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Edda Lárusdóttir 

sigurvegari í Nótunni

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Afgreiðslutími:
Virka daga: kl. 9-18:30
Laugardaga: kl. 10-16

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð
- bls. 6

Gott mál
í Hagaskóla

15% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

HEIMILISMATUR ALLA DAGA
FRÁ KL. 10.00 TIL 21.00
ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Organic bistro
Tryggvagötu 8 / 101 Reykjavík

Sími/Tel +354 5 11 11 18

Hinir árlegu þematónleik
ar Tónskólans Do Re Mi voru
haldnir í Neskirkju laugardag
inn13.aprílsl.

Þemað að þessu sinni var
íslensk þjóðlög í ýmsum sam
leiksútsetningum. m.a. fyrir
hörpu, píanó, gítar, fiðlu, þver
flautu, rafgítar og marimbu.
Tónleikarnir voruum45mínað
lengd, og skemmtilegir hverja
einustumínútuogvaraðgangur
ókeypis. Skólastjóri Tónskólans
DoReMierVilbergViggósson.

- bls. 15
Íþróttir

Þess ar stúlk ur voru með al fjöl margra nem enda sem komu fram á þematón leik un um.

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

Skemmtilegirþematónleikar
TónskólansDoReMiíNeskirkju

Hringbraut 119
Sími: 55 44444

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is
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Lambakjöt 
Gildir fimmtudag– sunnudags

25.-28. apríl, á meðan birgðir endast

Jarðarber
199 askjan

Læri úr kjötborði 1.498 kg
Innanlærisvöðvi 2.998 kg

Lambagúllas 2.198 kg
Gleðilegt sumar !



Foreldrafélag
Melaskólagaf
spjaldtölvur

ForeldrafélagMelaskólaafhenti
skólanum alls níu spjaldtölvur
tileignar19.aprílsl.engjöfiner
afrakstur söfnunar sem staðið
hefuryfir íveturmeðalallra for
eldraíMelaskóla.Spjaldtölvurnar
eruaftegundinniiPad2með16GB
minni og eru allar sérmerktar
skólanumsemgjöffráforeldrum.
Tölvurnar verða notaðar bæði í
kennslubarnameðsérþarfirsem
og í almennri tölvukennslu en
sett verður upp þráðlaust net í
Melaskóla svoaðhægtverði að
nýta tölvurnar sem best. Þá er
stefnt að því að halda sérstakt
námskeið fyrir lok þessa skóla
ársbæðifyrirkennaraogforeldra
um hvernig nota má spjaldtölv
urnar með ótal skemmtilegum
sérkennsluforritum. Þessi forrit
þjálfa meðal annars fínhreyfing
ar,aukamálþroskabarna,hjálpa
þeimaðþekkjabókog tölustafi,
greina mynstur og læra stærð
fræðisvoeitthvaðsénefnt.

Foreldrarhæst-
ánægðirmeð
frístundaheimilin

Ný könnun meðal foreldra
barnaá frístundaheimilumborg
arinnarsýniraðmikillmeirihluti
þeirraeránægðurmeðþáþjón
ustusemþauveita.9afhverjum
10 foreldrum eru ánægðir með
frístundaheimiliðogteljaaðbarn
inu þeirra líði þar vel. Ánægja
með þjónustu og viðfangsefni
frístundaheimilanna hefur auk
ist milli ára. Í ljós kom 94% for
eldra telja barninu almennt líða
vel á frístundaheimilinu (88%
árið2011)og89% töldudvölina
þar hafa jákvæð félagsleg áhrif
á barnið (83% árið 2011). Rösk
lega82% foreldra tölduviðfangs
efni barnsins á frístundaheimil
inuáhugaverð(79%árið2011)og
87%tölduvelgangaaðsamræma
dvölá frístundaheimiliviðannað
skipulagtfrístundastarf.Þámæld
ist mikil ánægja með samskipti
viðstarfsfólkfrístundaheimilanna
eða90%samanboriðvið82%árið
2011.

HverfisráðVesturbæj-
arhiminlifandiyfir
Konungiljónanna

Hverfisráð Vesturbæjar lýsir
yfir mikilli ánægju með það frá
bærastarfsemunniðhefurverið
íHagaskólameðsýningunniKon
ungur ljónanna. Allir Vesturbæ
ingargetaverið stoltir afþví að
eigasvohæfileikaríkaog framúr
skarandinemendur í sínuhverfi.
Öllum aðstandendum sýningar
innarerufærðarþakkir.

MálefniStrætó
ímiðborginni

Á fundiHverfisráðsMiðborgar
vartekiðfyrirerindifráumhverf
isogskipulagssviðivegna leiða
kerfisbreytinga hjá Strætó 2014.
Samþykkt var að óska eftir því
að fulltrúi frá Strætó bs. komi
á næsta fund Hverfisráðs, sem
verði opinn íbúafundur í byrjun
maí um málefni Strætó í hverf
inuogtengingarleiðakerfisinsvið
önnurhverfi. Framkvæmdastjóra
faliðaðundirbúaþannfund.

Skiltiíveitingahúsum
ímiðborginni

Formaður Íbúasamtaka Mið
borgarkynntiáfundiHverfisráðs
Miðborgarhugmyndaðskiltisem
sett yrði upp í veitingahúsum í
Miðborginni til þess aðminna á
aðhverfiðer íbúahverfimeðsof
andibörnumánæturnar.Hverf
isráð tekurvel íhugmyndina og
óskar eftir nánari útfærslu og
kostnaðaráætlun. Þá kynnti for
maðurinn bréf íbúasamtakanna
til Umhverfis og skipulagsráðs
dagsett13. janúar2013,þarsem
óskað er eftir upplýsingum um
reglurertengjastakstrihópferða
bifreiða um Miðborgina og bréf
til borgarráðs dagsett 13. mars
2013þarsemspurterumhvort
samningurReykjavíkurborgarvið
Miðborginaokkarhafiveriðend
urnýjaður ogum forsendur fyrir
þvíað5%bílastæðasjóðsgjalda í
hverfinu renni til Miðborgarinn
arokkar.Formaðurinnbentiein
nigá frétt fráaðalfundiSamtaka
kaupmanna við Laugaveg þar
semborgaryfirvölderugagnrýnd
fyrir að sýna kaupmönnum við
Laugaveg fjandskap með fram
kvæmdum á svæðinu og lokun
Laugavegsásumrum.Hann lýsti
ÍbúasamtökMiðborgaralgerlega
ósammálaþessuviðhorfi.Þess í
stað væru þau afar ánægð með
framkvæmdirnar og lokun göt
unnar tímabundið á sumrum,
endahefðu Íbúasamtökin lagt til
að fótgangandiverðiveittur for
ganguráhlutaLaugarvegar.

Boltagerði
viðMelaskóla

Á fundiskipulagsráðs10.apríl
sl. var lagt framerindiumhverf
isogskipulagssviðs, frumathug
ana mannvirkjagerðar dags. 1.
mars 2012 varðandibreytinguá
deiliskipuagiMelaogGrímsstaða
holts vegna lóðarinnar nr. 1 við
Hagamel, Melaskóla. Í breyting
unni felstaðstaðsetjaboltagerði
á lóðinni við Melaskóla, sam
kvæmt uppdrætti dags. 3. apríl
2013. Samþykkt var að auglýsa
framlagða tillögu. Marta Guð
jónsdóttir sat hjá við afgreiðslu
málsins og bókaði „Marta Guð
jónsdóttir fulltrúi Sjálfstæðis
flokksins fagnar því að nú hylli
loksinsíaðbattavelliverðikomið
uppviðMelaskólaenhefðikosið
að reynt hefði verið til þrautar
að finnaheppilegri staðsetningu
fyrirvöllinnþarsemhannhefur
ekki áhrif á ásýnd skólans sem
er einstaklega falleg bygging og
merkilegút fráarkitekttónískum
sjónarmiðum.

Sóttumleyfitilað
byggjaviðkjallara
Hávallagötu9

Áfundiskipulagsráðsvartekin
fyrir umsókn Herdísar Þorgeirs
dóttur til að byggja við kjallar
ann að Hávallagötu 9 og koma
fyrir svölum á þaki viðbygging
arinnar og rífa niður núverandi
bílskúr og byggja nýjan bíl
skúr með þaksvölum við húsið.
Útskriftúrgerðabókembættisaf
greiðslufundar skipulagsfulltrúa
frá22.mars2013 fylgdierindinu
ásamtumsögnskipulagsfulltrúa.
Afgreiðslufrestaðogvísaðtilleið
beininga í umsögn skipulagsfull
trúa.

Stækkunveitingastað-
arviðGeirsgötu

Tilbyggingafulltrúaborgarinn
ar hefur borist erindi frá Kopar
Restaurantehf.,Geirsgötu3þar
semsótterumleyfitilaðstækka
veitingastaðinnmeðþví að taka
ínotkun2.hæð, innrétta1.hæð
upp á nýtt, fjölga gestum í 90
gesti, breyta stiga og koma fyr
ir glugga á norðurhlið hússins
nr. 3B á lóð nr. 3A3B og einnig
er sóttumað færastarfsmanna
aðstöðu, lager, kæli og frysti á
lóð nr. 5B. við Geirsgötu. Sam
þykkieigendafylgiráteikningum.
Afgreiðsluvarfrestað.

Breyttgluggasetning
aðSkildingatanga1

Gunnar I Hafsteinsson, Skild
inganes 58, hefur sótt um leyfi
til byggingafulltrúa borgarinn
ar að stækka til suðurs, breyta
gluggasetninguoginnraskipulagi
í nýsamþykktu einbýlishúsi að
Skildingatanga1.Umsókninsam
ræmist ákvæðum laga nr. 160 /
2010ogerþvísamþykkt.Frágang
urá lóðamörkumverði gerður í
samráðiviðlóðarhafaaðliggjandi
lóðaenáskilinerlokaúttektbygg
ingarfulltrúa.

2 Vesturbæjarblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188

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

Netfang: geirgudsteinsson@simnet.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Morgunblaðið
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S tarfsgreinasamband Íslandsgerirþákröfutilstjórnmála
mannaað loforð í aðdragandakosningaumeflinguvel
ferðarkerfisins,hækkun lægstu launa innankerfisinsog

leiðréttingukynbundinna launastandist. Innanaðildarfélaga
Starfsgreinasambandsins er fjöldi fólks,aðallegakonur, sem
vinnurvið ræstingarogumönnuná ríkisstofnunumogstofn
unumsemháðareruríkisframlagi.Þettastarfsfólkhefurtekið
ásigkjaraskerðingarsíðustuár í formi lækkaðsstarfshlutfalls
og hófsamra launahækkanamiðað við verðbólgu. Stór hluti
þessarar stéttarhefurekkiorðiðvarviðneitt launaskriðog
lækkaðstarfshlutfallhefurekki leittafsér færriverkefniheld
urhefurstarfsfólkiveriðgertaðhlaupahraðarfyrirlægrilaun.
Þágeturreynsterfittaðbætaséruppskertstarfshlutfallmeð
annarrivinnuogþvíoftogtíðumumhreinakjaraskerðinguað
ræða.Þaðertakmarkaðhvaðfólkgeturlagtásigogafleiðingar
niðurskurðarsíðustuáreru farnaraðkoma fram íveikindum
sembirtistíauknuálagiásjúkrasjóðiverkalýðsfélaganna.Þetta
auknaálaghefurorðiðtilþessaðmargirsjúkrasjóðirþurfaað
endurskoðaúthlutun til félagaogskerðaréttindiþeirra.Flóa
bandalagið lét gera könnun á raunverulegum tekjum sinna
félagaogkomþáíljósað21%svarendavorumeð200þúsund
krónur eða minna í dagvinnulaun í ágúst síðastliðnum, þ.e.
áðurensíðustukauphækkanirkomutil framkvæmda.Eftalan
ergreindeftirkynjumþávoru27%kvennameðlaunundir200
þúsundog15%karla.Ungtfólkerþarnaímeirihluta.Efþess
artölureruskoðaðarútfrástarfsgreinumþávoru40%þeirra
semunnuvið ræstingarmeð innanvið200þúsundkrónur í
dagvinnulaun,aðrirstórirhópareruumönnunogmötuneyti.
Efskoðuðerumeðaltalslaundagvinnuþáerutekjulægstuhóp
arnirístörfumásviðiumönnunar,ræstingaaukleiðbeinenda,
semsagtstórhlutiþesshópssemsækjir launsín íopinbera
sjóði.Þaðskalenganundraaðþettaereinmittsáhópursem
erósáttasturviðsínlaunoghefurmestaráhyggjuraffjárhags
stöðusinni sökum lágra launa.Um29%þeirrasemerumeð
heildartekjurundir200þúsundumhafaþurftaðleitaaðstoðar
vegnafjárhagslegrarstöðusinnarásíðastliðnum12mánuðum.
Þettaersáhópursembýrsístíeiginhúsnæði(fjórðungurbýr
í leiguhúsnæðiog fjórðungur í foreldrahúsum)engreiðir að
meðaltali115.358krónuríhúsaleigu.Þaðerekkisæmandifyrir
ríkiogsveitarfélögaðkaupavinnueinstaklingasvoláguverði
aðfólkgetiekkiséðfyrirsér.Þaðerþvífagnaðarefniaðstjórn
málamennætliaðnýtasvigrúmkomandiára til að forgangs
raða íþáguþeirrastéttasemhaldauppivelferðarkerfinu.En
kjósendurvitaaðloforðeruekkialltafsamaogefndir,ekkisíst
íaðdraganakosninga.Fyrir fjórumárumvar lofaðaðstoðvið
heimilin,enharlalítiðhefurfréstafþeimefndumstjórnarflokk
anna.Vesturbæingar gangaaðkjörborðinu á laugardag sem
aðrir landsmenn.Margirmunueflaust ráðstafaatkvæðisínu í
ljósistöðunnarávinnumarkaðnumoghverkaupmátturinner.
Niðurstöðurnarverðaspennandi.

     Geir A. Guð steins son

Loforðípólitíkekki
alltafsamaogefndir

Vesturbæingar

Verð ég þá skuldlaus 
eftir kosningarnar?

APRÍL 2013
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Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

AUGL†SINGASÍMI

511 1188
borgarblod@simnet.is

www.borgarblod.is
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Lækkum skatta
– aukum ráðstöfunartekjur

Hanna Birna 
Kristjánsdóttir

Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir

Áslaug María 
Friðriksdóttir

Vilhjálmur  
Bjarnason,  
Garðabæ

Guðlaugur Þór 
Þórðarson

Ingvar 
Garðarsson

Pétur  
Blöndal

Þórey 
Vilhjálmsdóttir

Sigríður Á. 
Andersen

Teitur Björn 
Einarsson

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins  
í Reykjavík suður

Góð og vel launuð störf eru grundvöllur velferðar fólksins í landinu. Þess 
vegna þarf öflugt atvinnulíf sem býr við stöðugleika og hvetjandi skilyrði.

› Afnemum gjaldeyrishöft
› Lækkum skatta og gjöld
› Eflum einkaframtak og nýsköpun
› Minnkum ríkisafskipti og miðstýringu

Öflugt atvinnulíf - Næg atvinna - Traust heilbrigðiskerfi

Það er bara einn 
flokkur sem mun koma 
atvinnulífinu í gang

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík   NÁNAR Á 2013.XD.IS
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Edda Lár us dótt ir, nem
andi í Tón list ar skól an
um í Reykja vík hlaut far
and grip Nót unn ar fyr ir 
ein leik á þver flautu á 

loka há tíð Nót unn ar sem frám fór í 
Hörpu. Edda lék ,,The Great Tra in 
Race” eft ir Ian Cl ar ke sem sjálf
ur var flautuleik ari. Alls voru flutt 
24 at riði frá 30 tón list ar skól um á 
tvenn um tón leik um og frá Tón list
ar skól an um í Reykja vík kom auk 
Eddu Rann veig Marta Sarc sem lék 
á fiðlu laigð ,,Polona ise de Con
cert” eft ir Wi eni awski. Með leik
ari Rann veig ar Mörtu á pí anó var 
Hrönn Þrá ins dótt ir. Síð an voru níu 
at riði verð laun uð sér stak lega fyr ir 
fram úr skar andi tón list ar flutn ing. 
Nót an er upp skeru há tíð tón list ar
skól anna á Ís landi og bygg ir á því 
að þátt tak end ur séu frá öllu land
inu, á öll um aldri og efn is skrá in 
end ur spegli ólík við fagns efni á öll
um stig um tón list ar náms.

Edda er Vest ur bæ ing ur, býr á 
Tómasar hag an um, er á nítj ánda ári 
og er á 3. ári í MR. Út skrif ast sem 
stúd ent vor ið 2014 ef nám ið geng
ur sam kvæmt áætl un, sem ekki er 
ástæða til að ef ast um. Hún fór hefð
bundna leið Vest ur bæ ings í skóla
göngu, hóf nám í Mela skóla, fór í 
Haga skóla og er nú í MR.

,,Ég byrj aði að læra á flautu þeg
ar ég var 7 ára og val ið var auð velt, 
flaut an heill aði mig, fal legt hljóð færi 
með skær an hljóm og svo er þetta 
svo lít ið ,,stelpu hljóð færi.” Mik ið 

stærra hljóð færi kom eig in lega ekki 
til greina. Ég byrj aði í Tón list ar skóla 
Vest ur bæj ar og Mið borg ar en um 
ferm ing ar ald ur inn fór ég í Tón list ar
skól ann í Reykja vík. Ég stefni að því 
að taka loka próf þar í haust og verð 
þá með tón leika, út skrift ar tón leika,” 
seg ir Edda Lár us dótt ir.

- Hvað tek ur svo við, ætlarðu að 
halda áfram í tón list ar námi?

,,Það er ekki al veg ákveð ið, ég 
ætla bara að sjá til hvern ig mér líð
ur eft ir tón leik ana í haust og svo 
á ég enn eft ir eitt ár í Mennta skól
an um í Reykja vík. Lík lega best að 
ljúka því námi og sjá svo til. Það 
væri gam an að fara eitt hvað í burtu 
eft ir stúd ents próf, skoða eitt hvað 
af heim in um og jafn vel fara í eitt
hvað nám er lend is. En ég hef alls 
ekki ákveð ið hvaða nám mig lang
ar helst í, kannski stjórn mála fræði 
eða heim speki, svo þetta er allt bara 
á um hugs un ar stigi. Auð vit að væri 
gam an að fara í eitt hvað frekara tón
lil st ar nám og svo hef ég gam an af 
ljós mynd un og lang ar í nám í því. Ég 
er að reyna að taka list ræn ar mynd
ir en ég hef líka ver ið að taka frétta
mynd ir fyr ir skóla blað MR sem heit
ir Skin faxi.”

SpilaríUngsveitSinfóníu
hljómsveitarÍslands

- Hef urðu ver ið að spila með ein-
hverri klass ískri hljóm sveit auk 
náms ins og spila í Nót unni?

,,Ég hef ver ið að spila með Ungs
veit Sin fón íu hljóm sveit ar Ís lands 
sem er mjög skemmti legt. Í þeirri 
hljóm sveit eru jafn marg ir hljóð
færa leik ar ar og í venju legri sin fóníu
hljóm sveit og svip uð skip an milli 
hljóð færa. Þannig lær um við mest 
og best að spila í stærri sveit, en 
draum ur flesta er sjálf sagt að spila 
í Sin fón íu hljóm sveit Ís lands. Það er 
mik il ásókn að kom ast í Ungsveit ina 
svo það kom ast alls ekki all ir að. 
Ungsveit in er með tón leika næsta 
haust í Hörpu til þess að leyfa okk
ur að vera í sama starfs um hverfi og 

Sin fón íu hljóm sveit Ís lands.
- Gerð urðu þér von ir um að vinna, 

eða varstu kannski ekk ert að hugsa 
um það?

,,Þessi keppni er þannig að það 
eru svo rosa lega ólík at riði þannig 
að ég gat ekki gert mér grein fyr
ir því. Ég mætti bara með því hug
ar fari að gera eins vel og ég gæti, 
ann að kom ekki til greina. En auð
vit að vill mað ur vinna, til þess er 
mað ur m.a. að taka þátt í þess ari 
keppni, og svo er æð is legt að fá að 
spila í Hörpu. En ég verð að játa að 
það kom mér svo lít ið á óvart þeg ar 

ég heyrði úr slit in til kynnt og mitt 
nafn nefnt. Tón list ar skól inn fær 
far and bik ar en ég fékk grip sem ég 
er með heima.”

- Var ein hver ástæða fyr ir því að 
þú vald ir að leika í Nót unni lag ið 
,,The Great Tra in Race”?

,,Ég hreyfst af þessu lagi strax, 
það reyn ir á hæfi leik ana og tón
skáld ið býr til fingrasetn ingu sem 
ekki er venju leg.”

Ferstundumáklassíska
tónleika

- Það er vænt an lega nóg að vera í 
mennta skóla og í tón list ar námi. Kom-
ast ein hver önn ur áhuga mál að?

 ,,Ég stunda ekki keppn is í þrótt
ir ef þú ert að spyrja að því. Ég fer 
hins veg ar stund um á klass íska 
tón leika, mér finnst það al gjör lega 
nauð syn legt, og einnig gam an, þeg
ar kom ið er svona langt í tón list
ar nám inu. Ég hlusta mik ið á aðra 
flautuleik ara en einnig á önn ur 
hljóð færi. Fyr ir utan flautu finnst 
mér skemmti leg ast að hlusta á 
pí anó og celló. Hjlóm ur inn í þeim 
heill ar mig.

Í sum ar ætla ég að vinna á veit
inga staðn um Fish sem er á Skóla
vörðu stíg og í Ing ólfs stræti. Ég 
hef ekki gert það áður, en síð ustu 
sum ur hef ég ver ið í fisk vinnslu 
hjá HB Granda. Það var skemmti
leg reynsla,” seg ir flautuleik ar inn 
Edda Lár us dótt ir.

VesturbæingurinnEddaLárusdóttirvann
farandgripNótunnarfyrireinleikáþverflautu

www.gamar.is • Sími 535 2510

www.gamar.is • Sími 535 2510

Allar upplýsingar í síma 535 2510 
og á „gardatunnan.is“

Gleðilegt sumar 

Þá er tilvalið að koma í Berghellu 1 í Hafnarfirði með 
fötu, poka eða litla kerru og sækja sér moltu eða 
viðarkurl í garðinn án endurgjalds. 
Moltuna og kurlið má fá sent heim í stórsekkjum gegn 
vægu gjaldi. Sjá „gamar.is/moltaogkurl“

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

Gardatunnan.is

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

Helstu kostir Garðatunnunnar:
• Ódýr leið til að losna við garðaúrganginn.

• Losuð á tveggja vikna fresti yfir sumartímann.

• Garðatunnan er á hjólum og getur því fylgt þér um allan garðinn.

• Það er ótrúlega þægilegt að hafa svona tunnu alltaf við hendina.

• Þú losnar við að aka með garðaúrganginn á næstu endurvinnslustöð.

• Garðaúrgangurinn fer til moltugerðar hjá Gámaþjónustunni hf.

með Garðatunnunni!

Vantar þig kraftmikinn jarðvegsbæti?

Seljum og sendum moltu og kurl til fagaðila og 
annarra stórnotenda eftir sérstöku samkomulagi.

m
ag

gi
@

12
og

3.
is

 2
1.

86
9

- tek ur burt far ar próf frá Tón list ar skól an um í Reykja vík á kom andi hausti og held ur út skrift ar tón leika

Edda Lár us dótt ir flautuleik ari og mennta skóla nemi.
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Í Iceland fást allar almennar heimilisvörur. Brakandi ferskt grænmeti og ávextir, nýtt kjöt og
fiskur og frábært úrval af frystivörum innlendum sem erlendum og hreinlætisvörur í úrvali.
Verið velkomin í bjarta og rúmgóða verslun þar sem hagkvæmt er að versla.

Opið frá kl. 9–20 alla daga
Engihjalla og Granda

MEIRA 

Í POKANN 

HJÁ ICELAND

Iceland leggur mikið upp úr því að færa viðskiptavinum sínum
fyrsta flokks vörur á lágu verði. Við höldum úti öflugu eigin
verðeftirliti til að tryggja að viðskiptavinir okkar njóti ávallt
hagstæðra kjara. Þetta gerum við með því að kanna reglulega
vöruverð hjá helstu keppinautum okkar. 

/A[ ER
GAMAN A[ VERSLA
Í ICELAND, GRANDA
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www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Undafarnarvikurhefurmikið staðið til íHaga
skólavegnaþessaðGottmálvarhaldiðþarmið
vikudaginn17.aprílsl.Gottmálergóðgerðardag
ur þar sem nemendur og starfsmenn leggja sitt
af mörkum til góðgerðarmála og er þessi dagur
orðinn árlegur viðburður í Hagaskóla. Nemend
urhafa styrktnokkurmálefni. Í fyrra söfnuðust
u.þ.b. 1,8 milljónir króna ogvar þá styrkt SPES
semrekaheimili fyrirmunaðarlausbörn íTógó
Afríku og SPK styrktarfélag krabbameinssjúkra
barna sem styður við krabbameinssjúk börn og
fjölskyldurþeirra.

Góðgerðarfélögin sem eru styrkt eru valin með
þvíaðhverbekkurkemurmeðhugmyndirumfélög
ogsvovelurákveðin framkvæmdarnefndunglinga
tvösamtöksemþauviljastyrkja.ÍárurðuAmnesty
Internationalsemstuðlaaðbaráttu fyrirmannrétt
indum víðsvegar um heiminn og hópurinn Ungir
aðstendendurhjáLjósinusemaðerstuðninghópur
fyrirbörnogunglingasemeiga foreldrasemhafa
greinstmeðkrabbamein fyrirvalinu.Undirbúning
urog framkvæmddagsinser íhöndumnemenda.
Hverbekkurákveðurogskipuleggureinhverja fjár
öflun í stofunni sinni, það getur verið hvað sem
er s.s draugahús, happdrætti, kaffihús o.fl. Hver
bekkurvelursér fulltrúa til aðverameðskemmti
atriði á kaffihúsunum í skólanum. Allir nemendur
takavirkanþáttogleggjasittafmörkumtildagsins.

Verkefniðreynirásamvinnuinnanbekkjaogskapar
skemmtilegastemmingu.Gottmálerþvíekkibara
skemmtileg viðbót við venjulegt skólalífi heldur
einnig tækifæri tilað læra, látagottafsér leiðaog
gefatilbakatilsamfélagsins.

HápunkturdagsinsvarílokhansþegarþærElísa
betHuldÞorbergsdóttirogElínMaríaÁrnadóttir í
10.bekkEKHléturakaafséralltsíðaháriðásviði
Hagaskólaog íbeinniútsendinguRUV.ÞærElísa
betogElínhöfðuáðursafnaðáheitum.Þetta flotta
framtakþeirravaktiverðskuldaðaathygliogaðdáun
skólasystkinaþeirra.

,,Gott mál” í Haga skóla 2013

Boðiðvaruppáandlitsmálun.

Létu hár ið fjúka á sviði Haga skóla til styrkt ar góðu mál efni

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Undirritað var samkomu
lag sl.þriðjudag,23.apríl,milli
Melaskóla, LÍSogSFS umþró
unarsamstarf vegna útináms
á skólalóð Melaskóla. Tilgang
ur samstarfsins er að safna
hugmyndum og reynslu um
hvernig má hámarka nýtingu
lítilla skólalóða á árangursrík
an hátt með góðu skipulagi,
vali á gróðrioguppbygginguá
aðstöðu til aðgetamiðlaðmik
ilvægri reynslu til þeirra skóla
sembúavið svipaðaraðstæður
ogMelaskóli.Athöfnin fór fram
áGrænasvæðinuviðMelaskóla,
en23. apríl erumhverfisdagur
Reykjavíkurborgar.

MættvarviðinngangaðGræna
svæðinu,klipptáborðaoggengið
innásvæðiðognemendurMela
skóla sungu Litlu fluguna eftir
Sigfús Halldórsson en höfundur
textaerSigurðurElíasson.Friðrik
Ragnar Friðriksson kennari  og

fulltrúar nemendaráðs kynntu
nöfnásvæðumogreglurogsíðan
var skrifaðundir samkomulagið.
Aðþvíloknugróðursettufulltrúar

samkomulagsinsafkvæmiOslóar
trésins í Melaskógarreitnum og
nemendursunguVertutil.

Þró un ar sam starf vegna út i náms
á skóla lóð inni

FráathöfninniviðMelaskóla.

Þær Elísabert Huld Þorbergsdóttir og Elín María
Árnadóttirmeðanennvoruþærmeðsítthár.

Aðlokinniklippingu.

Mela skóli:

AUGL†SINGASÍMI
511 1188



Í rafrænum kosningum Betr hverfi 2013 sem
ernýlokið tókuiþátt1033en innsendiratkvæða
seðlaríhverfivoru872.Heildarkostnaðurviðþau
16verkefni sem flest atkvæði fengueráætlaður
36,8milljónirkróna.Þaðverkefni sem fékk flest
atkvæði íVesturbænumvarað setjaupp sumar
blómíkerjumávöldumstöðum,enþaðvöldu469
þátttakendur en kostnaður við það verkefni er
áætlaður800þúsundkrónur.

446völdu fegrunumhverfisgrásleppuskúrannaá
Ægisíðuenkostnaðurviðþaðeráætlaður2millj
ónirkróna.373völduendurbætagróðuráýmsum
stöðum í Vesturbænum en kostnaður við það er
áætlaður4milljónirkróna.346völduaðsetjaupp
jólaljósaskreytingar í Vesturbænum en kostnaður
viðþaðer3milljónirkróna;að lagfæranúverandi
körfuboltavelliíVesturbænumhlaut327atkvæðiog
kostnaðurviðþaðverkefnier2milljónirkróna;að
útbúaaðstöðuviðstígaáLandakotstúnimeðbekkj
umoggróðrihlaut319atkvæðienkostnaðurvið
þaðnemur3milljónumkróna;  aðsetjauppskilti
við Ægissíðu um góða umgengni hundaeigenda
hlaut317atkvæðienkostnaðurviðþaðnemur500
þúsund krónum, að setja setja upp bekk á gatna
mótumHagamelsogFurumels fékk291atkvæðien
kostnaðurviðþaðnemur500þúsundkrónum;að
setjasetjabekkoglagagróðuráreitmilliVíðimels
ogKaplaskjólsvegarfékk276atkvæðienkostnaður
viðþaðeráætlaðureinmilljónkróna;aðlagagöngu
stígmilliÁsogSólvallagötu,sunnanBræðraborgar
stígsfékk272atkvæðienkostnaðurviðþaðnemur
einnimilljónkróna.

Önnur valin verkefni í Vesturbænum eru að
setja upp hreystivöll eða þrautabraut á skólalóð
Hagaskóla,endurbæta ,,Bláaróló”áhorniBræðra
borgarstígs og Túngötu, koma fyrir misþungum
lyftingasteinum við göngustíga á Ægissíðu, gróð
ursetja, snyrta og setja borðbekk á leiksvæði við

Lynghaga, bæta lýsingu á leiksvæði og göngustíg
viðendaFjörugrandaogbæta lýsinguá leiksvæði
við Bauganes. Nú er það verkefni Vesturbæinga
að fylgjastmeðhvernigbæjarstarfsmönnumgeng
ur að uppfylla þessar 16 óskir Vesturbæinga sem
flestatkvæðifengu.
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Flest ir Vest ur bæ ing ar 
vildu sum ar blóm í kerj um

SALON REYKJAVÍK

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

 

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

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

   *(SUM EFNI)

Betri hverfi 2013:

Á réttri leið!

Samfylkingin

Sanngjörn 
leiðrétting skulda

Heilbrigði og
velferð í forgangi

Ljúkum aðildarviðræðum við ESB

Jafnræði leigjenda 
og kaupenda

Ekkifurðaaðmargirvölduaðfegraumhverfigrásleppu
skúranna við Ægisíðu eins og ástatt er með umhverfið
þar,endafékkþaðverkefninæstflestatkvæði.

www.borgarblod.is
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Tíu12 ára starf ið í Frosta þjón
ar krökk um í 5., 6. og 7.bekk í 
Granda, Mela, Landa kots og 
Vest ur bæj ar skóla. Alla fimmtu
daga og föstu daga er opið í 
Frosta skjóli í Tíu12 og er dag
skrá in aug lýst á heima síðu 
Frosta skjóls, www.frosta skjol.is. 
Ým ist er boð ið upp á  ein staka 
við burði eða nám skeið. 

Í apr íl var boð ið upp á smiðju 
sem köll uð er Borg arsmiðja sem 
stóð yfir þrjá föstu daga. Í Borg
arsmiðj unni er far ið með hóp í 
göngu um mið bæ inn og tekn ar 
ljós mynd ir. Lagt var upp með að 
bær inn væri skoð að ur  frá mis
mun andi sjón ar horn um og var 
tek ið fyr ir ákveð ið þema, gleði, 
ein mana leika og menn ingu. Hóp
ur inn vann síð an með efn ið og 
und ir bjó sýn ingu sem verð ur 
opin al menn ingi á Barna menn ing
ar há tíð í Reykja vík 23. – 28. apr íl 
nk. í Vest ur bæj ar laug.

Í maí á að bjóða 4. bekk ing um 
sem sækja Frost heima að koma í 
heim sókn í Frosta skjól og kynn

ast starf inu í Tíu12. Fyr ir 1012 
ára krakka verð ur með al ann ars 
pizza dag ur, hjóla ferð og grill að 
í Naut hóls vík og starf vetr ar ins 
end ar á loka há tíð og dans leik í 
Haga skóla fimmtu dag inn 30. maí 

nk. Spurn ing ar eða ábend ing ar 
um starf ið má senda á tölvu póst
fang ið frosti1012@reykja vik.is, 
eða hafa sam band við Andra Má, 
Katrínu eða Lilju Ósk.

Bærinnskoðaðurfrá
mismunandisjónarhornum

Bílanes, Bygggörðum 8. Seltjarnarnesi
S:561 1190. www.bilanes.is
bilanes@internet.is

Bílanes er viðurkennt af öllum tryggingafélögum
Veitum vandaða þjónustu og notum hágæða efni
Réttingaverkstæði,bílasprautun og húsgagnalökkun
Kíktu við hjá okkur og fáðu tilboð í verkið

BÍLARÉTTINGAR 
OG SPRAUTUN
CABAS TJÓNAMATSKERFI.

HressirkrakkarúrFrostaskjóli,staddiríBankastræti.

Gleðilegt sumar.
Þökkum viðskiptin

í vetur.

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Neshlaupið 11. maí
Neshlaup Trimmklúbbs Seltjarnarness verður

haldið laugardaginn 11. maí klukkan 11.

Allir hvattir til að mæta og 
taka þátt í skemmtilegum viðburði. 

Nánari upplýsingar á hlaup.is.

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

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013

8.945

10.320

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

Tíu12 í Frosta skjóli:

Sköpunarkraftur og áhrifarík samskipti
Virk hlustun, öryggi og skýrleiki eru lykilatriðin í árangursríkum samskiptum. Um helgina býður 
JCI upp á námskeið með Hilary Lyons, reyndum markþjálfa og leiðbeinanda frá Bretlandi. 
Þar sem þessi og fleiri mikilvæg atriði í samskiptatækni verða þjálfuð. Einnig mun Hilary vera 
með vinnustofu þar sem unnið verður með sköpunarkraft þátttakenda og hvernig nýta má 
ímyndunaraflið til að ná betri árangri á hinum ýmsu sviðum. 
Námskeiðin verða 27. og 28. apríl frá 10-17:00 og fara fram á ensku. 
Nánari upplýsingar veitir Tanja í síma 7750531 / tanja@jci.is 
eða Davíð í síma 8247687/ david@jci.is



Hátt í 50 íbú ar Lýs is reits ins og 
ná grenn is fund uðu ný lega um 
við horf íbúa til upp bygg ing ar á 
Lýs is reitn um á Reyka vík ur Aka
dem í unni. Far ið var í gegn um 
upp lýs ing ar sem koma fram á 
vef Reykja vík ur borg ar um fyr ir
hug að ar bygg ing ar á Lýs is reitn
um og svo komu fund ar gest ir á 
fram færi skoð un um sín um. Voru 
nán ast all ir sam mála um að það 
væri fagn að ar efni að upp bygg
ing á Lýs is reitn um væri loks ins 
orð in að veru leika en nauð syn
legt væri að íbú ar í ná grenn inu 
fengju að koma sín um at huga
semd um á fram færi áður en 
upp bygg ing hæf ist. 

Fund ar gest ir lýstu áhyggj um 
sín um af sterk um vindi vegna 
stærð ar blokk anna sem fyr ir hug
að er að byggja og vildu sjá lægri 
byggð. Íbú ar sögðu frá slys um á 
fólki og skemmd um á hús næði 
vegna mik ils vind strengs sem hef
ur skap ast vegna hæð ar Granda
vegs 47. Nefnt var að hægt væri 
að setja fyr ir hug að ar bygg ing ar 
í vind lík an þannig að hægt væri 
að kom ast að því hver áhrif vinds 
væru á byggð í ná grenn inu. Ef í 
ljós kem ur að sterk ir vind streng
ir mynd ast þyrfti að fækka hæð
um fjöl býl is húss ins. Burt séð frá 
slæm um vind strengj um vegna 
stærð ar blokk anna voru fund ar
gest ir á einu máli um það að þeim 
þætti löng níu hæða blokk allt of 
stór á þess um stað. Sum ir rifj uðu 

upp ýmis um mæli borg ar full trúa 
og emb ætt is manna und an far in ár 
þar sem tek ið var und ir það sjón
ar mið.

Fund ar gest ir hafa mikl ar 
áhyggj ur af um ferð inni sem fylg
ir 144 íbúða fjöl býl is húsi. Til lög
ur um að loka Granda veg in um 
fyr ir um ferð í gegn um hverf ið, 
þ.e. með því að búa til botn langa 
í báð ar átt ir, t.d. þar sem timb

ur hús in byrja var sam þykkt ein
róma. Lok un Granda veg ar gæti 
kom ið í veg fyr ir að upp bygg ing á 
Lýs is reitn um hefði nei kvæð áhrif 
á um ferð í hverf inu. 

Ýms ar at huga semd ir komu 
fram á fund in um en ákveð ið var 
að ein blína á þá hluti sem hægt 
væri að hafa áhrif á og hægt 
væri að breyta. Því var ákveð ið 
að nið ur staða fund ar ins væri á 

þrjá vegu; að kann að væri hvort 
hægt væri að loka Granda vegi 
fyr ir gegn um um ferð; að óska eft
ir við brögð um við því hver áhrif 
bygg ing ana hefðu á vind strengi 

í hverf inu, og koma á fram færi 
óá nægju með að fyr ir hug uð blokk 
við Eiðs granda skuli vera níu 
hæða þeg ar lægri bygg ing væri 
mun ásætt an legri.
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Lúðrasveit Reykjavíkur mun blása hátíðina af stað klukkan 11:00 
í Melaskóla og þaðan mun skrúðgangan leggja leið sína í Frostaskjól.

 
 

 

 
 

Hólavallagarður - Gamli kirkjugarðurinn við Suðurgötu 

Heimir Bj. Janusarson garðyrkjumaður og Sólveig Ólafsdóttir sagnfræðingur 
leiða rölt um kirkjugarðinn og segja frá hinu og þessu fróðlegu.

Skrúðganga

Tónlistaratriði

Leikhópurinn Lotta

SápukúlubandýSápukúlubandý

DJ
Veitingasala

og margt fleira

ljósmyndasýning í tengslum við barnamenningarhátíð

Kl. 11:00 - 14:00

Kl.10:00 - 11:00
25.apríl 201325.apríl 2013

ÍbúarBráðræðisholtsog
nágrennisfunduðuum
uppbygginguLýsisreitsins

Fráfundinum.

Þjón ustu mið stöð Vest ur
bæj ar og Haga skóli standa 
fyr ir hjóla degi 11. maí nk. 
við Haga skóla. 

Dag ur inn hef ur á þrauta
braut fyr ir yngri krakk anna 
kl. 10.00, og síð an rek ur hver 
at burð inn ann an, s.s. skipti
hjóla mark að ur, við gerð ar
torg, skrúð hjóla túr í hann er 
lagt frá Haga skóla kl. 11.00 og 
hjólað eft ir Ægi síðu, upp Dun
haga að Haga skóla og er hægt 
að vera á hjóli á öll um gerð um 
og stærð um. Nem end ur Haga
skóla standa fyr ir mark aði og 
veit ing um þenn an morg un.

Fjölmargt
áseiðiá
hjóladegií
Vesturbænum
11.maínk.

Stöðugtfleirisjástáreiðhjól
um þegar vorar. En leggja
þarfáhersluáþaðviðyngsta
hjólreiðafólkið að gæta sín
í umferðinni. Það gildir hins
vegar fyrir allaaðnota reið
hjólahjólma,ekkibarastund
um, heldur alltaf þegar sest
eráreiðhjól.



Eitt mik il væg asta verk efni næstu rík is stjórn ar er 
að end ur reisa heil brigð is kerf ið okk ar. Und an far in 
ár hef ur jafnt og þétt ver ið dreg ið úr þess ari mik il
vægu þjón ustu og nú er svo kom ið að þeir sem best 
til þekkja segja okk ur að hættu á stand sé að skap ast. 
Á þetta verð ur að hlusta og taka mark á. Þess vegna 
er það eitt að al verk efni næstu rík is stjórn ar að byggja 
heil brigð is kerf ið upp á ný, und an því verð ur ekki vik
ist. Það er al veg sama hversu mjög við ósk um okk ur 
þess að hafa næga pen inga til að verja í heil brigð is
mál in. Ósk ir ein ar og sér skila litlu. For senda þess 
að eitt hvað sé hægt að gera er að verð mæta sköp un 
lands manna auk ist jafnt og þétt, með öðr um orð um, 
hag vöxt ur verð ur að vera næg ur. Á síð asta ári óx 
hag kerf ið okk ar um 1,6 pró sent, en talið var að það 
myndi vaxa um a.m.k. 3 pró sent. Það er skelfi legt að 
hag vöxt ur inn hafi ver ið svona lít ill, við átt um alla 
mögu leika á því að hann yrði miklu meiri. Svona lít
ill hag vöxt ur ger ir okk ur mun erf ið ara fyr ir með að 
auka fram lög rík is ins til heil brigð is mála þannig að 
um muni. Ef svona held ur áfram þá mun jafnt og þétt 

graf ast und an heil brigð is kerf inu, 
við hætt um að hafa efni á lyfj um 
sem ná granna þjóð ir okk ar nota, 
við end ur nýj um ekki tæki eða 
hús næði og færasta starfs fólk ið 
fer í burtu.

Lægri álög ur skila 
meiri tekj um

Vegna þessa er svo mik il vægt 
að við kom um at vinnu líf inu aft
ur af stað, þannig auk um við 
bæði tekj ur heim il anna og tekj
ur rík is ins. Sjálf stæð is flokk ur inn 
legg ur höf uð á herslu á það að öll þau miklu tæki færi 
sem þjóð in á verði nýtt og þannig lagð ur grunn ur 
að nýju fram fara skeiði. Skatta lækk an ir sem nýt ast 
launa fólki og fyr ir tækj um eru for senda þess að koma 
hreyf ingu á efna hags líf þjóð ar inn ar. Við mun um ekki 
bjarga heil brigð is kerf inu okk ar með því að hækka 
skatta eða standa í stað. Eina leið in er að auka tekj
urn ar ár frá ári og það ger ist ekki nema með því að 
at vinnu líf ið byrji aft ur að fjár festa og hjól in marg
frægu byrji aft ur að snú ast. Sjálf stæð is flokk ur inn 
hef ur alla tíð lagt á það áherslu að öfl ugt vel ferð ar
kerfi bygg ir á öfl ugu at vinnu lífi. Kosn ing arn ar snú ast 
með al ann ars um þetta, þær snú ast um hvort okk ur 
tak ist að snúa vörn í sókn.

IllugiGunnarsson skipar1. sætiá listaSjálfstæðis
flokksinsíReykjavíkurkjördæmi–norður
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AUGLÝSINGASÍMI
511 1188

Rúnstykki 
á 50 krónur

Alla daga!

Opið virka daga frá 07:30 til 18:00
og um helgar frá 08:00 til 17:00

B e r n h ö f t s b a k a r í  e h f .  |  B e r g s t a ð a r s t r æ t i  1 3  |  S í m i :  5 5 1 - 3 0 8 3

Heil brigð is kerf ið þarf öfl ugt 
at vinnu líf

IllugiGunnarsson.

Iceland versl un in við Fiski
slóð 3 hef ur feng ið frá bær ar 
við tök ur. Iceland er glæsi
leg ur stór mark að ur með alla 
al menna heim il is vöru í úr vali 
á mjög góðu verði. 

Nú hef ur Iceland við Fiski
slóð enn auk ið vöru val sitt 
með því að opna Nammi land 
með fram úr skar andi til boð um 
og mjög spenn andi og öðru
vísi vör um fyr ir þá sem lang ar 

í eitt hvað svo lít ið sætt stöku 
sinn um. Þar verð ur veitt ur 
fimm tíu pró senta af slátt ur alla 
laug ar daga og sunnu daga en 
sæl gæt is vör urn ar eru yfir tvö 
hund ruð tals ins þannig að all
ir geta fund ið eitt hvað góm
sætt við sitt hæfi. Iceland við 
Fiski slóð hef ur nú rýmk að 
af greiðslu tíma sinn enn frek ar 
og er versl un in nú opin frá kl. 9 
til 20 alla daga vik unn ar.

Nammi land og 
rýmri opn un ar tími

ICELAND Fiski slóð:

NammilandíIceland.



FYRIR FÓLKIÐ Í LANDINU

KONUR TIL FORYSTU!
VIÐ HÖFUM …

VIÐ MUNUM …

   Gera tannlækningar og sálfræðiþjónustu eðlilegan hluta af 
 heilbrigðiskerfinu með niðurgreiðslum frá Sjúkratryggingum.

   Staðfest ein hjúskaparlög.

   Tvöfaldað framlög til Kvikmyndasjóðs.

   Viðurkennt táknmál sem opinbert tungumál á Íslandi.

   Samþykkt ný náttúruverndarlög.

   Efla Lánasjóð íslenskra námsmanna og breyta hluta af lánum í styrk.

   Láta leikskólann taka við þegar fæðingarorlofi lýkur.

   Skapa öflugt umhverfi fyrir sprota- og nýsköpunarfyrirtæki 
 og skapandi greinar.

 og breyta hluta af lánum í styrk.



Valgerður Bjarnadóttir og Skúli
Helgason þingmenn Samfylkingar
innarbjóðasig framí2.og3.sæti
í Reykjavík norður og kynna hér
helstu áherslur flokksins. „Stóra
máliðáþessukjörtímabilivarbar
áttan við fjárlagahallann.  Hrunið
olli216milljarðahallaogalltstefn
diíþjóðargjaldþrotennúerumvið
aðnáhallanumniðurítæpa4millj
arða. Þaðgefurokkurstöðutilað
styrkjavelferðarþjónustunaáný.”

- Hvað vilj ið þið gera í vel ferð ar-
mál un um?

„Forgangsmálverðuraðeflaheil
brigðisþjónustunaogstyrkjaheilsu
gæsluna sem fyrsta viðkomustað.
ViðviljumbyggjanýjanLandspítala
til aðbætaþjónustuvið sjúklinga
ogbreytaalmannatryggingakerfinu
með því að minnka um meira en
helmingskerðingarvegnaannarra
tekna, svo sem úr lífeyrissjóðum.
Þaðmunbætaverulegakjöreldri
borgara. Svo leggjum við áherslu
á gjaldfrjálsar tannlækningar fyr
ir börn. Við þurfum líka að auka
vægi menntamálanna. Þar viljum
viðaukafjárveitingartilframhalds
skóla og háskóla og erum með
áætlunumeflinguverkog tækni
náms, aðgerðir gegn brotthvarfi
sem hefjist strax í grunnskóla og
nýtt námslánakerfi sem byggir á
samtímagreiðslum og blönduðu
kerfi styrkja og lána.  Takmarkið
eraðmenntakerfiðdragi framþað
besta í hverjum nemanda. Svo er
það jafnlaunaátakið til að vinna á
launamunkynjannameðendurmati
álaunumstéttaþarsemkonureru
í miklum meirihluta, t.d. kennara,
hjúkrunarfræðinga og fleiri heil
brigðisstétta.“

- Sam fylk ing in legg ur áherslu á að 
klára að ild ar við ræð ur við ESB.  En 

er nokk uð von til þess að fá evr una 
fyrr en eft ir 10-15 ár?

,,Það er raunhæft að að hægt
verði að ljúka aðildarviðræðum
við ESB á einu til tveimur árum.
Ef þjóðin samþykkir aðildarsamn
inginnverðurokkar fyrstaverkað
óskaeftiraðildaðmyntsamráðinu
ERM II.Þaðerueinskonarþjálf
unarbúðir fyrirupptökuevrunnar,
þáerkrónan tengdviðgengievru
ogkomiðböndumásveiflurhennar
meðstuðningievrópskaseðlabank
ans.  Þetta er sama fyrirkomulag
og Danir hafa haft um árabil sem
hefur tryggt stöðugleika dönsku
krónunnar.Þareruhúsnæðisvextir
meiraen tvöfalt lægriená Íslandi,
verðbólgan sömuleiðis og engin
verðtrygging. Ímyndiðykkurmun
innfyrirskuldsettheimiliá Íslandi!
Meðaðildaðmyntsamráðinuverð
um við komin í var með krónuna
semgerirokkurauðveldarafyrirað
takauppevrunainnanfárraára.”

- Stjórn ar skrá in var fyr ir ferða mik-
il í stjórn mála um ræð unni á síð ustu 
dög um þings ins. Hvað tek ur nú við?

,,Mörgumokkarvoruþaðvissu
lega vonbrigði að komast ekki
lengraenraunbarvitnimeðstjórn
arskrárfumvarpið. EnstefnaSam
fylkingarinnar er óbreytt. Við vilj
um að tillögur stjórnlagaráðsins
verði lagðar til grundvallar nýrri
stjórnarskrá,endaerþaðviljiþjóð
arinnareinsogkomglögglegafram
í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20.
október. Stjórnmálamönnum ber
aðfaraaðviljaþjóðarinnaríþessu
máli.”

- Hvað vill Sam fylk ing in gera fyr ir 
skuldug heim ili?

,,Ákjörtímabilinuhafa100millj
arðarveriðgreiddirtilfjölskyldnaí
barnaogvaxtabætur;oglánheim

ilannahafaveriðfærðniðurum200
milljarða. – Þetta eru einhverjar
umfangsmestu skuldaleiðrétting
ar sem gerðar hafa verið á Vest
urlöndum í kjölfar kreppunnar en
viðviljumkomabetur tilmótsvið
þásemkeyptuhúsnæðiá síðustu
árunumfyrirhrunsemogungtfólk
sem fékkveðað lánioghefurþví
ekki notið t.d. 110 % leiðarinnar.
Við erum með tillögur um hvort
tveggja sem við munum hrinda í
framkvæmd ef við fáum til þess
stuðning.”

-  En hvað á að gera fyr ir 
leigj end ur?

,,Þaðerlykilatriðiaðþaðséjafn
ræði í stuðningihinsopinberavið
leigjendur og íbúðareigendur og
viðhöfummótaðstefnuumnýjar
húsnæðisbætur sem mun tryggja
þetta..Bæturnarmunumiðastvið
fjölskyldustærð,þannigmyndifjög
urra manna fjölskylda geta fengið
alltað44þúsundkrónurámánuði
í húsnæðisbætur ef hún uppfyllir
tekjuviðmið.”

-  Hvern  ig  v i l j  ið  þ ið  e f la 
at vinnu líf ið?

„Samfylkingin leggur áherslu á
fjölbreytni, jafnræðiog heilbrigða
samkeppni íatvinnulífinu.Viðhöf
um sýnt viljann í verki með því
að styrkja verulega rannsóknir og
tækniþróun með auknu fé í sam
keppnissjóði, efla ferðaþjónust
una, grænahagkerfið ogskapandi
greinar t.d. með tvöföldun Kvik
myndasjóðs, o.s.frv.  Við viljum
fylgja þessu eftir með sérstökum
stuðningivið lítilogmeðalstór fyr
irtæki,lækkatryggingagjaldið,veita
skattaafslætti vegna fjárfestinga í
slíkumfyrirtækjumogaukafjárfest
ingar í grænni atvinnustarfsemi.
Stærsta hagsmunamál atvinnulífs
inserþóaðkomastíumhverfiþar
semefnahagslegurstöðugleikiríkir,
lágirvextirogverðbólgaoggjald
eyrishöft heyra sögunni til.  Þar
fara saman hagsmunir heimila og
fyrirtækja og þess vegna leggjum
við svo mikla áherslu á að klára
aðildarviðræðurnarviðESB.Þarer
Samfylkingunni best treystandi til
aðveraviðstýrið.”
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Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Framsókn leggur meðal annars áherslu á að:
       Stökkbreytt verðtryggð húsnæðislán verði leiðrétt.

       Verðtrygging á neytendalánum verði afnumin.
  
       Sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum verði tryggð.

Suðurlandsbraut 24, sími: 852 2027 
www.framsokn.is netfang: reykjavik@framsokn.is
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VIÐ ÞORUM 
AÐ STANDA MEÐ 

ÍSLENSKUM 
HEIMILUM

Velferðheimilannaíforgangi

Valgerður Bjarnason og Skúli
Helgason, frambjóðendur Sam
fylkingarinnar við eitt helsta
kennileiti Vesturbæjar, Vestur
bæjarsundlaugina.

Afmælisboð

Aðalsafn Ársafn Foldasafn Gerðubergssafn Kringlusafn Sólheimasafn Bókabíllinn Höfðingi

Borgarbókasafn fagnar 90 ára afmæli vikuna 22. til 28. apríl

Fögnum afmæli og sumardeginum fyrsta í aðalsafni  
kl. 14:00-16:00. Afmæliskaffi. Boðið verður upp á afmælistertu og kaffi.

kl. 14:00-15:00. Sirkus Íslands treður upp með ýmsum skemmtiatriðum

 eins og blaðrara, stultara og andlistmálun.

kl. 15:30-16:00. Skrúðganga innan og utan safns við undirleik 

lúðrasveitar.

Sjá dagskrána í heild á 
www.borgarbokasafn.is



Við í Framsókn erum stolt af
öflugu starfi sem við höfum
unnið síðastliðin misseri við að
mótastefnu flokksinssembyggð
er á mikilli greiningarvinnu og
aðkomu fjölda fólks og sérfræð
ingatilað leita leiðatilhagsbóta
fyrir íslenskt samfélag. Við höf
umsettskýrarsiðaregluroggert
upp fortíðina.  Við viljum hafa
það meginsjónarmið að leiðar
ljósi við alla ákvarðanatöku að
setja manngildi ofar auðgildi og
aðeins þannig getum viðvirkjað
þannkraftogauðsem íþjóðinn
býr. Því hvetjum við þig, kjós
andi góður, til að taka upplýsta
ákvörðun á kjördag þar sem
sömumeginsjónarmiðverðahöfð
aðleiðarljósi.

Íumræðuum lausnir í skulda
málumhöfumviðlagtáhersluað
leiðrétta stökkbreytt húsnæðis
lán.Viðviljumnýtaþaðsvigrún
sem skapast við uppgjör þrota
búa gömlu bankanna til að leið
rétta stökkbreytt verðtryggð
húsnæðislán og ástæðan er sú
að það er ekkert sem réttlætir
að lánþegar sitji einir uppi með
afleiðingar stökkbreytingar lána
afvöldumefnahagshrunsins.

Kjósendur spyrja sig hvernig
erþettahægt?Margar leiðir eru
tækar, en sú sem hugnast okk
ur í Framsókn best er hægt að
lýsa í stuttumáliþannigað fjár
festarnirsemkeyptueignirgömlu
bankannaáhrakvirðihafahagn
astmargfaltogviljafyrrenseinna
sjáafrakstur fjárfestingarsinnar.
Þegar þeir keyptu þessar kröfur
vissu þeir af gjaldeyrishöftum
þeim í gildi eru á Íslandi.  Þeir
vissueðamáttuvitaaðþeirþyrf
tuaðsemjaviðíslenskstjórnvöld
umþaðhvernigþeirkæmueign
umsínumúr landiogþanniger
íslenskaþjóðin ígóðrisamnings
aðstöðusemokkurberskyldatil
aðnýta,gangiþeirekkiaðsamn
ingaborðinuverðurhótaðaðsvo
kallaður „útgönguskattur“,verði
lagðurá.

Það er sanngirnismál að
svokölluð „lyklalög“ verði sett
semgeri lánþegummögulegtað
afsalaeignsinnitillánveitendaán
þessaðslíktleiðitilgjaldþrot.

Öllum aldurshópum þjóðflé
lagsins,og ekki síst ófæddrum
kynslóðum, er það mikið hags
munamál að afnema verðtrygg
inguafneytendalánum.Hérskulu
nefndarnokkrarástæðursemþó
eruekki tæmandi taldar:1.Verð
trygging leiðir til hærri vaxta
vegna þessa að verðtryggð lán
hafaveriðútbreiddhérlendisog
þvíhafastýrivaxtahækkanirhaft
minniáhrifáneysluogþvídreg

ið minna úr
þ e n s l u  e n
ella og því
má færa rök
fyrir því að
s t ý r i v e x t i r
haf i  hækk
að meira og
verið lengur
hærri, en ef
v e r ð t r y g g 
inghefðiekki
v e r i ð  j a f n
ú t b r e i d d .
2.Verðtrygg
i n g  l e i ð i r
sjálfkrafa til
meiri verð
b ó l g u  þ a r
s e m  h ú n
hækkar höf
uðstól verð
t r y g g ð r a
útlána.3.Erf
iðlega geng
ur að greiða
u p p  v e r ð 
tryggð lán,og
helsta von
fasteignaeigenda er sú að verð
eigna þeirra hækki hraðar en
skuldir.Fráhrunihefureignaverð
nánast staðið í staðámeðanað
lánhafahækkaðogþúsundirlán
þegahafaþví tapaðöllumsínum
sparnaðisemþeir lögðu í íbúða
kaup.4.Verðtrygging leiðir beint
til verðbólgu þar sem viðskipta
bankareigameiraverðtryggt en
þeir skulda og því græða þeir
þegar verðbólga hækkar. 5. Það
er engin leið til þess að verð
tryggðarskuldirlækkiíkreppuog
erallttalumslíkthugarórareinir.

Vig dís Hauks dótt ir 1. sæti Reyka-
vík suð ur

Svein björg Birna Svein björns-
dótt ir 3. sæti Reykja vík suð ur
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Ertþúerþolinmóði
skuldarinn?

Vigdís
Hauksdóttir.

Sveinbjörg Birna
Sveinbjörnsdóttir.

Umferð hunda og katta

Suðurnes

Búðatjörn

Daltjörn

Kotagrandi

Bakkatjörn

Grótta
G

ró
ttu

gr
an

di

Ráðagerði

Bygggarðar

Öll umferð hunda 
bönnuð frá 1. maí til 15 júlí.

Orðsending til hunda- og kattaeigenda
Af gefnu tilefni vill Umhverfisnefnd ítreka að frá og með 1. maí til 
15. júlí er með öllu óheimilt að vera með hunda á þeim svæðum 

sem tilgreind eru á þessu korti. Kattaeigendur eru hvattir 
til að setja á þá bjöllu og halda þeim frá þessum 

svæðum sé þess nokkur kostur. 
Þetta er vegna varpfugla. Hundabann gildir í Gróttu allt árið.

Lausaganga hunda er bönnuð 
á Seltjarnarnesi 

Umhverfisnefnd 
Seltjarnarness

Öll umferð fólks bönnuð frá 
1. maí til 15. júlí. 

Seltjörn

Snoppa

Haldinýríkisstjórnréttámálum
getur almenningur gert sér vonir
um að kaupmáttur aukist á kom
andi árum og lífskjör fólks batni
verulega.  Þaðerþvímiður stað
reyndaðhelmingurheimila í land
inu nær ekki endum saman um
hvermánaðarmótogþvíverðurað
breyta. Þaðþarf aðauka ráðstöf
unartekjurheimilannameðþvíað
lækkaskatta,gjöldogtollaþannig
aðendarnáisaman. Lækkunhöf
uðstóls húsnæðislána og léttari

afborganir eru einnig mjög mikil
vægar aðgerðir sem þarf að hrin
da í framkvæmd strax.  Samhliða
því skiptir miklu máli að afnema
stimpilgjald og  veita tækifæri til
að fara frá verðtryggðu láni yfir í
óverðtryggt.

Sóknin til bættra lífskjara felur
þó fyrst og fremst í sér að virkja
kraftinníatvinnulífunaþarsemein
staklingumog fyrirtækjumergefið
færiáaðnýtaþau fjölmörgu tæki
færi sem blasa við hér á landi.  Í

stað þess að
standaframmi
fyrir erfiðleik
um með nag
andi óvissu
u m  h v e r
mánaðamót,
eiga þúsund
ir Íslendinga
að geta notið
þess sem líf
ið hefur upp
á að bjóða.
Verkefnikom
andi mánaða
og ára er að auka lífsgæði okkar
allra–geraþaðeftirsóknarvertað
búaíþessugóðalandi.

Entilþessaðsvoverðiernauð
synlegt að halda rétt á málunum.
Kjósendurhafa tækifæri til tryggja
betri framtíð í kosningunum 27.
apríl næstkomandi.   Sjálfstæðis
flokkurinn hefur einn flokka lagt
framskýrastefnuumhvernig fjár
hagslegtöryggi fjölskyldnaverður
tryggtoghvernighjólatvinnulífsins
geta farið aftur á fulla ferð. Með
þessu verður grunnur velferðar
kerfisinsstyrkturogviðgetumaft
ur sameiginlegastaðið stoltundir
öflugu heilbrigðiskerfi, þróttmiklu
menntakerfi og tryggt eldri borg
urum og öryrkjum mannsæmandi
kjör.Kosningarnarílokþessamán
aðareruþvíkosningarumframtíð
ina–um lífskjörin.Þettaerukosn
ingarþarviðviðgetum látiðvon
irnarrætast.

Hanna Birna Krist jáns dótt ir skip ar 
1. sæti á lista Sjálf stæð is flokks ins í 
Reykja vík ur kjör dæmi suð ur

Voninumauðveldarimánaðarmót

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

HannaBirna
Kristjánsdóttir.
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Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

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

Helmingur landsmanna er
með húsnæðislán. Margir þeir
ra, einkum þeir sem keyptu
húsnæði í fyrsta sinn á árun
um 2005 – 2008, hafa glímt við
skuldavanda frá verðbólguskot
inu sem reið yfir í hruninu. Hjá
mörgum er þessi skuldavandi
aðbreytast í greiðsluvanda.Þeir
semenginhúsnæðislánhafa tek
ið eru margir hverjir einnig að
lenda í greiðsluvanda. Ástæðan
er minnkandi ráðstöfunartekjur
um hver mánaðarmót. Ástæðan
fyrirþvíeruekkisístskattahækk
anir af ýmsum toga. Virðisauka
skatturvarhækkaðurákjörtíma
bilinu, bensíngjald einnig ásamt
verulegri hækkun tekjuskatts.
Sveitarfélög hafa einnig hækkað
alls kyns gjöld. Atvinnuleysimá
rekja beint til hækkun trygging
argjalds. Lítil og meðalstór fyr
irtæki ráða einfaldlega ekki við
gjaldiðþvíþað ræðstaf launum
semerugreidd.Skattkerfisbreyt
ingar hafa verið yfir hundrað á
kjörtímabilinu, með tilheyrandi
óbeinum kostnaði fyrir almenn
ing. Fráfarandi ríkisstjórn ætlaði
sér að skattleggja þjóðina út úr
kreppunni. Það var dæmt til að
mistakast.Þessariþróunþarfað
snúavið.

Sjálfstæðisflokkurinn er eini
flokkurinn sem hefur barist og
staðið fyrir skattalækkunum.Að
skattlagning sé hófleg og sann
gjörn er alger forsenda verð

m æ t a s k ö p 
unar og hag
sældar.  Og
það er ekki
bara tekju
s k a t t u r i n n
sem þarf að
horfa til. Á
all ar vörur
leggjast alls
kyns gjöld.
Borðlampi ,
svo handa
h ó f s k e n n t
dæmi sé tek
ið, sem kemur utan EES svæð
isins ber 10% toll og 15% vöru
gjaldenevrópskur lampieinung
is vörugjaldið, sem er auðvitað
ærið.Hinnháivirðisaukaskattur
25,5% sem leggst ofan á í öllum
tilvikumýkirverðmuninnsvoenn
frekar.

Eina raunhæfa og sanngjarna
leiðin tilþessaðaukaráðstöfun
artekjurheimilannaoggeraþeim
kleiftaðstandaviðskuldbinding
arsínareraðlækkaskatta,vinda
ofan af skattahækkunum vinstri
stjórnarinnar og halda áfram
þeirrivinnusemSjálfstæðisflokk
urinnvarbyrjaðurámeðlækkun
vörugjaldaogtolla.

Sigríður Á. Andersen – býr við
Hávallagötunaer í framboði fyrir
Sjálfstæðisflokkinn íReykjavíkur
kjördæmisuður

Það borga all ir skatta

SigríðurÁ.
Andersen.

Sjálfstæðisflokkurinn, einn
flokka, hefur lagt megináherslu
á skattalækkun í kosningabar
áttunni. Ástæðan er sú að þeg
ar efnahagskerfið dregst saman
ernauðsynlegtaðaukatekjurog
örva hagsvöxt. Forsenda þess
aðsvoverðierað lækkaskatta.
Gjarnan er spurt hvernig Sjálf
stæðisflokkurinn ætli að mæta
samsvarandi tekjutapi ríkissjóðs.
Svariðereinfalt.Þegarskattarog
gjölderu lækkaðiráeinstaklinga
og fyrirtæki hveturþað aukinna
fjárfestingaogverðmætasköpun
ar.Afþvíleiðirauknartekjurfyrir
ríkissjóð.Þettaerengin töfrafor
múlaoghefurbæðiveriðgerthér
á landiáðurog íöðrum löndum
semþurfaaðrífasiguppúrkrep
puáskömmumtíma.

Einnigheyristgagnrýniátillög

ur sjálfstæðismanna að skatta
lækkanir nýtist einkum þeim
tekjuhærri. Það er rangt. Núver
andi ríkisstjórnbættiviðum200
nýjumsköttumoghækkaðiaðra.
Hækkunvirðisaukaskattsogann
arra skatta á vöru og þjónustu
bitnuðu mest á tekjulágum eðli
málsinssamkvæmt.Eignaskattur
kom verst við aldraða sem áttu
eina eign en höfðu litlar tekjur.
Samaáviðauðlegðarskattinnað
hluta. Almenn tekjuskattslækk
un kemur hlutfallslega jafn mik
ið til góða fyrir alla. Hátt trygg
ingagjaldá fyrirtækikemur íveg
fyrirminnkunatvinnuleysis.Háir
skattarog flókið skattkerfi leiðir
einnig til aukinna skattsvika og
mikillaútgjalda fyrirríkissjóðvið
framkvæmdogeftirlit.Tekjuauk
inn verður því minni en til stóð

enskattbyrð
i n  v e r ð u r
mjög þung
fyrir þá sem
alltaf greiða
sína skatta
og gjöld. Allt
leiðir þetta
til doða og
d r e g u r  ú r
kjarki og þor
einstaklinga
til að skapa
v e r ð m æ t i .
Það verður
samfélaginu dýrt til lengri tíma
litið.

BrynjarNíelsson
skipar2.sætiálistaSjálfstæðis

flokksins í Reykjavíkurkjördæmi
norður

Af hverju er nauð syn legt að lækka 
skatta?

DAGSKRÁ

Hagaskóli 
11. maí 2013

Markaður og veitingar
Nemendur Hagaskóla standa fyrir
markaði og veitingasölu. 

Kl. 10:00 - Þrautabraut
Þrautabraut fyrir yngri krakkana.

Kl. 11:30-13:30 - Viðgerðatorg
Hjólaeigendur, komið með hjólhesta ykkar 
til skoðunar hjá “Dr. Bæk”.  Hann skoðar hjólin 
og vottar heilsu þeirra. Alls konar spurningar leyfðar.

Kl. 11:00-12:00 - Skiptihjólamarkaður
Tilvalið tækifæri til að hreinsa úr görðum, skúrum og geymslum.
Skipta út götuhjóli fyrir �allahjól, fá stærri hjól fyrir 
stækkandi börn eða lítil hjól fyrir nýja hjólreiðamenn.

Kl. 11:00 - Skrúðhjólatúr
Lagt af stað frá Hagaskóla. Hjólað eftir Ægisíðu, upp Dunhaga að Hagaskóla. 
Hjól af öllum stærðum og gerðum. Hjólað í fylgd lögreglu. 

                                        

Kl. 12:00 - “Tour de Vesturbær”
Hjólreiðakeppni sem hefst hjá Hagaskóla.
Skráning á staðnum.

Tónlist og �ör, klemmum spil á teinana og tökum undir!

BrynjarNíelsson.

- Byrjendanámskeið
- Stuttaspilsnámskeið
- AimPoint námskeið

Nánari upplýsingar 
á www.nggolf.is

Golfnámskeið

www.borgarblod.is
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Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Systurnar Hugrún Lilja og Sig
rúnIngaÓlafsdæturskoruðuí51
sigriKRáHK/Víkingi í Lengjubi
karnum.Áratugurer síðan systur
skoruðufyrirmfl.KRísamaleikn
um.Hugrún skoraðiannaðmark
KR á 37. mínútu eftir sendingu
fráSonjuBjörkJóhannsdótturog
Sigrúnskoraðimeðskotiúrauka
spyrnuíuppbótartíma.

Þaðhefuraðeinseinusinniáður
gerstaðsysturskori í sama leikn
um fyrir KR. Ásthildur og Þóra
Helgadætur skoruðu fyrirKR í 91
sigriáÞór/KA/KS1. júní2003.Ást
hildurskoraðifyrstaogfjórðamark
KRíleiknumenÞóra,semermark
vörður, skoraði níunda mark KR
úr vítaspyrnu. Systurnar Arna og
Anna Steinsen, Dagmar og Hulda

MýrdalogBerglindogRutBjarna
dæturskoruðuallar fyrirmeistara
flokkKR,enekkiísamaleiknum.

Fyrstu syst urn ar í ára tug 
að skora fyr ir KR

BikarglímaKR2013fórframííþróttahúsiMela
skólans 10. apríl sl. Keppt var í karlaflokki og
stúlknaflokki.ÍkarlaflokkisigraðiOrriBjörnsson,
hlaut4vinninga,OttóÓttarssonhlaut2vinninga
ogÁsgeirVíglundsson1vinning.

Í stelpnaflokki sigraði Ella María Georgsdóttir,
hlaut  3,5 vinninga, Rebekka Berta Hanson fékk
2,5 vinninga og það gerði Sóley Kristín Jónsdótt
ir einnig, Karín Úlfsdóttir hlaut hlaut 1.5 vinn
inga og Hrafnhildur Sif Ingólfsdóttir hlaut 1 vinn
ing.HelgiBjarnasonafhentiverðlaunmótsinssem
hanngafsjálfur.

Orri Björns son og Ella Mar ía Ge orgs dótt ir 
sigr uðu í bik arglímu KR

HugrúnLiljaogSigrúnInga.

Kátarglímukappar.

Lokamót unglingamótaraðar Borðtennissam
bandsÍslandsvarhaldiðíKRheimilinuviðFrosta
skjól 6. apríl sl.  Til mótsins var boðið 8 stiga
hæstu leikmönnunum í3aldursflokkumdrengja
og stúlkna.Flestir stigahæstu leikmennirnir tóku
þátt ímótinu.Sigurvegararnir fenguveglegverð
laun og allir þátttakendur á mótinu fengu við
urkenningu.Þau sem sigruðuvoruÓlöf Sólveig
Ólafsdóttir,BH, í flokki stelpna12áraogyngri,
Kári Ármannsson, KR, í flokki stráka 12 ára og
yngri,KolfinnaBergþóraBjarnadóttir,HK,íflokki
stelpna 1315 ára, Breki Þórðarson,KR, í flokki
stráka1315ára,HrefnaNamfaFinnsdóttir,HK, í
flokkistúlkna1618áraogPéturGunnarsson,KR,
íflokkidrengja1618ára.

BikarkeppniBTÍvar leikin íKRheimilinu6.apríl,
ensíðastvar leikið íkeppninniárið1995.Liðsam
anstendurafa.m.k. tveimurkörlumogeinnikonu,
semölleruísamafélagi.8liðtókuþáttíkeppninni,
6fráKR,eittfráDímonogeittfráVíkingi.Liðineru
dregin saman úr einum potti og í fyrstu umferð
drógusttvöstigahæstu liðinsaman.Víkingur(Daði
FreyrGuðmundsson,Eva Jósteinsdóttirog Magn
ús K. Magnússon) lagði KRKAD liðið (Aldís Rún
Lárusdóttir, Davíð Jónsson ogKári Mímisson) 43
og réðustúrslitinekki fyrren íoddalotu í síðasta
leiknum. ÍúrslitumvannVíkinguröruggan70 sig
ur á liðinu KRMerðir (Einar Geirsson, Guðrún G.
Björnsdóttir,GunnarSnorriRagnarssonogKjartan
Briem). KREinar (Breki Þórðarson, Eva Morgan
Maurin og Tómas Ingi Shelton) og KRUrbancic,

skipað mæðginunum Ástu Urbancic, Jóhannesi
Bjarka Tómassyni og Pétri Marteini Tómassyni
höfnuðuí3.4.sæti.

Góð þátt taka og mik il keppni

Sigursælarborðtenniskonur, f.v.:ÁrsólArnardótt
ir,KR;KolfinnaBergþóraBjarnadóttir,HKogAuð
urErlaGunnlaugsdóttir,Dímon.

UnglingamótaröðBorðtennissambandsÍslands:

ShannonMcCallumKRvarval
in besti leikmaðurinn í seinni
umferðDominosdeildarkvenna
íkörfuknattleikogFinnurFreyr
Stefánsson, þjálfari kvennaliðs
KR besti þjálfarinn, en Finnur
Freyrer jafnframtaðstoðarþjálf
arikarlaliðsKRíkörfuknattleik.
GengiKRliðsinshefur stórbatn
aðeftiraðShannongekktil liðs
við það á miðjum vetri. Hún
hafði leikið 12 leiki með félag
inu2. apríl sl. þegarútnefning
in fór fram af hálfu KKÍ, skor
að að meðaltali 34 stig í leik
og tekið12 fráköstogátt fjórar
stoðsendingar.

KRkonur komust í úrslita
keppnina um Íslandsmeistaratit
ilinn,slóguútliðSnæfellsíStykk
ishólmi og mættu Keflavíkurval
kyrjunum í úrslitum sem þurftu
oddaleik gegn Val til að komast
í úrslitahrinuna gegn KR. Fyrsti
leikur liðanna var leikinn um sl.
helgi og sigraði Keflavík 7052.
ShannonMcCallumvarstigahæst
KRingameð26stig,tók10fráköst

ogstalboltanum fráandstæðingi
8 sinnum. Björg Guðrún Einars
dóttir kom næst með 11 stig og
4 fráköst.Næsti leikur liðannaer
í Frostaskjóli síðasta vetrardag,
24. apríl, og síðan í Keflavík 26.
apríl.Efmeðþarf,þrjásigraþarf
til að hreppa Íslandsmeistaratit
ilinn, verður leikur í Frostaskjóli
29.aprílogíKeflavík1.maínk.

Dominosdeildarinnar

Keppendurístelpnaflokki.

HerrakvöldKRfórfram19.aprílsl.semerliður
íaðrífauppstemmningunahjáhelstu stuðnings
mönnum líðsins semoghjá leikmönnum.Veislu
stjórarvoruþeirBenniogFannarúrHraðfréttum
oghrautmargtgullkorniðafþeirravörum.

Dregnir voru út ferðavinningar í happdrætti en
þaðvorumiðará leik ÍBVgegnKR íPepsdeildinni,
ferðmeðKR tilAkureyrará leikgegnÞór íPepsi
deildinniogársmiðiáalla leikiKR ísumar.Stærsti
vinningurinnvarhinsvegar flug,gistingogmiðiá
Evrópuleik KR í forkeppni meistarardeildar UEFA
2013. Í lokin var uppboð þar sem treyjur og skór
frægraleikmennavoruboðinupp.

Kát ir karl ar á herra kvöldi KR!

Leikmenn KR í afslöppun í einum sófanum, ekki
veitiraf!

BrynjarBjörnGunnarsson,semafturergenginnírað
irKReftirmargraáraveru íatvinumennskuerlendis
ásamt Sigurði Helgasyni sem m.a. þjálfaði Brynjar
BjörnmeðanhannspilaðimeðyngriflokkumKR.

Sigurliðið í árgangamótinu sem fór fram á
KRsvæðinufyrrumdaginn.

-KR-ingarleikatilúrslitaum
ÍslandsmeistaratitilinngegnKeflavík

Shannon McCallum leikmaður
seinni umferðarinnar og Finn
ur Freyr Stefánsson þjálfari
kvennaliðs KR og besti þjálfar
inníseinniumferðinni.
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