
Framkvæmdir við Melaskóla eru á forgangslista 
hjá borgarráði. Þetta segir Skúli Helgason 
formaður skóla- og frístundaráðs í samtali við 
Vesturbæjarblaðið. Hann segir lengi hafa legið fyrir 
að gera yrði endurbætur á húsnæðinu sem sé barn 
síns tíma. Skólastarfið kalli á það.

Það vantar aðstöðu fyrir mötuneyti í Melaskóla 
og einnig fyrir kennslu í verknáms- og listgreinum 
og fyrir frístundastarf. Þessar greinar voru tæpast 
til þegar Melaskóli var byggður og ekkert skipulegt 
frístundastarf var fyrir grunnskólanema. Takmarkaðar 

aðstæður eru fyrir viðbyggingar við skólann en að 
sögn Skúla væri unnt að byggja við nýbygginguna 
og einnig aðra hæð ofan á tengibyggingu sem tengir 
nýja hlutann við gamla húsið. Létt hefur nokkuð á 
húsnæðisvandanum þar sem mörk skólahverfa hafa 
verið færð og dregið úr því að taka börn úr öðrum 
skólahverfum borgarinnar inn en talsverð aðsókn 
hefur verið að Melaskóla annars staðar frá. Þá má 
geta þess að börnum á grunnskólaaldri hefur fækkað 
nokkuð í skólahverfi Melaskóla og íbúaspár næstu ára 
gera ráð fyrir enn frekari fækkun.
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Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Framkvæmdir við 
Melaskóla á forgangslista

Hádegistilboð
11-16

Frá kl.

1.000 KR.
LÍTIL PIZZA 
af matseðli og 0,33 cl gos

1.500 KR.af matseðli og 0,33 cl gos
MIÐSTÆRÐ

OPIÐ
8-24 
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Fæst án
lyfseðilsVinavika var haldin í Grandaskóla á dögunum. Yngri og eldri krakkar spiluðu saman á spil og fyrsti 

snjór vetrarins lék líka stórt hlutverk í vinavikunni þar sem eldri og yngri skemmtu sér í snjónum 
bjuggu til snjókarla. Fleiri myndir frá vinavikunni eru á bls. 8.

Lambakjötstilboð
Lambalæri 1298 kr/kg
Lambahryggir 2198 kr/kg
Lambafile 4689 kr/kg

fimmtudag – sunnudags

16.-19. nóvember á meðan birgðir endast Robin klementínur
Frábær gæði, einstaklega gómsætarúr kjötborðifimfimmtmt dududagag – usus nnnnududagagss

16.-19. nóvember á meðan birgðir dend tast RRRoobbbiiinnn kkkllleemmeeennntttíííínnnuuurrr
Frábær gæði, einstakllega gómómsæsætatar

Lambakjötstilboð

Hagamel 39 - Sími 551-0224 
2,3 kg kassi
á aðeins 689 kr

Óðinsgata 1 - Reykjavík
Sími: 511 6367

Erum á Óðinsgötu 1
Mán. - fös.: 9:30 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid
www.systrasamlagid.is

Vinavika í 
Grandaskóla



2 Vesturbæjarblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Eiðistorgi 13-15 • 172 Seltjarnarnes • Pósthólf 171

Rit stjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 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

11. tbl. 20. árgangur

Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

Ö ðru hvoru koma fram raddir um að auka beri 
sjálfstæði einstakra borgarhluta í Reykjavík. Með 
því mætti færa ákvarðanatöku og umráð þess hluta 

grunnþjónustunnar sem stendur næst íbúum nær þeim. Undir 
það gætu fallið málefni leik- og grunnskóla að einhverju leyti, 
málefni félagsstarfs ungra sem aldinna, íþróttastarf og þjónustu 
við aldna og sjúkra – fólks sem þarfnast sérstakrar umönnunar 
af hálfu borgaryfirvalda.

T alsmenn aukins sjálfstæðis borgarhverfa benda jafnan 
á að með því að færa ákvarðanatöku einstakra málefna 
heim í hverfin mætti nálgast málin af meiri þekkingu og 

tilfinningu fyrir því sem brennur á fólki á hverjum stað og á 
hverjum tíma. Einnig mætti þétta raðir íbúa um byggðina sína 
og auka tilfinningu þeirra fyrir nánasta umhverfi og samfélagi.

H verfisráðin eru til en eru í raun óvirk tæki í 
stjórnsýslunni þar sem þau hafa ekki ákvarðavald eða 
fjármuni til framkvæmda – þau hafa eingöngu tillögurétt 

en allar ákvarðanir fara fram í borgarráði. Hverfisráðin 
eru kjörin vettvangur til þess að auka stjórnsýslulegt vægi 
einstakra hverfa eða borgarhluta væri þeim fengið ákvarðavald 
í tilteknum málum eða málaflokkum og yrði á hverjum 
fjárlögum borgarinnar tryggð tiltekin upphæð til ráðstöfunar 
innan byggðamarka á hverju kjörtímabili.

V esturbærinn frá Kvosinni, út til Ánanausta og suður 
með Ægisíðu allt til Vatnsmýrar getur verið hentug 
stjórnsýslueining. Á undanförnum árum hefur þessi 

borgarhluti verið að eflast. Með þéttingu byggðar er íbúum 
að fjölga. Víða á aukin athafnasemi í atvinnulífi sér stað og 
þjónusta er að eflast. Ekki síst á gamla hafnarsvæðinu og 
í Örfirisey. Háskólasvæðið vex og dafnar og í raun hefur 
Vesturbærinn flest að bjóða sem borgarhluta er nauðsyn. 
Þótt bæjarhlutinn skiptist nokkuð um Hringbrautina er að 
finna ákveðna og jafnvel sterka hverfisvitund í Vesturbænum. 
Nokkuð sem gerir hann að valkosti fyrir stjórnsýslueiningu.

Auka þarf völd 
hverfisráða

Vesturbæingar

Getur maður þá eytt ævinni
á KR svæðinu?
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ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

T i l l a g a  A S K  a r k i t e k t a 
sigraði í samkeppni á vegum 
Reykjavíkurborgar um nýja 
byggð við Skerjafjörð en tillagan 
var unnin í samstar fi við 
Landslag og verkfræðistofuna 
Eflu. Tillagan byggir á nálægð 
við sjóinn en einnig er lögð 
sérstök áhersla á græn svæði 
og útivist.

Tillagan gefur hugmynd um 
á hvern hátt byggja megi í sátt 
við nágrennið; Öskjuhlíðina, 

Nauðhólsvíkina og síðast en 
ekki síst við Vatnsmýrina þar 
sem Reykjavíkurf lugvöl lur 
stendur nú. Í greinargerð með 
vinningstillögunni kemur fram að 
staðsetning hinnar fyrirhuguðu 
byggðar hafi allt til að skipulag á 
þessu svæði geti orðið leiðarljós 
fyrir þá uppbyggingu sem 
þarna gert átt sér stað á næstu 
árum og áratugum. Hún eigi 
sér stað á landi sem sé eitt það 
verðmætasta sem borgarbúar 

hafi yfir að ráða. Verið sé að 
brjóta nýtt land um leið og að 
þétta og styrkja þá byggð sem 
fyrir er.

Í aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010 til 2030 er gert ráð fyrir að 
á svæðinu muni rísa íbúðir og 
er gerð rammaskipulags fyrsta 
skrefið í átt að því að framfylgja 
þeirri stefnu. Þróunarreiturinn 
liggur að núverandi byggð 
í Skerjafirði og afmarkast af 
götunni Skeljanesi til vesturs og 
af öryggissvæði flugbrauta til 
norðurs og austurs. Svæðið hallar 
til suðurs í átt að Fossvogi og 
liggur vel við sól og vindáttum 
með stórkostlegu útsýni að sjó. 
Áhersla er lögð á vistvæna byggð 
sem tekur tillit til náttúru og 
nærliggjandi byggðar.

Vinningstillaga um nýja 
byggð í Skerjafirði

Vinningstillaga ASK arkitekta um nýja byggð í Skerjafirði.

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999

Skeljagrandi 1 · 107 Reykjavík
Sími 899 3417 · www.tolvuland.is 

PC og Apple
tölvuviðgerðir

Fullkomið tölvuverkstæði og margra 
ára reynsla og þekking fagmanna





Skúli Helgason borgar-
fulltrúi og fyrrum al-
þingismaður er borinn 
og barnfæddur Vestur-
bæingur. Foreldrar 

hans voru leikarahjónin Helgi 
Skúlason og Helga Bachmann. 
Hann segist hafa verið “þjóðnýtt-
ur” í sjónvarps- og útvarps-
leikritum sem barn eins og títt 
hafi verið um leikarabörn, t.d. í 
“barnahrollvekjunni” Karíus og 
Baktusi en áhugi hans hafi þó 
fljótlega legið í aðrar áttir. “Ég 
fékk ekki leiklistarbakteríuna 
og það kom í hlut Helgu Völu 
systur minnar að feta þá braut 
þó hún hafi seinna haslað sér 
völl sem lögmaður og sé nú 
komin í stjórnmálin.”  Hann hóf 
feril sem útvarpsmaður aðeins 
18 ára gamall í fyrstu kynslóð 
dagskrárgerðarmanna á Rás 2. 
Þar hélt hann úti útvarpsþátt-
um ásamt Snorra Má Skúla-
syni sagnfræðingi og upplýs-
ingastjóri ASÍ og starfaði sem 
dagskrárgerðarmaður þar á 
árunum 1984 til 1996 og síðar 
á Bylgjunni þar sem hann var 
m.a. dagskrárstjóri á árunum 
1998 til 1999. Þegar Rás 2 fór 
í loftið var takmörkuð hefð 
fyrir flutningi léttari tónlistar í 
útvarpi á Íslandi. Rás eitt eða 
gamla gufan var þekkt fyrir að 
útvarpa evrópskri klassískri tón-
list öllum stundum oft við tak-
markaðar vinsældir hlustenda 
sem vildu fá að hlíða á léttari 
tóna oftar en í óskalagaþáttum 
sjómanna og sjúklinga. Stofnun 
Rásar tvö markaði tímamót í 
fjölmiðlasögu landsins og var 
í raun viðurkenning á því að 
tími hinnar endalausu klassíkur 
Ríkisútvarpsins væri liðinn og 
fengu þeir félagar tækifæri til 
þess að móta nýja tíma í útvarpi. 
Þaðan lá leið Skúla til náms og 
síðar í stjórnmál en hann sat 
á Alþingi á árunum 2009 til 
2013 og er nú að ljúka fyrsta 
kjörtímabili sínu í borgarstjórn 
Reykjavíkur. Skúli settist niður 
með Vesturbæjarblaðinu á 
Marshall Restaurant nýlega.

“Ég er alinn upp í leikarablokk-
inni við Fálkagötuna. Nágrann-
ar okkar voru meðal annara 
leikararnir Gunnar Eyjólfsson og 
Jón Sigurbjörnsson að ógleymd-
um Halldóri Laxness sem átti 
íbúð í blokkinni. Þetta var mjög 
skemmtilegur tími og mikið af 
krökkum. Leiksystkinin mín voru 
meðal annarra Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir þingmaður, Hil-
mar Jónsson leikari og síðast en 
ekki síst fóstbróðir minn Snorri 
Már Skúlason.  Ég var auðvitað í 
miðju KR hverfinu en m.a. vegna 
áhrifa frá Hallgrími bróður mínum 
og Snorra Má gerðist ég Fram-
mari sem voru vaxandi stórveldi 
þegar við vorum að slíta barns-
skónum. Ég á þó þrjá stráka sem 
allir hafa æft og spilað með KR 
svo maður er orðinn vanur því 
að hrópa Áfram KR líka! Ég fór 
þessa hefðbundnu leið Vestur-
bæingsins, í Melaskóla, Hagaskóla 
og MR en missti alveg af því að 
vera í leikskóla því þeir voru ekki 
í boði nema fyrir forgangshópa á 
þessum árum.” Skúli lauk síðan 
BA prófi í stjórnmálafræði frá 
Háskóla Íslands og síðar MPA-
prófi í opinberri stjórnsýslu frá 
University of Minnesota.

Sumur í sveit
Skúli eyddi sumrunum í sveit 

eins og algengt var á þeim tíma. 
“Já – ég var austur í Hreppum. 
Föðuramma mín bjó í Birtingar-
holti sem er næsti bær við Syðra 
Langholt þar sem Sigurður Ingi 
Jóhannsson dýralæknir og stjórn-
málamaður á heima. Þarna dvöld-
um við í litlum sumarbústað þar 
sem hvorki var rennandi vatn né 
rafmagn en þetta var hús með sál 
og skemmtilegt að bústaðurinn var 
upphaflega á Fálkagötu 1 en gerði 
sér ferð austur fyrir fjall einn góðan 
veðurdag! Þarna liggja ættir mínar 
að hluta en einnig á ég ættir að 
rekja til Bolungarvíkur og auðvitað 
til Keflavíkur þar sem föðurfjöl-
skyldan bjó. Þannig rennur í mér 
bæði sunnlenskt og vestfirskt blóð 
þó Vesturbæingurinn sé ráðandi.”   

Stígarnir bylting í 
samgöngumálum

En aftur að Vesturbænum. 
“Já - ég er búinn að koma við á 
nokkrum stöðum. Foreldrar mínir 
fluttu af Fálkagötunni og keyptu 
gamalt hús við Suðurgötu sem 
þau gerðu upp. Á námsárunum 
við Háskóla Íslands bjó ég á 
Stúdentagörðunum og síðan 
á Kvisthaganum. Ég flutti einu 
sinni austur yfir Læk og bjó um 
tíma í Norðurmýrinni en fór aftur 
vestur eftir, fyrst á Grenimelinn og 
bý nú við Gnitanesið sem er lítil 
gata vestarlega við Skerjafjörðinn. 
Þar er ég í nábýli við göngu- og 
hjólreiðastíginn sem l iggur 
þarna með fram sjávarsíðunni. 
Þessir stígar eru hrein bylting í 
samgöngumálum borgarinnar og 
frábært að sjá hve margir nýta sér 
þá til heilsueflingar.”

Óþarfa átök um 
samgöngumáta

En að þéttingarstefnunni. 
Skúli segir hana hryggjarstykkið 
í aðalskipulagi borgarinnar. 
Fjölgun íbúa hafi orðið til þess að 
nauðsynlegt var að þétta byggð-
ina. “Sumir mála stöðuna þeim 
litum að það sé einhver víglína á 
milli þeirra sem ferðast á einka-
bílum og hinna sem nota aðra 
samgöngumáta. En staðreyndin 
er sú að það eru sameiginlegir 
hagsmunir okkar allra að takmarka 
þá miklu fjölgun einkabíla sem 
er í kortunum ef engin breyting 
verður á samgöngumynstri á 
höfuðborgarsvæðinu. Ef mann-
fjöldaspár ganga eftir sjáum við 
fram á að íbúum höfuðborg-
arsvæðisins fjölgi um allt að 
70 þúsund fram til ársins 2040. 
Með óbreyttri umferðarmenn-
ingu myndi bílferðum fjölga 
um allt að 45% eða tæplega 
380 þúsund ferðir á sólarhring 
með tilheyrandi tug milljarða 
kostnaði  v ið  uppbyggingu 
umferðarmannvirkja að ekki sé 
talað um umhverfisáhrifin. Það 
er líka mikið hagsmunamál þeirra 
sem nota einkabíla að komast 
leiðar sinnar sem verður mun 
auðveldara eftir því sem fleiri nota 
aðra samgöngumála.” Skúli bendir 
á að við eigum enn talsvert langt 
í land að ná nágrannaþjóðunum 
hvað varðar hlutdeild vistvænna 
samgöngumáta .  “Hlut fa l l ið 
hér á landi er í kringum 25% en 
víða 30% til 50% í norrænum 
borgum af sambærilegri stærð.” 
Þéttingarstefnan er líka mikilvæg 
til að svara kalli ungs fólks og 
þeirra sem vilja helst af öllu geta 
búið í eða við miðbæinn, þar 

og í Vatnsmýrinni og nýtt það 
verðmæta byggingarland sem 
þar er fyrir heimili unga fólksins 
sem vill ekki reisa sér hurðarás 
um öxl en vill geta búið í húsnæði 
á viðráðanlegu verði í nábýli við 
háskólana og miðborgina.”

Vesturbærinn er 
heillandi samfélag 

Skúli segir Vesturbæinn heil-
landi samfélag. “Vesturbærinn 
er gríðarlega öflugt og gott sam-
félag. Fólk hefur mikinn metnað 
fyrir umhverfinu – hér eru góðir 
skólar og skemmtileg þróun 
að eiga sér stað. Nýir þjónus-
tuaðilar eru að komast á legg. 
Melabúðin hefur lengi verið fas-
tur punktur í Vesturbænum en 
hefur gengið í endurnýjun lífdaga 
síðustu árin og Kaffi Vest gegnt 
henni við Hofsvallagötuna er 
nýtt hjarta á Melunum.  Borðið á 
Ægisíðunni er skemmtileg viðbót 
við veitingahúsaflóruna og ég 
get líka nefnt Bike Cavé í Sker-
jafirðinum í næsta nágrenni við 
mig. Mér finnst merkilegt hvað 
það hefur farið vel af stað og 
haldið sínu striki. Það eru ekki 
bara hjólandi vegfarendur sem 
sækja þangað heldur einnig fólk 
í næsta nágrenni sem vill styðja 
frumlega nærþjónustu af þessu 
tagi. Svo má heldur ekki gleyma 
þeirri þróun sem er að eiga sér 
stað hér úti á Granda og víðar á 
hafnarsvæðinu. Þar er að spretta 
upp fjölbreytt atvinnustarfsemi, 
nýsköpunarfyrirtæki og ýmiss 
konar verslanir og þjónusta af 
allskonar tagi. Ég vil sjá þessa 
þróun halda áfram og það verður 
að hvetja fólk til þess koma fleiri 
vaxtarsprotum á legg. Ég held að 

Vesturbærinn eigi eftir að njóta 
þess til lengri tíma.”

Ný menntastefna og 
tækifæri til framtíðar 

Skúli gegnir nú stöðu formanns 
í skóla- og frístundaráði borg-
arinnar. Skólamálin eru stöðugt til 
umræðu og gjarnan viðkvæmari 
en önnur mál vegna þess að 
þau snerta yngstu borgarana. 
Hann segir mjög spennandi 
tíma í skólamálum þar sem 
bætt vinnuumhverfi starfsfólks 
í skólasamfélaginu og mótun 
menntastefnu fyrir borgina séu 
stærstu viðfangsefnin. “Nú þegar 
fjárhagur borgarinnar er að 
batna og búið að koma honum 
á réttan kjöl eftir hrunið 2008 
getum við snúið vörn í kröftuga 
sókn og það höfum við gert mjög 
markvisst frá haustmánuðum 
2016.  Fjárveitingar til innra starfs 
skólanna hafa aukist um rúmlega 
tvo milljarða frá 2016 og þá eru 
launahækkanir ekki taldar með 
en við leggjum mikla áherslu 
á að bæta launin og höfum 
bætt þar í um fimm milljarða á 
sama tímabili.”

Skúli segir margt að gerast 
í skólamálunum. “Við erum 
með starfandi vinnuhópa sem 
eru að móta tillögur um bætt 
starfsumhverfi leikskóla, grunn-
skóla og frístundaheimila og 
þeir munu allir skila af sér fyrir 
lok ársins. Ég legg mikla áherslu 
á þessa vinnu og að henni verði 
fylgt eftir með aðgerðum og 
fjárveitingum strax á næsta ári. 
Mótun nýrrar menntastefnu 
Reykjavíkur til 2030 er svo í 
fullum gangi og þar er dýrmætast 
hið víðtæka samtal sem við 
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Verðum að tryggja börnum 
besta vegarnestið sem völ er á

Skúli í faðmi fjölskyldunnar með eiginkonu sinni Önnu Lind Pétursdóttur og sonunum Darra, Teiti, Bergi Mána og Pétri Glóa. Á síðasta ári 
bættist svo Jóna í fjölskrúðugan hópinn.

- segir Skúli Helgason borgarfulltrúi og fyrrum alþingismaður



eigum við nemendur, foreldra, 
a lmenning og  star fs fó lk ið 
okkar, sem ber hita og þunga 
af starfinu á vettvangi.  Mörg 
þúsund manns hafa lagt sitt af 
mörkum til þessarar vinnu þar 
sem útgangspunkturinn er að 
tryggja börnunum okkar eins 
gott vegarnesti út í lífið og kostur 
er. Fyrri hluti vinnunnar fólst í 
að skilgreina hvaða hæfnisþætti 
væri mikilvægast að rækta 
með börnum og ungmennum á 
komandi árum og þar voru efstir 
á blaðinu þættirnir félagsfærni, 
sjálfsefling, læsi, sköpun og 
heilbrigði. Núna förum við svo 
í að jarðtengja þá þætti með 
aðgerðum, þ.e. hvaða breytingar 
við þurfum að gera á skólastarfinu 
til að efla þessa þætti hjá börnum 
og ungmennum í borginni. Ég held 
að við höfum einstakt tækifæri 
núna til að ná samstöðu meðal 
skólafólks, foreldra og barna 
um leiðir til að styrkja börnin 
okkar félagslega, námslega og 
persónulega svo þau geti nýtt 
sína hæfileika til fulls. Við sjáum 
t.d. að hegðunarvandi, kvíði og 
þunglyndi fer vaxandi meðal ungs 
fólks og með því að auka áherslu 
á félagsfærni, andlegt og líkamlegt 
hei lbr igði  og s já l fsef l ingu 
má með forvörnum snúa við 
þessari þróun. Menntastefnan er 
tímamótaverkefni að þessu leyti 
og það sem er mikilvægast er 

að starfsfólkið okkar ber hita og 
þunga af vinnunni, þetta er ekki 
stefna sem kemur ofan frá heldur 
byggir hún á víðtæku samtali 
fagfólks á vettvangi og þeirra 
sem hagsmuna eiga að gæta, 
foreldra, barna og ungmenna. 
Stefnt er að því að menntastefnan 
verði tilbúin til samþykktar í 
borgarstjórn á fyrstu mánuðum 
nýs árs og hægt verði að hefja 
innleiðingu hennar á næsta 
skólaári.

Þarf að ráðast í 
umfangsmiklar 
umbætur á Melaskóla 

Það er margt á döfinni þegar 
kemur að skólamálum í Vestur-
bænum.  Viðbygging Vestur-
bæjarskóla er í fullum gangi, það 
eru uppi áform um að byggja 
leikskóla og grunnskóla í Skerja-
firði í tengslum við fyrirhugaða 
uppbyggingu þar og þörf er 
á endurbótum við Melaskóla.  
“Já – það er alveg klárt að þar 
þarf að taka til hendinni í hús-
næðismálum. Gamla skólahúsið 
þótt glæsilegt sé er barn síns tíma 
og svarar ekki fyllilega kalli nútí-
mans. Skólastarfið hefur breyst 
í veigamiklum atriðum sem kall-
ar á breyttan húsakost. Í dag 
eru flest grunnskólabörn í mat í 
skólanum öðru vísi en áður var 
og það kallar á aðstöðu sem ekki 

er fyrir hendi í eldri skólahúsum 
eins og Melaskólanum. Það van-
tar líka aðstöðu fyrir kennslu í 
verknáms- og listgreinum, starfs-
mannaaðstöðu og varanlegar 
lausnir fyrir frístundastarf. Þetta 
hefur lengi legið fyrir og nú eru 
framkvæmdir við Melaskólann 
efstar á forgangslista skóla- 
og frístundasviðs.  Það er hins 
vegar borgarstjórnar að ákvarða 
hvernig verði unnið með þá for-
gangsröðun í fjárfestingaráætlun 
næstu ára.

Börnum að fækka í 
Vesturbænum

“Hitt er svo annað mál að 
það er mikil hreyfing á íbúum 
í hverfinu,” heldur Skúli áfram. 
“Íbúar koma og fara og svo 
virðist sem fólki með börn á 
grunnskólaaldri hafi fækkað – alla 
vega á Melunum að undanförnu. Í 
fyrra leit út fyrir að um 675 börn 
yrðu í Melaskóla í ár en þau eru 
talsvert færri eða um 630 skv. 
nýjustu tölum. Þeim hefur því 
fækkað um nærri 45 börn á ekki 
lengri tíma og glæný nemendaspá 
gerir ráð fyrir að barnafjöldinn 
fari undir 600 innan tveggja ára 
og niður í rúmlega 560 börn innan 
fimm ára. Og þá er ekki tekið með 
í reikninginn að nýr skóli muni 
rísa í Skerjafirði í tengslum við 
nýbyggingar sem fyrirhugað er 
að þar muni rísa á næstu árum.  
Það myndi hafa veruleg áhrif á 
nemendafjölda í Melaskóla en í 

dag eru rúmlega 100 börn úr 
Skerjafirði í Melaskóla.” Skúli 
segir að þótt þessi nýja spá komi 
nokkuð á óvart þá sé engin einhlít 
skýring á þessu. “Nei – það kemur 
væntanlega margt til. Almenn 
íbúaþróun skýrir hluta, síðan 
færðum við mörk skólahverfa í 
því skyni að létta á Melaskóla og 
loks hefur verið lögð áhersla á 
að takmarka inntöku barna utan 
skólahverfis. Um tíma voru allt 
að 100 börn úr öðrum hverfum í 
skólanum. Við höfum lagt áherslu 
á að eðlilegt sé að einbeita sér 
að því við þessar aðstæður að 
þjónusta börn úr hverfinu og það 
er að skila sér núna.” 

Almenningsgarður 
á Hagatorgi    

En er pláss til þess að byggja 
við Melaskólann. Skúli segir 
nokkra kosti í stöðunni. “Einn 
af valkostum í því efni er að 
bygg ja  v ið  nýbygg inguna 
og annar að byggja ofan á 
tengibygginguna milli gamla 
skólans og íþróttahússins. Þar 
sem börnum er að fækka sé rétt 
að meta stöðuna vandlega en 
engu að síður þarf að ráðast í 
miklar breytingar og endurbætur 
við Melaskóla. Ég vil líka horfa 
til þess að nýta nærumhverfið 
betur í þágu skólastarfsins.  Þar 
er ég mikill talsmaður þess að við 
nýtum Hagatorgið til fjölbreyttrar 
útivistar og útináms og ég er 
mikill stuðningsmaður þess að 

breyta þessu víðáttumikla torgi í 
lítinn almenningsgarð með gróðri 
og möguleikum til fjölbreyttrar 
útiveru með leiktækjum, jafnvel 
þrautabrautum og tilheyrandi. 
Ég er algerlega mótfallinn því að 
byggja á torginu en í dag þjónar 
það engum tilgangi öðrum en að 
vera miðsvæði fyrir bílaumferð.” 
Skúli vitnar til þess tíma þegar 
hann var við nám í Minneapolis 
í Bandaríkjunum. “Það vakti 
sérstaka athygli mína að borgin 
var skipulögð með þarfir íbúanna 
í huga, ekki síst barnafjölskyldna. 
Þar var borgin skipulögð út frá 
þeirri hugmyndafræði að allir 
íbúar ættu jafnan aðgang að 
almenningum eins og görðum 
þar sem hægt væri að stunda 
íþróttir, leiki, hitta fólk og spjalla 
eða njóta fallegs umhverfis. 
Almenningsgarðarnir mynda 
þéttriðið net fyrir fjölbreytt 
mannlíf í þeirri borg og mér 
finnst að við getum lært af þessu 
og ýtt undir slíka starfsemi 
hér í borginni, með áherslu 
á útivist,  heilsuefl ingu og 
almenningsíþróttir.  Hagatorgið 
væri frábær viðbót í þá flóru – 
það væri gaman að sjá okkar 
vösku arkitekta glíma við það 
verkefni að finna betri not fyrir 
Hagatorgið og jafnvel önnur opin 
svæði í nágrenninu.”

5VesturbæjarblaðiðNÓVEMBER 2017

Skúli á málþingi um menntamál. Pétur Glói kíkir á mannskapinn.

Skúli með tvö yngstu börnin í skíðabrekkunni i Breiðholti um 
liðna helgi.

í Reykjavíkur Apóteki
til 15. des

20% afsláttur
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Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Opið virka daga 9 - 21 og helgar 10 - 21.
Eiðistorgi 15 (þar sem Blómastofan var áður)
facebook.com/arnaisogkaffi

Borg ar ráð hef ur samþykkt vilja yf ir lýs ingu milli Knatt
spyrnu fé lags Reykja vík ur og Reykja vík ur borg ar um 
mögu lega upp bygg ingu á KRsvæðinu við Frosta skjól. 
Þar kem ur meðal annars fram að borgin og KR láti í 
sameiningu vinna nýtt deiliskipulag fyr ir svæðið sam
kvæmt þeim til lög um sem liggja fyr ir og hafa verið 
kynnt ar í um hverf is og skipu lags ráði borg ar inn ar.

Í umræddum tillögum er gert ráð fyr ir um að byggðir 
verði um 32 þúsund fer metrar til viðbótar þeirri aðstöðu 
sem fyrir er og nem ur um 12 þúsund fer metr um. Gert 
er ráð fyrir að allt að 10 þúsund fer metr ar verði nýttir 
fyr ir íbúðabyggð og um 10 þúsund fer metr ar und ir 

versl un og þjón ustu. Þá er í tillögunum gert ráð fyrir um 
350 bíla stæðum. Að þessum byggingum reistum yrði 
heildarbyggð á svæðinu um 35.800 fermetrar. Ákveðið 
hefur verið að fela um hverf is- og skipulagssvæði form-
lega deili skipu lags vinnu í sam starfi við KR. Borgin mun 
kosta gerð deiliskipulagsins sem síðar verður hluti af 
upp bygg ing ar kostnaði þegar þar að kem ur. Sú íbúðabyggð 
sem fyrirhuguð er gæti fjölgað íbúum á svæðinu við 
Kaplaskjólsveg um allt að fimm þúsund eða jafnvel 
meir sem myndi gera nýjar kröfur til KR og einnig auka 
möguleika þjónustuaðila á svæðinu. Landið sem um ræðir 
er í eigu KR, skv. þinglýstu afsali dagsettu 10. mars 1999. 

Reykjavíkurborg og KR eru sammála um að virðisauki 
sem kann að fást vegna aukins byggingarmagns á svæðinu 
skuli renna til ofangreindrar uppbyggingar fyrir íþrótta- og 
æskulýðsstarf í Vesturbæ á vegum KR. Verður KR eigandi 
þeirra bygginga. Fáist nýtt deiliskipulag samþykkt er gert 
ráð fyrir því að gengið verði frá formlegum samningi 
milli Reykjavíkurborgar og KR um framkvæmdina þar 
sem fram komi áætlaður stofnkostnaður mannvirkja 
KR, forgangsröðun þeirra og frekari útfærsla, virðisauki 
vegna aukins byggingarréttar, tímaáætlun verkefnisins 
og leigusamningi við Reykjavíkurborg á viðkomandi 
mannvirkjum vegna hverfistengdrar þjónustu.

Viljayfirlýsing um uppbyggingu
á KR svæðinu

Hugmynd af KR svæðinu eins og það gæti litið út að uppbyggingu lokinni og Vesturbæjarblaðið fjallaði um í byrjun þessa árs.



Sorpa
Bónus

Nettó

Ánanaust

Fiskislóð

Smáratorg · Korputorg · Helluhraun · Fiskislóð · www.gaeludyr.is

Við erum komin
í vesturbæinn!
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8.690 kr.
 Aðeins framreitt fyrir allt borðið

7 rétta deluxe

Jóla
matseðill

Borðapantanir í síma 568-6600 

Sushi Social
Þingholtsstræti 5

sushisocial.is

Við byrjum á glasi af freyðivíni

Lambatartar
Trufflusnjór, laufabrauð og rauðkál

Pekingönd
Waldorf salat, brennt blómkál, 
svartur hvítlaukur

Íslenskt maki 4 bitar
Graflaxrúlla með brennivíni og dilli, 
avókadó, mangó, gúrka, dill mayo, 
rúgbrauðs”crumble”

Leturhumar
Steiktur leturhumar, grænt sellerí, 
vorlaukur, humarsmjörsósa, 
mangósalsa
 
Nautalund
Lauksulta, sellerírótarmayo, 
kardimommugljái

Eftirréttir

Súkkulaði fudge
Blandaðir ávextir, karamellusósa, 
mjólkursorbet

Dulce De Leche Panacotta
Kanilsvampkaka, karamellaður 
bananaís, hvítsúkkulaðimulningur  

Vinavika var haldin í Granda-
skóla á dögunum. Í vinavikunni 
hittust vinabekkirnir 1. og 
4. bekkur, nutu þess að spila 
saman og kynnast. 

Krakkarnir í 3. og 6. bekk nýttu 
sér aftur á móti nýfallinn snjóinn 
til að skapa snjókarla og önnur 
listaverk. Krakkarnir skemmtu 
sér við spilamennsku og sköp-
unargleði og fjölbreytni réðu 
ríkjum utan dyra eins og mynd-
irnar bera með sér. Þar má sjá 
bæði hressa krakka og snjókarla.

Vinavika í Grandaskóla

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  Mínar síður

√  Húsbók þjónustusaga húss

√  Auk annarrar þjónustu

 

Húsfélagaþjónusta
Eignaumsjón leiðandi í 17 ár

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is



Hvað kýst þú
fyrir hverfið þitt?

Hverfakosning 2017 er ha�n á vefnum hver�dmitt.is. Þar 
getur þú valið milli �ölmargra hugmynda fyrir hver�ð þitt sem 
skiluðu sér í hugmyndasöfnun meðal borgarbúa í vor. Verkefni 
sem fá �est atkvæði koma til framkvæmda strax á næsta ári.

Veldu þínar uppáhaldshugmyndir 
fyrir 19. nóvember á hverfidmitt.is

Kosning

Stjarna gefur 
uppáhalds- 

hugmyndinni 
tvöfalt vægi
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KR er í samstarfi við Félagsmiðstöðina á Aflagranda 40 með 
leikfimi alla mánudaga klukkan 10:30 í sal A í KR heimilinu og er 
leikfimin endurgjaldslaus. 

Guðjón sjúkraþjálfari og leikfimiskennari frá Sjúkraþjálfun 
Reykjavíkur sér um leikfimina og mun hún henta bæði þeim sem geta 
æft standandi og sitjandi.  

Við viljum endilega sjá ykkur sem flest í KR heimilinu á mánudögum. 
Við erum með frístundavagn sem við köllum KR rútuna og sér hún 

um að sækja þá sem vilja koma og æfa. KR rútan kemur á Aflagranda 
40 klukkan 10:15 og á Grandaveg 47 klukkan 10:20 og skutlar niður í KR 
og svo aftur til baka.

Tímarnir hjá honum Guðjóni hafa vakið mikla lukku. Tímarnir eru 
fjölbreyttir og skemmtilegir segir í frétt frá félagsmiðstöðinni.

Leikfimi fyrir heldri 
borgara á mánudögum

Það er bæði áhugi og kraftur í heldri borgurum.

Frá 15. nóvember

9 FRÁBÆRIR RÉTTIR – GÓMSÆT BLANDA ÍSLENSKRA OG SPÆNSKRA JÓLAHEFÐA

Vesturgata 3B  |  101 Reykjavík  |  www.tapas.isA

8.690 kr.
Aðeins framreitt fyrir allt borðið 

Hefst með Faustino freyðivíni í fordrykk

7 gómsætir jólatapas fylgja síðan í kjölfarið

• Rauðrófu- og piparótargrafinn lax
• Tvíreykt hangikjötstartar með balsamik vinaigrette og laufabrauði
• Risahörpuskel með sellerírótarmauki, grilluðu serrano og passionfroðu
• Bjórgljáð svínasíða með rauðkálsgeli, grænertumauki og bjórsósu

• Andabringa með jarðskokkum, svartrót og Malt- og appelsínsósu
• Hvítlauksbakaðir humarhalar með mangósalsa
• Nautalund með sveppa duxelle og bernaisefroðu
 
Og í lokin tveir ljúfir eftirréttir                                                                              
• Súkkulaðiterta með berja-compoté
• Crema Catalana með Dulce de leche

Borðapantanir á tapas.is og í síma 551 2344

Betra er oft að ganga.

Vesturbæjarútibú Landsbankans tók til starfa 
1. desember árið 1962 í húsnæði Háskólabíós 
við Hagatorg og fagnar því 55 ára afmæli um 
mánaðamótin. Útibúið hefur verið starfrækt á 
sama stað óslitið síðan þótt starfsemin hafi tekið 
talsverðum breytingum í gegnum tíðina. Nýjasta 
viðbótin við þjónustuna er gjaldeyrishraðbanki 
sem hefur verið tekinn í notkun í útibúinu. Nú 
geta viðskiptavinir tekið út erlenda seðla í evrum, 
Bandaríkjadölum, sterlingspundum og dönskum 
krónum með því að nota debet- og/eða kreditkort.

Anna Kristín Birgisdóttir útibússtjóri segir að allt 
fram til ársins 2013 hafi útibúið í Vesturbæ veitt 
hefðbundna alhliða bankaþjónustu. Þá hafi verið 
lagst í nokkuð róttækar breytingar sem hafi gengið 
út á að nútímavæða starfsemina.  Tækniumhverfi 
útibúsins var breytt verulega, sjálfsafgreiðslutækjum 
var fjölgað og bein gjaldkeraþjónusta var aflögð. 
Grundvallarbreytingar voru gerðar á innviðum 
útibúsins og mun meiri áhersla var lögð  á 
persónulega ráðgjöf til viðskiptavina og þeir 
aðstoðaðir við að nýta sér sjálfsafgreiðslulausnir.  

Að sögn Önnu Kristínar hafa þessar breytingar 

gengið mjög vel en til að byrja með hafi viðskiptavinir 
þurft svigrúm til að átta sig á þeim. „Við leggjum 
ríka áherslu á að vera alltaf til staðar fyrir fólk og 
leiðbeina því. Fólk getur lagt inn peninga og tekið 
út en aðgerðin fer fram í gegnum hraðbanka en ekki 
hjá gjaldkerum í hefðbundnum stúkum.  Fólk hefur 
almennt tekið þessum breytingum vel og er fegið að 
losna við að standa í biðröðum við gjaldkerastúkurnar 
sem vildu oft myndast á álagstíma. Þá býður útibúið 
upp á hentuga leið fyrir fyrirtæki og félög að leggja inn 
reiðufé, svokölluð fyrirtækjainnlegg, sem spara tíma 
og fyrirhöfn,“ segir Anna Kristín.

Anna Kristín sem hefur stýrt útibúinu undanfarin 
fjögur ár, bendir á að sífellt fleiri viðskiptavinir nýta 
sér rafræna þjónustu eða sjálfsafgreiðslulausnir til að 
sinna sínum bankaviðskiptum. „Það er er ánægjulegt 
að segja frá því að Vesturbæjarútibúið kemur mjög 
vel út í þjónustukönnunum sem er til marks um að 
viðskiptavinirnir eru ánægðir með okkur.“  Í tilefni 
af afmælinu 1. desember, ætlar starfsfólk útibúsins 
að gera sér og viðskiptavinum útibúsins glaðan 
dag og bjóða gestum og gangandi að fagna og 
þiggja léttar veitingar.

Hefur opnað hraðbanka 
með gjaldeyri

Vesturbæjarútibú Landsbankans 55 ára

Anna Kristín Birgisdóttir útibússtjóri við nýja gjaldeyrishraðbankann í Vesturbæjarútibúinu.



Alvöru bókabúð og miklu meira
Háskólatorgi  -  www.boksala.is  -  www.facebook.com/boksala

Í Bóksölu stúdenta á Háskólatorgi finnur þú meira en 
þig grunar. Njóttu þess að vera í notalegu umhverfi, 
fáðu þér kaffi og köku í  Bókakaffi stúdenta, kíktu á 

nýjustu bækurnar og skoðaðu allar skemmtilegu 
gjafavörurnar í Kaupfélagi stúdenta.

Ekki þvælast um bæinn 
þveran í leit að jólagjöfum. 
Verslaðu heima í héraði 
á hagstæðu verði.
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Súlnasalurinn á Hótel Sögu 
mun opna eftir gagngerar endur-
bætur - glænýr og glæsilegur 
kvöldið 16. nóvember. Tekin var 
ákvörðun um að frumsýna salinn 
á jólahlaðborðum Hótel Sögu í ár.  

Undanfarna mánuði hafa staðið 
yfir umfangsmiklar endurbætur 
á hinu sögufræga hóteli í hjarta 
Vesturbæjarins, Hótel Sögu. Margir 
upplifa hótelið sem ómissandi 
part af menningu bæjarins og 
því var tekin ákvörðun um að 
leyfa áhugasömum að fylgjast 
með framkvæmdunum á þar til 
gerðum framkvæmdarvef sem er 
www.hotelsaga.is

Nýbakað brauð og 
bakkelsi

Fyrr á þessu ári var opnað 
bakarí á Hótel Sögu. Á hverjum 
degi er nýbakað brauð og bakkelsi 
á boðstólnum þar sem notast er 
við hágæða hráefni í ósviknar 
uppskriftir. Kokkar Hótel Sögu hafa 
í gegnum árin þróað og ræktað 
sinn eigin súr sem ber nafnið 
"Siggi Súri". Þeir hafa fætt hann 
með hveiti og vatni á hverjum degi 
í 10 ár. Hann er meðhöndlaður 
af kærleika og ást og gefur það 
brauðinu alveg einstakt bragð. 

Nýbakað súrdeigsbrauð er hægt 
að kaupa í Gestamóttöku Hótel 
Sögu alla daga!

Nýr veitingasalur 
á næsta ári

Hótel Saga leggur áherslu á 
samband sitt við eigendur sína, 
íslenska bændur. Matreiðslu-  
meistararnir hafa þróað matar- 

stefnu þar sem hráefni er sótt 
beint til bænda. Ferskt grænmeti, 
krydd og úrvals kjötvara sem 
verkuð er á staðnum tryggir 
gæði og umhverfisvæna nýtingu 
á öllu hráefni. Nýr veitingastaður 
byggður á þessari metnaðar-
fullu stefnu mun opna árið 2018 
í anddyri hótelsins með ferskum 
afurðum frá býli í borg.

Súlnasalurinn opnaður 
16. nóvember

Fyrsta skóflustungan tekið að Bændahöllinni þar sem Hótel Saga er til húsa.

Kort og gröf kallast ný valstöð í 
5. og 6. bekk Vesturbæjar- skóla. 
Börnin læra að vinna með áttavita, 
lesa á kort og að skilja hvernig 
lengdar- og breiddargráður virka. 
Ipadar, kortabækur, áttavitar og 
fleira er notað við kennsluna. 
Einnig er lögð áhersla á samvinnu.

Allir læra undirstöðuatriði 
áttavitans, og áttirnar útskýrðar. 
Krakkarnir hlaða nál með því 
að nudda henni við segul og hún 
látin svo fljóta. Nálin leitar alltaf í 
norður og þá er gott að skoða 
áttavitann til samanburðar. Að 
lokum fara allir í ratleik. Hver og 
einn hópur fær spjald með myndum 
af ýmsum krókum og kimum 
skólans. Taka þarf mynd af staðnum 
og helst með einum úr hópnum á 
myndinni, það þarf að skrá áttina 
og sá/sú sem heldur á áttavitanum 
les á hann og ritarinn skráir það á 
skráningarblaðið.

Lesið á áttavita og 
krot í Vesturbæjarskóla

Ýmsar aðferðir 
eru notaðar 
við kennsluna.

- nýr veitingasalur á næsta ári

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Staða Dómkirkjuprests verður auglýst aftur eftir 
að Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Þjóðkirkjunnar 
afturkallað skipun Evu Bjarkar Valdimarsdóttur 
í embætti. Eva Björk hefur nú tekið við starfi 
héraðsprest í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra sem 
er ný staða á vegum Þjóðkirkjunnar.

Deilur komu upp um hvernig var staðið var að vali 
dómkirkjuprests. Elínborg Sturludóttir sem, var annar 
umsækjandi um embættið kvartaði til biskups eftir að 
Eva Björk var skipuð. Elínborg gerði það á grundvelli 
þess að sjálf hefði hún fengið flest atkvæði, fimm af 
tíu í fyrri umferð atkvæðagreiðslu kjörnefndar og væri 
því réttkjörin. Kjörnefnd taldi hins vegar að Elínborg 
hefði ekki meirihluta atkvæða og kaus að nýju. Þá 
skiptust atkvæði jafnt og hlutkesti réði því að Eva 
Björk varð fyrir valinu sem dómkirkjuprestur.

Í fréttatilkynningu frá biskupsstofu í kjölfar þessar 
skipunar segir að það mikil annmarki hafi verið á 
málsmeðferð við skipunarferli dómkirkjuprests að 
endurtaka verði ferlið. Þar segir einnig að Eva Björk 

hafi orðið við beiðni biskups 
um að skipun hennar verði 
afturkölluð. Staða prests við 
Dómkirkjuna verður auglýst 
til umsóknar að nýju. Það var 
sóknarnefnd Dómkirkjunnar 
sem valdi kjörnefndina sem 
kaus milli umsækjenda en kjósa 
á kjörnefnd á aðalsafnaðarfundi 
eða safnaðarfundi sem ekki 
ar gert. Á Facebook síðu Evu 
Bjarkar kemur fram að svo 
miklir annmarkar muni hafa 
verið á kosningu kjörnefndar að hægt hafi verið 
að efast um réttmæti skipunar hennar í embætti 
dómkirkjuprests. Á síðunni kveðst Eva vera farin að 
mæta á nýja vinnustaðinn til að undirbúa að hefja 
þar störf en kveðst ekki hafa talið vænlegt að setjast 
í embættið undir þessum kringumstæðum. Hún vilji 
þjóna kirkjunni í kærleika og sátt.

Staða Dómkirkjuprests 
auglýst aftur
- afmarkar voru á skipan kjörnefndar

Eva Björk 
Valdimarsdóttir.

Gott úrval af greni, 
kertum og skreytingarefni 

fyrir aðventuna.
Ásamt tilbúnum krönsum 

og skreytingum.

Hagamel 67  -  S: 552 6070
Opið: Mánud. – föstud. kl. 9 - 19
Laugard. og sunnud. kl. 10 - 19
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Nemendur í 5 ára - 4. 
bekk Landakostsskóla fengu 
skemmtilega og fræðandi 
heimsókn einn morgun um 
daginn. 

Þá komu þeir Aðalsteinn 
Ásberg og Svavar Knútur 
í skólann. Þetta er hluti af 
verkefninu Skáld í skólum, en 
þeir komu og sögðu nemendum 
frá Reykjavíkurskáldinu Tómasi 
Guðmundssyni, uppvexti hans, 
ævi og störfum ásamt því að flytja 
og syngja ljóð hans. 

Aðalsteinn Ásberg og 
Svavar Knútur kynntu Tómas

Tónleikahúsið Dúó og Stemma heimsótti nemendur í 4. bekk í 
Landakotsskóla með verkið “Veturkarlinn kominn er” fyrir skömmu. 
Í verkinu bjóða Fía frænka og Dúddi veturinn velkominn og leika 
sér að vetrarhljóðum og ljóðum. Þau kíkja inn í fortíðina og hlusta 
á langspil og steinaspil, leyfa svíni og hana að leika á saxófón og fá 
börnin til að syngja með sér í skemmtilegum lögum.  

Dúó og Stemma samanstendur af Herdísi Önnu Jónsdóttur 
víóluleikari og Steef van Oosterhout slagverksleikara, sem eru 
hljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þau spila, syngja og 
leika á ýmis hefðbundin hljóðfæri s.s. víólu og trommur og einnig 
á heimatilbúin hljóðfæri m.a. hrossakjálka, skyrdós og sandpappír 
og margt fleira skrýtið og skemmtilegt. Dúó og Stemma hefur 
haldið barnatónleika fyrir fjöldann allan af börnum víðs vegar á 
Íslandi sl. 12 ár. Árið 2010 tóku þau þátt í í vestnorræna verkefninu 
“Listaleypurinn” og spiluðu tónleika fyrir mörg hundruð börn í 
Færeyjum og á Grænlandi og hlutu mikið lof fyrir. Þá hlaut Dúó og 
Stemma viðurkenningu frá IBBY samtökunum árið 2008 fyrir framlag 
þeirra til barnamenningar á Íslandi.

Dúó og Stemma spiluðu 
í Landakostsskóla

Dúó og Stemma spila 
í Landakostsskóla.

9.900 kr.

7 rétta jólaveisla
FRÁ KL. 17

Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

Austurstræti 16       apotek.isAPOTEK KITCHEN+BAR

JÓLIN Á
APOTEKINU 

FORDRYKKUR – Freyðivín

FORRÉTTIR
GRAFIN LAX – með fennelkremi, dill-mæjó, 
stokkrósar-trönuberjum, hrognum og rúgbrauði

ANDABRINGA – með graskers&kardi-
mommu-purée og portvínssósu

ÍSLENSKT LANDSLAG – Lambatartar, sýrður 
rauðlaukur, reyktur rjómaostur, dillolía, ediksnjór 
 
PÖNNUSTEIKTUR HUMAR – jólatré, beurre 
noisette og skyr

AÐALRÉTTIR
SVÍNASÍÐA – epla purée, epli, pikklað fennel 
og kirsberjasósa 

GRILLUÐ NAUTALUND – steiktar næpur með 
trönuberjum og heslihnetum, jarðskokka- og 
hvítsúkkulaði-purée og ka¡-hollandaise

EFTIRRÉTTUR
JÓLAKÚLA fyllt með kirsuberjageli og hvítsúkku-
laði- kirsuberjamús. Borin fram með pan d´epice ís 
og piparköku „crumble“

BORÐAPANTANIR Í SÍMA 551 0011

Landakostsskóli

Svavar Knútur og Aðalsteinn 
Ásberg tylltu sér á bekkinn 

þar sem styttan af Tómasi situr 
við Reykjavíkurtjörn.

Alla þriðjudaga kl. 10.00 – 12.00

Gæðastundir foreldra og barna og vettvangur 
til að hitta aðra foreldra í hverfinu.

Heitt á könnunni og meðlæti, góð aðstaða.

Verið velkomin.

FORELDRAMORGNAR 
Í NESKIRKJU
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Bóksala stúdenta er staðsett 
í hjarta Háskólatorgs í Háskóla 
Íslands. Þó að búðin sé kennd 
við stúdenta og verðlag sniðið 
að þeirra peningaveski, er hún 
sannarlega opin öllum. Á að-
ventunni fer bóksalan í jólaham, 
er með mikið úrval af vörum 
og hátíðarstemningu fyrir gesti 
og gangandi. Rebekka Sigurðar-
dóttir, upplýsingafulltrúi Félags-
stofnunar stúdenta veitti frekari 
upplýsingar.

„Nú fer í hönd mjög sérstakur 
tími hjá okkur á háskólalóðinni, 
upplestur og próf. Mikið álag er á 
stúdentum og við viljum að þeir 
geti komið og gleymt sér og upp-
lifað jólastemningu. Búðin er stút-
full af bókum og gjafavörum af 
ýmsum toga á „stúdentaverði“, 
svo hér er allt sem þarf til að 
hefja jólagjafainnkaupin og gott 
að geta sparað sér sporin í próf-
stressi.“, segir Rebekka. Bóka-
kaffi stúdenta er staðsett í Bók-
sölunni þar sem boðið er upp á 
hágæðakaffi í samstarfi við Te & 
kaffi. Þar verður skemmtileg dag-
skrá á aðventunni. „Við munum fá 
rithöfunda í heimsókn sem munu 
kynna bækur sínar. Það verður 
ilmandi hátíðarkaffihús hjá okkur 
með jólaglögg og piparkökum og 
því upplagt að kíkja á stemning-
una, fá sér gott kaffi og glugga í 
bækur.“

Bóksala stúdenta er ekki 
síst þekkt fyrir að bjóða upp á 
lágt verð, en hún er rekin af 

Félagsstofnun stúdenta. „Við 
erum sjálfseignarstofnun og ekki 
hagnaðardrifin. Hér fær enginn 
eigandi greiddan arð en mark-
miðið er að halda vöruverði niðri 
eins og kostur er og að reksturinn 
sé á núlli.“ Rebekka segir að þrátt 
fyrir að bóksalan sé kennd við 
stúdenta, þá séu allir velkomnir í 
hana, enda hafa margir tengingar 
við háskólasvæðið og verið fasta- 
gestir í gegnum tíðina. Búðin er 
í göngufæri fyrir stóran hluta 
borgarbúa og auk þess eru næg 
bílastæði. „Við erum hin eina 

sanna bókabúð með allt frá gjafa- 
og handverksvörum upp í bækur 
fyrir börn og fullorðna. Hér er 
mikið úrval íslenskra og erlendra 
bóka á hinum ýmsu tungumálum. 
Við leggjum áherslu á að höfða til 
sem flestra.“

Umfangsmik i l  pöntunar -         
þjónusta og vefverslun er rekin 
hjá bóksölunni en nú stendur 
fyrir dyrum að efla þá þjónustu 
enn frekar með stærri vefverslun 
um mánaðarmótin. „Við höfum 
lagt okkur fram um að eiga þá 
bók sem leitað er að og ef hún 

er ekki til, þá finnum við hana.“, 
segir Rebekka. „Við erum í góðu 
samstarfi við íslenska bókaút-
gefendur og fjölda erlendra aðila. 
Við erum komin í samstarf við 
stóran erlendan aðila um aðgang 
að vöruhúsi sem hýsir um 400 
þúsund titla prentaðra bóka á 
lager hverju sinni. Hægt verður 
að panta bækurnar hjá okkur 
og fá senda heim að dyrum á 
skömmum tíma. Við ætlum okkur 
að verða Amazon Íslands, nema 
sneggri að afgreiða pantanir.“, 
bætir Rebekka við. „Við leggjum 
mikið upp úr persónulegri 
þjónustu, háu þjónustustigi og 
lágu verði og erum stolt að geta 
látið þetta fara saman. Margir 
koma alltaf hingað til að kaupa 
fyrir jól og afmæli og okkur þykir 
vænt um þessa tryggð. Í fjölda 
ára komu t.d. til okkar á hverri 
aðventu heldri hjón sem nú eru 
fallin frá og fengu aðstoð við val 
á bókum og gjafavörum fyrir börn 
og barnabörn. Við pökkuðum inn 
fyrir þau og horfðum svo á eftir 
þeim leiðast út úr húsi. Þetta var 
alltaf gæðastund og þegar þau 
mættu þá voru jólin komin í Bók-

sölu stúdenta.“
Hægt er að fylgjast með nýjustu 

fréttum og dagskrá bókaupp-
lestra á Facebooksíðu Bóksölu 
stúdenta www.facebook.com/
boksalastudenta

/AKJ

Persónuleg þjónusta og lágt 
vöruverð í hávegum haft

Bóksala stúdenta er staðsett í hjarta Háskólatorgs í Háskóla Íslands.

Bóksala stúdenta

ÓÐINSGÖTU 1, REYKJAVÍK
Ný heimasíða: www.systrasamlagid.is
www.facebook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFGREIÐSLUTÍMI:
Mán. - fös.: 9:30 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.

  
 

 
 

MÖNTRU ARMBÖND 
& -HÁLSMEN

Í einstaklega fallegum 
gjafaumbúðum.
Silfur, gull, rósagull.
Klassísk ást-vinagjöf.

FLOTHETTAN
Frábær hönnun og fáanleg 
í fjórum litum /munstrum:

Verð: 16.400 kr. 

Líka í netsölu á 
www.systrasamlagid.is

JÁKVÆÐAR 
VATNSFLÖSKUR
Vatnsflöskur úr þýsku 
ölpunum hlaðnar 
jákvæðum náttúrusteinum.
Einstök gæðahönnun.
Skoðaðu málið í 
Systrasamlaginu.

VEGAN 
HÁTÍSKU-
NAGLAKK
Dýrðlegt litaúrval 
og gæði.
Laust við 12 
skaðlegustu efnin.

JÓGADÝNUR 
Í JÓLAGJÖF
Manduka í miklu úrvali.
20 ára saga:
Einstök gæði
Margar tegundir og fylgihlutir.

Hreyfðu við þér 
og þínum!

Rebekka Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi Félagsstofnunar stúdenta.



Vinnur gegn hrukkum og viðheldur unglegum ljóma húðarinnar. 

Byltingarkennd formúla með magnolíu þykkni sem eykur mótstöðukraft 

frumanna gegn stressi og Lumicinol sem dregur úr myndun húðbletta.

CELLULAR PERFECT SKIN

VIÐHELDUR
UNGLEGUM
LJÓMA



SLÖKUN Í BORG, fyrir alla, 
samstar fsverkefni Thelmu 
B j a r k a r  j ó g a k e n n a r a  o g 
Systrasamlagsins, var hleypt 
af stokkunum 10. nóvember í 
Systrasamlaginu Óðinsgötunni. 
Margir mættu til að hugleiða 
og slaka á enda vaxandi áhugi 
á að draga almennt úr streitu í 
mörgum samfélögum. Verkefnið, 
sem standa mun yfir næstu 
mánuði, miðar að því að fá sem 
flesta til að slaka á og hugleiða 
við ólíkar aðstæðum á ólíkum 
stöðum í borginni.

“Fyrsta slökunarstundin okkar 
fólst í því að bjóða öllum sem 
vildu og vilja að vera þáttta-
kendur í 40 daga hugleiðslu, sem 
þegar er hafin. Hana má sannar-
lega gera í styttri tíma  eða lengja 
í hinn endann. Við munum svo 
bjóða upp á hana daglega í 
Systra-samlaginu 11. - 19. desem-
ber kl. 17.30,.”segir Guðrún 
Kristjándóttir í Systrasamlaginu 
og bendir á að sama heilunar-
hugleiðsla verður svo í Norræna 
húsinu 10. og 11. desember í 
tengslum við vegan matreiðslu-
kvöld sem Sveinn Kjartansson á 
AALTO bistro stendur fyrir.

Guðrún segir mörg önnur 
slökunar- og hugleiðsluverke-
fni í farvatninu á ólíkum stöðum 
og tímum í borginni. “En auk 

Systrasamlagsins og AALTO 
bistro munu hugleiðslu og slöku-
narstundir eiga sér stað í kirkju, 
í vatni, undir berum himni, við 
saumaborðið og á stöðum sem 
þið hafið ef vill ekki gert ykkur í 
hugarlund að hægt sé að hugleiða 
eða slaka á. Stjórnandi þessa 
verkefnis, Thelma Björk sem 
er bæði jóga- og listkennari er 
ótrúlega fundvís á frábæra hug-
leiðslu staði.”

Aðspurð um hugleiðsla og 

slökun segir Guðrún að nú þegar 
styðji fjölmargar vísindalegar 
rannsóknir við að hugleiðsla og 
slökun geti auðveldlega dregið úr 
daglegri streitu og bætt líkamlega 
og andlega líðan okkar, sem sé 
vaxandi þörf á í nútímasamfélagi.  
Hún bendir á að hugleiðsla hafi 
verið stunduð í þúsundir ára. 
Upphaflega svo fólk kæmist í 
djúpa snertingu við helga og 
dulræna krafta náttúrunnar, en í 
dag miklu fremur til að ná slökun 

og kyrra hugann, þótt annað 
og meira geti vissulega hangið 
á spýtunni.

“Allir geta iðkað slökun og 
hugleiðslu. Það er einfalt og ódýrt 
og krefst í raun engra sérstakra 
hæfileika. Slökun og hugleiðsla 
þarfnast heldur engrar sérstakrar 
umgjarðar. Markmiðið er umfram 
allt um að vingast við það sem 
við erum nú þegar. Um að vera til 
staðar, með okkur sjálfum, öðru 
fólki og samfélagi okkar.”

Frekari upplýsingar um við-
burði á vegum SLÖKUNAR 
Í BORG, fyrir alla ofl. verða 
birtar jafnt og þétt á heimasíðu 
Systrasamlagsins. 

Fylgist með á 
www.systrasamlagid.is

Ve r k e f n i ð  e r  s t y r k t  a f 
Reykjavíkurborg.
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„Vingumst við okkur sjálf”
SLÖKUN Í BORG verður daglega í Systrasamlaginu 11. - 19. desember:

Thelma Björk sem er bæði jóga- og listkennari er ótrúlega fundvís á 
frábæra hugleiðslu staði.

Systurnar Guðrún og Jóhanna. “Markmiðið er umfram allt um að 
vingast við það sem við erum nú þegar,” segir Guðrún.

Samþykkt var í mars á liðnu ári að reisa 240 til 300 íbúðir á 
háskólasvæðinu. Hluti þeirra átti að rísa við Gamla Garð, elsta 
stúdentagarðinn. Vinningstillaga að umræddum byggingum varð 
umdeilt og nú hefur verið ákveðið að endurskoða fyrirhugaða 
uppbyggingu stúdentagarða á reitnum. 

Flestar íbúðanna verða hins vegar á reit Vísindagarða Háskóla 
Íslands, á horni Sæmundargötu og Eggertsgötu í nágrenni við aðra 
stúdentagarða. Þar er áætlað að reistar verði 200 til 230 stúden-
taíbúðir. Lóðinni að Eggertsgötu 35 verður, samkvæmt samkomu-
laginu, ráðstafað til Vísindagarða og Hverfastöð borgarinnar, sem 
er á lóðinni nú, fundinn nýr staður. 

Minjastofnun hefur alfarið lagst gegn því að hugmyndir 
Félagsstofnunar stúdenta um byggingu við hlið Gamla Garðs á 
háskólalóðinni verði að veruleika. Að hennar álti muni byggingin 
skyggja á og raska einstæðri og mikilvægri skipulagsheild með 
óafturkræfum hætti. Framhlið Gamla Garðs muni nánast hverfa og 
uppbygging á lóðinni feli í sér veruleg og neikvæð áhrif þar sem 
listrænt mikilvægri skipulagsheild yrði raskað með óafturkræfum 
hætti. Félagsstofnun segir Minjavernd ekki hafa lögsögu í málinu 
enda sé Gamli Garður ekki friðaður. Nú hefur verið ákveðið að 
endurskoða áformin um bygginguna.

Áform um stúdenta-
garða við Gamla Garð 
endurskoðuð

Hin umdeilda vinningstillaga að stúdentaíbúðum við Gamla garð.

SÍLDARVEISLA AÐALRÉTTIR EFTIRRÉTTTIR
Lauksíld

Appelsínumarineruð síld
Fennel og agúrku síld

Jólasíld
Lakkríssíld

Kæst Tindabikkja
Reyktur Lax  

með hvítlaukssósu
Skötustappa

Saltfiskur
Plokkfiskur

Ris a la mande
Kanil og rósmarin  

ostaterta
Piparköku–Brownie

Úrval af ísum
Frómas

Á Þorláksmessu bjóðum við upp á  
einstaklega girnilegt skötuhlaðborð. 

Bókið tímanlega í síma 

552 3030

Í hádeginu verður 
Eyjólfur Kristjánsson    

í jólaskapi með gítarinn

ÞORLÁKSMESSUSKATA
Skötuhlaðborð á Restaurant Reykjavík 23. desember

Í HJARTA REYKJAVÍKUR
Njóttu stemningarinnar  

     Verð kr. 4.900 
Í hádeginu og  
   um kvöldið

AUGL†SINGASÍMI
511 1188



Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110

Grjótháls 10
110 Reykjavík
561 4210

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333

nesdekk.is / 561 4200

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600

Tangarhöfði 15
110 Reykjavík
590 2045

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080

GSI-5 G3S - ICE Toyo AT Toyo MTSnowprox S 953 H09

Nesdekk
verkstæði

í næsta
nágrenni

við þig!

Lyngás

Tangarhöfða

Breiðhöfða

Grjóthálsi

Fiskislóð

Réttu dekkin draga fram bestu 
eiginleika bílsins og veita 

hámarks öryggi við misjöfn 
akstursskilyrði.

Fáðu ráðleggingar fagmanna 
okkar við val á réttum dekkjum 

fyrir þig.



Kjötkompaní hefur opnað nýja og glæsilega 
búð á Grandanum. Búðin er staðsett þar sem 
Matarbúrið var áður til húsa, verslun sem bauð 
upp á allar vörur sem framleiddar eru á býlinu 
Hálsi í Kjós. Þórarinn Jónsson og Lisa Boije 
opnuðu þá verslun á Grandagarði í ágúst 2015 og 
lokuðu henni 21. október s.l.

Þá myndaðist rúm fyrir Kjötkompaní að opna 
verslun á sama stað en fyrirtækið sérhæfir sig í 
girnilegum og gómsætum vörum. Má þar nefna 
nautasteikur, lambakjöt þar á meðal lambakonfektið 
víðfræga. Nautalund Wellington fyrir jólin og 
kartöflurétti auk fjölmargra smárétta. Verslunin 
býður einnig upp á súpur og forrétti og að auki 
eftirrétti.  Kjötkompaní hefur einungis verið með 
verslun í Hafnarfirði fram að þessu en hefur nú fært 
út kvíarnar.

Jón Örn Stef áns son mat reiðslumeistari og eig
andi Kjötkompaní kveðst mjög  ánægður með nýju 
staðsetn ing una. Hann segir að í fyrirtækinu sé lögð 
mikil áhersla á gæði og góða þjón ustu. “Við reyn um 
að fram leiða sem mest sjálf af þeim vör um sem við 
selj um í búðinni og erum mjög kröfu hörð á það kjöt 
sem við erum að meðhöndla. og leggjum við mikið 
upp úr  því að kjötið fái góða verk un hjá okk ur áður 
en við selj um kjötið frá okk ur. Hjá Kjötkompaní 
starfa fagmenn bak við borðið þar sem sérstök 
áhersla er lögð á gæði og vönduð vinnubrögð. 
Kjötkompaní er vel tengt framleiðendum sem 
er mikilvægt í vali á gæðakjöti inn til okkar. Í 
vöruúrvali Kjötkompaní er leitast við að uppfylla 
heildarlausnir í matarinnkaupum viðskiptavinarins 
að sögn Jóns Arnars.

18 Vesturbæjarblaðið NÓVEMBER 2017

Kjötkompaní á Grandann

Ný Geirsgata hefur verið tekin í notkun eftir endurgerð og 
ný gatnamót sem byggð voru á uppbyggingarsvæðinu við 
Austurhöfn. Gatan er frágengin ofan á bílakjallara sem byggður 
var neðanjarðar á svæðinu. Ætlunin er að ganga frá gangstéttum 
við ný hús sem eru í byggingu á næsta ári og er það í takti við 
hraða byggingaframkvæmdanna.

Einnig hefur verið opnað á ný fyrir umferð um Lækjargötu 
frá Hverfisgötu og yfir á Kalkofnsveg að Hörpu og út á Sæbraut. 
Samtengingu umferðarljósa um Lækjargötu lauk fyrir skömmu 
og eru umferðarljósin um Lækjargötu, Geirsgötu og Kalkofnsveg 
samstillt. Vinstri beygja frá Lækjargötu á nýju gatnamótunum 
verður bönnuð em gert er ráð fyrir að aðeins verði um tímabundið 
ástand ræða. Umferð úr Lækjargötu til Vesturs verður um 
Tryggvagötu sem  verður enn um sinn einstefna frá Lækjargötu. 
Umferðarflæði um miðborgina batnar verulega við þennan 
verkáfanga. Minnt er á að framkvæmdir á uppbyggingarreitunum 
standa enn yfir og því eru vegfarendur beðnir um að sýna aðgát 
og ökumenn að virða hámarkshraða. Um Kalkofnsveg verður 
tímabundið ein akrein í hvora átt.

Ný Geirsgata og 
gatnamót opnuð

Á þessu myndlíkani má sjá legu Geirsgötu eftir breytingarnar.

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Á GÓÐU
VERÐI

Jón Örn Stef áns son mat reiðslumeistari og eig andi Kjötkompaní t.v. ásamt starfsmönnum Kjötkompaní 
á Granda.

Messur er alla sunnudaga kl. 11 
og sunnudagaskóli á sama tíma á kirkjuloftinu.

Æðruleysismessur er þriðja sunnudag í mánuði kl. 20. 

Bæna- og kyrrðarstund alla þriðjudaga kl. 12.10 
og góður málsverður á eftir. 

Opið hús í Safnaðarheimilinu er á fimmtudögum 
í safnaðarheimilinu, Lækjargötu 14a kl. 13.30. 

Þar verður sem fyrr fjölbreytt dagskrá, 
fræðandi og skemmtileg samvera.

Prjónakvöld er mánudaginn 27. nóvember kl. 19. 
Arndís Sigurbjörnsdóttir mun sýna fallegt handverk. 

Bach tónleikar Ólafs Elíassonar 
eru öll þriðjudagskvöld kl. 20.30-21.00. 

Nánari upplýsingar um dagskrá Dómkirkjunnar 
má finna á domkirkjan.is og á fésbókarsíðu Dómkirkjunnar.

Hjartanlega velkomin í Dómkirkjuna!

Dómkirkjan
	  

 www.101.is
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GETRAUNANÚMER 

KR ER 107

Húsnæði til leigu
á Eiðistorgi, 2. hæð

Upplýsingar í s. 895 5457
gunnar@fjallatindar.is

KR vann yfirburða sigur á 
Grindavík í fyrstu deildinni 
í meistaraflokki kvenna í 
körfubolta. Fyrir leikinn höfðu 
bæði lið unnið fjóra sigra, en 
Grindavík leikið einum leik meira 
og var með eitt tap á bakinu.

Spennan varði hins vegar ekki 
lengi. KRingar tóku forustu í 
upphafi og létu hana aldrei af 
hendi. Eftir þrjár mínútur var 
staðan orðin 12:3 fyrir KR og jókst 
munurinn jafnt og þétt eftir það. 
Endaði leikurinn með 92:57 sigri 
KR, sem þar með er efst í deildinni.   
Allt KR liðið barðist vel í leiknum, 
boltinn gekk oft hratt á milli 
leikmanna, sem gaf mörg opin færi. 
Þegar flautað var til leiksloka höfðu 
sex leikmenn KR skorað yfir 10 stig.

Á toppinn eftir yfirburða sigur í Grindavík

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud. og miðvikud.

13:00-14:30
 

Fimmtudaga
13:00-14:30 og 17:00-19:30

 

Föstudaga
13:00-14:30

 

Laugardaga og sunnudaga
13:00-17:00

 

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

LÁN AÐ 36 MÁNUÐUM

LÍTIL VERK  -  STÓR VERK
OG  ALLT  ÞAR  Á  MILLI

TRAUST
OG

ÁBYRG
ÞJÓNUSTA

 www.fyrirtak.is     -     fyrirtak@fyrirtak.is     -     sími: 7707997

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Meistaraflokkur kvenna í körfubolta fagna góðum sigri.

A liðið vann mót í Keflavík

Pablo Punyed hefur skrifaði 
undir þriggja ára samning við 
KR og mun spila undir stjórn 
Rúnars Kristinssonar í Pepsi 
deildinni næsta sumar. Punyed 
er 27 ára gamall og kemur frá 
El Salvador í Mið-Ameríku. 

Hann segir KR besta liðið á 
Íslandi og kveðst sjálfur vera að 
taka stórt og gott skref því KR sé 
með tvo góða þjálfara sem hafa 
mikla reynslu úr fótboltanum sem 

leikmenn og á þar við þá Rúnar 
Kristinsson þjálfara og Bjarna 
Guðjónsson aðstoðarþjálfara. 
Hann er þriðji leikmaðurinn 
sem Rúnar Kristinsson fær til 
KRliðsins eftir að hann tók aftur 
við þjálfun Vesturbæjarliðsins. 
Hinir tveir eru bakvörðurinn 
Kristinn Jónsson sem kom 
frá Breiðabliki og framherjinn 
Björgvin Stefánsson sem kom 
frá Haukum.

Pablo Punyed til KR

Pablo Punyed leikmaður KR.

Stelpurnar í 5. flokki kvenna 
fóru nýlega á mót í Keflavík. Alls 
tóku 36 stelpur þátt í mótinu á 
vegum KR - 20 stelpur eru nýjar 
í flokknum og hafa lítið spilað 
fótbolta áður.

Öll liðin skoruðu, skemmtu sér 
vel og skein gleðin úr andlitum 
stelpnanna. Þess má geta að A 
liðið gerði sér lítið fyrir og vann 
mótið. Á heimasíðu KR segir að 
Framtíðin er björt hjá þessum 
stelpum og efniviðurinn mikill og 
verður spennandi að fylgjast með 
þessum skemmtilega og góða hóp 
í framtíðinni.

KR-stelpurnar með 
bikarinn sinn.

www.kr.is



BLÁR
FIMMTUDAGUR

16. NÓV.
FLOTTIR AFSLÆTTIR ALLAN DAGINN!

Auðvelt að versla á byko.is

GRANDI

30%
POTTAR OG  

PÖNNUR

20%
RAFMAGNS- 
VERKFÆRI

30%
GARN FRÁ 

HOUSE OF YARN

25%
HREINSIEFNI 
OG  ÁHÖLD

25%
GÆLUDÝRA-

FÓÐUR

20%
SMÁRAFTÆKI 

25%
LEIKFÖNG  

OG SPIL

30%
MATAR- OG  
KAFFISTELL

25%
BÚSÁHÖLD

25%
GJÖCO OG KÓPAL   
GLITRA MÁLNING

25%
VERKFÆRA- 

TÖSKUR/BOX

25%
DREMEL FÖNDUR- 

FRÆSAR OG  
FYLGIHLUTIR

20%
SNICKERS

30%
KERTI

30%
FERÐATÖSKUR

25% 25%
JÓLASERÍUR OG  

JÓLASKRAUT

25%
LJÓS OG  
PERUR

20%
 BÍLAVÖRUR

25%
HÁÞRÝSTI- 

DÆLUR

Ekki missa 
af þessu!Ekki missa 
af þessu!

Aðeins 
í dag!Aðeins 
í dag!

Við gefum heppnum aðila iRobot ryksugu  
og drögum út 50.000kr g jafabréf 
- kíktu á fésbókarsíðuna okkar  
www.facebook.com/byko.is og taktu þátt!
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25%
BARNA- 

BÍLSTÓLAR

AÐEINS

37 
DAGAR  

TIL JÓLA!


	Vest_20bls_01
	Vest_20bls_03
	Vest_20bls_05
	Vest_20bls_06
	Vest_20bls_08
	Vest_20bls_10
	Vest_20bls_13
	Vest_20bls_14
	Vest_20bls_16
	Vest_20bls_18
	Vest_20bls_20

