
Á fundi Hverf is ráðs Vest ur
bæj ar lögðu full trú ar sjálf stæð is
manna fram til lögu um að íbú ar 
verði upp lýst ir um hug mynd ir 
um íbúa byggð  á horni Suð ur
götu og Þorra götu.

 Í til lög unn ni seg ir m.a.: ,,Í borg
ar ráði í síð ustu viku var lögð fram 
til laga þar sem um hverf is og 
skipu lags sviði er ætl að að vinna 
deiliskipu lag fyr ir bygg ing ar reiti 
fyr ir svoköll uð Reykja vík ur hús. 
Til greind ir voru nokkr ir stað ir 
sem kæmu til greina og hve marg

ar íbúð ir gætu mögu lega ris ið 
þar. Einn þess ara staða er á horni 
Suðu götu og Þorra götu eða nán ar 
til tek ið á svæði þar sem skóla
garð ar voru til langs tíma og nú 
er mat jurtar garð ur fyr ir borg ar
búa. Þarna stend ur til að rísi allt 
að 70 íbúða fjöl býl is hús. Full trú
ar Sjálf stæð is flokks leggja til að 
þessi áform verði kynnt íbú um 
og þeir upp lýst ir um þess ar fyr ir
ætl an ir hið fyrsta. Vala Ingi mars
dótt ir, full trúi sjálf stæð is manna 
í hverf is ráð inu hef ur áhyggj ur af 

því ef troða á nið ur byggð á þessu 
svæði án nokk urr ar vit nesku íbú
anna um það. ,,Víða er ver ið að 
þétta og þrengja byggð ina hér í 
Vest ur bæn um og það er eins og 
eng inn grænn blett ur megi vera 
ósnort inn. Á sama tíma og ver
ið er að hvetja til sjálf bærni og 
græns lífs stíls er ver ið að leggja 
til að eini mat jurtar garð ur inn í 
hverf inu víki fyr ir fjöl mennri 
byggð með til heyr andi raski, 
ónæði, auk inni um ferð og meng
un sem eng inn vill búa við.”
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐI

Verður byggt fjölbýli við Þorragötu?

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 9  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Fermingarbörnin í Neskirkju 12. apríl sl. voru að sjálfsögðu brosandi og glöð þegar athöfnin í kirkjunni 
var afstaðin, og það voru prestar Neskirkju einnig, þeir Örn Bárður Jónsson og Sigurður Árni Þórðarson. 
Þennan dag voru fermd 45 ungmenni í tveimur athöfnum. Í Nesirkju fermast flest börn sem eru skráð í 
þjóðkirkjuna. Í ár femast i Neskirkju 82 fermingarungmenni.
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Jarðarber
298 askjan

Opið:
Fimmtudag 17. apríl,
skírdag kl. 10-20
Föstudaginn langa er lokað
Laugardagur 19. apríl kl. 10-20
Páskadag er lokað
Annar í páskum kl. 10-20
GLEÐILEGA PÁSKA

Gildir frá miðvikudegi-mánudags

16.-21. apríl, á meðan birgðir endast

Sími 551-0224 

Fjallalambs lambalæri 
 aðeins kr. 998.- kg

frosin

no.4 aðeins

kr. 698.- stk.

Freyju Rísegg

Glæsilegt úrval af erlendum ostum!



Jökla, nýtt ung menna
hús í Vest ur bæn um

Jökla er ung menna hús fyr
ir ung linga í Vest ur bæ og var 
hald in veg leg opn un ar há tíð fyr ir 
skömmu. Í Jöklu munu ung menn
in setja sér sjálf mark mið og við
mið í starf inu. Ung menni á aldr
in um sext án til átján ára komu 
sam an og fögn uðu því að eiga sér 
sama stað þar sem þau geta hent 
í köku, lært á líf ið og lengt líf tíma 
með gleði. Frosta skjólið hef ur 
lengi ver ið sam komu stað ur ung
linga og ung menna í Vest ur bæn
um og nú hef ur ver ið opn að ur 
nýr vett vang ur sem von andi vex, 
dafn ar og þroskast á næstu árum. 

Að drag anda þessa má rekja til 
upp hafs vor ann ar, en síð an þá 
hef ur far ið fram end ur skipu lagn
ing á ung menna hús inu, sem hef ur 
ver ið starf rækt und an far in ár í 
húsa kynn um Frosta skjóls. Eft ir 
hug mynda vinnu og heim sókn ir 
í önn ur ung menna hús á höf uð
borg ar svæð inu tóku starfs menn 
og full trú ar úr Ung menna ráði 
Vest ur bæj ar þá ákvörð un að 
um breyta starf inu al gjör lega 
og skipta um gír. Í sam starfi við 
Ung menna ráð ið hef ur á und an
förn um vik um ver ið unn ið mark
visst  að því að leggja grunn að 
því sem koma skal og eru all ar 
breyt ing ar og nýja nafn ið á ung
menna hús ið frá því kom ið. Starf
ið í Jöklu verð ur frá brugð ið því  
sem unn ið er á grunn skóla stigi 
en þar munu ung menn in koma 
að allri skipu lagn ingu, vinna að 
kostn að ar á ætl un og setja sér sjálf 
mark mið og við mið í starf inu. Í 
Jöklu er frá bær að staða sem ungt 
fólk í Vest ur bæn um get ur nýtt til 
sköp un ar, afslöpp un ar, lær dóms, 
elda mennsku og rækt að allt sem 
hug ur inn girn ist. Ung menna hús ið 
er við bót við fé lags líf fram halds
skól anna og vett vang ur þar sem 
ein stak ling ar á aldr in um 16 til 18 
ára geta skap að og not ið sam veru 
í vímu efna lausu um hverfi, stað ur 
þar sem hægt er að funda, vinna 
hljóð, mynd bönd, skóla blöð eða 
bara næra sál ar tetr ið í góð um 
fé lags skap.

Al menn ing ur get ur 
sent inn til lög ur að 
skipu lagi Há skóla
svæð is ins

Reykja vík ur borg og Há skóli 
Ís lands í sam starfi við Arki tekta
fé lag Ís lands efndu í febr ú ar sl. til 
hug mynda sam keppni um heild
ar skipu lag fyr ir Há skóla svæð ið. 
Frest ur til að skila inn til lög um 
hef ur ver ið fram lengd ur til 12. 
maí og er áætl að að nið ur staða 
dóm nefnd ar liggi fyr ir í byrj un 
júní. Þátt tak end ur geta skil að inn 
heild ar hug mynd um að fram tíð ar
skipu lagi eða lagt hug mynd ir inn 
í um ræð una. Al menn ing ur get ur 
því sent inn til lög ur að skipu lagi 
eða fyr ir komu lagi að hluta svæð
is ins. 

Von ir standa til að hug mynd
ir sem vinna til verð launa nýt ist 
í áfram hald andi vinnu við gerð 
ramma skipu lags fyr ir svæð ið. 
Há skóla svæð ið af markast af Suð
ur götu, Hjarð ar haga, Dun haga og 
Birki mel til vest urs, Hring braut til 
norð urs, Njarð ar götu til aust urs, 
þar með talið svæði Flug garða 
en af holti fyr ir sunn an stúd enta
garða við Egg erts götu til suð
urs. Að eins til lög ur sem fela í sér 
heild ar lausn alls svæð is ins koma 
til greina til verð launa en til lög ur 
þar sem ein ung is hluti svæð is ins 
er tek inn fyr ir koma, eft ir at vik

um, til greina vegna inn kaupa og 
við ur kenn inga fyr ir at hygl is verð
ar til lög ur. Meg in mark mið sam
keppn inn ar eru að fá fram heild
stæð ar til lög ur um svæð ið; að 
fá fram til lög ur sem und ir strika 
sér stöðu svæð is ins og efla það 
sem menn ing ar kjarna í borg inni 
og skapa virkt og að lað andi svæði 
með góð um teng ing um, bæði inn
byrð is og við nær liggj andi svæði.

Styrk ir til metn að ar
fulls fag starfs í skól
um og frí stunda starfi

Odd ný Sturlu dótt ir, for mað
ur skóla og frí stunda ráðs og 
Eva Ein ars dótt ir vara for mað
ur af hentu 10. apr íl sl. styrki til 
metn að ar fulls fag starfs í skól um 
og frí stunda starfi í borg inni fyr ir 
ríf lega þrjá tíu millj ón ir króna. Alls  
var út hlut að til 16 al mennra verk
efna og 38 þró un ar verk efna. Við 
af greiðslu al mennra styrkja var 
haft að leið ar ljósi að veita styrki 
til verk efna sem stuðla að auknu 
for eldra sam starfi en fjöl menn ing
ar legt skóla og frí stunda starf og 
kennsla í ís lensku sem öðru máli 
var leið ar stef við veit ingu þró un
ar styrkja. Hæsti al menni styrk ur
inn, 600.000 krón ur, fór til ADHD 
sam tak anna til að út búa nám
skeið á net inu fyr ir leið bein end
ur í íþrótta og tóm stunda starfi. 
Verk efn ið Sögu pok inn sem mið ar 
að því að efla ís lensku kunn áttu 
fjöl skyldna af er lend um upp runa, 
fékk næst hæsta styrk inn, 450.000 
krón ur, og for varn ar verk efn ið 
Ella um ferð ar tröll og far and sýn
ing in Und ir himni, sem ætl uð er 
leik skóla börn um, fengu 400.000 
krón ur styrk hvort.

Bún ings klef ar karla 
í Vest ur bæj ar laug 
verða end ur gerð ir

Borg ar ráð lagði ný lega fram 
svohljóð andi bók un: ,,Borg ar ráð 
sam þykk ir að ráð ist verði í end
ur gerð bún ings klefa fyr ir karla 
í beinu fram haldi af end ur gerð 
kvenna klef anna í Vest ur bæj ar
laug, en það leið ir til sparn að ar í 
heild ar verk inu. Skrif stofu eigna 
og at vinnu þró un ar verði falið að 
út færa til lögu að breyt ingu á fjár
fest inga á ætl un þannig að verk
efn ið rúmist inn an henn ar. Fagna 
ber þess ari til lögu því það er ein
fald lega öm ur legt og ekki mönn
um bjóð andi að þurfa að nota 
nú ver andi karla klefa, ekki síst þar 
sem kom inn er nýr heitipott ur og 
um hverf ið við laug ina end ur bætt. 
Kon um skal hins veg ar ósk að til 
ham ingju með nýja klefa.

Mik illa breyt inga ósk
að að Nes vegi 44

Á af greiðslu fundi bygg inga full
trúa Reykja vík ur borg ar var tek
ið fyr ir er indi Ragn hild ar Stein
unn ar Jóns dótt ur og Hauks Inga 
Guðna son ar að Mar ar götu 2, 
en sótt er um leyfi til að breyta 
innra fyr ir komu lagi, koma fyr ir 
ver önd (svöl um) á aust ur hlið, 
hækka mæni um 50cm, bæta við 
kvisti, stækka kvist  sem fyr ir er 
og koma fyr ir svöl um á þak hæð 
ein býl is húss á lóð nr. 44 við Nes
veg. Út skrift úr gerða bók emb
ætt is af greiðslu fund ar skipu lags
full trúa frá 20. sept em ber 2013 
fylg ir er ind inu ásamt um sögn 
skipu lags full trúa. Af greiðslu var 
frestað og vís að til at huga semda 

á um sókn ar blaði. Mál inu var vís
að til skipu lags full trúa til ákvörð
un ar um grennd ar kynn ingu.

Timb ur hús á 
Njáls götu

Unn ur Guð jóns dótt ir, Sví
þjóð, hef ur sótt er um leyfi til að 
byggja ein býl is hús úr timbri, hæð 
og ris með stað steypt um kjall
ara á lóð nr. 33B við Njáls götu. 
Varmatapsút reikn ing ur fylg ir 
ásamt út skrift úr gerða bók emb
ætt is af greiðslu fund ar skipu lags
full trúa og um sögn skipu lags full
trúa sem og um sögn Minja stofn
un ar Ís lands. Af greiðslu frestað. 
Það er hins veg ar um hugs un ar
vert hvort ekki væri snjallt að 
fá nýtt timb ur hús á Njáls göt una 
inn an um öll gömlu og stöðl uðu 
bygg ing arn ar í þessu hverfi. Mörg 
hús við Njáls götu, Grett is götu 
og Berg þóru götu eru sann ar lega 
orð in lúin, en segja bygg inga sögu 
ákveð ins tíma í Reykja vík..

Styrk veit ing ar
Lagt var fram yf ir lit á fundi 

borg ar ráðs ný ver ið um styrk um
sókn ir til borg ar ráðs ásamt fylgi
gögn um fyr ir skömmu. Sam þykkt 
var að að veita Með oddi og egg 
ehf. 400 þús und krón ur til styrk 
til út gáfu hverfa blaðs Mið borg
ar og Hlíða. Sam þykkt var að að 
veita Arki tekta fé lagi Ís lands 500 
þús und krón ur til styrk til und
ir bún ings mál þings/sýn ing ar 
á Hönn un ar Mars; sam þykkt að 
veita Berg ljótu Soff íu Krist jáns
dótt ur 100 þús und krón ur yrk 
vegna fyr ir lestr ar um sam líð an; 
sam þykkt að veita Sig urði Hauk
dal 200 þús und króna styrk vegna 
út varps stöðv ar inn ar Rispan; sam
þykkt að vísa um sókn Gróð urs 
fyr ir fólk í land námi Ing ólfs til 
um sagn ar um hverf is og skipu
lags sviðs og sam þykkt var að vísa 
um sókn hesta manna fé lags ins 
Harð ar til með ferð ar íþrótta og 
tóm stunda sviðs.

Þjón ustu mið stöð 
Mið borg ar og Hlíða 
flutt á Lauga veg inn

Þjón ustu mið stöð Mið borg ar 
og Hlíða opnaði á nýj um stað að 
Lauga vegi 77, 2. og 3. hæð, mánu
dag inn 14. apr íl. Vegna flutn
ing anna var Þjón ustu mið stöð
in að Skúla götu 21 lok uð föstu
dag inn 11. apr íl. For stöðu mað
ur þjón ustu mið stöðv ar inn ar er 
Sig trygg ur Jóns son.
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S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

F or sæt is ráð herra, Sig mund ur Dav íð Gunn laugs son, sagði 
á árs fundi Sam taka at vinnu lífs ins að hið stóra efna hags
lega plan felist í því að trúa á Ís land, í því að virkja þann 

kraft sem býr í fólk inu, land inu og mið un um, trúa á okk ur sjálf 
og þau tæki færi sem okk ur bjóð ast, hafa aga til að takast á við 
góða sem slæma tíma og ráða sjálf yfir okk ar auð lind um. Stóra 
plan ið bygg ist á tveim ur grunn stoð um; ann ars veg ar virk um 
al þjóða sam skipt um og hins veg ar ag aðri hag stjórn. For sæt is
ráð herra sagði tíma bært að segja skil ið við hug ar far aft ur halds, 
nei kvæðni og nið ur rifs. Hann benti á að horfa yrði til stöð unn
ar eins og hún væri í raun og veru nú þeg ar áhrif in af breyttri 
stefnu við stjórn lands ins eru far in að koma fram. For sæt is
ráð herra nefndi með al ann ars að hag vöxt ur tók óvænt an kipp 
á síð asta árs fjórð ungi 2013 og nú er út lit fyr ir mik inn áfram
hald andi hag vöxt, jafn vel þann mesta í Evr ópu. Hag vöxt ur inn 
er fyrst og fremst knú inn áfram af öfl ug um út flutn ingi en ekki 
af einka neyslu. Út flutn ing ur sem hlut fall af lands fram leiðslu 
hef ur aldrei mælst hærri síð an mæl ing ar hófust en nú. Þetta 
hljóm ar auð vit að ótrú lega vel, og það er gott fyr ir sál ar tetr ið að 
trúa því sem hér er sagt. Hinu mögru ár allt frá ár inu 2008 gera 
það að verk um að um mann fer ánægju hroll ur. Ef um bakslag 
yrði að ræða yrðu von brigð in að vísu enn þá meiri. Los un fjár
magns hafta er enn stærsta verk efn ið í fjár mál um rík is ins sem 
rík is stjórn in glím ir við. Hvern ig það mun ganga er hins veg ar 
enn óljóst en marg ir telja að það ger ist ekki nema Ís land gangi 
í Efna hags banda lag ið og við tök um upp evru sem gjald mið il. 
Helsta um ræðu efn ið und an far ið hef ur hins veg ar ver ið verk fall 
fram halds skóla kenn ara sem nú er leyst, en há skóla kenn ar ar 
hafa boð að verk fall og vilja bæta sín kjör, grunn skóla kenn ar
ar bíða í starf hol un um og leik skóla kenn ara gætu hugs að sér 
til hreyf ings í haust ef ekki verð ur hlust að á þeirra kröf ur. Svo 
nota aðr ir sér áhrifa mátt sk æru verk falla, eins og t.d. flug vall
ar starfs menn, sem stöðv uðu í vik unni flug sam göng ur til og frá 
land inu í marg ar klukku stund ir. Hætt er við að fleiri stétt ar fé lög 
nýti sér vax andi ferða manna straum til lands ins sér til fram
drátt ar í kjara bar áttu og boði til skæru hern að ar þeg ar ferða
manna straum ur inn verð ur sem mest ur á kom andi sumri.

Lík legt er að sá skaði sem það mundi valda yrði ekki lag færð
ur svo auð veld lega eða fljótt. Senni lega þyrfti að koma til eld
gos inni á há lend inu líkt og varð þeg ar gos ið var á Fimm vörðu
hálsi og í Eyja fjalla jökli. 

En hvað býr í fram tíð inni á Ís landi? Framund an eru sveit ar
stjórn ar kosn ing ar og fram boðs list ar eru þessa dag ana að birt
ast hver af öðr um. En eins og venju lega eru marg ir til kall að ir 
en fáir út vald ir. Marg ir telja sig hæf asta til að stjórna því sveit
ar fé lagi sem þeir búa í, eiga svör á reið um hönd um við öll um 
þeim úr lausn ar mál um sem fram und an eru, og telja marga þá 
sem stjórn að hafa sveit ar fé lag inu und an d ar in ár ekki hafa stað
ið sig sem skyldi. En mörg um sveit ar fé lög um er afar þröng ur 
stakk ur bú inn fjár hags lega, Reykja vík þar ekki und an tekn ing, 
svo margt þetta bjart sýn is fólk verð ur fyr ir mikl um von brigð
um ef það kemst til valda og kemst að því að stjórn un bæj ar
fé lags ins felst ekki í fram kvæmda gleði held ur miklu frem ur að 
lækka skuld ir og fresta fram kvæmd um. Ekki er ósenni legt að 
úr slit sveit ar stjórn ar kosn ing anna í næsta mán uði verði víð 
óvænt. Fylgi við fjór flokk anna hef ur víða hvar dal að, ungt fólk 
sér fram tíð ina frem ur krist all ast í stuðn ingi við ný fram boð, ný 
stjórn mála sam tök eins og Bjarta fram tíð og Pírata eða fram boð 
sem lofa lausn á vanda mál um sem lengi hafa ver ið til um ræðu 
í við kom andi sveit ar fé lagi. En nú fer að vora, bjart sýn in eykst 
og von andi verð ur það einnig í efna hags lífi þjóð ar inn ar. Eig um 
við ekki orð ið það skil ið eft ir öll mögru árin að und an förnu? Ég 
held það hrein lega.

    Geir A. Guð steins son rit stjóri

Bjart sýni í efna hags líf inu 
og sk æru verk föll

Vesturbæingar

,,Nú fara Vesturbæingar að taka 
til í görðunum og í kringum sig 

því sumarið er að koma.”
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Nýr pottur

í Vesturbæjarlaug

Laugarnar í Reykjavík

Laugarnar í Reykjavík

Afgreiðslutími 
Vesturbæjarlaugar
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudaga   6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 18:00

  Fyrir 
líkama
og sál

Nú er lokið framkvæmdum við nýjan pott og vaðlaug í Vesturbæjarlaug. Við þökkum sundlaugargestum 

kærlega fyrir þolinmæði og skilning á meðan á framkvæmdum stóð um leið og við bjóðum þá velkomna 

í einn glæsilegasta heita pott landsins, sem sameinar það besta úr pottamenningunni í Reykjavík.



Sigurður Björn Blöndal
leiðir framboð Bjartrar
framtíðar við komandi
borgarstjórnarkosning
ar í Reykjavík. Björn

eðaS.BjörnBlöndaleinsoghann
kallarsiggjarnantókþátt í fram
boðiBestaflokksinsfyrirbráðum
fjórumárum.Varálistaflokksins
en gerðist síðan aðstoðarmaður
Jóns Gnarr borgarstjóra og hef
ur starfaðviðhliðhanssemslík
urþaðkjörtímabil semnúer að
líða.Björnhefurekki tranað sér
framístarfiaðstoðarmannsinsen
veriðmaðurinnábakviðtjöldin,
sinnt sínu starfi frádegi tildags
ogþannigkynnstbæði innviðum
borgarkerfisins og einnig þeim
málumsemunniðhefurveriðað
hverjusinni.

Björn er fædd ur í Reykja vík en 
ólst upp á Hall orms stað til átta 
ára ald urs en flutti þá með fjöl
skyldu sinni til Hafn ar fjarð ar þar 
sem hann óx upp til full orð ins ára. 
For eldr ar hans eru Guð rún Sig urð
ar dótt ir og Sig urð ur Blön dal sem 
lengi var Skóg rækt ar stjóri rík is ins. 
Sam býl is kona Sig urð ar Björns er 
Sig ur björg Gylfa dótt ir mennta
skóla kenn ari og eiga þau tvo syni, 
Odd og Gylfa og býr fjöl skyld an 
við Brekku stíg í gamla Vest ur bæn
um í Reykja vík. Björn seg ist lengst 
af hafa fylgst með stjórn mál um af 
hlið ar lín unni. „Fað ir minn var virk
ur í stjórn mál um og vara þing mað
ur um tíma. Ég hafði ekki hugs að 
mér að gera stjórn mála þátt töku 
að ævi starfi og fékkst við ýmis 
störf í gegn um tíð ina. Ég hef unn ið 
við eitt og ann að. Ver ið versl un
ar mað ur, tón list ar mað ur, blaða
mað ur, verka mað ur og sjó mað uð. 
Einnig sér fræð ing ur, kvik mynda
gerða mað ur, mark aðs stjóri, fram
kvæmda stjóri prent smiðju, rútu
bíl stjóri, rusla hreins un ar mað ur 
og lík lega eitt hvað fleira. Það sem 
mér finnst mik il væg ast í líf inu er 
að hafa gam an af því sem ég er að 
gera hverju sinni.“

Laugardalslauginer
mínlaug

Björn var innt ur frek ar eft ir æsku 
sinni og lífs hlaupi áður en Besti 
flokk ur inn kom til og þar koma 
Fljóts dals hér að og síð an Hafn
ar fjörð ur fyrst við sögu. „Ég bjó 
fyrstu átta árin á Hall orms stað þar 
sem fað ir minn starf aði sem skóg

ar vörð ur. Þá tók hann við starfi 
skóg rækt ar stjóra og við flutt um 
suð ur nán ar til tek ið til Hafn ar fjarð
ar þar sem ég ólst síð an upp. Ég 
hef líka sterk ar ræt ur til Teig anna í 
Reykja vík. Var oft hjá ömmu minni 
sem bjó þar og enn þann í dag fer 
ég að synda í Laug ar dals laug inni. 
Hún er mín laug.“ 

Björn seg ir að gott hafi ver ið að 
al ast upp í Hafn ar firði. „Ég hafði 
það gott og þetta um hverfi full
nægði þörf um mín um. Það var ekki 
fyrr en að ég komst á ung lings ár 
að höf uð borg in fór að draga mig 
til sín. Smá sam an fór stærri og 
stærri hluti af lífi mínu að tengj ast 
borg inni og ég fór fram og aft ur 
með Land leið um og stund um bara 
á putt an um. Húkk að mér far. Pabbi 
var líka að vinna á Rán ar göt unni 
þar sem skóg rækt in var til húsa og 
ég kynnt ist þannig mið bæn um og 
gamla Vest ur bæn um.“ 

Íþróttaferlinumlauk
skyndilega

Björn seg ir líf ið hafa ver ið hefð
bund ið alla vega fram an af. „Ég 
stund aði íþrótt ir eins og krakk ar 
og ung ling ar gera og einnig tón
list ar nám. Ég lærði á gít ar. Íþrótta
manns ferl in um lauk þó nokk uð 
skyndi lega um 12 ára ald ur inn. Ég 
var á leið aust ur í Skafta fell með 
fjöl skyld unni. Ég skaust nið ur á 
völl til að spila hand bolta og skaut 
svo kröft ug lega að hand legg ur
inn hrökk í sund ur. Þetta varð til 
þess að ferða á ætl un fjöl skyld unn ar 
breytt ist því ég þurfti að kom ast 
und ir lækn is hend ur til þess að búa 
um bein brot ið. Eft ir þetta snéri ég 
mér al far ið að tón list inni.“

Hann seg ir að þetta hafi ver ið á 
þeim árum sem pönk ið var að líða 
und ir lok og ný bylgj an að koma 
sem ný tón list ar stefna. „Tón list in 
var nokk uð hrá og hljóm sveit ar
nöfn in eft ir því. Þeg ar ég var 13 
ára stofn uð um við nokkr ir strák ar 

hljóm sveit sem hét Heila skemmd
ir. Nafn gift in var í takt við tíð ar
and ann í tón list inni. Þetta var eft ir 
Rokk í Reykja vík og gerj un í gangi 
í tón list ar líf inu og nýj ar hljóm
sveit ir komu fram. Menn höfðu þó 
mis mik ið út hald og sum ir duttu 
fljót lega af vagn in um. Í Hafn ar firði 
fór um við að spila á skóla böll
um, í Lækj ar skóla og svo seinna á 
alls kon ar við burð um í Flens borg. 
Flens borg og Iðn skól inn í Hafn ar
firði voru hin ir eig in legu áfanga
stað ir ung menn anna eft ir grunn
skóla. Ein staka krakki fór þó inn í 
Reykja vík, í MR, MH eða Versló en 
það var ekki al gengt.“ 

Hljómsveitirsemruddu
brautina

Björn rifj ar upp kynni sín af 
ung um mönn um á þess um tíma. 
Kynn um sem áttu eft ir að reyn ast 
af drifa rík síð ar á lífs leið inni. „Á 
þess um árum kynnt ist ég mikl um 
heið urs mönn um. Óttarri Proppé 

og Jóni Gnarr. Frænd un um Þor geiri 
Guð munds syni kvik mynda gerð ar
manni og Sig ur jóni Kjart ans syni 
kynnt ist ég svo í girð inga vinnu 
hjá Sam tök um sveit ar fé laga á höf
uð borg ar svæð inu. Við Sig ur jón, 
Ótt arr og fleiri stofn uð um síð ar 
hljóm sveit ina HAM. Við vor um 
18  og 19 ára og mest allt vit okk
ar fór í þessa hljóm sveit næstu 
árin. Þá hófst bæði skraut leg ur og 
skemmti leg ur tími. Um svip að leyti 
fluttu for eldr ar mín ir aft ur aust ur 
á Hall orms stað þeg ar fað ir minn 
hætti í starfi skóg rækt ar stjóra og 
fór á eft ir laun. Ég flutti í Kópa vog
inn og við strák arn ir í HAM vor um 
all ir í fullri vinnu til þess að geta 
fjár magn að hljóm sveitaræv in týr
ið. Okk ur fannst sjálf sagt að við 
ætt um að ná ár angri í út lönd um. 
Syk ur mol un um hafði þá tek ist að 
kom ast inn á er lend an mark að sem 
Björk tók svo enn lengra eft ir að 
hún fór að starfa sjálf stætt. Og okk
ur ungu mönn un um í HAM fannst 
sjálfs sagt að við gæt um þetta líka. 
Þess ar hljóm sveit ir sem kenna má 
við Smekk leysu tíma bil ið í plötu
út gáfu ruddu að mínu mati braut
ina fyr ir þá tón list ar sköp un sem 
nú hef ur náð að skjóta rót um og 
á góðu gengi að fagna er lend is. 
Þetta smit að ist áfram og all ir voru 
að reyna. Þessi bransi tók mikl um 
stakka skipt um á ár un um 1988 til 
1994 og við vor um farn ir að njóta 
ávaxt anna af því und ir lok in. Við 
lögð um mikla vinnu í æf ing ar. Æfð
um und ir drep ef svo má segja og 
ég held að við höf um átt orð ið 
góða inni stæðu. Loka hnykk ur inn 
var svo í Banda ríkj un um 1993. Okk
ur gekk að mörgu leiti vel en fund
um líka fyr ir því að mik ið þyrfti að 
gera til þess að halda áfram. Menn 
verða líka að vera al veg sam stíga 
til þess að geta far ið þessa leið. Við 
kom um heim um haust ið. Ákváð
um að þetta væri orð ið fínt og lét
um leið ir skilja um sum ar ið 1994.“     

Sjó-ogblaðamennska
eystra

Þarna varð milli bils á stand í 
lífi við mæl anda okk ar. „For eldr
ar mín ir voru flutt ir aust ur og ég 
hélt aust ur á land. Kunn ingi minn 
sagði að það væri mik ið upp úr 
því að hafa að fara á sjó. Ég fór 
nið ur á Eski fjörð og tal aði við 
út gerð ar stjór ann hjá Alla ríka og 
var skráð ur um borð. Ég próf aði 
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Enginskömmaðhafagaman
afþvísemmaðurgerir

SigurðurBjörnBlöndalleiðirframboðBjartrarframtíðarviðkomandiborgarstjórnarkosningaríReykjavík.

Tilbúið á einungis 2-3 mín .
Ferskt og fljótlegt!



þetta en fann fljót lega að ekki væri 
eins mik ið upp úr því að hafa eins 
og kunn ing inn hafði lát ið skína í. 
Mér fannst ég ekki fá borg að sam
kvæmt fram lagi og fór aft ur upp á 
land. Um haust ið fór ég að vinna í 
grunn skól an um á Hall orms stað og 
fékk hin og þessi verk efni eystra. 
Ég gerð ist frétta mað ur við Austra, 
blaði fram sókn ar manna á Aust ur
landi. Á þeim tíma var far ið í sam
krull við Dag Tím ann en þá höfðu 
þau blöð verði sam ein uð í eitt og 
var með höf uð stöðv ar á Ak ur eyri. 
Ég varð frétta rit ari þess á Aust ur
landi og sendi þeim nokkr ar frétt ir 
á viku af aust ur lands byggð ar efni. 
Svo hitti ég Sig ur björgu, kon una 
mína. Hún var úr Hafn ar firð in um 
og ég þekkti hana lít il lega það an. 
Hún var að kenna við Mennta skól
ann á Eg il stöð um. Þessi gömlu 
kynni rifj uð ust upp og við fór um að 
búa sam an. Svo kom að því að við 
átt um von á barni og þá drif um við 
okk ur suð ur og sett umst að á Selja
veg in um.“ 

Duttumsvoíheim
borgarmálanna

Þeg ar ég kom aft ur í bæ inn fór 
ég að vinna í hljóm tækja geir an
um. Ég og fé lagi minn opn uð um 
versl un rétt fyr ir alda mót in 2000. 
Rekstr ar grund völl ur inn var ekki 
nægi lega góð ur en ég hélt áfram í 
þessu bransa í nokk ur ár. Við Ótt
arr Proppé og Þor geir Guð munds
son vor um líka með kvik mynda
verk efni. Við vor um að gera heim
ilda mynd ir og stutt mynd ir og alltaf 
að þróa bíó mynd ir.  Svo kom HAM 
sam an aft ur 2001. Eft ir það fór um 
við að gæla við að gam an gæti ver
ið að koma aft ur sam an og spila og 
árið 2005 fór um við af stað að nýju. 
Við höf um ver ið eins og sauma
klúbb ur síð an.“ 

Björn seg ir að finna megi upp haf
ið að Besta flokkn um inn an HAM 
og Smekk leysu. Jón Gnarr tengd
ist Smekk leysu og var mik ið með 
okk ur. Sig ur jón Kjart ans son vildi 
fá hann til þess að lesa ljóð í upp
hafi tón leika þarna í byrj un. Menn 

höfðu ýms ar skoð an ir á því. Þeir 
fóru svo að vinna sam an með Tví
höfða og Fóst bræð ur í út varpi. Svo 
lá leið Jóns í Vakt irn ar þar sem 
hann túlk aði Bjarn freð ar son með 
eft ir minni leg um hætti. Svo dutt um 
við inn í þenn an heim sem við höf
um ver ið í síð ustu fjög ur árin. Heim 
borg ar mál anna.“

Ánægjulegog
lærdómsríkár

Björn seg ir þessi ár hafa bæði 
ver ið ánægju leg og lær dóms
rík „Við náð um að koma inn með 
okk ar hug ar far og höf um reynt að 
nálg ast öll verk efni á veg um borg
ar inn ar á já kvæð an hátt. Starfs fólk 
borg ar inn ar tók okk ur vel. Menn
ing ar sjokk ið til að byrja með var 
fyrst og fremst að við vor um að 
hluta til far in að vinna með fólki 
sem var ekki að vinna með okk ur 
held ur á móti, það er hinn póli
tíski hluti starfs ins. Hins veg ar 
náð um við strax að byggja upp 
traust við starfs fólk borg ar innr og 
það hef ur hald ið áfram að aukast. 
Þessi póli tíski leik ur sem jafn an 
er spunn inn í borg ar mál un um líkt 
og í þjóð mál un um og snýst meira 
um valda bar áttu en raun veru leg an 
skoð ana á grein ing. Þessi með og 
á móti leik ur get ur ver ið skað leg
ur vegna þess að hann get ur heft 
nauð syn lega fram þró un. En þrátt 
fyr ir þessa hefð hef ur okk ur tek ist 
að ná sam an um mjög margt. Við 
erum flest nokk uð sam mála hvert 
skuli stefna. Áherslu mun ur inn get
ur alltaf ver ið nokk ur en meg in
mark mið in eru lík. En það er held
ur ekk ert eft ir sókn ar vert að all ir 
séu eins. Til hneig ing in er að kalla 
eft ir skörp um skil um en þeg ar öllu 
er á botn inn hvolft þá er þetta bara 
fólk sem er að bjóða fram krafta 
sína en auð vita þurfa kjós end ur að 
vita fyr ir hvað það stend ur.“

Viðbyggjumáólíkum
kúltúr

Björn seg ist oft vera spurð ur 
að því hver sé mun ur inn á milli 

Bjartr ar fram tíð ar sem Besti flokk
ur inn er nú geng inn til liðs við og 
Sam fylk ing ar inn ar. „Við erum sam
stíga í mörg um til vik um en erum 
engu að síð ur ólík ir hóp ar með 
ólík an bak grunn og ólík an kúltúr 
til að byggja á. Það er allt ann að 
and rúms loft inn an okk ar raða en 
hefð bundnu stjórn mála flokk anna. 
Ég hef ekk ert á móti þess um flokk
um en engu að síð ur er stað reynd 
að sá hóp ur sem mynd aði Besta 
flokk inn og er nú að starfa inn an 
Bjartr ar fram tíð ar hefði ekki gegn
ið til liðs við gömlu flokk ana eða 
boð ið sig fram á þeirra for send
um. Besti flokk ur inn var ekki hefð
bund inn stjórn mála flokk ur. Það 
mætti frem ur flokka hann sem 
ákveð inn hugs un ar hátt. Hugs un 
um að geta breytt hlut um til hins 
betra og hafa gam an af. Við vor um 
ekki hrædd við að við ur kenna að 
við viss um ekki allt. Við leit uð um 
okk ur ráð gjaf ar og vor um til bú in 
til að hlusta. Með það að leið ar
ljósi tel ég að okk ur hafi tek ist að 
gera gagn í borg ar stjórn. Ég er enn 
sama sinn is og mun reyna gera 
mitt besta. Ég held líka að ákveð
in hug ar fars breyt ing hafi átt sér 
stað í borg arpóli tík inni. Við höf um 
opn að dyrn ar fyr ir fólk sem ann ars 
hefði ekki tek ið þátt í borg ar mál
un um. Við höf um ver ið að breikka 
þátt töku hóp inn og vinna að því að 
auka íbúa lýð ræð ið. Ef vel geng ur 
með fram hald ið þá tel ég það geta 
haft áhrif til lengri tíma og þá er 
tals vert unn ið.“

Reykjavíkerminnstaður
„Við Sig ur björg höf um ver ið í 

Vest ur bæn um síð an við kom um 
að aust an,“ held ur Björn áfram. 
„Við erum orð in vön um hverf inu 
og mann fólk inu og höf um tölu
verð ar taug ar til Vest ur bæj ar ins. 
Reykja vík er minn stað ur og ég á 
erfitt með að máta mig inn í ann að 
um hverfi. Ekki á Ís landi að minnsta 
kosti.“ 

Björn seg ir að Reykja vík hafi 
sinn sjarma nokk uð sem hann vilji 
ekki vera án. „Nú eru strák arn ir 

okk ar að stækka og við far in að 
búa nokk uð þröngt þannig að við 
erum far in að líta í kring um okk ur 
eft ir hent ugra hús næði. En för um 
ekki úr fyr ir Reykja vík.“ 

Hugarfarsbreytingin
kemuraðutan

Björn seg ir að mið hluti Reykja
vík ur hafi ver ið að vaxa. Miðja 
borg ar inn ar hafi færst til á und an
förn um árum. Laug ar dal ur inn og 
Hlíð arn ar séu orð in mið svæð is í 
borg inni. Svo hafi hjól reiða menn
ing in ver ið að breið ast út. Ég held 
að þetta teng ist ákveðn um hug ar
fars breyt ing um sem  eru að eiga 
sér stað og ef til vill að ein hverju 
leyti kyn slóða bili. Þetta hef ur ver ið 
að stig magn ast und an far in tíu ár. 
Einka bíll inn var upp haf og end ir 
alls til þess að kom ast á milli staða. 
Bíl um fjölg aði mik ið á ákveðnu 
tíma bili og um ferð in þyngd ist eink
um á álags tím um. Nú er kom in kyn
slóð sem skynj ar kosti al menn ings
sam anga og hjól reiða.“ 

Björn seg ir Besta flokk inn ekki 
hafa skap að þessa hug ar fars breyt
ingu. „Hún hef ur þró ast víða um 
heim  bæði í Banda ríkj un um og 
Evr ópu þar sem ungt fólk hef ur 
ver ið að til einka sér nýj an lífs stíl. 
Hreyf ing og heilsu efl ing er orð in 
eðli leg ur þátt ur í lífi margra öðru

vísi en áður var. Það sem við í 
Besta flokkn um höf um ver ið að 
gera er að bregð ast við þess ari 
þró un og greiða fyr ir henni með al 
ann ars með auk inni fjöl breytni í 
sam göng um. Ég bý þannig að ég 
get labb að í vinn una og geri það 
oft ast. Ég nota Strætó líka til dæm
is ef ég þarf úr ráð hús inu inn á 
Höfða torg þar sem stór hluti skrif
stofu halds borg ar inn ar er til húsa. 
Ég held að fleiri og fleiri verði sam
mála um gildi hreyf ing ar og fólk vill 
eiga þess kost að geta hreyft sig. 
Sem dæmi get ég nefnt að Há skóli 
Ís lands hef ur mark að sér sam
göngu stefnu og hef ur tek ið upp 
sam göngu styrki til starfs fólks. Það 
hef ur með al ann ars leitt til um tals
vert færri veik inda daga starfs fólks. 
Mér finnst sam fé lags leg skylda að 
standa að baki þess ar ar þró un ar. 
Auð vit að eru for rétt indi að geta 
geng ið í vinn una á inn an við tíu 
mín út um. Um hverf ið verð ur aldrei 
þannig að all ir geti nýtt sér fæt ur 
og reið hjól til þess að kom ast dag
legra leiða sinna. En fólk á að geta 
nýtt sér þenn an ferða máta eins og 
það kýs. Og þá kem ur sam fé lag
ið til. Í okk ar til viki er borg in að 
greiða fyr ir þess um um ferð máta og 
öðr um breyt ing um á lífs stíl fólks. 
Það er þjón usta sem bæj ar fé lög 
eiga að veita íbú un um.“
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Á veitingastaðnum Fljótt og Gott á BSÍ bjóðum við upp á fjölbreytt úrval af girnilegum
heimilismat alla daga vikunnar frá kl. 11.00 til 20.00 sem matreiðslumeistarar okkar
töfra fram. Verð er frá aðeins 1.390 kr. og fylgir súpa dagsins, salatbar og kaffi eða te
með öllum réttum.

Veitingastaðurinn Fljótt og Gott á BSÍ / Umferðarmiðstöðin - Sími: 552-1288 / www.fljottoggott.is

HEIMILISMATUR
ALLA DAGA VIKUNNAR

Að auki bjóðum við alltaf upp á
klassíska þjóðarrétti eins og reykt
og soðin svið, kjötsúpu, djúpsteiktan 
fisk og lambakótilettur í raspi.
Njóttu þess að borða í heimilislegum
veitingasal okkar eða taktu matinn
með heim.

VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR !

Alltaf næg frí bílastæði - heimilislegt andrúmsloft 
LÉTTÖL

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi

ra
fm
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n@

m
i.i

s



6 Vesturbæjarblaðið APRÍL 2014

Skólahljómsveit Vesturbæjar
og Miðbæjar tók nýlega þátt í
Landsmóti B- skólalúðrasveita
semframfóríStykkishólmi.

Sveitin spilar næst á lands
móti sem fram fer íGrindavík2.
– 4.maínk.oge búistviðmikl
um fjöldasveitaþangaðogmikl
um lúðraþyt.VortónleikarSkóla
hljómsveitarVesturbæjarogMið
bæjar verða í Neskirkju sunnu
daginn11.maínk.ogeruallirvel
komnirtilaðhlustaáleikþessara
hæfileikaríkukrakka.

LúðrasveitReykjavíkur
LúðrasveitReykjavíkurermeð

tónleika íNeskirkju18.maínk. í
Neskirkju og kemur Háskólakór
inn frammeðLúðrasveitReykja
vík,enstjórnandiHáskólakórsins
er Gunnsteinn Ólafsson. Þema
tónleikanna er kvikmyndatón
listeneinnigerýmislegtannað í
pokanum,s.s.lögeftirJohnWilli
ams.StjórnandiSkólahljómsveit
arVesturbæjarogMiðbæjarsem
og Lúðrasveitar Reykjavíkur er
LárusGrímsson.

Meðtónleika
íNeskirkju

Komdu og njóttu
20% afsláttur af mat ...
... alla daga sem meistaraflokkur KR
    spilar á heimavelli.

Gildir eingöngu á heimaleikjadögum gegn framvísun miðans.

RESTAURANT- BAR

Vesturgata 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is

Síðastaföstudagvartekinnínotkunnýrpottur
íVesturbæjarlaug.„Potturinnsameinarþaðbesta
ípottmenningunniíReykjavík,“segirHafliðiHall-
dórssonforstöðumaðurVesturbæjarlaugar.

„Viðnotuðumþaðsemhefur reynstvinsælast í
sundlaugumborgarinnar.“

Góðarfyrirmyndirognýjungar
Í nýja pottinum sameinast margir hlutir. Góðar

lausnir fráöðrumpottum íReykjavík erunotaðar
ogeinnigerunýjungarkynntartilsögunnar:Öflugir
nuddstútarípottinumbyggjaáfyrirmyndúrVestur
bæjarlauginni.Tveirstútardæla900lítrumámínútu
ogeinntvöfaldurtilviðbótarsemskilar1300lítrum
ámínútu.Viðskiptavinir ræsadælurnarþegarþeir
viljaoggangaþæríeinamínútuísenn.Þáerutólf
svokallaðir Jektor stútar sem draga með sér loft.
FyrirmyndinersóttínuddpottBreiðholtslaugar.
•Iljanuddiðermeðsamahættiogínýjumnudd

pottiíÁrbæjarlaug.
• Vaðlaugineraðsömustærðog lögunog fyrir

myndiníGrafarvogslaug.
•Flísalögnpottanna,lögunogform;samblandaf

ávölum,mósaiklöguðumveggjumogbökkummeð
hálkuvörðum flísum á gangsvæðum á  sína fyrir
myndísjópottinumíLaugardalslaug.
• Tilnýjunga teljast fjórirnuddstútar fyrirkálfa

semstaðsettireruí20,25,30og35sentimetrahæð
frábotniþannigaðnúerbarafinnasinnstað.
• Tilhliðarviðnuddsvæðipottarinserhvíldar

svæðifyrirþásemvijameirirólegheit.
•  Möguleiki er á gosbrunni eða öðru leiktæki í

vaðlauginni.


Hugmyndiraðnýjapottinumvorukynntarástórri
veggmynd íafgreiðsluVesturbæjarlaugaroggestir
beðnir um að koma með athugasemdir.  Tillög
urnar hlutu góðan hljómgrunn, nema brottnám
tveggjaafgömlupottunum.Hafsteinnsegirað litli
barnapotturinnmunihafaveriðeinnaf fyrstupott
um við sundlaugar Reykjavíkur ef ekki sá fyrsti.
HannvarhannaðurafGíslaHalldórssyniogereftir
myndSnorralaugaríReykholti.Ákveðiðvaríkjölfar
athugasemdafrágestumaðhaldagömlupottunum
óbreyttum og byggjakjallara sem tæknirými fyrir
nýjapottinn. Þávargerðbreytingáhönnunskjól
veggjar.Þegargamlagirðinginvar fjarlægðblöstu
við græn tré og annar gróður sem viðskiptavinir
Vesturbæjarlaugarurðuhugfangnirafogkomumeð
tillöguumglerkæmiístaðhefðbundinsskjólveggjar
viðendalaugarinnar.Þettavarsamþykktoggerðar
viðeigandiráðstafanirogvarmeðalannarsstaðsetn
inguágeymsluskúrbreytttilaðbætaútsýni.Íbreyt
ingum samhliða gerð pottsins hefur laugarsvæði
verið stækkað til muna og opnað fyrir sólarljósi.
Áætlaðurkostnaðurer160milljónirkróna.

Nýrpottursameinar
alltþaðbesta

Eva Ein ars dótt ir, for mað ur ÍTR og Sól ey Tóm as dótt ir borg ar full trúi sett ust á sund lauga bakk ann og ræddu 
við börn in. Dag ur B. Egg erts son var hins veg ar kom inn í pott inn og lét heita vatn ið verma sig.

Hljóm sveit in á heima slóð í í Hljóm skála garðn um. Hljóm skál inn hef ur 
ver ið heim ili skóla hljóm sveit ar inn ar í rúm 50 ár, og heim ili Lúðra
sveit ar Reykja vík ur frá því hann var byggð ur fyr ir 92 árum síð an.

SkólahljómsveitVesturbæjarogMiðbæjar: SundlaugVesturbæjar:

Séð yfir sund laug ar svæð ið sem hef ur tek ið mikl um 
breyt ing um.
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AUGLÝSINGASÍMI: 511 1188

118nýtt líf

NÝJA sumArLÍNAN 2014
HAuTE COIFFurE FrANÇAIsEEr 
KOmIN Í HÚs. VErIÐ VELKOmIN.

SALON REYKJAVÍK GRANDAGARÐI 5 101 REYKJAVÍK
OPIÐ MÁN-FÖS: 9-18  LAU: 10-13   SÍMI: 56 85 305
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Bíllinn nýtur sín best á  
hjólbörðum af bestu gerð.  
Þú færð hágæðahjólbarða 
frá Michelin á hjólbarða- 
verkstæðum N1 sem öll hafa 
hlotið vottun samkvæmt 
gæðakerfi Michelin. 

Hjólbarðaþjónusta N1:
Bíldshöfða  440-1318 
Fellsmúla  440-1322 
Réttarhálsi  440-1326 
Ægissíðu  440-1320 

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378 
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374 
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372 
Dalbraut Akranesi  440-1394

Opið  
mánudaga-föstudaga kl. 08-18  
laugardaga   kl. 09-13 
 
www.n1.is     www.dekk.is 

Michelin gæði 
allan hringinn • Frábært undir fjölskyldubílinn 

og stærri fólksbíla

• Endingargott og sparar eldsneyti

• Besta dekkið – hæsta heildarskor 
í könnun Autobild 2014

• Undir smærri bíla, meðalstóra 
og fjölskyldubíla

• Umhverfisvænt, endingargott og stutt 
hemlunarvegalengd

• Sumardekk ársins 2013 samkvæmt 
gæða- og öryggisprófum ADAC

• Algjör lúxus undir kraftmikla sportbíla

• Gefur gott grip og bætir aksturseiginleika  

• Dekk fyrir kröfuharða eigendur 
sportlegra lúxusbíla  

Michelin 
Primacy 3

Michelin 
Energy Saver +

Michelin 
Pilot Sport 3

2014

www.borgarblod.is
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heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

Kraftmikillflutningur
áCarminaBurana

Dómkórinn í Reykjavík og
KórMenntaskólans íReykjavík
héldu sameiginlega tónleika í
Langholtskirkju í marsmánuði,
enmeðþeimkomueinnig fram
drengirúrSkólakórKársnessog
einsöngvararnir Hallveig Rún
arsdóttir, Þorbjörn Rúnarsson
ogJónSvavarJósefsson.Stjórn
andivarKáriÞormar.

Flutt var hið metn að ar fulla 
tón verk ,,Carm ina Burana” eft ir 
Carl Orff sem var braut ryðj andi í 
tón list ar kennslu barna. Þetta var 
há tíð leg stund í Lang holts kirkju, 
blönd uð virð ingu fyr ir flytj end um 
sem greini lega höfðu lagt metn að 
sinn í að flytja verk ið vel og það 
tókst. Verk Carsl Orff er þó eng
inn lof söng ur í anda nas ism ans 
en þeir voru við völd á þeim tíma 
sem verk ið var frum flutt, held
ur tón list sem höfð ar til al menn
ings sem held ur tryggð við þetta 
ögrandi, skemmti lega og fjör lega 
tón verk. Flytj end ur og stjórn andi 
eiga heið ur skil ið.

Stjórnandinn,Kári Þormar, með formanni Dómkórsins,Hildi Hreins
dóttur og formanni Kórs Menntaskólans í Reykjavík, Gunnari Thor
Örnólfssyni.

DómkórinnogKórMR:

-Fallegt handbragð - Fallegt efni - Falleg hugsun -Fallegt innihald -

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 5116367

LOKSINS Á ÍSLANDI!
Stórkostlegu sápurnar 
frá Dr. Bronner eru 100%  
náttúrulegar, lífrænar,  
ilma dásamlega, fair 
trade og henta allri fjöl-
skyldunni.

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 
samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 
margt fleira.

Lífrænt Túrmerik frá 
Viridian án allra auka- 
og fylliefna. 
Það allra besta.

Nærandi 
náttúruilmir 
og ilmvötn.

Jógadýnur og 
fylgihlutir af 
bestu gæðum  
frá Manduka. 

NÝ SENDING!
PÁSKAR

OPIÐ SKÍRDAG: 
11-15.

LOKAÐ:
FÖST. LANGA, 
LAUG. 19. APRÍL, 
PÁSKADAG OG 
ANNAN Í PÁSKUM.

Sími: 511 11 88www.borgarblod.is



Föstudaginn21.marssl.komu
16 unglingar, bæði stelpur og
strákar, frá Indlandi úr Ryan
SchoolInternationaltilÍslands.

Þeir voru í þrjá daga í Borg ar
nesi áður en þeir komu í Haga
skóla. Átta nem end ur úr Haga
skóla tóku á móti ung ling um en 
nem enda full trú arn ir tóku líka 
þátt í verk efn inu. Á þeim fjór
um dög um sem þeir voru með 
nem end um Haga skóla var margt 
gert semmti legt, eins og að borða 
sam eig in leg an kvöld mat, kynn
ing ar á menn ingu þeirra og trú, 
sund ferð í Laug ar dals laug inni, 
dans kennsla og nokkr ar ís ferð ir, 
þrátt fyr ir leið in legt veð ur.

Mið viku dag inn 26. mars var 
árs há tíð in í Haga skóla og ind
versku ung ling arn ir borð uðu þar 
með þeim ís lensku, og þau voru 
með frámun an lega flott dans at
riði áður en ball ið sjálft byrj aði.

,,Við lærð um feiki lega mik ið og 
átt uð um okk ur á hversu öðru vísi 
okk ar heim ar virki lega eru. Það 

var æð is legt að kynn ast svona 
mörg um og flott um krökk um og 
læra um aðra menn ingu. Það sem 
að gerði þetta allt mögu leg vöru 
Sam tök in Sam band sem að teng
ja ís lenska og ind verska krakka 
sam an og út rýma staðalí mynd um 
um menn ingu land anna tveggja. 
Og ein skemmti leg stað reynd um 
orð ið sam band er að það þýð ir 
það sama á hindi og ís lensku,” 
sögðu krakk ar í Haga skóla.
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SUMARDAGURINN 
FYRSTI

HÁTÍÐ Í VESTURBÆ 24.APRÍL 2014

Kynnir: Elín María Árnadóttir úr Ungmennaráði Vesturbæjar

HOPPUKASTALAR - ÞRAUTABRAUT KR - VEITINGASALA - KANDÝFLOSS - KASSAKLIFUR 

Trúðurinn Wally skemmtirKl.11:40

Sigurvegari Rófunnar, Söngkeppni félagsmiðstöðvarinnar Frosta, 
Ástrós Sigurjónsdóttir, ásamt Ragnhildi Helgadóttur taka lagið

Kl.11:20

Hildur Sverrisdóttir, formaður hverfisráðs Vesturbæjar setur hátíðinaKl.11:15

Fjölskylduhátíð við Frostaskjól
Skemmtidagskrá á plani við Frostaskjól

Kl.11:15 - 12:30

Skrúðganga frá Melaskóla að Frostaskjóli. Lúðrasveit Reykjavíkur 
og Ægisbúar leiða gönguna

Kl.11:00

Hólavallagarður - Heimir Bj. Janusarson garðyrkjumaður 
leiðir rölt um kirkjugarðinn

Kl.10:00

Bjartsýnisbusl í Vesturbæjarlaug í boði Neskirkju og VesturbæjarlaugarKl.09:00 - 10:00

Sigurvegari Vesturbær Got Talent úr Tíu12 starfi Frostaskjóls, 
Ágúst Beinteinn Árnason

Kl.12:00

Ungmennahúsið Jökla, Tindur Sigurðarson og Ingvar Sigurðsson 
og Karen Lilja Loftsdóttir með tónlistaratriði

Kl.12:10

Indverskirskólakrakkar
íheimsókníHagaskóla

NemendurHagaskólaogRyanSchoolInternationalsamankomnir.

Núþegarvorarfjölgarreið
hjólum í umferðinni í Vest
urbænum sem og öðrum
hverfum Reykjavíkur. Um
leiðfjölgarþvímiðurslysum
áreiðhjólafólki.

Nokk ur brögð hafa ver ið að 
því að börn og ung ling ar hafi 
ver ið hjálm laus á ferð á hjól
um sín um og því þarf að brey
ta. Á hverju ári bjarga hjálm ar 
frá dauða eða al var leg um slys
um og því hvet ur lög regl an á 
höf uð borg ar svæð inu for eldra 
og for ráða menn til það sjá 
til þess að börn og ung ling
ar séu ekki hjálm laus á ferð á 
reið hjól um. Jafn framt eru for
eldr ar hvatt ir til að sýna gott 
for dæmi og setja upp hjálma, 
því börn in læra það sem fyr ir 
þeim er haft.

Einnig má benda á að 
geyma reið hjól á ör ugg um 
stöð um og læsa þeim. Ef illa 
fer, og hjóli er stolið, get ur 
kom ið sér vel ef eig and inn hef
ur rað núm er þess til tækt. Það 
auð veld ar lög reglu að koma 
því til skila ef það á ann að 
borð kem ur í óskila muna deild 
henn ar.

Reiðhjóla
notkunkrefst
reiðhjólahjálms

Anna Þrastardóttir er í 4.
bekk og notar ætíð hjálm
þegar hún sest á reiðhjólið
sitt. Notkun reiðhjólahjálms
ermikiðöryggisatriði.

Hlutiindverskahópsins.

www.borgarblod.is
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Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Um þess ar mund ir eru marg ar 
fjöl skyld ur að und ir búa ferm ing
ar dag ung ling anna sinna og það 
er án efa í mörg horn að líta. Það 
eru ákveð in tíma mót að vera 
ferm ing ar for eldri í fyrsta sinn og 
af skap lega skemmti legt. Í okk ar 
þjóð fé lagi hef ur ferm ing in afar 
sterka stöðu og það eru marg ar 
venj ur og sið ir sem tengj ast ferm
ing unni sterk um bönd um.

Það þarf ekki að fara langt aft
ur í tím ann til að gera sér ljóst að 
ferm ing in var tákn um gríð ar mik il 
tíma mót í hug um eldri kyn slóð
anna. Amma tal aði um það að við 
barna börn in kæm umst í „full orð
inna manna tölu“ þeg ar við yrð um 
fermd og hún var með tár in í aug
un um á ferm ing ar dag inn af stolti 
yfir okk ur. En upp í hug ann hef ur 
án efa líka kom ið sú stað reynd 
að með al henn ar kyn slóð ar voru 
marg ir sem fóru að vinna fyr ir sér 
strax eft ir ferm ingu og þess vegna 
var ferm ing in jafn framt tengd því 
að áhyggju leysi æsku ár anna var 
að baki. Með al al menn ings heyr

ir mað ur stund um þá skoð un að 
lit ið sé á ferm ing una sem stað fest
ingu á skírn inni og um leið vilja
yf ir lýs ingu þess efn is að vilja til
heyra krist inni kirkju og vilja láta 
krist in gildi móta lífs af stöðu sína. 

Skírn in hef ur frá önd verðu ver
ið inn ganga í kirkj una og upp haf
lega tengd ist trú fræðsl an skírn
ar at höfn inni. Á fyrstu öld un um 
var það eink um full orð ið fólk sem 
var skírt eft ir að það hafði tek ið 
trú og ver ið upp frætt um krist in
dóm inn. Eft ir að barna skírn varð 
hin al menna regla hvarf hin mark
vissa skírn ar fræðsla og far ið var 
að kenna fræð in eft ir skírn ina og 
var ákaf lega mis mun andi hvern ig 
að þeirri fræðslu var stað ið.

Ís lenska orð ið ferm ing er dreg
ið af lat neska orð inu con firmare, 
sem merk ir „að stað festa“,  „styrk
ja“ eða „efla.” En þarf að stað festa 
skírn ina?

Skírn in þarf auð vit að ekki neina 
við bót. Hún er full gild. Hún er gjöf 
Guðs sem ekki verð ur aft ur tek in. 
Það er hægt að ganga úr kirkj unni, 
hætta að stunda trúna, en það er 
ekki hægt að ógilda skírn ina eða 
taka hana til baka.

Fermingarfaranúframvíða

Fermingarbörn í Neskirkju 12. apríl sl. ásamt prestum safnaðar
ins en þann dag voru fermd 45 ungmenni í tveimur athöfnum. Í
Neskirkjufermastflestbörnsemeruskráðíþjóðkirkjuna.Íárfemast
íNeskirkju82fermingarungmenni.

Ræstingar  /  Teppahreinsun

Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins

Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu

Skelfisk- og saffranrisotto
Saffran risotto, 
hörpuskel, humar, 
kræklingur, 
grænar ertur, 
tómatur.

Suðrænt og seiðandi

Það falla margir fyrir 
gula saffran-risottoinu 
sem er fullt af  
hörpuskel, humri og 
krækling. Grænar ertur 
og tómatar gefa enn 
meiri lit í þennan fallega 
rétt. Ískalt Pinot Grigio 
frá Montalto er 
ómissandi með.

Kokkarnir á UNO 
kunna svo sannarlega
að færa íslenskt úrvals-
hráefni í miðjarðarhafsbúning og þessi 
notalegi veitingastaður í hjarta borgarinnar skapar 
fallega umgjörð fyrir stefnumót og góðra vina fundi. 
Glas af prosecco gleður á undan máltíð sem svíkur 
engan, enda UNO búinn að skipa sér í fremstu röð 
veitingahúsa í Reykjavík.

MASI MODELLO BLANCO
– Ítalía – Veneto
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. ljós ávöxtur, sítrus.

PICCINI MEMORO BLANCO  
- Ítalía – 4 þrúgur frá 4jum 
hornum Ítalíu
Strágult. Meðalfylling, þurrt, fersk sýra. 
Ljós ávöxtur, pera, eik, hunang.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

UNO cucina italiana
Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313

Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga
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Loka há tíð Stóru upp lestr
ar keppn inn ar í sjö unda bekk  
skóla ár ið 2013  2014 var hald
in í Ráð hús inu í Reykja vík mið
viku dag inn 2. apr íl. 

Þátt tak end ur voru úr Aust ur
bæj ar skóla, Granda skóla, Há teigs
skóla, Hlíða skóla, Landa kots
skóla, Mela skóla, Suð ur hlíða skóla 
og Vest ur bæj ar skóla. Sig ur veg ari 
keppn inn ar var Matth í as Löve, 
nem andi í 7. MB í Mela skóla.  Auk 
Matth í as ar tóku þátt fyr ir hönd 
Mela skóla Arn ey Íris E. Birg is dótt
ir í 7. ÞÍ og Þóra Birna Ingv ars
dótt ir í 7. ÞH. Öll stóðu þau sig 
með stakri prýði.

MatthíasLöweíMelaskóla
sigraðiíupplestrarkeppninni

Matthíasmeðumsjónarkennarasínumsemauðvitaðvarekkisíðurstoltur.

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Opið alla daga!
Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Opið alla daga frá 08:00-19:00

Svampburstastöð, 54 m löng

Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð

Háþrýstiþvottur

Bónstöð

Aldrei
löng bið!

4 vikna
vornámskeið
hefst 26. apríl
Upplagt til kynningar fyrir byrjendur.

Upplýsingar í síma 561 56 20.
Eru tryggingarnar þínar í lagi?

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

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

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

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

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.

www.borgarblod.is
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Umferð 
hunda og katta 2014

Kotagrandi

BakkatjörnÖll 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.

Umhverfisnefnd 
Seltjarnarness

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

Suðurnes

Búðatjörn

Daltjörn

Grótta
G
ró
ttu

gr
an
di

Ráðagerði

Bygggarðar

Seltjörn

Snoppa

Hundabann gildir 
allt árið í Gróttu.

DRAUMAVINIR 
Myndasögusýning frá Finnlandi sem sýnir rjómann af 
norrænum og baltneskum myndasögum. 

UPPÁHALDSBÓKIN MÍN 
Myndbönd nemenda í 6. bekk sem tala um uppáhalds-
bókina. Umsjón Marteinn Sigurgeirsson.

SUNNUDAGASKÓLINN SYNGUR 
Litháíski sunnudagsskólinn sýnir atriði sem byggir á 
litháískum sögum og söng undir stjórn Renatu Pratusyte.

AFMÆLI PANDÓRU 
Látbragðsleikur eftir Láru Roure. Allt er tilbúið fyrir afmælið 
en svo verða vandræði! Skemmtun fyrir alla aldurshópa.

ÖRLEIFUR OG HVALURINN 
Sýning á tveimur tungumálum um örsmáan ferðalang sem 
tekst á hendur langa ferð til Norðursins. Eftir pólska skáldið 
Julian Tuwin. Sögumenn ljóðsins verða leikarinn Krystian 
Munia sem mun flytja ljóðið á pólsku og Þórarinn Eldjárn á 
íslensku en hann þýddi jafnframt og endurorti. 

HVAÐ BÝR Í HEIMUNUM OG VOGUNUM? 
Bókmenntaganga frá Sólheimasafni, Sólheimum 27. 
Barnabókmenntaganga um Heima- og Vogahverfi þar 
sem skyggnst verður í bókmenntir tengdar hverfinu. 
Umsjón hefur Sigrún Jóna Kristjánsdóttir.

www.borgarbokasafn.is  
www.bokvit.tumblr.com
www.bokmenntir.is - www.artotek.is 

Afgreiðslutími: 
Mán- fim 10-19, fös 11-18, lau-sun 13-17  

Aðalsafn, Tryggvagötu 15, sími 411 6100
borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

Barnamenningarhátíð 
í Borgarbókasafni
DAGSKRÁ Í AÐALSAFNI, TRYGGVAGÖTU 15

29. apríl kl. 17 

29. apríl - 4. maí kl. 15-18 

3. maí kl. 14-15

3. maí kl. 16-17 og 4. maí kl. 14-15

4. maí kl. 15-16

 

3. maí kl. 12 

Mjög mik il vægt er að hugsa vel um bif reið ar 
þeg ar kem ur að bíla þvotti. Það skil ar sér í end ur
sölu að bíl arn ir líti vel út og lakk ið sé óskemmt 
auk þess sem það er auð vit að miklu skemmti legra 
að aka um á hrein um bíl. Með reglu bundn um 
þvotti og góðri um hirðu end ist bíll inn mun leng ur 
og verð ur síð ur ryði að bráð. Páll Magn ús son hjá 
Löðri bend ir á að þvottakúst ar á bílal plön um rispi 
gjarn an lakk ið á bíl un um með hár fín um risp um 
sem á end an um ger ir lakk ið matt. 

,,Fjölmörgdæmieruumnýlegabílasemerufarnir
að látaverulegaásjáþví lakkiðerorðiðafarmatt
ogorsökin er í langflestum tilfellum tvíþætt. Ann
arsvegarþvottakústarbílaplanannaoghinsvegar
tjarasemaflitar lakkiðogeyðuleggurhersluþess.
Bílakústarrispaogmattaöllbílalökk.Efbíllinneða
þvottakústurinneróhreinnvirkarkústurinneinsog
sandpappír á lakkið.Tjaranogeldfjallaaskansest
ábílannaoggerirþaðaðverkumaðennmikilvæg
araeraðþvobílannaáréttanhátttilaðrispaekki
lakkið,“segirPáll.

Fjórumsinnummeiravatntilspillisá
bílaplani

Hannbætirviðaðmalbikiðhérálandiséyfirleitt
samsett úr möluðu grágrýti, 10 til 15 mm korna
stærð, og tjöru ásamt öðrum aukaefnum sem er
ætlaðaðbætastyrkogviðloðun. ,,Íslensktgrjóter
mjögmjúktísamanburðiviðerlentgrjótsemveldur
þvíaðnagladekkineiganokkuðauðveltmeðaðrífa
þaðuppísvifrykogtjörusemhleðstábílanaokkar.
Tjaranfermjögillameðlökkábílum.Húnbæðiaflit

arlakkiðmeðtímanumogdregurúrstyrkleikaþess.
Saltpækillinnágötumútiersvoekki til aðhjálpa
til,“segirPáll.

Páll segirennfremuraðvarðandiumhverfisþátt
inn sýni rannsóknir að fólk notar allt að fjórum
sinnum meira vatn við bílaþvottinn þegar bíllinn
erþveginn heimaeðaáþvottaplani bensínstöðva
en þegar honum er ekið í gegnum snertilausa
þvottastöð.

Þvottakústarrispa
ogskemmalakkið

Páll Magn ús son hjá Löðri.

Þess ir ungu dreng ir tóku þátt í keppni hjá Iceland ic Industry 
um að búa til áhuga verða tölvu leiki, þar sem þeir voru til nefnd ir 
sem áhuga verð asti hóp ur inn enda að eins 14 ára að aldri og eru 
nem end ur 9. bekk Haga skóla.

Þeirnefnduhópinn“TheFlyingDutchmanGames”ogtölvuleikur
innnefnduþeir“Tom&MoonfuryAdventureThroughAfterlife”.

Kynnir í keppninni sagðiaðþaðætti að fylgjastvelmeðþess
um ungu mönnum því að þeir ættu framtíðina fyrir sér. Strákar
heita frá vinstri Kveldúlfur Kjartansson, Jón Stefán Pétursson,
ÓðinnÁsbjarnarson,ÚlfurÁrnassonogFlókiSigurjónsson.

Efnilegirtölvuleikjasmiðir



Nem end ur Haga skóla hafa frá 
í jan ú ar mán uði ver ið að skipu
leggja ár leg an góð gerð ar dag 
sem geng ur und ir nafn inu Gott 
mál – ung ling ar fyr ir ung linga. 
Sá dag ur var 9. apr íl sl. 

Þettaer fimmtaárið semgóð
gerðardagurinnerhaldinn.Mikil
vinnaog fræðsla liggurábakvið
þennandag.Áopnuhúsiþennan
dagstóðuallirbekkirfyrirfjáröfl
unaf einhverju tagi.Meðalþess
sem var í boði var draugahús,
andlitsmálning,happdrætti, veit
ingastaðir, þrautir, uppstand og
tónlist.Ásamtþvísýndunemend
urýmisskemmtiatriðiásviðiog
á göngum skólans. Þrjú kaffihús
vorustaðsettámismunandistöð
um í skólanum þar sem gestir
gátusestniðurognotiðveitinga.

Í árkomustbekkjarfulltrúarnir
að þeirri niðurstöðu að styrkja
tvö erlend málefni og umræður
á báðum fundunum sem voru
haldnirvorumjög fjóraroggóð
ar. Unglingarnir okkar hafa
mikla samúð með börnum sem

búa við stríðsástand og í flótta
mannabúðum og umræður um
gildi menntunar voru gríðarlega
góðar. Krökkunum fannst sér
staklega mikilvægt að styrkja
skólabyggingu/menntun þarsem
mest er þörf þar sem menntun
er ein að grunnstoðum sam
félagsins. Ákveðið var að láta
ágóða góðgerðardagsins renna
tilbarna í Sýrlandi semeigaum
sártaðbinda.
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Prófaðu ljú�enga kæfu
á brauðið

www.ora.is

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

Við erum á Facebook

Mjög,,Gottmál”
íHagaskóla

Tón list ar fólk tróð upp í að al sal Haga skóla og skemmti við stödd um.

Skáld ið Sig ur jón Dav íð gekk um 
ganga skól ans og seldi skáld
sögu eft ir hann sjálf an sem 
nefnd ist ,,25. febr ú ar – Dag ur 
í lífi Kalla.” Sag an hefst á orð
un um: ,,Ég vissi að eitt hvað var 
ekki eins og það átti að vera 
þeg ar ég sá pí anó ið standa á 
gras flet in um utan við hús ið.”

Hóp ur Vest ur bæ inga stofn
aði fyr ir stuttu knatt spyrnu
fé lag ið Jálka. Hóp ur inn sam
anstend ur af um fimmt án 
drengj um úr Vest ur bæn um, 
og tel ur í raun mun fleiri 
manns ef all ir vel unn ar ar og 
að stand end ur fé lags ins eru 
tekn ir með í töl una, og skil
grein ar Jálk arn ir sig sem 
Vest ur bæj ar lið. 

Tilaðmyndamánefnaþað
að Melabúðin er nú þegar
komin með auglýsingu fram
an á búningunum. Klúbbur
innermeðInstagram,Twitter
ogFacebooksíðufyrirklúbb
innaukþessaðveraaðspilaí
Gulldeildinniþarsemskráðir
erumörg hundruð leikmenn.
Erfélagiðvirktáþessummiðl
umogmunubúningarnirvera
sýnilegir.  Nú leita strákarnir
eftir fleiri styrktaraðilumsem
væritilaðkaupaauglýsinguá
búninganaþeirra.

Knattspyrnufé
lagiðJálkarí
Vesturbænum



Við fram bjóð end ur Sjálf stæð is
flokks ins í borg inni geng um um öll 
hverfi henn ar fyr ir stuttu. Með í för 
voru íbú ar hverf anna sem sögðu 
okk ur frá einu og öðru sem mætti 
sinna bet ur. Mark mið okk ar með 
þess um göng um var einmitt að sjá 
með eig in aug um hvern ig ástand ið 
væri í hverju og einu hverfi og hvað 
það væri sem brynni á íbú un um. 
Þó áhersl urn ar væru mis jafn ar milli 
hverfa var eitt sem alls stað ar var 
tal að um. Það var al menn um hirða.

Íbú arn ir kalla eft ir því að 
grasslætti verði sinnt bet ur og að  
al menn til tekt verði meiri og betri. 
Borg in þurfi að gera bet ur í því að 
sporna við veggjakroti, jóla trén 
verði hirt og fólk þurfi ekki að troða 
þeim inn í bíl inn sinn með til heyr
andi óþrifn aði. Þetta er það sem 
stund um eru köll uð litlu mál in en 
þau eru ekk ert lít il þeg ar allt er tek
ið sam an.

Þessu og mörgu fleiru hef ur ver
ið illa sinnt en ein hvern veg inn 
hef ur meiri hluta Sam fylk ing ar og 
Besta flokks ins/Bjartr ar fram tíð ar 
tek ist að tala sig fram hjá um deild
um mál um með því að tala um eitt
hvað ann að eða með því að senda 
emb ætt is menn í óvin sælu mál in. 
Svo mæta kjörnu full trú arn ir og tala 
fyr ir því sem þeim finnst ör uggt 
og skemmti legt. Mál þar sem ekki 
þarf að hafa emb ætt is menn ina sem 
mann leg an skjöld. Mál þar sem 
ekki þarf að mæta borg ar bú um og 
hlusta á þá.

Og það er svo merki legt að það er 
eins og borg ar bú ar trúi því að hlut
irn ir séu í lagi hjá meiri hlut an um 
þó þeir séu það ekki. Það er mik il 
óá nægja með þjón ustu borg ar inn
ar um það vitn ar þjón ustukönn un 
Capacent, borg in er þar í neðsta 
sæti. Það er gríð ar leg óá nægja með 
það sem meiri hlut inn kall ar íbúa
lýð ræði og birt ist í sam ein ing um 
skóla og flug vall ar mál inu. Og hvert 
er íbúa lýð ræði meiri hlut ans? Jú, að 
hunsa all ar ábend ing ar og und ir
skrift ar lista.

Dæmi um mál þar sem meiri hlut
an um fannst best að láta emb ætt
is menn svara fyr ir eru ein hverj ar 
um deild ustu ,,gatna fram kvæmd ir“ 
sem Reyk vík ing ar hafa orð ið vitni 
að í tíð nú ver andi borg ar stjórn ar
meiri hluta. Í kjöl far þess að Hofs
valla gata, sem ligg ur við hjarta 
Vest ur bæj ar ins, var mál uð í fjöl
skrúð ug um lit um og þrengd með 
furðu leg um um ferð ar eyj um og 
fugla kof um, spruttu upp mik il mót
mæli af hálfu borg ar búa. Stór hluti 
þeirra íbúa sem búa við göt una 
setti nafn sitt við und ir skrifta söfn
un þar sem þess um óskilj an legu 
gatna fram kvæmd um var and mælt 
og í kjöl far ið var hald inn fjöl menn ur 
íbúa fund ur þar sem full trú ar skipu
lags yf ir valda hjá borg inni ræddu 
fram kvæmd irn ar við íbúa Vest ur
bæj ar.  Þar kom fram, líkt og áður, 
að ábyrgð in á þessu tug millj óna 
króna klúðri lægi ekki hjá kjörn um 
full trú um Reykja vík inga held ur hjá 
emb ætt is mönn um á um hverf is og 
skipu lags sviði borg ar inn ar.

Þessi út skýr ing borg ar yf ir valda 
vek ur upp spurn ing ar um vald og 
fjár heim ild ir ókjör inna emb ætt is
manna borg ar inn ar. Get ur það ver
ið að óbreytt ir emb ætt is menn hafi 
heim ild til þess að reiða fram tugi 
millj óna króna úr sjóð um borg ar
inn ar án þess að leita eft ir sam þykki 
yf ir manna við kom andi sviðs – nú 
eða borg ar stjóra? Vand séð er að 
milli stjórn end ur á einka mark aði 
kæmust upp með slíkt. Þá skýt ur 
þessi fjár aust ur óneit an lega skökku 
við í ljósi þess á síð ustu árum hafa 
borg ar yf ir völd skor ið grunn þjón
ustu í út hverf um borg ar inn ar  nið
ur við nögl eins og skóla sund í 
Graf ar holti og Úlf arsár dal. Þá hafa 
borg ar yf ir völd á síð ustu árum ít rek

að bor ið fyr ir sig fjár magns skorti 
í tengsl um við slæma um hirðu í 
hverf um borg ar inn ar og hirt hana 
afar illa. Svo illa að íbú arn ir kvarta 
há stöf um og segj ast skamm ast sín 
fyr ir borg ina sína.

Nú þeg ar borg ar starf menn eru 
bún ir að spúla burt lit ríku breyt
ing arn ar á Hofs valla götu með 
há þrýsti dæl um og fyrr nefnd ar millj
ón ir því end an lega farn ar í súg inn 
er því rétt að spyrja  hvort borg ar
bú ar fái út skýr ingu á því hvern ig 
svona fram kvæmd gat far ið fram án 
af skipta íbú ana. Voru þetta kannski 
kjörnu full trú arn ir sem tóku ákvörð

un ina en vilja 
bara tala fyr ir 
góðu mál un um 
og nota emb
ætt is menn ina 
sem mann leg
an skjöld?

Það er ekk ert und ar legt að Reyk
vík ing ar kalli eft ir breyt ing um. 
En þá þurfa kjós end ur að gleyma 
nú ver andi meiri hluta flokk um í 
kosn ing un um 31. maí nk.

 
HalldórHalldórsson
leiðirframboðslista
SjálfstæðisflokksinsíReykjavik
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ÍbúarReykjavíkurkalla
eftirbreytingum

Halldór
Halldórsson.

Leikskólabörn frá leikskólanum Jöfra voru fyrir skömmu í
fjöruferðogrannsóknarleiðangriumnáttúrunaneðanÆgisíðu.

Fjöruferð
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Barnapakkinn
Það er erfitt hjá mörg um barna

fjöl skyld um að láta enda ná sam an 
og eiga fyr ir fjöl breytt um frí stund
um fyr ir krakk ana og öðr um út gjöld
um. Tón list, íþrótt ir og aðr ar skipu
lagð ar frí stund ir eru engu að síð ur 
ómet an leg ur und ir bún ing ur fyr ir 
fram tíð ina. Það er prinsipp að efna
hag ur for eldra ráði ekki úr slit um 
um þátt töku í frí stunda starfi. Sam
fylk ing in hef ur því sam þykkt til lög ur 
um hækk un frí stunda korts úr 30.000 
í 50.000 á hvert barn. Þetta verð ur 
inn leitt í áföng um og út fært í sam
ráði við frí stunda geir ann. Hækk un 
frí stunda korts ins er hluti af ,,barna
pakka” Sam fylk ing ar inn ar fyr ir borg
ar stjórn ar kosn ing arn ar í vor. Borg 
sem er góð fyr ir börn hlú ir að fram
tíð inni. Þannig borg er góð fyr ir alla.

Barnapakkinnerífjórum
liðum

•  Í fyrsta lagi. Reykja vík er og 
verði áfram hag stæð ust fyr ir fjöl
skyld ur. Þetta þýð ir að sam an lagð ir 
skatt ar, fast eigna skatt ar, gjöld og 
gjald skrár verði áfram hag stæð ust 
í Reykja vík í sam an burði við önn ur 
sveit ar fé lög. 

•  Í öðru lagi. Systk ina af slátt
ur verði veitt ur þvert á skóla stig. 
Reykja vik býð ur  ríku lega systk
ina af slætti fyr ir barna fjöl skyld ur. 
Þessi nýj ung þýð ir að fjöl skyld ur 
fái af slátt vegna systk ina þó að að 
ann að þeirra sé á leik skóla en hitt 
í grunn skóla. Þetta telj um við vera 
sann gjarna kjara bót sem nýt ist 
barn mörg um fjöl skyld um. 

•  Í þriðja lagi. Frí stunda kort verði 
hækk uð úr 30.000 kr í 50.000 kr. á 

h v e r t  b a r n 
á  k jör  t íma 
bi l  inu,  skv. 
út færslu sem 
unn in verði í 
sam starfi við 
íþrótta fé lög, 
tón list ar skóla 
o g  æ s k u 
lýðs sam tök. 
V i ð  h ö f  u m 
áhyggj  ur af 
því að sum 
börn fari  á 
mis við skipu
lagt tóm stunda starf vegna fjár hags
að stæðna. Með því að hækka frí
stunda kort ið vinn um við gegn því. 

•  Í fjórða lagi. Bil ið milli fæð ing
ar or lofs og leik skóla verði brú að 
með fjöl breytt um að ferð um í áföng
um. Þetta er risa stórt sam fé lags legt 
verk efni sem mun taka tíma en er 
ekki að hægt skilja eft ir til úr lausn
ar fyr ir for eldra ungra barna. Fæð
ing ar or lof þarf að lengja. Síð an þarf 
að tryggja ör yggi og auð veld ara 
að gengi að þjón ustu eft ir að or lofi 
lýk ur í sam vinnu við dag for eldra, 
ung barna leik skóla en síð ast en ekki 
síst að krakk ar kom ist yngri inn á 
venju lega leik skóla. 

Barna pakk inn er eitt af að al
stefnu mál um Sam fylk ing ar inn ar fyr
ir borg ar stjórn ar kosn ing arn ar. Öll 
stefnu mál okk ar taka mið af fimm 
ára áætl un um fjár hag Reykja vík ur
borg ar og ábyrgri stefnu í fjár mál um 
borg ar inn ar. 

DagurB.Eggertsson
borgarstjóraefni Samfylkingarinnar

íReykjavík

DagurB.
Eggertsson.

DagurB.Eggertsson:

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

PÁSKAEGGJALEIT

Laugardaginn 19. apríl kl. 13 á
Ægisíðunni við grásleppuskúrana

Krakkar, mömmur, ömmur, pabbar og afar
Leitað verður að fagurlega skreyttum eggjum

Öll börn fá svo súkkulaðiegg frá Freyju

• Páskaeggjaleit 
• Húllahoppkeppni

• Kaffiveitingar
• Andlitsmálun

Munið að taka með körfur eða poka undir eggin

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi ræsir keppnina

Allir velkomnir
Félag sjálfstæðismanna í Nes- og Melahverfi
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Þegar ég, Þórunn Ásdís Óskarsdótt
ir, fæddist ímars1964,bjuggu foreldrar
mínir, Erla Friðriksdóttir ogÓskar Guð
mundssonheitinn,hjáforeldrummömmu
áNesvegi64, íeinuaf  ,,sænskuhúsum”
einsogþauvorukölluð.Fljótlegafluttum
viðíGranaskjól18,,íbotnlangann”gsvo
örfáumárumsíðarafturáNesveg64.Mér
þykir væntumaðNesvegur64erenn í
familíunni,enmóðurbróðirminnÁrniog
Livkonanhansbúaþar.Ámínumæsku
árum voru ,,nýju húsin” við Nesveginn
ekki risin, þar voru dúfnakofar, fíflatún
oghástrá,hinarbestuleikaðstæður.

Í stuttu máli sagt tengj ast flest ar 
æskuminn ing ar KR. Að al at rið ið hjá pabba 
sér stak lega, var að búa helst ör stutt frá 
KR-heim il inu. Pabbi var öt ull KR-ing ur, 
hann var um tíma einn besti bad mint on-
spil ari lands ins, en svo var hann líka mik-
ill skíða mað ur, æfði um tíma fót bolta og 
þjálf aði held ég líka á ein hverju tíma bili. 
Mamma æfði líka bad mint on og  spil aði 
einnig hand bolta í KR á yngri árum.  Pabba 
þótti svo ekk ert verra að eign ast tengda son 
sem var líka KR-ing ur, en það er mað ur inn 
minn Júl í us Þor finns son, sem spil aði með 
meist ara flokki KR í fót bolta.  Yngri syst-
ir mín Guð ný Arn dís Ósk ars dótt ir fædd 
1971 æfði svo að sjálf sögðu líka bad mint-
on, nema hvað.  Við syst urn ar vor um  líka 
ball et, ég í ein sex eða sjö ár, og það var hjá 
Eddu Schev ing heit inni en hún var mik ill 
KR-ing ur.  Þannig að þetta mikla KR tengsla-
net set ur sterk an svip á æskuminn ing arn ar.

Ég var snemma far in að sveifla bad mint-
on spað an um og var ekki nema smá títla að 
snigl ast í kring um vini mína hús verð ina í 
KR, t.d. Þránd hinn fær eyska og Guð björn. 
Þeg ar ég var búin þvæl ast nógu mik ið fyr ir 
þeim, var mér treyst til að af greiða í sjopp-
unni,  sem var ein stak lega spenn andi, og  
mað ur á kannski ekki að segja hátt frá því 
en vindla reyk ur inn sveif þykk ur í loft inu og 
þótti það ekk ert ann að en sjálf sagt á þeim 
tíma.  Þarna þvæld ist ég um hús ið á með an 
mamma og pabbi voru á bad mint onæf ing-
um og kynnt ist ég mörg um “KR-köll um” og 
börn um þeirra, t.d. Sveini Björns og Geir 
syni hans, Frið leifi Stef áns og Siv dótt ur 
hans, Erni Stein sen og Örnu dótt ur hans og 
mörg um fleir um. Ekki leið á löngu þar til ég 
var far in að æfa sjálf á fullu, m.a. með Örnu 
og Siv.  Á fyrsta mótinu mínu þegar ég var 
10 ára skíttapaði ég leiknum. Eftir fyrstu 
lotuna ætlaði ég ætl aði að vippa mér yfir á 
hinn vall ar helm ing inn en kúluteygj an í hár-
inu á mér fest ist í net inu og leik ur inn tafð ist 
á með an nær stadd ir, dóm ar inn, pabbi og 

fleiri reyndu að losa mig  úr net inu. Smá 
vand ræða legt, of aní tap ið.  Bad mint on er 
göf ug og fal leg íþrótt og ég spila enn einu 
sinni í viku með “Jöxl un um” í TBR, og missi 
helst ekki úr æf ingu, þetta er svo gam an.

Í Skála fell um helg ar
Fjöl skyld an fór iðu lega í Skála fell um 

helg ar, sem  skíða deild KR byggði upp, og 
rak  þá. Þeg ar yngri syst ir mín fædd ist var 
barna vagn in um kippt með og hún svaf í 
vagn in um á með an hin ir fjöl skyldu með-
lim irn ir brun uðu nið ur brekk urn ar.  Þarna 
voru ,,all ir,“ mik ið fjöl skyldu líf og gam an, 
og mamma smurði nesti og hit aði kakó 
kvöld ið áður svo að við gæt um ver ið kom in 
sem fyrst í fjall ið. Ég á ynd is leg ar minn ing ar 
úr Skála fell inu og nú er ég far in að skapa 
nýj ar minn ing ar þar með Sindra 12 ára syni 
mín um.

Góm uðu inn brots þjóf
Við flutt um svo í blokk á Kapla skjóls veg 

27 í nokk ur ár. Það an, af 4. hæð inni, var 
afar gott út sýni yfir KR völl inn, enda góm-
uðu pabbi og afi eitt sinn inn brots þjóf sem 
var á leið inn um glugga á KR-heim il inu, þar 
sem þeir stóðu á svöl un um að fá sér frískt 
loft. Við flutt um svo aft ur á Nes veg inn en 
nú á núm er 70, sem var á næstu lóð við 
ömmu og afa á 64. For eldr ar mín ir ætl uðu 
reynd ar að vera rosa praktísk ein hvern 
tím ann á verð bólgu ár un um og það voru 
fest kaup á fín ni blokkar í búð í Hafn ar firð in-
um - ég átti að fá sér her bergi og ég veit ekki 
hvað og hvað - en aldrei kom að því að við 
flutt um þar inn, þau seldu íbúð ina áður, ég 
býst við að fjar lægð in frá KR vell in um hafi 
ein fald lega ver ið of óyf ir stíg an leg hindr un.   

Það sem er sterkt í minn ing unni þeg ar 
ég hugsa til baka til æsku ár anna í Vest ur-
bæn um er að það voru krakk ar úti að leika 
alls stað ar.  Ég held að mesta leik stuð ið hafi 
ver ið í kring um blokk ina á Kapló en það 
var leik ið út í eitt, á bílaplan inu eða í garð-
in um eða á næstu grös um. Brenni bolti var 
eig in lega rauði þráð ur inn; brennó, hollí hú, 
yfir, og fleiri góð ir klassíker ar. Mað ur kemst 
ansi langt í leik með einn brenni bolta, -fyr ir 
einn og fleiri. 

Svo var bóka bíll inn ómissandi, en hann 
stopp aði á KR plan inu, að mig minn ir í 
klukku tíma tvisvar í viku. Senni lega höf um 
við Júl í us mað ur inn minn, átt okk ar fyrsta 
stefnu mót þar án þess að vita það, en hann 
bjó í næstu blokk við mig á Kapla skjóls veg-
in um, - við þekkt umst reynd ar ekk ert þá, en 
ég man eft ir sætu kon unni sem vann í Mela-

búð inni, og það er tengda móð ir mín í dag.

Fljót að tala og lesa
Ég var fljót til, að tala og lesa og var víst 

strax mjög skýr mælt. Í Grana skjól inu var 
mamma að kenna mér Fað ir vor ið þeg ar ég 
var þriggja ára og svo kom að þess ari setn-
ingu:  Eigi leið þú oss í freistni? Þá spurði ég 
mömmu kotroskin ,,Ætli það sé hann Eg ill 
hérna upp á lofti?“ -en það var mað ur að 
nafni Eg ill sem átti heima á efstu hæð húss-
ins og mér þótti greini lega lík legt að þarna 
væri um hann að ræða.

Ég var í leik skóla í næsta bæj ar fé lagi, á 
Fögru brekku á Sel tjarn ar nesi og mér er 
sagt að ég hafi set ið þar á stól og les ið fyr-
ir hin börn in á stund um, ör ugg lega minnst 
eft ir aldri..  

Í dag búum við fjöl skyld an, ég, Júl í us, 
Styr og Sindri enn í Vest ur bæn um. Reynd ar 
,,hin um meg in“ Hring braut ar inn ar, á ynd-

is leg um stað á Ásvalla göt unni.  Og það er 
þægi lega stutt út í KR, en Sindri 12 ára æfir 
fót bolta  þar og lær ir á gít ar í Frosta skjóli. 

Afar blóm legt versl un ar hverfi
Nes veg ur inn var á þess um árum afar 

blóm legt versl un ar hverfi. Sunnu kjör, mjólk-
ur búð in þar sem mað ur keypti 1 pund af 
skyri pakk að í bréf, fisk búð in og svo auð vit-
að Nes kjör, þar sem Ari heit inn réð ríkj um 
og var ein hvern veg inn einn af fjöl skyld-
unni fannst manni.  Svo var búð á horni 
Nes vegs og Kapla skjóls veg ar (eða Faxa-
skjóls), sem seldi minn ir mig vefn að ar vör ur 
og fín erí.  Þang að ark aði ég með pen ing 
úr spari baukn um og keypti fyrstu gjöf ina 
handa mömmu, ótrú lega flott ilm vatns glas 
sem var eins og hús í lag inu og í stromp-
in um var tapp inn, - of boðs lega sterk og 
góð lykt af því.

Bernskuminningar úr Vesturbænum

Á æsku stöðv um mín um hafði ég
alltaf KR í sjón máli

6.D í Mela skóla. Ragna Ólafs dótt ir kenndi okk ur al veg frá 7 til 12ára ald urs. Í bekkn
um voru Ingi björg Ólafs dótt ir, Katrín Ólafs dótt ir, Sig ríð ur Mar grét Þor kels dótt ir, 
Ragn ar Gests son, Bragi Gunn ars son, Hild ur Soff ía Ámunda dótt ir, Ingi björg Sand holt, 
Sól rún Harð ar dótt ir, Elín Ein ars dótt ir, Ing unn Hans dótt ir, Helga Mar ía Stef áns dótt ir, 
Júl í ana Rún Ind riða dótt ir, Þóra Gunn ars dótt ir, Ást hild ur Lind Sverr is dótt ir, Ragn hild
ur Magn ús dótt ir, Krist jana Blön dal, Þór dís Hauks dótt ir, Helga Birk is dótt ir, Árni Bene
dikts son, Jón Þór Víglunds son, Sig urð ur Smári Gylfa son, Ragna Ólafs dótt ir heit in, 
Andr és Magn ús son, Dav íð Skúla son, Stef án Bragi Bjarna son, Þór unn Ás dís Ósk ars
dótt ir, Hild ur Hrefna Kvar an og Stef an ía Ósk ars dótt ir.

Við fjöl skyld an fyr ir utan Nes veg 64. Það 
glitt ir í Nes veg 70 en þar átt um við eft ir 
að búa lengi síð ar.

ÞórunnÁsdísÓskarsdóttireyddifyrstuárumævinnaráNesveginumogrifjarupp
skemmtilegarbernskuminningar

Við syst urn ar fyr ir utan Nes veg 64, 
ábyrgð ar til finn ing in skín af mér, 7 árum 
eldri og til bú in í pöss un ar hlut verk ið.

Inn keyrsl an að Nes vegi 64. Bens inn okk
ar gamli, R17000, og svo glitt ir í afa 
bíl, en hann vann hjá Mjólk ur sam söl
unni. Það var eng in byggð þarna fyr ir 
aft an hús in í Grana skjól inu, þarna var 
mýri sem fraus í á vet urna og fólk fór á 
skauta í mýr inni.

Ég, Þór unn Ás dís Ósk ars dótt ir.
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Heilsulindir í Reykjavík

www.itr.is ı sími 411 5000

Afgreiðslutími
Annar í Páskum
21. apríl

Sumard. fyrsti
24. apríl

Páskadagur
20. apríl

Laugardagur
19. apríl

Föstud. langi
18. apríl

Skírdagur
17. apríl

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 9-18 

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18   

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18 

kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15  kl. 11-15

kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 8-22  kl. 8-22

kl. 10-18  Lokað  kl. 8-16  Lokað  kl. 10-18  kl. 10-18

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 9-18

      

Lykill
að góðri
 heilsu

SUND
Skelltu þér í

um páskana

Bíldshöfði 12 · 110 Rvk · 5771515 · skorri.is

Er vagninn rafmagnslaus

Frístunda rafgeymar í miklu úrvali

?

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Rvík. • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Skírdagskvöld
Messa kl. 20.00. 

Við lok messunnar verður altarið afskrýtt og á það lagðar 5 rósir sem
 tákn um sármerki Krists. Kór Neskirkju syngur. Organisti Steingrímur 

Þórhallsson. Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar og þjónar fyrir altari.

Föstudagurinn langi
Guðsþjónusta kl. 11.00. 

Jón Sigurðsson fv. skólastjóri á Bifröst prédikar. Kór Neskirkju syngur. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. Prestur sr. Örn Bárður Jónsson

Páskadagur
Hátíðarmessa kl. 8.00. 

Hátíðartón. Kór Neskirkju syngur. Organisti Steingrímur Þórhallsson.
 Sr. Örn Bárður Jónsson prédikar og þjónar fyrir altari.

Morgunverður og páskahlátur eftir messu.

Upprisutónleikar kl. 10.00. 
Steingrímur Þórhallsson organisti flytur tónlist.

Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11.00. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. Ása Laufey Sæmundsdóttir, cand teol. 
og sr. Örn Bárður Jónsson þjóna. Páskaeggjaleit að lokinni guðsþjónustu.

Annar í páskum
Fermingarmessa kl. 11. 

Félagar úr kór Neskirkju syngja. Organisti Steingrímur Þórhallsson.
 Prestur sr. Örn Bárður Jónsson.

Helgihald í Neskirkju
um páskana
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Sumargjöfin fæst 
í Safnbúðinni

Suðurgata 41 · 101 Reykjavík · sími 530 2200 · thjodminjasafn.is
Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11–17

Víkingaserkur 6.350 kr.  
Þórshamar–hálsmen 750 kr.
Drykkjarhorn 3.250 kr.
Hjálmur 3.495 kr. 

Skjöldur 3.990 kr.

Teygjubyssa og 
tíu mjúkar kúlur 2.500 kr.

Bogi og þrjár örvar 3.990 kr. 

Lásbogi og tvær örvar 5.500 kr.
Hjálmur 3.995 kr. 

Atgeir 2.695 kr.

Valkyrja, víkingur, ræningjadóttir eða ljónshjarta?
Sverð  1.750 kr.

Sverð í slíðri 2.995 kr.
Fleiri stærðir af sverðum til.

Víkingaserkur  6.500 kr. 
Sverð 2.750 kr. 
Skjöldur 2.500 kr. 

Skírdagur
Fermingarmessa kl. 11.
Séra Hjálmar Jónsson og 

séra Anna Sigríður Pálsdóttir. 
Dómkórinn og organisti er Kári Þormar.

Skírdagskvöld kl. 20. 
Messa kl. 20 Dr. Einar Sigurbjörnsson 
prédikar og séra Hjálmar Jónsson og 
séra Anna Sigríður Jónsdóttir þjóna.

Dómkórinn og organisti er Kári Þormar.

Föstudagurinn langi 
Guðþjónusta kl. 11. 

Séra Hjálmar Jónsson, prédikar og þjónar 
fyrir altari. Dómkórinn syngur og 

organisti er Kári Þormar.

Krossferlil Krists kl. 14. 
Sr.  Anna Sigríður Pálsdóttir og 

Ólafur Jón Magnússon guðfræðinemi lesa 
píslarsöguna og vers úr Passíusálmunum. 

Á milli verður leikin falleg tónlist. 
Dómkórinn og organisti Kári Þormar.

Páskadagur 
Hátíðarmessa kl. 08.

Frú Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands 
prédikar, séra Hjálmar Jónsson og 

séra Anna Sigríður Pálsdóttir þjóna. 
Dómkórinn syngur og Kári Þormar er organisti.

Hátíðarmessa kl. 11
Sr. Hjálmar jónsson prédikar og þjónar. 

Fermd verða tvö börn. Dómkórinn syngur
og Kári Þormar er organisti.

Annar í Páskum
Messa kl. 11 

Séra Anna Sigríður Pálsdóttir prédikar og 
þjónar fyrir altari. Dómkórinn syngur og 

Kári Þormar er organisti.

Prjónakvöld verður í safnaðarheimilinu, 
Lækjargötu 14a þriðjudaginn 22. apríl kl. 19. 

Gestur okkar þá verður 
Helgi Skúli Kjartansson, sagnfræðingur.

Páskadagsskrá
Dómkirkjunnar

	  

Sjá nánari dagskrá á domkirkjan.is

Búsetukjarnarbyggðir
fyrirfatlaðfólkmeð
miklarþjónustuþarfir

Borgarráðhefursamþykktáætlunumbyggingu
5nýrrabúsetukjarna fyrir fatlað fólkmeðmiklar
og sértækar þjónustuþarfir. Samkvæmt áætlun
innimunu28einstaklingar,þaraf fimmbörn fá
tilboðumbúsetuogþjónustuinnanþessaranýju
kjarna. Með nýjum húsnæðisúrræðum losnar
umþjónustusemhægteraðbjóðaöðrufólkien
biðlistarerueftirskammtímaheimilumogstuðn
ingsþjónustu.Áætlaðeraðhúsnæðiðverðitilbúið
ánæstu2árum.Byggingarkostnaðureráætlaður
800900milljónirkrónaenárlegur rekstrarkostn
aðurverðurum540milljónirkróna.Samkomulag
hefurveriðgertviðFélagsbústaðisemhefurhafið
undirbúningmeðVelferðarsviðiReykjavíkurborg
arogUmhverfis og skipulagssviði. Staðsetning
búsetukjarnanna verður á Austurbrún, Þorláks
geisla,KambavaðiogEinholti.

Aðrarmögulegar lóðirvegna framtíðaruppbyggingarvelferðarsviðs
vegnasértækrabúsetuúrræða fyrir fatlað fólkgætuverið:Bústaða
blettur,Vesturberg,SólheimarogHoltavegur.Sækjaþarfumsérstök
byggingarleyfiáþessumstöðumogþvíhentaþær lóðir til framtíðar
uppbyggingarfráárinu2017.

Einstaklingsmiðuðþjónustaogsanngjörnleiga
Íbúarnýrraþjónustukjarnafáeinstaklingsmiðaðaþjónustuútfrásín

umþörfumogóskum,þósvoumbúsetukjarnaséaðræða.Kjarnarnir
erueinungisbyggðirfyrirþásemþurfavegnafötlunarsinnarmjögsér
tækthúsnæðiþarsemtekiðermiðafaðstæðumstraxáhönnunarstigi.
Annaðfatlaðfólkgeturbúiðíeiginhúsnæði,íbúseturéttaríbúðumog
eðaáleigumarkaði.Meðtillöguþessarierfundinleiðtilþessaðleig
anverðiafarsanngjörnþósvohúsnæðiðséísjálfusérdýrt.Íbúarnir
munugreiðaþáfermetrasemeruísinniíbúðogmiðastfermetraverð
viðleiguverðFélagsbústaðaínýbyggðumfjölbýlishúsum.

Fyrirskömmulögðunokkrir
KR-ingar leið sína í Fossvogs-
kirkjugarð að leiði Magnúsar
Mássonar.

Tilefnið var að einn efnileg
asti leikmaðurKR íyngri flokk
unumíkringum1960hétMagn
ús Másson. Hann var fyrirliði
og leiðtogi hópsins, enda létt
ur og skemmtilegur og hvers
manns hugljúfi. Hann greind
ist hins vegar með alvarlegan

hjartasjúkdóm á unglingsár
unum og lést af völdum hans
haustið 1963. Magnús hefði
orðið70ára24.marssl.hefði
hannlifað.Þessvegnakviknaði
sú hugmynd að það væri við
hæfiaðaðheiðraminningufall
ins félaga. Lögð voru blóm og
kerti á leiðiMagnúsarum leið
ogminnstvargóðsdrengssem
varalltofstuttíþessumheimi.

KR-ingarminnast
MagnúsarMássonar

Við leiði Magn ús ar Más son ar í Foss vogs kirkju garði. F.v.: 
Guð mund ur Har alds son, milli ríkja dóm ari, Theó dór Guð munds
son, Þor geir Guð munds son , pílu kast ari og Guð mund ur Pét urs
son, fyrr um mark vörð ur KR. Með í för var einnig Þórð ur Jóns son 
sem tók mynd ina. Þess ir menn eru all ir fyrr um leik menn í yngri 
flokk um og meist ara flokki KR.

Björk 
Vil helms dótt ur.



SysturnarEmblaogMistGrét-
arsdætur frá Hornafirði hafa
samið við KR, og munu leika
með félaginu í sumar í 1.deild
kvenna,PEPSI-deildinni.

Mist hefur leikið með meist
araflokki Sindra á Hornafirði frá
árinu2010,alls35leikiídeild,bik
arogLengjubikar.Húnlékeinnig
fjóra leiki með Álftanesi á Faxa
flóamótinu í ár og fyrir tveimur
árum.

EmblakomtilKRárið1998og
gekk til liðsvið félagiðaðnýju í
vetureftirfimmárhjáVal.Embla
er fjórði leikjahæstiKRingurinn
með245 leikiogvantar sjö leiki
tilaðnáOlguFærsethsemerí3.
sætiyfirleikjahæstuleikmenn.
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KR var með 10 keppendur á
Íslandsmótinu í sundi sem fór
fram 11. - 13. apríl sl. Bestum
árangrináðiAlexendarJóhannes-
sonsemvarðÍslandsmeistarií50
m og 100 m skriðsundi á nýjum
Reykjavíkurmetum,23,77 sekog
52.23 sekTryggviGylfasonvarð
Íslandsmeistari í 200 m bring-
sundiánýjuKR-metiþegarhann
syntiátímanum2.28.91sek.

ÞettaerfyrstiÍslandsmeitaratitill
Tryggvaísundienhannhefuráður
unniðtilfjöldasilfurogbronsverð
launa á Íslandsmótum. Tryggvi
fékk silfur í 100 m bringusundi.
Asgeir Beinteinn Árnason varð í
4.sætií200mskriðsundiátíman
um2.07.46sek.KolbrúnJónsdóttir
varðí6.sætií100mskriðsundiog

í4. sæti í 50m og100mbringu
sundi.AriFriðriksson,semerein
ungis15ára,náði8.sætinuí50m
bringusundi.TeiturHinrichsenvar
svoí5.sætií200mflugsundi.

Eins og undarfarin ár mun KR
standa fyrir sumarnámskeið
um í sundi í Vesturbæjarlauginni
í sumar. Námskeiðin byrja 10.
júní og mun hvert þeirra standa
í tvær vikur. Skráning fer fram
hjásund@kr.is.

Nýstjórnvarkjörináaðalfundi
sunddeildarKR3.aprílsl.Jóhann
esBenediktsson,semvar formað
ur deildarinnar  á árunum 1998
2012, tókafturvið formennsku af
JónHjaltasynisemveriðhefurfor
maðursl.tvöár.

KR-ingarnirAlexanderog
TryggviÍslandsmeistarar
ísundi

KRerkomiðíúrslitakeppnina
íkörfuboltakarla,enliðiðslólið
Stjörnunnarút íundanúrslitum.
KR-ingar leika til úrslita gegn
Íslandsmeisturum Gindavíkur
eðaNjarðvíkingum,enstaðaner
erjöfn2:2,enþaðskýristáskír-
daghvort liðannamætirKRen
þáleikaþautilúrslitaumþaðá
heimavelliGrindvíkinga.

Úrslitakeppnin hefst í Frosta
skjólinu mánudaginn 21. apríl,
sem er annar í páskum, og síð
an er leikið á heimavelli Grind
víkingaeðaNjarðvíkinga,eftirþví
hvortliðiðkemstáfram,föstudag
inn 25. apríl og síðan mánudag
inn 28. apríl í Frostaskjóli. Síðan
heldurþettaáframefekkihafaþá
fengistúrslit,enþrjásigraþarftil
að verða Íslandsmeistari karla í
körfubolta2014.

EmblaogMistsömduviðKR

Embla og Mist Grét arsdætur. Leika með KR í sum ar.

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

KRmætirGrindavíkeða
Njarðvíkíúrslitarimmunni

ÁrgangamótKRverðurhaldið
áKRvellinum25.aprílnk.Þetta
erþriðjaáriðíröðsemmótiðer
haldiðoghefurveriðgamanað
sjágamlarkempurmætaásvæð-
ið og rifja upp gamla takta, ef
þaðþátekst!

Flestir eru nú komnir af sínu
léttasta en hugur manna er enn
sá sami nokkrum árum seinna
og mögulega einhverjum kíló
umseinnalíka.Ísíðastamótivar
mjög góð þáttaka og mættu 14
liðtilleiksoghafðiárgangur1977
sigurímótinu.

Eftir árangamótiðklæðamenn
sig svo í sparifötin, í þetta sinn
erKRbúningurinnekki spariföt
in,heldurhinsparifötin í skápn
um.Mennskundaþásamanniður
á Hallveigarstíg þar sem herra
kvöld KR fer fram með miklum
glæsibrag.Þarmáenginnsannur
KRingurlátasigvanta.

KR-ingarmeðherrakvöld
ogárgangamót

Frá ein um und an úr slita leik KRinga gegn Stjörn unni

KRvöll ur inn lít ur ekk ert sér stak lega vel út þessa dag ana en lík lega 
verð ur hann kom inn í leik hæft ástand þeg ar KRing ar mæta Val í 
fyrsta leik Ís lands móts ins í byrj un maí mán að ar.

Stolt ir KRing ar.

Dominosdeildkarlaíkörfubolta:

BaldurBóbovarðsextugur20.marssl.Af
því tilefni verður hann með afmælispartý á
RauðaLjóninuáEiðistorgi10.maínk.kl.21.00.
AllirKRingarogannaðgott fólkvelkiomiðtil
aðsamfagnaBaldri.Höfumgaman,saman!

MæturKR-ingurfagnar
sextugsafmæli!

Af mæl is barn ið!



opnunartímar 
nettó um páska Akureyri

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12.00-18.00

BorgArnes

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

egiLsstAðir

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

grindAvík

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

HverAfoLd

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

Höfn

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

sALAvegur

10.00-18.00

Lokað

Lokað

12.00-18.00

Mjódd/grAndi

opið til miðnættis

Lokað til miðnættis

Lokað til miðnættis

dag&nótt

reykjAnesBær

12.00-18.00

Lokað

Lokað

12:00-18:00

seLfoss

10.00-20.00

Lokað

Lokað

10:00-20:00

skírdagur
Föstudagurinn langi

páskadagur
annar í páskum

skírdagur
Föstudagurinn langi

páskadagur
annar í páskum

Tilboðin gilda 16. -21. mars 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

KALKÚNN 
FRANSKUR

Kílóverð

1.167,–
TAKMArKAð FrAMBOð!

Kræsingar & kostakjör

Gl
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a
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LíFRæNt 
LAmbALæRi
Kílóverð
verð áður 1.898,–

FyLLtUR LAmbAhRyggUR
Kílóverð
verð áður 3.099,–

1.594,–

2.169,–

í fyrsta sinn á íslandi  
lífrænt lambakjöt 
með upprunamerkingu 
beint frá bónda.

miLKybAR
súKKulAðiKAnínA

SmARtieS
súKKulAðiungi

149,– 149,–
páSKAegg No 9
Freyju rís- eðA drAuMAegg

2.198,–

-30%


