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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

- bls. 6
Vesturbær er

fjölmennasta hverfið

Óðinsgata 1 - Reykjavík
Sími: 511 6367

Mán. - fös.: 10 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.

sjá nánar á
 facebook.com/Systrasamlagid

Netverslun:
systrasamlagid.is

Erum á 
Óðinsgötu 1

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 

ALLA DAGA
Á EIÐISTORGI

Nýr miði!

Framkvæmdum við Birkimel 
í Vesturbæ Reykjavíkur er að 
ljúka. Þar hefur göngu- og hjól-
reiðastígur verið lagður vestan 
megin götunnar sem einnig hefur 
verið þrengd á tveimur stöðum 
auk þess sem hámarkshraði þar 
er nú 30 km. á klukkustund í stað 
50 áður.

Á síðasta ári  komu fram 
hugmynd frá íbúa um að endur-
nýja gangstétt og gera hjólastíg við 
Birkimel í íbúalýðræðisverkefninu 

Hverfið mitt. Hugmyndin hlaut 
brautargengi í kosningunum og 
var kosin til framkvæmda. Verja 
átti tíu milljónum til verkefnisins. 
Umhverfis- og skipulagsráð ákvað 
að bæta um betur og ráðast í 
endurnýjun á lýsingu við götuna 
og leggja breiða göngu- og hjóla-
leið vestan megin götunnar. Til 
að framkvæma verkefnið á m.a. 
að ráðast í færslu á biðstöðvum 
Strætó við götuna og vinna á 
hæðarmun við blokkirnar sem 

standa við götuna til að stígurinn 
rúmist sem best. Að auki hefur 
gróður verið endurnýjaður á 
nokkrum stöðum við götuna til 
að fegra hana og stofntré verða 
gróðursett. Hámarkshraði verður 
lækkaður úr 50 km/klst. í 30 km/
klst. Aðstaða fyrir gangandi 
og hjólandi batnar til muna og 
hjólandi vegfarendur sem kjósa 
að hjóla á götunni verða öruggari 
en í dag. 

Framkvæmdum við Birkimel 
að ljúka

Talsverð umferð er alla jafnan um Birkimel sem 
tengir Hagatorg við Hringbraut. Í nágrenni götunnar 
eru fjölfarnir vinnu- og samkomustaðir á borð við 
Þjóðarbókhlöðuna, Háskólabíó og Hótel Sögu. Þá er 
einnig stutt yfir í Melaskólann.

Sími 551-0224 

- helgina
  24. - 27. maí
- meðan birgðir endast

-

-Helgartilboð!  Helgartilboð! 
Nautalundir Nýja Sjáland 

úr kjötborði 5498 kr/kg

Lamba Prime-Rib
úr kjötborði 3498 kr/kg

Svínahnakki úrbeinaður
úr kjötborði 1498 kr/kg

Berjaveisla



Félagsstofnun stúdenta  
og Bjarg íbúðafélag hafa 
fengið lóðarvilyrði til að 
byggja 260 leiguíbúðir fyrir 
stúdenta og félagsmenn 
verkalýðshreyfingarinnar í 
Skerjabyggð við Skerjafjörð. 
Verið að að vinna að 
deiliskipulagstillögu á 
grundvelli  samkeppni sem fór 
fram um skipulag í Skerjafirði. 
Um er að ræða landsvæði sem 
opnaðist sem byggingarland 
þegar litlu flugbrautinni 
var lokað. 

Stúdentar eru nú að byggja 
244 íbúðir við Sæmundargötu 
og þessar 160 í Skerjafirði ættu 
að geta farið í byggingu strax 
í kjölfarið. Sömu sögu er að 
segja af Bjargi, byggingafélagi 
verkalýðshreyfingarinnar sem 
mun verða komið af stað með 
611 íbúðir í byggingu í árslok. 
Þessar 100 í Skerjafirðinum 
verða því viðbót við það enda 
er skortur á leiguíbúðum á 
viðráðanlegu verði.

Þann 12. mars 2016 gerðu 
ASÍ og Reykjavíkurborg 
viljayfirlýsingu um að 

Reykjavíkurborg myndi útvega 
lóðir fyrir byggingu 1000 
leiguíbúða fyrir félagsmenn 
verkalýðshreyfingarinnar á næstu 
fjórum þar á eftir. Þegar hefur 
verið veitt vilyrði og úthlutað 
lóðum fyrir 489 íbúðir sem 
eru 89 íbúðir umfram það sem 

yfirlýsingin kveður á um fyrir árin 
2016 og 2017. Að auki mun Bjarg 
byggja félagslegar leiguíbúðir 
fyrir Félagsbústaði.

Umtalsverð skipulagsvinna 
hefur nú farið fram vegna 
bygginu brúar yfir Fossvog. 
Talið er að smíði brúarinnar 
muni taka um eitt ár en fram-
kvæmdin myndi taka um þrjú ár 
í heild.

Í þeim hugmyndum sem nú 
er unnið með er gert ráð fyrir 
að um brú fyrir almennings-
samgöngur og hjólandi umferð 
verði að ræða og hefur bæjarráð 
Kópavogs samþykkt þá tilhögun. 
Verði slík brú að veruleika myndi 
hún gerbreyta samgöngum á 
milli vesturbæjar Kópavogs og 
háskólasvæðanna í Reykjavík og 
raunar einnig miðborgarinnar. Á 
þessu stigi er ekki um að ræða 
brú fyrir umferð einkabíla hvað 
sem síðar verður. Ef af slíkri 
umferð yrði má gera ráð fyrir 
umferðarvanda á Kársnesinu 
en þar eru miklar bygginga-
framkvæmdir fyrirhugaðar á 
næstunni. Engu að síður heyrast 
raddir um nauðsyn þess að opna 
þessa leið fyrir einkabílum en þá 
er líka spurning um hvort þessari 
samgöngutengingu yrði fram 
haldið og tengd Álftanesi með tíð 
og tíma.

Í dag eru í megindráttum tvær 
leiðir fyrir fólk að komast akandi 
eða með strætó á milli Reykja-
víkur og Kópavogs. Önnur er um 
stofnbraut í Fossvogsdal en hin 
um Reykjanesbraut. Þá má geta 

þess að Breiðholtsbrautin liggur á 
parti ofan Seljahverfis á mörkum 
Reykjavíkur og Kópavogs og um 
hana er að finna tengingar á milli 
bæjarfélaganna.

2 Vesturbæjarblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Eiðistorgi 13-15 • 172 Seltjarnarnes • Pósthólf 171

Rit stjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
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Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is
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Vesturbæjarblaðinu er dreift í hvert hús í póstnúmerum 107 og 101.

S extán listar eru boðnir fram við borgarstjórnarkosningar í 
Reykjavík að þessu sinni og þarf að fara eitt hundrað ár aftur 
í tímann til að finna viðlíka fjölda framboða. 

Eftir hrunið 2008 skapaðist mikil tortryggni í garð 
stjórnmálamanna sem margir vildu rekja orsakir þess til – ekki 
alveg að ástæðulausu.

Þótt hinn fordæmalausi vöxtur í ferðaþjónustu hafi fært landinu 
fjármuni til þess að komast fyrir vinda og hefja uppbyggingu 
fjármála- og atvinnulífs að nýju þá ná þau áhrif ekki til allra.

Sýnilega misskipting er að aukast nokkuð sem ekki hentar þorra 
Íslendinga og íslensk samfélag hefur að miklu leyti verið laust við.

Ríkisskipað kjararáð fór með hamförum í þróun launa háttsettra 
án þess að stjórnmálamenn fengju að gert og aðrir sem gátu 
skammtað sér reyndu að fylgja á eftir.

Vaxandi mismunun veldur illu blóði í æðum margra og brýnir 
verkalýðsleiðtoga til að boða harðari baráttu en sést hefur um 
langt skeið.

Stjórnmálaflokkarnir hafa tapað föstum viðskiptavinum því mun 
færra fólk fylgir sama stjórnmálaflokki um lengri tíma eða aldur og 
æfi en áður var.

Vegna fjölda borgarfulltrúa og lágs þröskuldar atkvæðafjölda er 
auðveldara fyrir fólk að bjóða fram og ná kjöri en komast áfram 
þar sem grónar flokksvélar ráða vali fólks til framboða.

Framboð Besta flokksins fyrir átta árum með Jón Gnarr í broddi 
fylkingar braut blað og flokksræðið í borgarmálum verður ekki 
samt á ný.

Á undanförnum árum hefur samstarf og samvinna aukist í 
sveitarstjórnum enda snúast sveitarstjórnarmál einkum um 
þjónustu við nærumhverfi og rekstur sveitarfélaga stórra sem 
smárra.

Undantekning frá því er höfuðborgin þar sem enn fara fram 
gamaldags barsmíðar á milli fylkinga.

Ef vel er að gáð eru litlar líkur á að borgarmálin breytist mikið 
þótt ýmis framboð komi fram og hugmyndum sé ýtt á flot.

Til þess er of lítið svigrúm innan ramma sveitarstjórarlaga. 

Sextán listar en lítið 
svigrúm

Vesturbæingar

Við þurfum brú 
fyrir alla bíla!

MAÍ 2018

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!

Hugmynd að Fossvogsbrú gerir ráð fyrir gangandi vegfarendum 
og hjólreiðafólki. Sá möguleiki hefur verið nefndur að þar gætu 
strætisvagnar einnig farið um og mun sú hugmynd vera alvarlega 
inn í umræðunni.     

Mynd Alark.

Brú yfir Fossvog á skipulagsstigi

BÍLAVIÐGERÐIR
GRANDA

FISKISLÓÐ 83 - 101 REYKJAVÍK

S: 562 5999 S: 669 5999

- ætluð strætisvögnum og hjólreiðum og verður tilbúin 
eftir þrjú ár

Oddvitar borgarstjórnarmeirihlutans í Reykjavík ásamt fulltrúum 
Félagsstofnunar stúdenta, verkalýðshreyfingarinnar og Bjargs 
íbúðafélags. 

Fá lóðir undir 260 íbúðir í Skerjafirði

Félagsstofnun stúdenta og Bjarg byggingafélag 
verkalýðshreyfingarinnar
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X-M FYRIR
BLÓMSTRANDI BORG

MIÐFLOKKURINN ÆTLAR AÐ:
Forgangsraða fjármagni borgarinnar í grunnþjónustu.

Margfalda húsnæði fyrir fjölskyldur og ungt fólk í úthverfum borgarinnar.

Bjóða upp á gjaldfrjálsan mat í grunnskólum borgarinnar.

Skipuleggja nýtt svæði fyrir þjóðarsjúkrahús að Keldum.

Standa vörð um að flugvöllurinn verði áfram hjarta allra landsmanna í höfuðborginni.

Bæta gatnakerfið og stytta ferðatímann fyrir fjölskyldubílinn.

Bjóða upp á gjaldfrjálsan Strætó fyrir þá sem eiga lögheimili í Reykjavík.

Tvöfalda upphæð Frístundakortsins úr 50.000 kr í 100.000 kr.

Fjölga kennslustundum í verk-, tækni-, og listgreinum grunnskóla.

Stórefla Vinnuskóla fyrir 13 til 18 ára með auknu starfsvali.

Vigdís Hauksdóttir 1. sæti

Sveinn Hjörtur Guðfinnsson 3. sæti Sólveig Bjarney Daníelsdóttir 4. sæti

Baldur Borgþórsson 2. sæti



Rúnar Kristinsson 
tók við þjálfun 
KR liðnu hausti af 
Willum Þór Þórssyni 
sem náð hafði 

kjöri til setu á Alþingi. Rúnar 
er ekki ókunnugur KR. Hann 
stýrði liðinu á árunum frá 
2010 til 2014 og liðið varð 
tvívegis Íslandsmeistari og 
þrívegis bikarmeistari undir 
hans stjórn. KR vann deildina 
tvisvar á árunum 2011 og 2013 
og bikarinn þrisvar árin 2011, 
2012 og 2014. Rúnar var einnig 
leikmaður liðsins í fjölmörg 
ár. Rúnar er eini leikmaðurinn 
sem hefur spilað yfir 100 leiki 
með íslenska karlalandsliðinu 
í fótbolta. Eftir þetta hélt hann 
til Noregs. Hann gerðist þjálfari 
Lilleström í Noregi árið 2014 og 
svo Lokeren í Belgíu í fyrra en 
hann var leikmaður beggja liða 
á atvinnumannsferli sínum. 

“Já - það er rétt. Ég tók við 
af Willum þegar hann fór á 
þing að nýju og tók við fínu 
búi. Leikmannahópurinn er vel 
samansettur. Ég þekki þó ekki alla 
leikmennina nægilega vel þótt ég 
sé búinn að vera þessa mánuði 
með liðið. Það er nauðsynlegt 
fyrir þjálfara að þekkja vel til 
leikmanna sinn. Engir tveir eru 
eins - hvorki fótboltamenn né 
aðrir og það er mikilvægt að 
þekkja karaktereinkenni hvers 
fyrir sig. Það verður aldrei hægt 
að nálgast alla á sama hátt. Menn 
skylja hlutina hver með sínum 
hætti og það verður að nálgast 
menn með það í huga. Það er ekki 
hægt að húðskamma einhvern 
sem hefur ekki eiginleikann 
til þess að taka á móti þannig 
sendingum. Maður getur aldrei 
talað eins við alla. Þess vegna 
er svo mikilvægt að kynnast 
leikmönnum vel og þekkja 
hvernig best er að koma til móts 
við þá hvort sem þarf að hvetja 
þá, leiðbeina þeim eða jafnvel að 
finna að einhverju í fari þeirra.”

Starf þjálfarans er ekkert 
lúxuslíf

Rúnar á langan feril í 
knattspyrnu. Hann fór snemma 
að spila með landsliðinu og hefur 
verið meira og minna í eldlínunni 
síðan. Hann kveðst hafa verið 
farinn að íhuga að hætta alla vega 
að minnka eitthvað við sig en 
svo hafi KR komið til sögunnar 
á ný. “Ég verð að viðurkenna að 
ég var orðinn dálítið þreyttur. 
Starf þjálfarans býður ekki upp 
á neitt lúxuslíf.  Undirbúningur 
æfinga og leikja svo ekki sé 
talað um þann tíma sem fer í 
undirbúning funda, klippa saman 
myndbönd af andstæðingum og 
eigin liði. En þetta er bara vinna 
og aftur vinna. Þjálfarstarfinu 
fylgja miklar fjarvistir frá 
fjölskyldu. Þjálfarinn er því mikið 
á ferð og flugi einkum meðan á 
keppnistímabilinu stendur. Ég 
tók einhvern tíman saman hvað 
ég hefði verið samanlagt lengi að 
heiman yfir eitt keppnistímabil 
og það var um 70 dagar eða 
rúmir tveir mánuðir.”

Reynir á þjálarann að 
standa að baki mönnum 
sínum

En það eru ekki bara fjar-

vistirnar. Fylgir ekki mikið stress 
þjálfunina og knattspyrnustjórn. 
“Vissulega fylgir stress þessu 
og stundum mikið. Það getur þó 
farið nokkuð eftir því hvernig 
liðinu gengur. Ef illa gengur kemur 
það niður á mannskapnum vegna 
þess að ég held að allir bæði 
þjálfarar og leikmenn hafi mikinn 
metnað til þess að gera sitt besta. 
Standa sig vel. Það getur farið illa 
á sálina hjá mönnum en fer þó 
oft eftir manngerðum og þá getur 
reynt á þjálfarann að standa við 
bakið á sínum mönnum. Bakka 
þá upp og treysta framhaldið. 
Allir þjálfara hafa metnað í 
að standa sig og setja þannig 
pressu á sjálfan sig í að ná 
árangri en pressan kemur líka frá 
stuðningsmönnum, fjölmiðlum 
og jafnvel forystumönnum félaga 
sem vilja ákveðinn árangur. 
Allt þetta þarf maður að geta 
unnið með svo það hafi ekki 
of mikil áhrif á það sem maður 
er að gera.»

Fékk tækifæri til að 
anda út

Rúnar ætlaði að taka því 
rólegar þegar hann hætti að 
spila árið 2007. “Þá fór ég að 
starfa hjá KR sem yfirmaður 
knattspyrnumála. Starfið fólst 
einkum í að vinna með þjálfurum 
yngri flokkanna og byggja starfið 
upp innan frá. Þarna var ekki um 
eins mikið álaga að ræða og á 
meðan maður spilaði. Ábyrgðin 
var á fleiri herðum og þarna 
átti maður nokkur góð á ef svo 
má segja. Alla vega var minna 
álag á manni og tíminn með 
fjölskyldunni meiri. Þarna fékk 
ég tækifæri til þess að anda út ef 
svo má segja og skoða líf mitt. En 
svo fór ég að þjálfa og er búinn 
að vera að því linnulaust síðan 
2010 eða í átta ár. Það er alltaf 
eitthvað sem dregur mann að 
þessu. Þetta er skemmtilegt en 
getur líka verið rússibanareið. 
Rúnar segir allskyns hugsanir 
fara í gegnum hausinn á manni í 
þessu starfi. Alltaf geti eitthvað 
komið upp á sem þurfi úrlausnar 

við. “Það fylgir þessu líka mikil 
harka og atvinnuöryggið er 
lítið sem ekkert. Sá tíma sem 
þjálfari starfar hjá hverju félagi 
er alltaf að styttast. Í Englandi 
er meðaltalið komið niður í 
eitt ár. Jafnvel minni og getur 
talist í mánuðum. Eins og í Mið-
evrópu. Líftími þjálfara er ekki 
langur hjá hverju félagi. Þetta er 
öðrum þræði og orðinn hörku 
viðskipti. Það eru komnir allskyns 
eigendur að knattspyrnufélögum. 
Jafnvel frá öðrum löndum og 
heimshornum. Frá Rússlandi, 
Kína, Tælandi og víðar. Þetta 
eru efnamenn sem hafa sínar 
skoðanir og lítið þol gagnvart 
liðum sínum ef þeim finnst 
árangurinn ekki nægilega góður. 
Og þá er þjálfarinn fyrstur að 
fjúka. Þeir reka knattspyrnuna 
eins og fyrirtæki. En það er ekki 
alltaf við þjálfaranna einan að 
sakast né leikmannhópinn sem 
hann stýrir. Oftar en ekki eru það 
eigendur félaganna sem vilja mun 
betri árangur en efni standa til og 
skella svo skuldinni á þjálfarana. 
Sem betur fer er þetta ekki orðið 

svona á Norðurlöndunum og því 
er starfsöryggið betra þar.»

Hentar góðum liðum að 
spila á gervigrasi

En ef við horfum aftur hingað 
heim. Hverjar eru stærstu 
breytingarnar í íslenska 
boltanum. “Ég tel að stærstu 
breytingarnar liggi í því að liðin 
eru að skipta yfir á gevigras.
Við getrum notað náttúrugrasið 
í fimm mánuði á ári. Í Noregi 
vorum við á náttúrulegu grasi 
og það þykir mér alltaf betra en 
við spiluðum eina 7 til  8 leiki 
á útivelli á gervigrasi. Það er 
öðruvísi að spila á gervigrasi. 
Það hentar góðum liðum betur 
að spila á gervigrasinu vegna 
þess að hraðinn eykst þar og 
möguleikarnir til að spila góðan 
bolta eru meiri. Hins vegar 
er líka erfitt að vera alltaf að 
breyta um undirlag því leikur 
á gervigrasi er allt öðruvísi en 
leikur á náttúrulegu grasi. Við 
erum mikið að tala um að lengja 
tímabilið. Ég er samt ekki að 
sjá það bæta umgjörðina eða 
áhugann. Það koma ekki margir 
til þess horfa á fótbolta sitjandi í 
stúkunni í MAX galla í 10 metrum 
á sekúndu. Jafnvel í slyddu og 
snjókomu. Fótboltinn er og 
verður sumaríþrótt hér á landi. 
Hinar ytri aðstæður skapa það. 
Við erum líka alltaf að eignast 
fleiri og fleiri góða þjálfara. Menn 
eru farnir að spila betri bolta og 
leikskilningurinn er meiri. Við 
erum með vel skipulögð lið í 
Pepsideildinni og deildin er alltaf 
að verða betri.” Rúnar segir að 
margir góðir strákar hafi farið til 
að spila með erlendum liðum sem 
hafi aldrei verið í Pepsideildinni 
hér heima. Þetta eru ungir 
strákar sem annars hefðu styrkt 
Pepsideildina en við missum 
þá út til erlendra félaga. Jafnvel 
niður í 17 ti 18 ára gamla, strákar 
sem við sjáum kannski ekki fyrr 
en þeir eru komnir í A-landsliðið 
eða þá koma til baka ef hlutirnir 
hafi ekki þróast á réttan hátt 
fyrir þá og ganga þá til liða í 
Pepsideildinni."

Góð ár í Breiðholtinu 
en samt alltaf 
Vesturbæingur

Rúnar á rætur víðar en í 
Vesturbænum. Foreldrar hann 
flutti í Breiðhotið þegar hann 
var sex ára. “Ég lít engu að síður 
á mig sem Vesturbæing. Ég átti 
heima á Reynimelnum þangað til 
ég var orðinn sex ára að foreldrar 
mínir fluttu í Breiðholtið þar sem 
þau búa enn. Ég flutti aftur vestur 
eftir þegar ég fór að heiman eins 
og sagt er. Keypti mína fyrstu 
íbúð í Vesturbænum og ætlaði 
mér alltaf að búa þar. En veran 
í Breiðholtinu varð til þess að 
ég byrjaði að spila fótbolta með 
Leikni en skipti síðan yfir til KR 
þegar ég var 13 ára. Tók bara 
strætó vestur í bæ til þess að vera 
í fótboltanum með KR. Engu að 
síður átti ég góð ár í Breiðholtinu. 
Ég er stoltur af því að hafa verið 
í Fellaskóla. Við kölluðum þetta 
stundum Beverly Hills. Þaðan 
komu margir öflugir krakkar og 
bestu vinir mínir úr koma úr þeim 
hóp,” segir Rúnar Kristinsson 
þjálfari KR í Pepsideildinni.
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Fótboltinn er og verður 
sumaríþrótt hér á landi

Rúnar Kristinsson þjálfari KR.

- segir Rúnar Kristinsson þjálfari meistaraflokk karla KR í knattspyrnu

Rúnar Kristinsson þjálfari KR ásamt formanni knattspyrnudeilar KR, Kristni Kjærnested.
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Sjálfstæðari hverfi – borg sem þjónar þér
 
Íbúðir fyrir ungt fólk á viðráðanlegu verði

Greiðar og vistvænar samgöngur

Leikskólapláss fyrir öll 18 mánaða börn 

Hrein borg – tökum til í Reykjavík
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Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Vest  ur  bær sunnan Hringbrautar er fjöl  menn asta hverfi 
borg  ar inn  ar sam  kvæmt skil  grein ingu Hag  stof unn  ar. Þar búa nú 
10.830 manns. Næst fjöl  menn asta hverfið er Efra-Breið holt. Þar 
bjuggu 9.481 í upp  hafi árs 2018. Í þriðja sæti var Selja hverfið með 
8.502 íbúa.

Í búum í Reykja vík hefur fjölgað um 3,7% frá byrjun árs 2014 og 
fram til síð   ustu ára  móta. Alls bjuggu 124.847 manns í höf uð  borg inni 
í byrjun þessa árs sam  kvæmt nýj ustu tölum frá Hag stofu Íslands. 
Á höf uð borg ar svæð inu öllu bjuggu tæp lega 223 þús und manns um 
síð ustu ára mót.

Vesturbær sunnan
Hringbrautar er
fjölmennasta hverfið Elsta hús Reykjavíkur er orðið 

safna- og sýningarhús. Það er 
Borgarsögusafn sem hefur veg 
og vanda af starfsemi í húsinu 
en Reykjavíkurborg festi kaup á 
því af Minjavernd á síðasta ári 
á rúmlega 260 milljónir króna 
en heildarkostnaður við húsið 
er um 370 milljónir króna. Minja-
vernd tók við húsinu árið 2005 
og var það þá í mjög slæmu 
ástandi. Endurbygging þess var 
í umsjá Minjaverndar og í maí 
árið 2007 var húsið opnað eftir 
endurbyggingu auk þess sem 
bætt var við nýbyggingu fyrir 
aftan húsið. Áformað er að grafa 
göng frá húsinu yfir í Landnáms-
sýninguna tveimur húsum austar.

Þrjár sýningar eru í húsinu. 
Ein þeirra f jal lar um sögu 
hússins sjálfs og í bakhúsinu 
eru tvær sýningar. Önnur fjallar 
um um torfhús í Reykjavík og 
byggir á rannsóknum Hjörleifs 
Stefánssonar en hin er ljósmynda- 
sýningin Reykjavík 1918, sem er 
samstarfsverkefni Þjóðminjasafn-
sins og Borgarsögusafns Reyk-
javíkur í tilefni aldarafmælis 
fullveldisins. Gert er ráð fyrir að 
næstu sýningar í húsinu verði um 
sögu Kvosarinnar og fornminjar 
sem þar hafa nýlega fundist. Þar á 
meðal í Víkurkirkjugarði.

Fyrsta húsið á föstu landi
Húsið við Aðalstræti 10 var 

reist árið 1762 og er því elsta 
hús á föstu landi Reykjavíkur en 
aðeins Viðeyjarstofa var byggð 
nokkru fyrr. Upphafsmaður þess 
var Skúli Magnússon landfógeti 
en húsið hýsti í byrjun bókara 

Innréttinganna – verksmiðja sem 
hann var hvatamaður að koma 
á fót og klæðageymslu. Síðar 
voru þar íbúðir undir forstjóra 
Innréttinganna.

Jón Sigurðsson bjó þar 
á sumrum

Westy Petræus kaupmaður 
keypti húsið um aldamótin 1800 
en árið 1807 eignaðist Geir Vídalín 
biskup frá Skálholti húsið og var 
það lengi kallað Biskupsstofa. 
Biskup og kona hans bjuggu í 
húsinu til 1849. Jens Sigurðs-
son, rektor lærða skólans bjó 
síðan í húsinu milli 1855 og 1868 
en bróðir hans Jón Sigurðsson 
forseti hafði aðsetur í húsinu 

þegar hann var í Reykjavík yfir 
sumartímann. Á eftir Jens bjuggu 
í húsinu landlæknir, kaupmenn og 
ýmsir fleiri. 

Silli og Valdi í 
rúma hálfa öld

Árið 1926 keyptu verslunar-
mennirnir Sigurliði Kristjáns-
son og félagi hans Valdimar 
Þórðarson húsið og ráku þar eina 
af verslunum Silla og Valda í rúma 
hálfa öld eða fram á áttunda tug 
liðinnar aldar. Þá var veitinga-
mennska að taka breytingum 
einkum í kjölfar þess að sala á bjór 
var gerð leyfileg og var veitinga-
staðurinn Fógetinn starfræktur 
þar um árabil.

Aðalstræti 10 hefur nú fengið hlutverk í samræmi við sögu 
borgarinnar.

Aðalstræti 10 orðið safna- 
og sýningarhús

 www.101.is

Séð yfir Hagatorg og hluta Vesturbæjarins sunnan Hringbrautar.

Kofabyggð hefur risið við Vesturbæjarskólann. 
Vegna framkvæmda á skólahúsnæðinu þurfti að 
rýma smíðastofu skólans í byrjun maí. 

Björk Guðnadóttir smíðakennari fékk þá frábæru 

hugmynd að vera með kofabyggð restina af 
skólaárinu fyrir þá nemendur sem væru í smíði. Eins 
og þið sjáið á myndunum eru allir önnum kafnir og 
mikið um að vera.

Kofar rísa við 
Vesturbæjarskólann

Ungar hendur vinn af krafti við 
kofabyggingarnar og gleðin 

skein úr hverju andliti.
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Listahátíð í Reykjavík nær til Vesturbæjarins að þessu 
sinni. Þann 9. og 10. júní fer fram viðburður sem kallast 
Transhumance eða í glænýju útileikhúsi sem er staðsett við 
Veröld – Hús Vigdísar Finnbogadóttur við Suðurgötuna. 

Kindurnar er leik og- dansverk og skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna þar sem raunveruleikinn mætir fantasíunni. Í Norræna 
húsinu verður einn viðburðurða Listahátíðar en það er útilistaverk 
eftir finnan Anssi Pulkkinen. Sýningin samanstendur af af rústum 
heimila sem hafa verið fluttar frá Sýrlandi sjóleiðina til Evrópu. 
Greinilega um mjög athyglisverða sýningu að ræða.

Listahátíð við 
Hús Vigdísar 
og Norrænahúsinu

Atriði úr Transhumance sem verður sýnt við Veröld Hús Vigdísar 
Finnbogadóttur.

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

AFGREIÐSLUTÍMI:
Mán. - fös.: 10 - 18.
Laugardagar: 11 - 16.

  
 

 
 

KRISTALSVATNS-
FLÖSKUR
Gæða vatnsflöskur úr 
þýsku ölpunum hlaðnar 
jákvæðum náttúrusteinum. 
Margar tegundir. 
Mögnuð gjöf.

ORÐ HAFA ÁHRIF

Möntru armböndin eru 
frábært veganesti út 
í lífið.
Í einstaklega fallegum 
gjafaumbúðum.
Silfur, gull, rósagull.

DRYKKIR Á 
BOÐEFNABARNUM

Bjóðum allskyns holla 
og heimagerða drykki 
og aðrar kræsingar á 
boðefnabar Systrasam-
lagsins sem næra djúpt.

FATNAÐUR 
BySirrý
Sirrý Örvars er einn af okkar 
fremstu textílhönnuðum. 
Einstaklega fallega hannaður 
fatnaður hennar fæst í 
Systrasamlaginu.

SLAKAÐU Á Í SUMAR
FLOTHETTAN er framúrskarandi 
íslensk hönnun sem færir okkur 
djúpa slökun og vellíðan í vatni. 
Farðu dýpra inn á við fríinu.
Líka í netsölu á 
www.systrasamlagid.is

Kíktu á 
boðefnabarinn!

Fylgstu með 
SLÖKUN Í BORG 

á www.systrasamlagid.is

NÝ SENDING

Frístundamiðstöðin Tjörnin hlaut viður -
kenningu sem „Fyrirmyndarstofnun 2018“ en 
það nafnheiti hljóta þeir starfsstaðir sem koma 
hæst út úr könnuninni sem framkvæmd er af 
Gallup fyrir Starfsmannafélag Reykjavíkur. 
Niðurstöður á vinnustaðakönnuninni „Stofnun 
ársins, borg og bær“ voru kynntar í vikunni við 
hátíðlega athöfn. 

Hjá Tjörninni vinna um 200 starfsmenn á 13 
starfsstöðvum. Tjörnin þjónustar börn og unglinga 

eftir að skóla lýkur í frítíma þeirra. Viðhorf 
starfsmanna til vinnuumhverfisins eru könnuð 
og kom Tjörnin heilt yfir mjög vel út. Ánægja og 
stolt, góð ímynd, jafnrétti, góð stjórnun og góður 
starfandi einkenna starfið. Þeir þættir sem þarf 
að bæta snúa að launakjörum og vinnuskilyrði 
varðandi aðbúnað. Niðurstöður úr könnun sem 
þessari eru ávallt nýttar til umbóta í starfinu.

Hluti starfsfólks Tjarnarinnar.

„Fyrirmyndarstofnun 2018“
Frístundamiðstöðin Tjörnin
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Coffee house & bar

Við gömlu höfnina

reykjavikrost.is

FÓLKIÐ
FYRST

Ásgerður Jóna Flosadóttir

Kolbrún Baldursdóttir

Karl Berndsen

Borgarráð hefur samþykkt 
verklýsing vegna breytinga á 
aðalskipulagi Reykjavíkur vegna 
fyrirhugaðra framkvæmda á 
félagssvæði KR. Félagið býr nú 
þegar við mikinn vanda vegna 
ónógrar aðstöðu fyrir starfsemi 
sína og búið er að leggja 
umtalsverða vinnu í hugmyndir 
um hvernig bæta megi úr 
honum en um er að ræða fremur 
þröngt og viðkvæmt svæði í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Með 
samþykkt borgarráðs er stigið 
ákveði skref til endurbóta á 
félagssvæði KR.

Þær hugmyndir sem unnið 

er eftir gera ráð fyrir blandaðri 
byggð íbúða, atvinnuhúsnæðis, 
samfélagsþjónustu auk annarrar 
þjónustu á svæðinu. Þessar 
hugmyndir voru kynnar ýtarlega 
í Vesturbæjarblaðinu á sínum 
tíma. Þar kom m.a. fram að við 
hugmyndavinnuna hafi verið 
horft til áranna fyrir 2008 en 
þá hafi ýmsar hugmyndir verið 
uppi um uppbyggingu á KR 
svæðinu. Verkefnið hafi síðan 
undið upp á sig og orðið meira 
"vesturbæjarverkefni“ þar sem 
horft hafi verið á fleiri þætti en 
bætta aðstöðu til íþróttaiðkanda. 
Gert er ráð fyrir verulegum 

byggingaframkvæmdum á KR 
svæðinu eða allt að 42 þúsund 
fermetrum. Hugmyndin er 
að um 10 þúsund fermetrum 
verði varið til bygginga lítilla 
íbúða og öðrum eins fjölda fyrir 
þjónustu. Nú er gert ráð fyrir 
að lokaafgreiðsla á tillögu um 
framkvæmdir á KR svæðinu 
verði í september eða október 
að hausti þegar kynningu lýkur. 
Fáist skipulaginu breytt og nýtt 
deiliskipulagstillanan samþykkt 
er gert ráð fyrir að gengið verði 
frá formlegum samningi á milli 
Reykjavíkurborgar og KR.

m e i s t a r a v e l l i rk a p l a s k j ó l s v e g u r

Svona mun KR-svæðið við Frostaskjól líta út í framtíðinni verði þær hugmyndir sem unnið er eftir að 
veruleika.

KR-verkefnið þokast áfram

Borgarráð samþykkir verk-
lýsingu vegna breytts skipulags

AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188
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www.borgarblod.is

Dýrustu íbúðirnar á Hafnartorgi munu kosta á bilinu 400 til 
500 milljónir króna. Þar er gert ráð fyrir að lúxus sem tæpast 
eða ekki sé þekktur hér á landi. Þarna mun á ferðinni nýr 
gæðaflokkur þar sem hæsta fermetraverð verður á aðra milljón 
króna. Arkitekt Hafnartorgs er Pálmar Kristmundsson sem 
meðal annars hefur að teikna sumarbústaði fyrir efnað fólk.  

Stærsta íbúðin á Hafnartorginu er um 440 fermetrar em það 
er þakíbúð með útsýni yfir til Hörpu. Þar hefur þremur íbúðum 
verið slegið saman í eina. Alls verð 69 íbúðir á Hafnartorgi og 
níu þeirra eru þakíbúðir. Íbúðirnar munu ekki komnar í sölu og 
spurning um hver markaður er fyrir svo dýrar eignir. Ekki verður 
að teljast ólíklegt að erlendir aðilar muni renna til þeirra hýru 
auga og ef til fjárfestingaraðilar sem myndu fjárfesta í þeim til 
skammtíma útleigu.

Dýrustu íbúðirnar
á allt að
hálfan milljarð

Dýrustu íbúðir hér á landi verða á efst hæð Hafnartorgs.

Nesvegur 100
 Símar 562-1070, 896-4243

Opið virka daga kl. 10 - 18:30

MIKIÐ ÚRVAL SPENNANDI FISKRÉTTA
VERIÐ VELKOMIN

FERSKUR FISKUR 
DAGLEGA

„Glitur hafsins“ sem er verk 
eftir listakonuna Söru Riel bar 
sigur úr býtum í samkeppni um 
nýtt útilistaverk á austurgafl 
Sjávarútvegshússins. Atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytið 
efndi til samkeppninnar í sam-
starfi við Samband íslenskra 
myndlistarmanna.

Áður var á gaflinum listaverkið 
Sjómaðurinn eftir listamanninn 
Evocal frá Dóminíska lýðveld-
inu. Hann kom til Íslands árið 
2015 og málaði sjómanninn 
fyrir Iceland Airwaves hátíðina. 
Verkið átti að vera á veggnum 
í eitt ár. Málað var yfir Sjóman-
ninn í ágúst síðastliðnum eftir 
kvartanir frá að minnsta kosti 
einum nágranna. Í tilkynningu 
frá atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneyti segir að það hafi verið 
einróma niðurstaða dómnefndar 
að velja verk Söru á húsgaflinn. 
Nafnið á verkinu „Glitur hafsins“ 
komi ekki frá höfundi heldur frá 
lýsingu hennar á hugmynd sinni. 
Í umsögn dómnefndar segir m.a. 

að verkið hafi þannig eiginleika 
að vaxa við nánari kynni. Það 
leyni á sér og gæti vakið veruleg 
hughrif við rétt skilyrði við leik 
ljóssins og nánasta umhverfis. 
Það dansi á milli raunveruleika 
og ímyndunarafls og gefi þannig 

áhorfendum tækifæri til að túlka 
á mismunandi hátt hvað þeir sjái 
og skilji. „Við teljum að verkið 
falli vel að umhverfi sínu og tali til 
þess og að það hafi.

- kemur í stað Sjómannsins sem kvartað var yfir

Verk Söru á gafli Sjávarútvegshússins.

Verk Söru Riel á gafl 
Sjávarútvegshússins

Sumarsmiðjur Borgarbókasa-
fnsins eru að hefjast. Á hverju 
ári heldur Borgarbókasafnið 
ókeypis námskeið í menningar-
húsum sínum um alla borg fyrir 
börn og unglinga í sumarfríi. 
Smiðjurnar í ár eru afskaplega 
fjölbreyttar. Allir krakkar ættu 
að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi.

Á meðal þess sem boðið verðu 
upp á í höfuðstöðvum safnsins 
í Grófinni er Hermikrákur sem 
er listasmiðja í júní þar sem 
börn á aldrinum 9 til 12 ára fá 
að velja sér skemmtileg verk úr 
Artótekinu til að stæla og búa 
til eftirgerðir. Krakkarnir halda 
svo veglega myndlistarsýningu 
í sýningarsalnum á 1. hæð safn-
sins. Einnig verður smiðja sem 
kallast „villtu skrifa og setja upp 
leikrit“. Þetta er leik- og ritsmiðja 

fyrir krakka á aldrinum 9 til 12 
ára og verður í Grófinni í ágúst. 
Þar fá börnin að leika, spinna og 

rita sína eigin leiksýningu sem 
þau svo flytja fyrir foreldra og 
aðstandendur.

- boðið verður upp á handritsgerð og leikstjórn í Grófinni

Unnið að handritsgerð í sumarsmiðju.

Sumarsmiðjur Borgar-
bókasafnsins að hefjast

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
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SAGA PREMIUM
Munaður sem munar um

Þægindin hefjast strax við innritun
Hvernig væri að leyfa sér aðeins meiri þægindi um borð? Breiddu úr þér 
í betri sætum og njóttu þess að láta dekra við þig á ýmsa lund. Taktu 
með þér auka tösku, nýttu þér þráðlausa netið um borð og kynnstu betri 
stofunum á flugvöllunum. Með Saga Premium ætlum við nú að bjóða allt 
þetta fyrir lægra verð. Kynntu þér Saga Premium – munað sem munar um. 
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HÚSVERNDARSTOFA
Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa

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

Dómkórinn í Reykjavík 
heldur tónleika í Saint-Étienne-
du-Mont kirkjunni í 5. hverfi 
Parísarborgar. Þar verður meðal 
annars flutt Sálumessa ópus 9 
eftir franska tónskáldið Maurice 
Duruflé sem einmitt var organisti 
við sömu kirkju um langa 
hríð. Áður en kórinn heldur 
utan flytur hann prógrammið 
á tónleikum í Hallgrímskirkju 
3. júní klukkan 17. 

Yfirskrift tónleikanna í 
Hallgrímskirkju verður “Northern 
lights”, enda verður samnefnt 
verk eftir norska tónskáldið 
Ola Gjeilo á dagskrá kórsins. 
Yfirskrift tónleikanna í París 
verður hins vegar “Entends, 
artisan des cieux” sem er frönsk 
þýðing á Heyr himna smiður en 
samnefndur sálmur og tveir aðrir 
eftir Þorkel Sigurbjörnsson eru 
á efnisskránni. Auk þess syngur 
kórinn verk eftir Hildigunni 
Rúnarsdóttur, sem syngur 
reyndar með í kórnum, Önnu S. 
Þorvaldsdóttur, Eriks Ešenvalds, 
Eric Whitacre og Francis Poulenc, 
auk tveggja annarra verka eftir 
áðurnefndan Duruflé. 

Kári Þormar organisti stjórnar 
Dómkórnum að vanda en á 
tónleikunum í Hallgrímskirkju 
leikur Steingrímur Þórhallsson 
á orgelið í Sálumessunni. 
Steingrímur verður ekki með 
í París því þar leikur Vincent 

Warnier sem er annar tveggja 
organista við Saint-Étienne-du-
Mont kirkjuna í París og jafnframt 
virtur organisti á alþjóðavettvangi. 
Núverandi organistar kirkjunnar 
tóku við af Marie Duruflé, ekkju 
tónskáldsins sem hafði verið 
organisti við hlið eiginmannsins 
og áfram eftir að hann dó. 
Einsöngvarar í Sálumessunni í 
Hallgrímskirkju og í París verða 
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir 
mezzósópran og Jón Svavar 
Jósefsson barítón. Guðbjörg 
Hilmarsdóttir sópran syngur 
einsöng í verkinu Only in sleep 
eftir Lettann Eriks Ešenvalds. 
Guðbjörg og Jón Svavar syngja 
jafnframt með kórnum.

Dómkórinn í Reykjavík.

Prufukeyrir Parísartónleika 
í Hallgrímskirkju

Dómkórinn í Reykjavík:

Kári Þormar organisti stjórnar 
Dómkórnum.

Saint-Étienne-du-Mont kirkjan í 
5. hverfi Parísarborgar.

Séra El ín borg Sturlu dótt ir hef ur verið kjör in prest ur við Dóm-
kirkj una í Reykja vík. El ín borg og sr. Gunn ar Jó hann es son voru 
þeir tveir um sækj end ur af fjór um sem metn ir voru hæf ast ir. 

Fyr ir þjón ar við Dóm kirkj una sr. Sveinn Val geirs son, sem er sókn-
ar prest ur. Elinborg er sókn ar prest ur í Staf holtsprestakalli í Borg ar-
f irði og hef ur þjónað undanfarin tíu ár í Borg ar f irði og fimm ár þar 
áður í Grund arf irði. Ekki liggur fyrir hvenær hún tekur við starfi en 
gert er ráð fyrir að það geti orðið í byrjun september.

Séra Elínborg kjörin 
í Dómkirkjuna

Séra Elínborg Sturludóttir.

Einarsnesi 36 • 101 RVK
Opið alla daga 9-22

      www.bikecave.is •  Erum á Facebook
Sími: 770-3113

Jacek er reiðhjólaviðgerðarmaður 
Bike Cave - hann kemur frá Þýskalandi og 
er snillingur með sérþekkingu á öllu sem 
við kemur reiðhjólum og reiðhjólasmíði.

Tímapantanir í síma 788-7616 eða 770-3113.

Hringdu strax og þú færð góða og skjóta 
þjónustu á viðráðanlegu verði.
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smáralind & JL húsinu



Við erum stolt af leikskólunum 
okkar og erum ekki ein um það því 
samkvæmt nýjustu þjónustukönnun 
þá eru 96 prósent foreldra ánægðir 
með leikskóla barna sinna. Fátt 
skiptir meira máli fyrir lífsgæði 
barna en að fá að þroskast, læra 
og leika við örvandi aðstæður. 
Þess vegna leggur Samfylkingin 
höfuðáherslu á að öll börn eigi 
þess kost innan fárra ára að vera á 
leikskóla frá lokum fæðingarorlofs. 
Í Vesturbæ munum við opna tvær 
nýjar ungbarnadeildir og fjölga 
leikskólarýmum  í hverfinu strax í 
haust.  Þá stefnir í að byggður verði 
nýr leikskóli á Vatnsmýrarsvæðinu 
m.a. til að þjóna nýjum íbúum í 
Skerjafirði, Hlíðarenda og svæði 
Háskólans í Reykjavík.

Skýr aðgerðaáætlun
Markmiðið er skýrt: Öllum 12 

til 18 mánaða börnum í Reykjavík 
bjóðist leikskólarými á næstu 
fjórum árum. Meirihlutinn í 
borgarstjórn undir forystu Samfylk-
ingarinnar hefur lagt fram útfærða 
og ítarlega áætlun um það hvað þarf 
að gera, hvernig og hvenær, til að 
ná þessu skýra markmiði – og hvað 
það kostar.

Það þarf að bæta við allt að 
800 nýjum leikskólaplássum, 

byggja 5 til 6 leikskóla, opna 
fleiri ungbarnadeildir og fjölga 
starfsfólki á leikskólum um 20-50 á 
ári, mest á seinni hluta tímabilsins. 
Þetta kostar rúma þrjá milljarða 
í framkvæmdakostnað og rúman 
milljarð í rekstrarkostnað. Við 
opnuðum sjö nýjar ungbarnadeildir 
í fyrra og sjö til viðbótaropna 
strax í haust. Þá verða þær í boði 
í öllum borgarhlutum. Við munum 
samhliða þessu styðja fjölgun rýma í 
sjálfstætt reknum leikskólum og efla 
dagforeldrakerfið.

Uppbygging í Vesturbæ
Hér í Vesturbænum munu tvær 

ungbarnadeildir opna í haust, 
við leikskólana Hagaborg og 
Grandaborg fyrir 30 börn alls. 
Þar mun leikrými, skiptiaðstaða, 
útisvæði og búnaður miðast við 
þarfir yngstu barnanna. Í haust 
komast yngri börn á ungbarna-
deildirnar en verið hefur. Fyrst um 
sinn 16 til 18 mánaða börn en síðar 
enn yngri eftir því sem deildunum 
fjölgar. Við munum einnig ganga 
til samninga um fjölgun barna 
á þremur sjálfstætt starfandi 
leikskólum í Vesturbæ: Mánagarði 
á vegum Félagsstofnunar stúdenta, 
Sælukoti og Skerjagarði.  Samtals 
munu tæplega 90 börn til viðbótar 
fá inni á þessum leikskólum 
á þessu ári.

Hvað með mannekluna?
Mannekla hefur oft verið 

vandamál á leikskólum, einkum á 
þenslutímum. Við stóðum frammi 
fyrir mikilli manneklu síðasta haust 
en með samstilltu átaki tókst að 
ráða 110 manns til starfa á rúmlega 
hálfu ári og þar með leysa mesta 
vandann. Núna vantar innan við 
hálft stöðugildi á hvern leikskóla að 
meðaltali, sem er lægra hlutfall en í 

tveimur stærstu 
nágrannasveit-
arfélögum okkar 
á höfuðborgar-
svæðinu.  

Mönnun 
leikskólanna 
verður áfram 
stórt verkefni og 
helsta takmarkið 
er að fjölga 
leikskólaken-
nurum, m.a. 
með því að gera 
leikskólana að eftir-sóknarverðari 
vinnustöðum. Í því skyni höfum 
við unnið mjög náið með Félagi 
leikskólakennara og fleirum að því 
að bæta starfsumhverfi leikskólak-
ennara í Reykjavík. Þessi samvinna 
skilaði góðum tillögum og koma 14 
þeirra til framkvæmda strax á þessu 
ári. Við munum m.a. auka leikrými 
barna, fjölga starfsfólki á elstu 
deildum, fjölga undirbúningstímum, 
tryggja fjármagn til heilsueflingar 
og liðsheildarvinnu, bæta móttöku 
nýliða,bjóða 60 ungmennum 
sumarstörf til að kveikja áhuga 
þeirra á starfinu og kennaranámi 
og og munum halda áfram að 
kynna störf á leikskólum sem 
eftirsóknarverð og gefandi. Loks 
hefur mikil áhersla verið á að bæta 
kjör leikskólakennara og við leggjum 
áherslu á bæta enn frekar kjör 
starfsfólks á leikskólum.

Klárum dæmið
Við í borgarstjórnarflokki Sam-

fylkingarinnar setjum markið hátt 
en treystum okkur til að standa við 
stóru orðin því við höfum sýnt í 
verki að skólamálin njóta forgangs 
í borginni. Framlög til skólamála 
hafa aukist um heila 9 milljarða á 
kjörtímabilinu og vegna traustrar 
stöðu borgarsjóðs treystum við 
okkur til að fjármagna þessa 
miklu uppbyggingu leikskóla á 
næsta kjörtímabili samhliða því 
að hækka laun kennara og annars 
starfsfólks, innleiða nýja metnaðar-
fulla menntastefnu með áherslu á 
alhliða valdeflingu barna og bæta 
húsnæðisaðstöðu skóla eins og 
Melaskóla og Hagaskóla. Við óskum 
eftir þínum stuðningi og annarra 
Vesturbæinga til að klára þessi 
mikilvægu verkefni með sóma.

 
Skúli Helgason er formaður skóla- 

og frístundaráðs og skipar 3. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Reykjavík.
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RAUÐA KROSSINS 
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HJÁLPARSÍMI

Opinn allan sólarhringinn   
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)

HJÁLPARSÍMI

Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Klárum að brúa bilið 
á næsta kjörtímabili

Það er aldrei logn í Vesturbænum
Það er gott að búa í Vesturbænum. Ég er sjálf 

alin upp hér og hér hafa bæði afar mínir og ömmur 
alist upp og líka alið upp börnin sín hér og núna 
el ég börnin mín upp hér í hverfinu. Hverfið hefur 
breyst mikið síðan ég var krakki, en hafið og 
fjaran, hverfisandinn og Melabúðin þó enn á sínum 
stað. Í Vesturbænum er allt í seilingarfjarlægð, 
leik- og grunnskólar, sundlaugin, Háskólabíó, 
Þjóðminjasafnið og háskólinn og mýgrútur af 
leiksvæðum fyrir börn og fullorðna. Og svo er 
auðvitað KR völlurinn. Og núna hafa Kaffi Vest og 
Borðið bæst við.

Einstakur hverfisandi
Það er enginn hægðarleikur að telja það upp í 

stuttu máli sem mér er kærast í Vesturbænum. Á ég 
að lýsa stemningunni á æsispennandi heimaleik KR 
þegar maður æpir sig heitan og hásan við að hvetja 
liðið sitt? Ætti ég kannski að segja frá notalegri 
spjallstund með góðum vinum yfir espressó á Kaffi 
Vest eða grípa til ljóðrænna lýsinga á matnum 
á Borðinu? 

Væri betra að skrifa um sundferð með börnunum 
mínum í Sundlaug Vesturbæjar og ísinn sem við 
fáum okkur á eftir? Og svo væri auðvitað hægt að 
lýsa töfrunum sem fylla loftið á gamlárskvöld þegar 
kveikt er í brennunni á Ægisíðu og vinir og grannar 

slá um hana hring með stjörnuljós 
og blys og þakka fyrir liðið ár.

Vesturbærinn er 
fyrirmyndarhverfi

Amma sagði oft að það væri 
aldrei logn í Vesturbænum. Það 
getur vel verið að það hafi átt 
við þegar hún var að alast upp á 
Melunum, með Kampinn hinum 
megin við Hofsvallagötu og lítinn 
gróður annan en gras og stöku 
reynitré eða ribsberjarunna í 
görðum. Nú er langt um liðið síðan það breyttist 
og gróðursældin veitir gott skjól fyrir hafgolunni en 
einmitt hún er svo dásamleg þegar maður hleypur 
eða hjólar af sér daglegt stress á stígnum meðfram 
Ægisíðu í bítið á morgnana eða í ljósaskiptunum.

Ég er vissulega hlutdræg en svona finnst mér 
samt að öll hverfi eigi að vera – full af því sem gefur 
lífinu lit og auðgar tilveruna; mannlífi, menningu, 
náttúrufegurð og allskonar grænum svæðum í 
göngufæri. Alveg eins og Vesturbærinn.

 
Líf Magneudóttir, oddviti Vinstri grænna í 

borgarstjórnarkosningunum.

Líf 
Magneudóttir.

www.borgarbokasafn.is

KOMPAN
HLAÐVARPSSTÚDÍÓ BORGARBÓKASAFNSINS

Viltu taka upp viðtal við langömmu þína? 

Ræða nýjustu fréttir við besta vin þinn? 

Taka upp þriggja tíma einræðu um skósmíðar? 

Frí aðstaða fyrir gesti 

Borgarbókasafnsins til að 

taka upp hlaðvarpsþætti.

Bókanir: 

hladvarp@borgarbokasafn.is

Komdu í Kompuna - 
þar er, merkilegt nokk, 

pláss fyrir alla.

Borgarbókasafnið

@borgarbokasafn

Skúli 
Helgason.

Leikskólauppbygging í Vesturbæ

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

PC og Apple
tölvuviðgerðir

Fullkomið tölvuverkstæði og margra 
ára reynsla og þekking fagmanna

Sendiherra 
Frakklands 
kom í heimsókn

Graham Paul sendiherra Frakklands kom í heimsókn í Landa-
kotsskóla nýlega. Tilefnið var að afhenda nemendum í 8. og 9. 
bekk verðlaun sem þeir unnu í frönskukeppni grunnskólanema.
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NESSKIP

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Bæjarins 
beztu 
pylsur
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www.borgarblod.is

Kosið um framtíð Reykjavíkur
Kosningarnar 26. maí 

skipta miklu máli fyrir framtíð 
Reykjavíkur og í kosningabaráttu 
síðustu vikna hafa kristallast 
mjög ólíkar hugmyndir um þróun 
borgarinnar. Á undanförnum 
árum höfum við verið að leiða 
breytingar í Reykjavík sem 
blasa við borgarbúum í þeirra 
nánasta umhverfi. Reykjavík er 
að verða meiri borg. Hverfin eru 
að lifna við með fjölbreyttari 
nærþjónustu. Hvarvetna 
sjáum við þróast kraftmikla og 
nútímalega borg sem er fjölbreytt, 
skemmtileg og lifandi í samræmi 
við framtíðarsýn borgarinnar. Og 
við viljum halda áfram að styðja 
við þessa þróun.

Þinn stuðningur skiptir 
máli

Til þess þurfum við á þínum 
stuðningi að halda í kosningunum 
þann 26. maí. Á næsta kjörtímabili 
eru gríðarleg tækifæri til að festa 
í sessi þær breytingar sem eru að 

verða í borginni og við þurfum 
skýrt umboð í kosningunum til 
að geta haldið áfram á sömu 
braut með Reykjavík. Þróun 
borgarinnar skiptir máli fyrir 
okkar öll. Við viljum við hefja 
framkvæmdir við Borgarlínu 
strax og setja Miklubraut í stokk. 
Við viljum halda áfram að leiða 
mesta uppbyggingarskeið í 
sögu borgarinnar með áherslu á 
hagkvæmt húsnæði á spennandi 
stöðum um alla borg. Við viljum 
klára uppbyggingu leikskólana 
með því að bjóða 12 til 18 
mánaða börnum leikskólapláss 
í fyrsta skipti. Og síðast en ekki 
síst viljum við að Reykjavík verði 
áfram borg fyrir okkur öll.

Áfram Reykjavík
Framtíðarsýn Samfylkinginnar 

í Reykjavík er skýr. Við erum 
stolt af því og höfum fundið 
fyrir miklum meðbyr meðal 
borgarbúa í kosningabaráttunni. 
Kosningarnar á laugardaginn 

snúast um framtíð Reykjavíkur og 
hverjum við treystum til að leiða 
breiðan meirihluta í Reykjavík þar 
kraftmikil uppbygging á sér stað, 
þar sem við þróum græna, lifandi 
og fjölbreytta borg saman. Borg 
fyrir okkur öll. Við viljum halda 
ótrauð áfram. Áfram Reykjavík!

 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 

og Heiða B. Hilmisdóttir 
varaformaður Samfylkingarinnar 
skipa 1. og 2. sæti á lista flokksins 
í Reykjavík

Heiða B. 
Hilmisdóttir.

Dagur B. 
Eggertsson

Einfaldara líf í 
Vesturbænum

Við í Viðreisn leggjum ríka áherslu á að gera daglegt 
líf borgarbúa einfaldara og betra. Það er nefnilega 
eitthvað sem skiptir okkur öll máli. Þess vegna höfum 
við kynnt raunhæfar aðgerðir á öllum helstu sviðum 
sem gera Vesturbæinn, og borgina alla, að einfaldari og 
betri stað til að búa. 

Einfaldara skólalíf
Við könnumst öll við hversdagslegu flækjurnar 

sem leynast út um allt. Við þurfum að skutlast hingað 
og þangað, sækja, bíða, græja, redda og bíða svo 
aðeins meira. En getur verið að stressið í borginni sé 
sjálfskipuð menningarleg afleiðing alltof flókins kerfis 
í kringum helstu atriði daglegs lífs okkar allra?  Af hverju er skóladagur 
barnanna okkar ekki samfelldur? Þannig gætu öll börnin í borginni átt 
heildstæðan dag menntunar, frístundar og tómstunda. Hvers vegna 
samræmum við ekki starf leik- og grunnskóla? Þannig mætti bæta þjónustu 
með þarfir barna og foreldra þeirra að leiðarljósi.

Af hverju þúsundir barna á biðlistum
Af hverju eru þúsundir barna á biðlistum hjá Reykjavíkurborg? Flestir 

foreldrar þekkja það að eiga barn á biðlista eftir plássi á leikskóla eða 
í frístundaheimili. Í dag eru um 20.000 börn á leik- og grunnskólaaldri í 
borginni auk þeirra 4.000 einstaklinga sem starfa í skólunum. Ef aðeins 
er horft til barna og starfsfólks hafa skólamálin í borginni því bein áhrif á 
24.000 einstaklinga á hverjum tíma. Þann fjölda má hæglega að minnsta 
kosti þrefalda ef litið er til fjölskyldna barna og starfsfólks. Skipulag 
skólamála, uppbygging og framþróun hefur einfaldlega áhrif á tugþúsundir 
fjölskyldna sem alla daga búa við óvissu, biðlista og ósamfellu sem 
einkennist af því að skutla og sækja. Þessi óreiða í daglegu lífi íbúa kallar á 
stress og pirring auk þess að kosta peninga.  

Aukin gæði og sveigjanleiki í menntakerfinu
 
Við í Viðreisn viljum auka gæði og sveigjanleika í menntakerfinu og 

leggjum áherslu á að skóla- og frístundastarf skuli skoðað sem ein heild, út 
frá þörfum barnsins. Við höfum skýrar hugmyndir um hvernig megi leysa 
vandann og munum setja það í algjöran forgang. Við vitum að í leikskólum, 
skólum og á frístundaheimilum er til staðar næg fagþekking og vilji til að 
koma til móts við þarfir barna en það er aftur á móti stjórnsýslan sem 
þarf að tryggja að málefni barna séu raunverulega sett í forgang. Með 
því að leiðrétta laun kennara og gera staðnað kerfi sveigjanlegra gerum 
við leik- og grunnskólana að eftirsóttari vinnustöðum. Við þurfum að 
treysta fagfólki í skóla- og frístundastarfi, bæta aðbúnaðinn og minnka 
miðstýringu löngu staðnaðs kerfis. Lausnin liggur í forgangi, fjármagni og 
pólitískum vilja sem við í Viðreisn munum tryggja.

Skapandi störf og iðandi mannlíf
Fjölbreytt atvinnulíf er forsenda blómstrandi mannlífs. Þess vegna 

viljum við stuðla að nýsköpun og samkeppni í öllum hverfum borgarinnar. 
Í flestum hverfum má finna atvinnuhúsnæði sem fengið hefur annað 
hlutverk eða stendur tómt. Við teljum nauðsynlegt að snúa þessari þróun 
við og styðja við atvinnuþróun sem eykur þjónustu í nærumhverfinu og 
eykur hverfabrag. Þess vegna höfum við sett fram raunhæft loforð um 
fjárveitingu til atvinnuþróunar í Vesturbæ og öðrum hverfum. Stjórnsýslan 
þarf að vera einföld og þjónandi, hún á einfaldlega að þjónusta íbúana 
í stað þess að flækjast fyrir þeim. Öllum erindum þarf að vera hægt að 
sinna rafrænt og brýnt er að einfalda leyfisveitingar í borginni. Þetta 
teljum við nauðsynlegt svo hugmyndaríkir íbúar geti komið hugmyndum 
sínum í framkvæmd í stað þess að lenda á endalausum veggjum flókinnar 
stjórnsýslu.

Jafna þéttingu byggðar og tengja hverfin í eina heild
Reykjavík úr lofti er svolítið eins og óklárað bútasaumsteppi. Til að 

klára saumaskapinn leggjum við áherslu á jafna þéttingu byggðar þannig 
öll hverfi borgarinnar tengist betur í eina heild. Samhliða þéttingu og 
atvinnuþróun er nauðsynlegt að byggja upp gott samgöngukerfi svo íbúar 
borgarinnar komist með einföldum hætti á milli staða. Þar horfum við ekki 
síst til bættra almenningssamgangna en einnig uppbyggingar göngu- og 
hjólastíga. 

Frjálslynd, jafnréttissinnuð og alþjóðleg borg
Við í Viðreisn viljum frjálslynda, jafnréttissinnaða og alþjóðlega borg 

þar sem þjónusta við borgarana er í fyrirrúmi og rekstur borgarinnar í 
góðum málum. Við höfum kynnt breiða og ítarlega stefnu í öllum helstu 
málaflokkum en ólíkt því sem gjarnan er í pólitíkinni þá er stefnan okkar 
ekki loforðin innantóm. Stefnan okkar byggir á útreikningum og skýringum 
sem sýna glöggt hvernig við munum fjármagna kosningaloforðin. Það eru 
ábyrg og raunhæf loforð sem við í Viðreisn erum stolt af. 

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar í Reykjavík.

Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir.

Samstarfshópur
um forvarnir

Er komin aftur í Vesturbæinn 
og hef hafið störf á 
Snyrtistofunni Bellu, Hótel Sögu. 
Gamlir og nýjir viðskiptavinir 
hjartanlega velkomnir. 
Kær kveðja, Berglind Valberg

Snyrtistofan Bella
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Veitingastaðurinn XO verður þriggja ára þann 
19. júní n.k. Hann var fyrst opnaður í JL húsinu 
við Hringbraut og hlaut strax  frábærar viðtökur 
allt frá opnun staðarins enda byggist hann fyrst 
og fremst upp á að bjóða hollustufæði. “Þetta 
byrjaði rólega hjá okkur en veltan jókst jafnt og 
þétt í hverjum mánuði út fyrsta árið enda hefur 
verið mikil vitundarvakning um hollustu og 
heilsusamlegt líferni á síðustu árum. Við fórum 
allt of rólega af stað í að auglýsa XO áður en 
við opnuðum en svo spurðist XO einfaldlega 
út sem eru langbestu meðmælin. Galdurinn er 
að sjálfsögðu að bjóða upp á góðan, ferskan og 
næringarríkan mat. Það er ekki nóg að hann sé 
hollur, hann verður líka að bragðast vel, ” segir 
Gunnar Örn Jónsson framkvæmdastjóri og einn 
eigenda XO veitingastaðar. 

XO stækkaði verulega árið 2016 og í maí á síðasta 
ári opnaði nýr XO veitingastaður í Smáralind. 
“Viðtökurnar í Smáralind voru frábærar frá 
fyrsta degi og framar okkar vonum. Take Away 
byrjaði þó rólegar en við reiknuðum með en 
núna eru einstaklingar og fyrirtæki allt í kringum 
Smáralindina vel upplýstir um að hægt sé að taka 
með sér mat heim af XO eða fá sent á vinnustaðinn. 
XO er opið til kl. 21 alla daga vikunnar, þó 
verslanirnar í Smáralind loki oftast fyrr en aðgengið 
að XO í Smáralind er mjög gott fyrir Take Away. 
Take Away er orðið rótgróið á XO í vesturbænum 
og vonandi verður það sama uppi á teningnum í 
Smáralind á næstu misserum,” segir Gunnar. 

Skammtarnir eru ríflegir
Hvað er það sem gerir XO að svona vinsælum 

stað? “Þetta er góð spurning en líklega er það 
áðurnefnd vitundarvakning um heilsu og hollt 
mataræði ásamt því að fólk gengur að gæðunum 
vísum á XO. Skammtarnir eru ríflegir og fólk fær 
“value for money” ef svo má að orði komast. Gæði, 
þjónusta og hollur og góður matur hafa ávallt verið 
aðal markmið XO.”

Spennandi tilboð og afslættir 
í afmælisvikunni

Hvað ætlið þið að gera í tilefni af þriggja ára 
afmæli XO? “Við ætlum að bjóða upp á spennandi 
tilboð í afmælisvikunni, t.d. verða allar okkar 
vinsælu flatbökur á 20% afslætti en sérþróaður 
heilkorna súrdeigsbotn er á öllum flatbökunum á 
XO. Einnig verða djúsar og shake-ar á 20% afslætti. 
Afslættirnir okkar í afmælisvikunni verða auglýstir 
vel á samfélagsmiðlum og í útvarpi. Svo má ekki 
gleyma nýja barnamatseðlinum á XO en öll börn 
fá að velja sér dót þegar verslaður er réttur af 
barnamatseðli. “Það er nýjung hjá okkur að gefa dót 
með öllum barnaréttum og hefur reynst vægast sagt 
mjög mikil ánægja með það hjá yngstu kynslóðinni. 
Við erum ekki í vafa um mikilvægi þess að kynna 
hollt mataræði fyrir börnum í hvaða formi sem sú 
kynning er. Því fyrr því betra. Skyndibiti þarf alls 
ekki að vera óhollur,” segir Gunnar.

Veitingastaðurinn XO 
þriggja ára í júní

Lækkum skatta
í Reykjavík

Reykjavíkurborg siglir í gegnum fordæmalaust 
tekjugóðæri. Tekjurnar hafa hækkað langt umfram 
verðlagsbreytingar og íbúaþróun. Þrátt fyrir 
auknar tekjur er grunnþjónusta borgarinnar í ólagi. 
Þú borgar meira en færð minna. Lífsgæði mælast 
verst í Reykjavík. Höfuðborgin er ekki í forystu. 
Það er morgunljóst að tekjugóðærið hefur ekki 
leitt af sér bætta grunnþjónustu. Foreldrar þurfa 
reglulega að taka frí frá vinnu vegna manneklu á 
leikskólum. Hundruðir barna sitja föst á biðlistum 
eftir leikskólaplássi eða daggæslu. Það er 
húsnæðisskortur í borginni, heimilislausum hefur 
fjölgað og hreinlætismál eru í ólestri. Ánægja mælist 
minnst í Reykjavík. Við þurfum breytingar.

Við munum gera betur
Útsvar í Reykjavík er í lögleyfðu hámarki. Fasteignamat hefur 

hækkað verulega og borgarbúar greiða nú hærri krónutölu í 
fasteignagjöld en áður. Rekstrarárangur Orkuveitunnar hefur ekki verið 
nýttur til gjaldskrárlækkana. Fjármálastjórn borgarinnar er í ólestri.

Lækkun útsvars er hagsmunamál fyrir alla þjóðfélagshópa. 
Útsvarsprósentan hefur mikil áhrif á ráðstöfunartekjur láglaunafólks. 
Einstaklingur með lágmarkslaun greiðir um helmingi hærri fjárhæð 
í útsvar til sveitarfélags, en í tekjuskatt til ríkisins. Lækkaðar álögur 
skipta borgarbúa máli. 

Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir ábyrga fjármálastjórn og áherslu 
á bætta grunnþjónustu. Sveitarfélög með stöðugan fjárhag bjóða 
bestu þjónustuna. Það sýnir sig í nágrannasveitarfélögum. Við 
trúum á lítil opinber afskipti og lítil opinber umsvif. Við ætlum að 
minnka yfirbygginguna og spara í stjórnkerfinu. Við ætlum að minnka 
báknið. Við ætlum að hagræða í rekstrinum og skila umframfé aftur til 
borgarbúa. Við munum gera betur.

Leyfum íbúunum að njóta
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að lækka útsvar í Reykjavík. Það er stefna 

flokksins að útsvarið verði lækkað í fjórum þrepum, niður fyrir 14% 
fyrir lok næsta kjörtímabils. Rétt er að íbúar njóti þess þegar tekjur 
borgarinnar aukast langt umfram verðlag og íbúaþróun.  

Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir þínu umboði svo lækka megi skatta 
í Reykjavík.

Höfundur skipar 2. sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

Hildur 
Björnsdóttir.

Hvers eiga nemendur 
í Vesturbænum að gjalda

Vesturbærinn er gróið hverfi sem hefur hátt 
þjónustustig því mörg flott einkafyrirtæki eru þar 
með rekstur. Þegar ég bjó í Vesturbænum einsetti ég 
mér að nota þjónustuna innan hverfisins og geri enn 
í sumum tilvikum þó ég búi ekki lengur þar. Það er 
því mikil synd hvernig meirihlutinn í Reykjavík hefur 
haldið á málum varðandi skólana í Vesturbænum 
því allir vilja að börnunum líði vel þann tíma sem 
þau eru í skólanum. 

Eins og ykkur flestum er kunnugt hefur Melaskóli 
átt við aðstöðuleysi að stríða í mörg ár. Helst 
ber að nefna að þrengslin í skólanum eru mikil 
einfaldlega vegna þess að nemendur eru allt of 
margir fyrir húsnæði skólans. Það mál mætti leysa 
með því að bæta við húsnæði skólans eða fækka 
nemendum. Fyrri kosturinn er auðvitað mun betri 
fyrir alla ekki síst nemendur sem búa við mikið 
aðstöðuleysi í list- og verkgreinum auk plássleysis 
í matsal. Einnig er aðstaða fyrir kennara ekki í lagi 
því rými sem þeim var ætlað hefur verið tekið undir 
kennslustofur. Þá komum við að viðhaldsleysinu 
á Melaskóla eins og öðrum skólabyggingum 
borgarinnar og viðhaldsþörfin hefur safnast upp. 
Aðgengismálin eru svo sér þáttur út af fyrir sig. 

Foreldrar, nemendur og kennarar 
eru uppgefnir af loforðaflaumnum 
s e m  f r á  b o rg a r f u l l t r ú u m 
meirihlutans hefur komið. Ekki 
hefur staðið steinn yfir steini og 
engar efndir orðið. 

Þeir foreldrar sem eiga börn 
í Vesturbæjarskóla hafa lýst 
yfir þungum áhyggjum vegna 
barna sinna sem þurfa að fara 
yfir Hringbraut þegar þau sækja 
íþróttir í KR. Meirihlutinn í 
borginni bendir á ríkið þar sem 
Hringbrautin er á forræði ríkisins. 
Við í Miðflokknum höfum aldrei heyrt önnur eins 
rökþrot, séu börn í hættu, þá er gengið í málið. 
Það má ekki gerast að banaslys þurfi til – til að fólk 
vakni. Að mínu mati er þetta forgangsmál þegar 
kemur að málefnum Vesturbæjarins. 

Miðflokkurinn er flokkur fjölskyldunnar. 
Ég óska eftir þínum stuðningi þann 26. maí. 
Breytinga er þörf.

 
Vigdís Hauksdóttir.

Vigdís 
Hauksdóttir.

Vorum að taka upp 
glæsilegan náttfatnað frá Trofé

Glæsibær - Álfheimar 74 - S. 544 4088 - www.ynja.is

Öll börn fá að velja sér dót þegar verslaður er réttur af barnamatseðli á XO.
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KR varð í lok apríl Íslandsmeistari Domino's 
deildar karla 2017-2018 eftir sigur á Tindastól í 
DHL-höllinni í Vesturbænum. Staðan fyrir leikinn 
í gær í einvíginu var 2-1 og var fullt út úr dyrum 
löngu fyrir leik og góð stemning. Leiknum lauk 
með  89:73 sigri KR og þar með var titilinn í höfn. 

Þetta er í 5. sinn í röð sem KR verður 
Íslandsmeistari sem er met í sögu úrslitakeppninnar 
eftir að núverandi fyrirkomulag var tekið upp árið 
1984, en gamla metið var einnig í eigu KR (fjórum 

sinnum). Frá upphafi eða árið 1951 var þetta 17. 
Íslandsmeistaratitill KR í Íslandsmóti meistaraflokks 
karla í körfuknattleik.

Kristófer Acox var svo í leikslok útnefndur besti 
leikmaður úrslitakeppninnar en hann var með 
15.5 stig að meðaltali, 10.5 fráköst og samtals 24.5 
framlagsstig.

Finnur Freyr Stefánsson, þjálfari KR, jafnaði 
met þjálfara yfir flesta titla, fimm talsins, í sögu 
úrslitakeppninnar.

KR varð um helgina Íslandsmeistari 2018 í 
minnibolta 11 ára eftir lokamótið í A-riðli sem 
fram fór um helgina í Grindavík.

Það voru KR-stúlkur sem stóðu uppi sem 
sigurvegarar mótsins og voru því krýndar 

Íslandsmeistarar 2018. Þjálfari stúlknanna er Halldór 
Karl Þórsson. 

Það var Eyjólfur Guðlaugsson, gjaldkeri KKÍ, sem 
afhenti verðlaunin í leikslok.

KR Íslandsmeistari MB 11 ára stúlkna

Gómsæti í göngufæri
Geirsgata 1 • Sími 511 1888

KR Íslandsmeistari 
fimmta árið í röð!

KR Íslandsmeistari 
í 10. flokki karla

KR varð Íslandsmeistari í 10. flokkur karla og er þetta annað 
árið í röð sem þessi flokkur vinnur titilinn. Þjálfarar flokksins 
eru Benedikt Guðmundsson og Jens Guðmundsson en Jens var 
einnig þjálfari flokksins í fyrra. 

Úrslitaleikurinn var æsispennandi en þegar um fjórar mínútur 
voru eftir af leiknum voru andstæðingarnir úr Vestra/Skallagrími 
11 stigum yfir. Óli Gunnar Gestsson jafnaði leikinn með þriggja 
stiga körfu þegar nokkrar sekúndur voru eftir og knúði fram 
framlengingu. Í framlengingunni voru KR-ingar sterkari og sigruðu 
með einu stigi, 75:74. 

www.kr.is
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