið
varkeyrt í gegnumborgarkerfið
áfurðulegumhraðaogskiltivoru
settuppþrátt fyrir að lögreglan
féllistekkiábreytinguna.Umeins
oghálfsársskeiðvareinstefnan
þvííraunólöglegogekkigottað
segja hvernig málum hefði lyk-
tað fyrirdómstólumef alvarlegt
umferðarslyshefðiorðiðviðgöt-
unaáþessu tímabilivegnaþess-
ara röngu merkinga. Ég bókaði
gegn þessari breytingu á sínum
tímaogtaldihanamisráðna.”

Gegnhverfisbrag
Vesturbæjarins

Deiliskipulagstillaga um upp-
byggingu við Vesturbugt við
gömlu höfnina í Reykjavíkhefur
vakiðmiklaathygli íVesturbæn-
um eins og vonlegt er. Kjartan
hefurgagnrýnt tillögunaogbent
á að hún sé ekki í samræmi við
hverfisbrag Gamla Vesturbæjar-
ins. ,,Vesturbærinn er eitt elsta
hverfi landsins og eru lágreist
hús þar einkennandi auk þess
semhverfiðhefuröldumsaman
tengst fjörunni og höfninni með
beinum hætti. Umrædd tillaga

gerir ráð fyriruppbyggingusem
mun mynda vegg milli þessarar
byggðaroghafnarinnarog leiða
tilþessaðalmenningsrýmiðvið
höfnina verði í skugga stærstan
hluta dagsins. Mikið hefur verið
látiðmeðaðdeiliskipulagstillagan
byggist á vinnu Graeme Massie
arkitekta fráSkotlandi.Núhefur
komið í ljósaðþaðerekki rétt,
þeirgagnrýna tillögunaharðlega
og vilja ekki vera bendlaðir við
hana.Þettaatriðiþarfaðlagfæraí
samráðiviðíbúa.”

LeysaþarfvandaKRhvað
varðaræfingasvæði

- Fyr ir nokkrum árum lagð ir þú 
fram til lögu um að Reykja vík ur-
borg beitti sér fyr ir breyttu skipu-
lagi lóð ar inn ar Keilu granda 1 
(SÍF-reits ins) í því skyni að hún 
myndi í fram tíð inni nýt ast í þágu 
íþrótta- og æsku lýðs starfs í Vest ur-
bæn um. Þú hef ur einnig bent á að 
barna- og ung linga starf KR líði fyr ir 
skort á æf inga svæði og því myndi 
um rædd lóð koma í góð ar þarf ir.

,,Borgin hefur lengi átt lóðina
og ég hefði helst viljað að KR
fengi hana alla til afnota í þágu
barna- og unglingastarfs. Meiri-
hluti Samfylkingar og Besta
flokksinsféllstekkiáþáhugmynd
og vill fremur selja byggingar-
rétt á lóðinni en hefur fallist á
að skoðað verði hvort jafnframt
verði hægt að nýta hluta lóðar-
innarundiríþróttastarfsemi.Von-
andifinnstgóðlausnáþvímáli,”
segirKjartanMagnússonborgar-
fulltrúi.
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,,SkipulagiðfergegnhagsmunumVesturbæjarins”

KjartanMagnússon.

-segirKjartanMagnússonborgarfulltrúiSjálfstæðisflokksins

Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • endurvinnslutunnan.is

Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna 
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja 
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is
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Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

Fyrir 8 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu 
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema 
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga 
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan 
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings. 
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.
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Það veit nán ast hvert manns barn, a.m.k. í vest
ur hluta Reykja vík ur, að KRing ar urðu fyr ir sköm
mu Ís lands meist ar ar í knatt spyrnu 26. sinn, oft ar 
en nokk uð ann að fé lags lið á Ís landi. 

KR-ingarvorubúnirað tryggjasér Íslandsmeist-
aratitilinneftir leikviðValáValsvellienstuðnings-
menn hreinlega heimtuðu sigur í síðasta leiknum

semvargegnFram,ogfengu2:1sigur.
Mikilfagnaðarlætibrustuútþegarlokaflautdóm-

aransgall,ogviðbirtumhérnokkrarmyndirafþví
sem gerðist á KR-vellinum eftir leik og eins í hófi
semhaldiðvarumkvöldiðmeð báðum meistara-
flokkum félagsins í knattspyrnu, starfsmönnum,
stuðningsmönnumogvelunnurum.Þarvarglatt á
hjalla.Tilhamingju,KR-ingar!

Íslandsmeistarar2013!

StuðningsmennKRvoruaðvonumkátir.

www.fronkex.is kemur við sögu 
á hverjum degi

Eyðir vondri lykt úr loftkælingunni og miðstöðinni.

Þrífur og sótthreinsar þannig að blásturinn verður aftur ferskur.

Auðvelt að nota án þess fjarlægja frjókorna-eða loftsíuna

Kemur í veg fyrir ofnæmisviðbrögð.

Eyðir sýklum, gerlum og fúkkalykt sem koma úr loftkælingunni.

Virka efnið í brúsanum dreifist um 
loftkælinguna með viftunni í 
miðstöðinn í bílnum.

ÞÝSK 
GÆÐAVARA

Innihald: 150 ml            Vörunúmer: 4065

Eyðir sýklum, gerlum og 
fúkkalykt í miðstöðinni

Klima Fresh

www.stilling.is/LM4065

Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

www.borgarbokasafn.is  -  sími 411 6100
www.bokmenntir.is  -  www.literature.is 
www.bokvit.tumblr.com  -  www.artotek.is 

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
Sími 411 6100
borgarbokasafn@borgarbokasafn.is
Afgreiðslutími: 
Mánudaga - fimmtudaga 10-19
Föstudaga 11-18
Laugardaga 13-17  

Girnileg ljóð 
og gómsæt súpa

Á fimmtudögum í 
hádeginu verður boðið 
upp á ljóðadagskrá og 
súpu í aðalsafni.  
Umsjón með dagskránni 
hefur Jakob S. Jónsson. 
Salsasúpa og sveppasúpa 
frá Kryddlegnum hjörtum 
ásamt heimabökuðu byggbrauði með hummus og 
hvítlaukssmjöri og kaffi á eftir. Kr. 1.290. 
Aðalsafn, Tryggvagötu 15, kl. 12-13 
alla fimmtudaga frá 3. október til 7. nóvember

Skál af ljóðum

Ljóðakort Reykjavíkur

Ljóð og sögur 
kortlagðar

Hefur verið ort ljóð um þína götu?
Borgarbóksafn safnar ljóðum um hverfi, 
staði, götur og viðburði í Reykjavík til að 
setja á nýja Ljóðakortið. 

Borgarbókasafn leggur landið undir sig 
á kortinu sem sýnir sögusvið eða 
áhrifastaði skáldsagna af ýmsu tagi. 

Íslandskort 
bókmenntanna

Kortin má nálgast á www.borgarbokasafn.is 

BrynjarBjörnGunnarsson, umvafinn fjölskyldunni
eftiraðleiklauk.

Venjaneraðvelja,,Viðbjóð”sumarsinsálokahóf
inu sem felst að einhverju leiti í lakri knatttækni.
Viðbjóðurinner skrýddur sérstökumgulum jakka,
enhannhlautTorfiKarlÓlafssonsemstendurhér
milliGrétarsSigfinnsogBjarna

Viðerumbestir!

MarkaskorararKRísigurleiknumgegnFram,Gary
MartinogEmilAtlason.

KRútvarpsmennirnir Höskuldur Höskuldsson
útvarpsstjóri,BogiÁgústssonogÞrösturEmilsson.



K R - i n g a r  t i l  h a m i n g j u  m e ð
Í s l a n d s m e i s t a r a t i t i l i n n  2 0 1 3

Ljósmyndastofa 
Erlings 

erling.is 
Sími 552-0624

C 0 - M 100 - Y 100 - K 0

PANTONE 485

R 213 - G 43 - B 30 

C 24 - M 85 - Y 100 - K 78

PANTONE 469

R 96 - G 53 - B 29

SVART HVÍTT

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

SVART HVÍTT

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

NESSKIP

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Sím i 5 6 1  4 1 1 0

Fiskislóð 30

Sérverk ehf
Akralind 6 

sími: 564 5795

Bæjarins 
beztu 
pylsur
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Miklar byggingaframkvæmdir
eruádöfinnieðaþegarhafnará
vesturhluta höfuðborgarsvæðis
inseinkum ívesturhlutaVestur
bæjarReykjavíkurogáSeltjarn
arnesi. Má þar nefna stórfram
kvæmdirsemeruhefjastáhinni
svonefnduLýsislóðvestanviðJL
húsiðinnatíðarogframkvæmdir
sem eru þegar hafnar við Mýr
argötu ofan Vesturhafnarinnar
í Reykjavík. Á Seltjarnarnesi er
byggingaframkvæmdir hafnar
á Hrólfsskálamelþar sem fram
kvæmdirogeinnigíLambastaða
hverfinuáSeltjarnarnesi.Hérer
um miklar breytingar að ræða
þvílítiðhefurveriðbyggiíVest
urbænumogáNesinuumnokk
urtekið.

Ólafur Finnbogason hjá fast
eignasölunni Mikluborg sagði í
spjalli við Vesturbæjarblaðið að
miklar breytingar væru að eiga
sér stað í byggingaframkvæmd
um vestast á höfuðborgarsvæð
inu eftir nokkra stöðnun á und
anförnumárum.Taliðberst fyrst
að Vesturbænum í Reykjavík. „Á
því svæði er nú stefnt að mikilli
uppbyggingu. Nú eru að fara af
stað framkvæmdiráLýsisreitnum
svokallaðavestanviðJLhúsiðþar
semLýsivaráárumáðurþarsem
áformaðeraðbyggja142 íbúðir.
Þessaríbúðirhafanúþegarvakið
mikinn áhuga þótt framkvæmdir
séuvarthafnarsemsýnirhversu
mikil þörfin fyrir nýtt húsnæði
er á þessum slóðum. Íbúðirnar
við Boðagranda eru líklega síð
ustu íbúðirnar sembyggðarvoru

í Vesturbænum fyrir utan Þorra
götunaenþarerueingöngu íbúð
ir fyrir eldri borgara. Einnig má
nefnaaðveriðaðbyggja66íbúða
húsviðMýrargötunasemermjög
eftirsóknarverður staður. Líklega
verðursvoráðistíbyggingarfram
kvæmdiráSÍF reitnum,viðKeilu
granda, innan tíðar sem og fleiri
íbúðirá svæðinu ínágrenniMýr
argötu.

Líka byggt á 
Sel tjarn ar nesi

ÁSeltjarnarnesiogívesturhluta
gamlaVesturbæjarins íReykjavík.
„Á Nesinu erum við að tala um
Hrólfsskálamel10til18.Þarerver
iðaðbyggja30 íbúðirmeðgóðri
lofthæð og eru íbúðir frá 90 fer
metrumoguppúrgetumviðsagt.
Þettaverðavandaðareignirágóð
umstaðáNesinuogafþessum30
íbúðumeruá fjórarþegarseldar.
Sunnar á Seltjarnarnesi eða við
Skerjabrautina er verið að hefja
byggingu23 íbúða í fjölbýli.Þetta
eru fjölskylduvænni íbúðirogeru
ánbílakjallaraoggefayngra fólki
betri möguleika til íbúðakaupa.
Íbúðirafþessaristærðhefurvant
að á Seltjarnarnesi og skortur á
heppilegu húsnæði  fyrir yngra
fólkogfólkmeðbörnhefurorðið
tilþessaðþaðhefurleitaðannað.
Enánæstaárierbúistviðstærsta
árgangi í1.bekkMýrarhúsaskóla í
10ársvobörnumáNesinueraft
urfariðaðfjölga,einsogeinniger
aðgerast íVesturbænum,einsog
Grandaskóla.“

Lít ið byggt á liðn um árum
Ólafurbendiráaðlítiðhafiver

ið byggt af nýju húsnæði í Vest
urbænumogáSeltjarnarnesiþað
semaferþessariöld fyrrennú.
„Eiðismýrin var byggð á tíunda
áratugnum en síðan hefur ríkt
ákveðinstöðnum íbyggingafram
kvæmdumogekkert fjölbýliverið

byggt utan ÍAV blokkin á Hrólfs
skálamel2 til 8þarsemhægðiá
framkvæmdumárið2008ennúer
búiðíöllumíbúðumnemafjórum
íþvíhúsi.Einnigerskipulögðlóð
númer1til7áHrólfsskálamelnum
semmunrísaánæstuárum.Þess
arframkvæmdirgætuskilaðháttí
100nýjumíbúðumáSeltjarnarnesi

ánæstufjórumtilfimmárum.Svo
eiga Seltirningar byggingasvæði
viðBygggarðasemlengihefurver
iðíumræðunni.Þarerumtalsvert
rýmieneftiraðganga fráýmsum
undirbúningiáðurenhægtverður
aðhefjasthanda.Þómágeraráð
fyriraðþettasvæðikomitilbygg
ingainnan10ára.“

Miklar byggingaframkvæmdir í Vesturbæ 
og á Seltjarnarnesi

Áformaðeraðbyggja142íbúðiráLýsisreitnum,þannigmunuþærlítaút.Séðtilvesturs.

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



Nú er komið haust og nýr
árgangur mætir fyrsta skiptið í
skólann.Starfiðífrístundaheim
ilum hverfisins hefst aftur á
sama tíma og skólinn og þang
að fara flestir 1.4. bekkingar
eftir að skóladeginum lýkur. Í
Skýjaborgum, frístundaheimil
inu íVesturbæjarskóla, er lögð
sérstökáherslaáaðbörnin séu
íbarnvænu umhverfi og fái að
veraþarásínumforsendum.

Þarríkirbarnalýðræðiogbörn
in hafa mikið um það að segja
hvaðgerter í starfinu.Starfsfólk
tekurviðhugmyndumbarnanna
ogaðstoðarviðaðkomaþeim í
framkvæmdogþannigveljabörn
insérdagfrádegihvaðþauvilja
fást við. Börnin hafa oft frum
kvæðiaðþvíaðstofnaklúbbaog
komaá fótsínueigintómstunda
starfi með aðstoð starfsfólksins
og það hefur haft í för með sér
allskynsskemmtun fyrirbörnin.
Fjölmargir skemmtilegir klúbbar
hafasprottiðuppúrþessusam
starfi.

Ásíðastaárivar rokkklúbbur
innmjögvinsæll,þarsembörnin
hlustuðu á rokklög með starfs

mönnumogbjuggu til eigið tón
listarmyndband og Star wars
klúbburinn slóeftriminnanlega í
gegn.Fyrstog fremsterþó lögð
áherslaáaðöllumlíðivelíSkýja
borgum og að allir séu öruggir
þar í sínu umhverfi að fást við

sínáhugamál.Meðsamvinnuog
náungakærleikerhægtaðskapa
umhverfiþarsemallirgetafundið
eitthvaðviðsitthæfiogþarsem
öllumlíðurvel.
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Viltubreytamataræðioglíð
an? Já, það vilja margir og á
vegum Neskirkju var efnt til
haustföstu í byrjun október.
Fullbókuðvar, langurbiðlisti.
Því verður efnt til annarr
arhaustföstu.Þótt fastað séá
kjöt, fisk, sneytthjáofnæmis
vökumogekkineyttkaffieða
áfengisáföstutímanumerfæð
ið ríkulegt,grænmeti, ávextir,
glútenlaust heilkorn, baunir
oghnetur.

Enginnverðursvangurenall
ir breytast. Matur hefur mikil
áhrif á líðanogheilbrigði–og
sömuleiðis skiptir miklu máli
hvernigfólkstuðlaraðandlegri
endurnýjun.

MargrétLeifsdóttir,heilsum
arkþjálfiIINogarkitekt,oghjón
in Elín Sigrún Jónsdóttir, lög
fræðingur og ACC markþjálfi,

ogdr.SigurðurÁrniÞórðarson,
Neskirkjuprestur, halda þetta
námskeiðísafnaðarheimiliNes
kirkju um mat, heilsurækt og
föstu. Námskeiðsfundir verða
þrír; kvöldverðarboð og mat
reiðslukynning, upphafs og
lokafundur. Fyrsta samveran
verður sunnudaginn 27. októ
berkl.18:3021:30.Hinarsam
verurnarverðasunnudaginn3.
nóvember og miðvikudaginn
13.nóvember. Fastanhefst 4.
nóvemberog lýkur13.nóvem
ber. Föstufólkið fær ríkulegan
stuðning en kostnaði er stillt
í hóf. Fjöldi þátttakenda verð
ur takmarkaður og því vissara
að senda þátttökutilkynningu
til s@neskirkja.is í síðasta lagi
fyrir föstudaginn 25. októ
ber nk. Neskirkja styrkir fólk
tilheilbrigði.

Haust fasta í Nes kirkjuHaust starf ið haf ið að fullu í Skýja borg um

ÁherslaerlögðáaðöllumlíðiveláSkýjaborgumogbörninfinniað
þauséuvelkomin.

Samkvæmthinunýjafjárlaga
frumvarpierekkigert ráð fyrir
fjárframlögumtilHússíslenskra
fræða sem rísa átti við hlið
LandsbókasafnsinsáMelunum,
endaengirfjármunirtilítómum
ríkiskassanum. Grunnurinn að
byggingunni var tekinn fyrr á
þessuáriogvonlegtaðmargir
velti fyrirsérhvaðeigiaðgera
við hann. Mig langar að velta
upp þeirri hugmynd að þarna
verðikomiðfyrirnýjumæfinga
völlum fyrir Knattspyrnufélag
Reykjavíkur,enaðstöðuleysier
mjögfariðaðhrjáhiðfornfræga
íþróttafélag Vesturbæinga.
Völlur á þessum slóðum gæti
gagnaststúdentumádaginnog
jafnvelnýstMenntaskólanum í
Reykjavík og Kvennaskólanum

við íþrótta
kennslu.

Jarðvegs
framkvæmd
irnar á lóð
inni  þur fa
því ekki að
komaaðsök
og svæðið
gæti  gagn
ast æskulýð
Vesturbæjar
Reykjavíkur
á komandi
árum og vel
færi á því að æfingasvæði á
þessumslóðumbærinafnMela
vallarinsgamla.

Björn Jón Bragason
sagn fræð ing ur

Nýr Mela völl ur

BjörnJón
Bragason.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og öllum helstu stórmörkuðum.

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

  

- sem gefur hreysti, orku og einbeitingu
Hrein lífræn næring 12

ÁRA
VELGENGNI Á  ÍSLANDI

er stoltur styrktaraðili Íslandsmeistara karla í knattspyrnu 2013
he i l subúð Græn heilsa - Ægisíða 121 - Sími: 551 1717

Nemendur í Hagaskóla tóku
nýlega þátt í norræna skóla
hlaupinu.

Markmiðiðmeðhlaupinuerað
hvetjanemendur tilþessaðæfa
hlaupogaukameðþvíútiveruog
hreyfingu og að kynna og skýra
nauðsynþessaðhreyfasig,reyna
álíkamasinnogstuðlaþannigað
betriheilsuogvellíðan.

Nem end ur Haga skóla í nor ræna skóla hlaup inu

Stærstihluti
nemendannaþokast
eftirLynghaganum.
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Gular  
melónur

139
kr/kG

áður  278 kr kG

50 % afsláttur

Mjódd | Grandi l Salavegur l Hverafold l Grandi  |
 Akureyri Höfn |Grindavík l Reykjanesbær l Borgarnes l 
Egilsstaðir l Selfoss 

Bæta þurfti við stól um og 
marg ir stóðu á kynn ing ar fundi 
um upp bygg ing ar á form fyr ir
tækja, rík is og Reykja vík ur borg
ar sem hald inn var í Ráð húsi 
Reykja vík ur með borg ar stjóra 
og for mönn um borg ar ráðs og 
um hverf is og skipu lags ráðs. 

Sýning um uppbyggingu í
Reykjavík var opnuð í tengslum
við fundinn og hangir hún uppi
til 7. október nk. Í kynningum á
fundinumvareinkumvarpaðljósi
á þau uppbyggingaráform sem
lengst eru komin. Dagur B. Egg
ertsson, formaður borgarráðs,
upplýsti meðal annars í sinni
kynninguaðgengiðhefðiveriðfrá
greiðslum fyrir lóðasölu íAustur
höfn–Hörpureit fyrir1,8milljarð
króna.Þarerumaðræðaviðskipti
milliAuroInvestmentogSitusar.
Geramáráðfyriraðframkvæmdir
við fyrirhugaða hótelbyggingu á
lóðinnigetihafist ummittnæsta
árogmögulegriopnunnýshótels
ummittár2016.Dagur fóreinnig
yfir önnur þekkt áform um hótel
og gististaði og dró saman að í
pípunumeruháttíellefuhundruð
gistiherbergi,semernálægtþeirri
þörfsemtalinervera.

Dagur dró einnig saman áætl
anir um íbúðarhúsnæði. Hann
sagði ánægjulegt að það stefndi

í aðmættyrðiþeirriþörfsemer
fyrir íbúðireníárogáþvínæsta
erbúistviðaðum900nýjaríbúðir
verði teknar ínotkun. Reykjavík
urborg legðiáhersluágóðasam
vinnu um öflug uppbyggingará
form. Hann fór í kynningu sinni
yfir fyrirliggjandiupplýsingarum
íbúðarhúsnæði en framkvæmdir
eruýmisthafnareðaaðhefjastá
fjölmörgum stöðum, auk margra
verkefnasemeru ídeiliskipulags

ferli.
Pá l l  H ja l ta son for maður

umhverfis og skipulagsráðs fór
yfiráhersluríaðalskipulagiogþað
ferli sem í gangier.Mikilvægter
fyriruppbygginguaðhafavíðtæka
sátt um aðalskipulag.  Hrólfur
Jónssonsagði fráhinninýjuskrif
stofueignaogatvinnuþróunar,en
húnhefurstaðiðaðupplýsingaöfl
unoguppsetningusýningarinnar
semnúhangiruppíRáðhúsinu.

Mikilláhugifyriruppbyggingar
áformumborgarstjórnar

Björn Blöndal aðstoðarmaður borgarstjóra og Páll Hjalta son 
for mað ur um hverf is- og skipu lags ráðs

Um 500 starfs menn leik skóla, 
grunn skóla og frí stunda mið
stöðv ar í Vest ur bæ voru á starfs
degi 30. sept em ber sl. und ir yf ir
skrift inni Vest ur bæj ar flétt an en 
þetta er í ann að sinn sem starfs
dag ur inn er sam eig in leg ur. 

Fyrir hádegi unnu starfsmenn
að ýmsum verkefnum á starf
stöðvum sínum, en eftir hádegi
hittust allir í Íþróttahúsi Haga
skólaoghlýdduá fróðlegerindi.
Þar fjallaði Ingibjörg Jóhanns
dóttir skólastjóri Myndlistaskól
ans í Reykjavík um leiðir til að

eflaskapandiskólaog frístunda
starfogÓlafurPáll Jónsson lekt
or við HÍ hélt erindi sem hann
kallaðiLýðræði;Einmittþaðsem
ég hef alltaf verið að gera. Dag
skráin var að sönnu áhugaverð
ogvirtisthöfða tilallraendavar
almennánægjameðstarfsdaginn
ogþennansameiginleganfagvett
vangallrastarfsstöðvaSFSíVest
urbænum. Ýmsir dagskrárliðir
vöktu mikla kátínu, eins og t.d.
indíánasagan, sem krafðist þátt
tökuallra.

Fylgst af at hygli með dag skránni.

Vesturbæjarfléttan
tókstfrábærlega

Reykjavíkurborg  ı Þjónustuver 411 1111 ı www.reykjavik.is
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Garðeigendur eru hvattir til að klippa trjágróður sem vex 
út fyrir lóðarmörk, yfir gangstéttir og stíga. 

Höfum í huga:
Umferðarmerki séu sýnileg,
gróður byrgi ekki götulýsingu,
gangandi og hjólandi eigi greiða leið um stíga 
og þar sem vélsópar og snjóruðningstæki fara um 
má gróður yfir stígum ekki vera lægri en 2,8 metrar.

Tökum höndum saman – og hugsum út fyrir garðinn, 
klippum trén svo að leiðin sé greið allt árið!

Er leiðin
     greið? 
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Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun íbúðanna 

á Hrólfsskálamel. Þú finnur það allt frá því að þú 

leggur bílnum í rúmgott bílastæði í björtum og 

hlýjum bílakjallara og þar til þú sest með 

ka�bollann á rúmgóðum svölum. 

Íbúðunum verður best lýst sem einbýli í �ölbýli. 

Fáar, vel skipulagaðar íbúðir í hverjum stigagangi 

og fáir um hverja lyftu. Að innan skarta íbúðirnar 

mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum. Útsýnið er 

einstakt, yfir Reykjanesið um suðurgluggana og 

Faxaflóann með �allgörðum sínum til norðurs. 

Öll þjónusta og verslun er í göngufæri og eitt 

fegursta útivistarsvæði landsins innan seilingar.

Grótta er einstakur staður og ómetanlegt að í 

jaðri borgarinnar sé hægt að njóta slíkrar 

náttúrufegurðar og kyrrðar. Gönguferðir, hlaup 

eða hjólatúrar með viðkomu við Gróttu og jafnvel 

sjósundi eru nærandi fyrir líkama og sál. 

Í göngu�arlægð frá Hrólfsskálamel er Sundlaug 

Seltjarnarness og líkamsræktarstöð World Class. 

Þar er hægt að taka vel á því eða láta þreytuna 

líða úr sér í góðum félagsskap. 

Í næsta nágrenni eru matvöruverslanir, vínbúð, 

bókasafn, heilsugæsla og grunn- og leikskólar. 

Miðbær Reykjavíkur er aðeins í nokkurra 

mínútna aksturs�arlægð. 

Yst á Seltjarnarnesi er einn fegursti golfvöllur 

landsins þótt víðar væri leitað. Aðstaða og 

umhverfi er til fyrirmyndar og ekki skemmir fyrir 

að golfvöllurinn er fimm mínútna bíltúr frá 

Hrólfskálamel. Svona á lífið að vera.

Svona á lífið að vera

569 7000MIKLABORG

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
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Öll vit um við að veit inga stað
ir eru mis vel sótt ir, nýir birt ast 
og aðr ir hverfa af sjón ar svið inu. 
Svo eru aðr ir sem lifa við góð an 
orð stír svo árum og ára tug um 
skipt ir. Það er ekki að ástæðu
lausu að Tapasbar inn held ur 
nú uppá 13 ára af mæli sitt um 
þess ar mund ir. Tapasbar inn er 
einn vin sæl asti veit inga stað ur 
borg ar inn ar. Þar kem ur margt 
til. Nota legt and rúms loft, frá bær 
mat ur, verði stillt í hóf og frá bær 
þjón usta.

Sjálf af mæl is veisl an er hald inn 
21. og 22. októ ber, með sér stök
um til boðs verð um þar sem 10 vin
sæl ustu tapas rétt irn ir eru að eins 
á kr. 590. hver rétt ur, Spænskt 
Cava glas á 490 kr., Per oni bjór
inn á kr. 590. og létt víns glas
ið á kr. 690.  Svo fá all ir sneið af 
hinni margróm uðu og ljúf fengu 
súkkulaði tertu Tapas í eft ir rétt.

Í fyrra á 12 ára af mæl inu komu 
um 2000 gest ir á með an há tíð in 
stóð. Að vanda held ur Tapasbar
inn uppá af mæl ið á veg leg an hátt 

með frá bæru happ drætti fyr ir alla 
þá sem koma í heim sókn fram að 
og yfir af mæl is dag ana. Til að taka 
þátt í happ drætt inu er nóg að líta 
við og fylla út happ drætt is miða á 
staðn um. Ekki er nauð syn legt að 
fá sér að borða. 

Vinn ing arn ir eru sér stak lega 
veg leg ir eins og síð ustu ár. Fyrsti 
vinn ing ur er Drauma ferð í eina 
viku fyr ir tvo til Teneriefe þar sem 
allt er inni falið. Verð mæti ferð
ar inn ar er um 400.000. krón ur. 
Ann ar vinn ing ur er 1 stk. IPad2 
og síð an fjöldi góðra og skemmti
legra vinn inga svo sem nám skeið 
í salsadöns um, út að borða og 
nokkr ir heil ir kass ar af eð alvín um. 

Það má eng inn láta 13 ára 
af mæli Tapasbars ins fram hjá sér 
fara. Bara mæta. Fylla út happ
drætt is miða og hver veit nema 
heppn in sé á næsta leiti?

Við ósk um Tapas til ham ingju 
með 13 ára af mæl ið og hvetj um 
les end ur til að heim sækja Tapas
bar inn og taka þátt í há tíð inni 
sem stend ur til 22. októ ber.

Og þér er boð ið í veislu
Bento Costa Guerreiro (í miðju) ásamt frábæru starfsfólki sínu heldur 
hátíðlegt 13 ára afmæli Tapas-barsins núna í október.

Tapas-barinn13ára:

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Við óskum KR-ingum til hamingju með  

Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu karla 

árið 2013. Landsbankinn kappkostar að styðja 

við bakið á íslensku íþróttalífi og er stoltur 

bakhjarl knattspyrnudeildar KR.

Til hamingju KR-ingar

Borg ar stjórn Reykja vík ur sam
þykkti að gerð ar á ætl un geng kyn
bundnu of beldi og of beldi gegn 
börn um 19. júní 2012.  Mið uðu 
að gerð irn ar við leið ir sem borg in 
ræð ur yfir til að fyr ir byggja of beldi 
í um hverf inu.  Mark mið ið er að 
auka þekk ingu og vit und starfs
manna og ein stak linga í hverf inu 
á of beldi og af leið ing um þess á 
ein stak ling inn. Einnig er mark
mið ið að hvetja til að gerða til að 
grípa inn í, fræða og fyr ir byggja að 
ein stak ling ar lendi í að stöðu sem 
ger end ur eða þolend ur of beld is.  
Horft er til ólíkra birt inga mynda 
of beld is; lík am legs, and legs og/ 
eða kyn ferð is legs. Í of beldi felst 
at höfn sem leið ir til eða er lík legt 
til að leiða til skaða á þroska barns 
og til lík am legs og /eða and legri 
líð an hjá barni eða full orn um.

Í vet ur ætl ar Þjón ustu mið
stöð Vest ur bæj ar, Vest ur garð ur, 
að efna til um ræðna um of beldi 

í dag legu lífi. Mark mið ið er að 
auka vit und inn an hverf is um 
ýms ar mynd ir of beld is í sam fé lag
inu, ein kenn um þess og af leið ing
um, og hvað við sem starfs menn 
eða íbú ar í hverfi get um gert til 
að stemma stigu við því.  Með 
þess ari að gerð ar á ætl un í Vest ur
bæ er ætl un in að auka þekk ing og 
reynsla af of beldi og af leið ing um 
þess sem von andi mun fæða af sér 
enn mark viss ari for varn ir og betri 
þjón ustu við brota þola. Reglu lega 
erum við minnt á til vist of beld is í 
fjöl miðl um. Oft teng ist það hegð
un fólks sem er ölv að eða und ir 
áhrif um vímu efna. Sjaldn ar er fjall
að um hvern ig kúg un, þving un og 
harð ræði get ur við geng ist í dag
legu lífi okk ar,   í starfi og einka lífi, 
á heim ili og vinnu stað, í skól um, 
öld urn ar og sjúkra stofn un um.

Með dag skránni vill Vest ur garð
ur efla um ræðu og vit und um þau 
mörk í sam skipt um fólks í einka lífi 
og starfi sem eru milli af skipta leys
is og um burða lynd is; ábyrgð ar og 
með virkni; ög un ar og harð ræð is; 
þjálf un ar og þving un ar. Efnt er til 
vit und ar vakn ing ar í þeirri vissu að 
opin um fjöll un og al menn þekk ing 

sé besta leið in til að efla já kvæð 
sam skipti, ár ang urs ríkt upp eldi 
og ábyrga starfs hætti. Fyr ir byggj
andi að gerð ir gegn of beldi geta 
beinst að börn um og ung menn
um, að full orðn um, að mögu leg um 
ger end um og /eða að sam fé lag inu 
í heild sinni.  Í Vest ur bæ verð ur 
dag skrá in þrí þætt  helguð börn
um, full orðnu fólki og öldruð um   
og verð ur hverj um þætti gerð skil í 
fyr ir lestr um og um ræð um:

• 10. októ ber kl. 13 – 16. 
   Dag skrá tengd börn um og 
   ör yggi barna
• 7. nóv em ber kl. 13 – 16.
   Dag skrá tengd heim il is of beldi
• 23. jan ú ar kl. 13 – 16.
   Dag skrá tengd öldruð um 
Í lok in verð ur efnt til mál þings 

um for varn ir gegn of beldi.  Mark
hóp ur dag skrár inn ar er starfs fólk 
fé laga, stofn ana og hags muna sam
taka sem starfa í fé lags, vel ferð ar 
og heil brigð is þjón ustu í Vest ur bæ.  
Dag skrá in fer fram í Vest ur garði 
þar sem einnig er hægt að fá frek
ari upp lýs ing ar í síma 4111700. 
Sjá einnig heima síðu Vest ur garðs: 
http://www.reykja vik.is/desktop
default.aspx/tabid1461

Í DAGS INS ÖNN
- birt ing ar mynd ir of beld is

í dag legu starfi og um hverfi

HalldórKristjánJúlíusson.
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gramm
af f itu
220 kcal*2,1 

Kalkúnabringa

Þinn
bátur
þín
heilsa

*Miðað við staðlaða 6“ báta í heilhveitibrauði, með fersku grænmeti án sósu og osts.
© 2013 Doctor’s Associates Inc.SUBWAY® er skráð vörumerki af Doctor’s Associates Inc.
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Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Í sept em ber fóru fimm börn af leik skól an um Sæ borg 
í Þjóð minja safn ið en þau höfðu í fyrra rann sak að beina
grind ur eft ir heim sókn í safn ið. Í fram haldi unnu þau 
sam an lista verk af beina grind í gröf. Til gang ur ferð ar
inn ar var að gefa safn inu lista verk ið sem kall ast Kona.

 Börn in sögðu ým is legt þeg ar lista verk ið var af hent og 
sagði Þór dís Svava: ,,Gjörðu svo vel. Þú mátt eiga beina
grind ina, elsku besta Þjóð minja safn.“ Starfs fólk Þjóð
minja safn ins gaf svo leik skól an um sam stæðu spil með 
mynd um af safn inu. Ætl un in er að lista verk ið Kona verði í 
fyrstu í and dyri safn ins en fari síð ar á svæð ið sem er sér
stak lega ætl að börn um.

Sæborg20ára
Leik skól inn Sæ borg hélt upp á tví tugs af mæli sitt 27. 

sept em ber sl. Af því til efni var boð ið til veislu þar sem 
börn in sungu og einnig var frum flutt ljóð um leik skól ann 
á þess um tíma mót um. Þá var boð ið upp á mynd lista sýn

ingu í skól an um 
fyr ir gesti og 
gang andi. 

A f  m æ l  i s 
dag ur inn var 
einnig út gáfu
dag ur nýrr ar 
námskrár leik
skól ans og til
efn ið var jafn
framt nýtt til að 
skipta út merki 
skól ans, úr sala möndru í  sporð há karl. Úti skart aði svo 
lista verk ið hringekj an sínu feg ursta með sporð há karl inn 
á flugi. Skemmti legt þró un ar verk efni hef ur ver ið í gangi 
í Sæ borg í sam starfi við Daða Guð björns son mynd list
ar mann. Á af mæl inu var gef in út skýrslu um þró un ar
verk efn ið und ir fyr ir sögn inni; Mað ur mál ar bara eins og 
manni sýn ist.

GáfuÞjóðminjasafninubeinagrind

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.

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  8 - 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... 

SAMFLOT í Sundlaug Seltjarnarness alla mánudaga kl. 20.00

NÝ SENDING AF JÓGAVÖRUM!

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
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www.kr.is

KR-SíÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Skíða deild KR stend ur fyr
ir metn að ar fullu æf inga og 
fé lags starfi á næst unni fyr ir 
börn og ung linga. Deild in held
ur úti æf ing um á skíða svæð um 
höf uð borg ar svæð is ins í sam
starfi við skíða deild Breiða
bliks. 

Æft er í fjór um ald urs flokk
um, 4 – 5 sinn um i miðri viku 

og um helg ar. Flokk arn ir eru 8 
ára og yngri; 9 – 12 ára; 13 – 15 
ára og 16 ára og eldri. Öll um er 
frjálst að mæta og prófa, það 
kost ar ekk ert! All ar upp lýs ing ar 
er að finna á heima síðu deild
ar inn ar, www.kr.is/ski di eða 
hjá for manni skíða deild ar KR, 
Önnu Lauf eyju Sig urð ar dótt ur., 
annals@sim net.is 

Starfsemiskíðadeildar
KRaðhefjast

Meist ara flokk ur KR í hand
bolta karla lék fyr ir nokkru sinn 
fyrsta leik í hand bolta, eða síð an 
leik tíma bil ið 19961997. 

Leik ið var gegn Stjörn unni í 
KRheim il inu, en gest irn ir unnu 

leik inn 23:17. Síð an vara leik ið í 
Laug ar dals höll inni gegn Þrótti, 
og þann leik vann KR 29:23. Það 
er fagn að ar efni að aft ur skuli vera 
leik inn hand bolti í meist ara flokki 
í KRtreyj unni.

Sigurogtapítveimurfyrstu
leikjumKRímeistaraflokki

KR-liðiðfyrirfyrstaleikinnímeistaraflokkikarlaí16ár.

Það var fjöl menni í KRheim
il inu um síð ustu helgi þeg ar 
yngstu ald urs hóp arn ir í körfu
bolta kepptu, og voru þar kom in 
lið víðs veg ar að af suð vest ur
horn inu og frá körfu bolta bæj
un um á Suð ur nesj um, Grinda vík 
og Reykja nes bæ. 

Einnig voru mætt ir til leik 
fram tíð ar leik menn í kröfu bolta 
frá Hvera gerði og Þor láks höfn, 
og jafn vel víð ar. Þarna réði leik
gleði fyrst og fremst ríkj um, og 
ekki ver ið að dæma á hluti sem 
enn eru að lær ast, eins og of 
mörg skref, tví grip og fleira. Það 
kem ur allt með auk inni æf ingu og 
leik þjálf un.

Orkumótiðíkörfubolta:

Al menn ar sun dæf ing ar hjá 
sund deild KR hófust fyrstu vik
una í sept em ber. Æf ing ar munu 
fara fram í 15 æf inga hóp um 
með tæp lega 200 sund mönn
um, 7 ára og eldri. Jón Odd ur 
Sig urðs son er yf ir þjálf ari deild
ar inn ar, hon um til að stoð ar eru 
6 reynslu mikl ir þjálf ar ar. 

Sund deild in  verð ur með 
æf ing ar í  Vest ur bæj ar laug, 
Laug ar dals laug, Neslaug inni, 
Sund höll inni við Bar óns stig og 
Aust ur bæj ar skóla næsta vet ur. 
Öll um er vel kom ið að koma og 
prófa ókeyp is æf ing ar í 2 vik ur. 
Auk sun dæf inga býðst þeim sem 
vilja að taka þátt í sund mót um. 
Sund skóli KR sem starf rækt ur 
hef ur ver ið í 15 ár er fyr ir 4 6 
ára börn. Skól inn hófst 10. sept
em ber. Í boði eru 12 og vikna 
nám skeið í Sund höll inni og Aust
ur bæj ar skóla þar sem for eldr
um er vel kom ið að fylgj ast með 
kennsl unni. Skrið sundsnámske
ið fyr ir full orðna verða einnig 

í boði í vet ur. Upp lýs ing ar um 
æf inga hópa má finna á www.

kr.is/sund. Skrán ing fer fram hjá 
sund@kr.is

Nýttsundáraðhefjast

KR-ingaráAMÍáAkureyri.

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

Yngstualdursflokkarnirkepptu
umsíðustuhelgiíKR-heimilinu Íslandsmótiðíhandbolta,1.deild:

Magn ús K. Magn ús son úr Vík ingi og Sig rún Ebba 
Tóm as dótt ir úr KR sigr uðu fyr ir skömmu í meist
ara flokki karla og kvenna á stiga móti KR sem fram 
fór í íþrótta húsi Haga skóla. 

Magn ús lagði Gunn ar Snorra Ragn ars son úr KR 
30 í úr slita leik en Sig rún vann Kol finnu Berg þóru 
Bjarna dótt ur úr HK 31 í kvenna flokki. Sig rún sigr
aði líka í 1. flokki kvenna. Í 1. flokki karla varð Breki 
Þórð ar son úr KR sig ur veg ari. Í 2. flokki karla vann 
Adri an Héð ins son Gonza les úr HK og í 2. flk ki kven

na Ár sól Arn ar dótt ir úr KR. Á ung linga móti KR 28. 
sept em ber sigr uðu þessi:
• Strák ar 12 ára og yngri: Ísak Ind riði Unn ars son, 
   Vík ingi
• Stelp ur 12 ára og yngri: Sveina Rósa Sig urð ar 
   dótt ir, KR
• Strák ar 1315 ára: Kári Ár manns son, KR
• Stelp ur 1315 ára: Kolfinna Berg þóra Bjarna dótt 
   ur. HK
• Dreng ir 1618 ára: Breki Þórð ar son, KR

StigamótKRíborðtennisvarspennandi

VerðlaunahafarástigamótiKR

HressirKR-ingaráOrkumótinu.



Reese’s súkkulaði
með hnetusmjöRi

99
áðuR 139 kR/stk

-29%

Tilboðin gilda 10. - 13. október
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

pizza snúðuR 115g
bake off

179
áðuR 298 kR/stk

-40%

coca cola 6pakk
venjulegt/diet

398
áðuR 498 kR/pk

-20%

kjúklingalundiR
danpo - 700g

1.199
áðuR 1.598 kR/pk

-25%

ungnautaboRgaRaR
2x120g 

489
áðuR 698 kR/pk

-30%
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lambabógssteik
m/sveppamaRineRingu

2.277
áðuR 2.919 kR/kg

-22%

Kræsingar & kostakjör

áðuR 1.298 kR/kg

gRísahRygguR 1/2
með puRu - feRskuR

896 -31%

ananas
gold del monte

195
áðuR 389 kR/kg

-50%


