
Næsta hlut verk þess húss 
lengst t.h. sem lengst af hýsti 
Naust ið við Vest ur götu kann að 
vera hót el. Fé lag í eigu Karls 
Stein gríms son ar hef ur sent fyr
ir spurn til bygg ing ar full trúa 
Reykja vík ur um hvort heim ilt sé 
að opna gisti hús fyr ir 40 manns 
og veit inga rými í Naustinu og 
aðliggj andi hús um. Gisti rým um 
fjölg ar enn í mið borg inni, m.a. 
ætl ar Kvos in Downtown Hot el 
ætl ar að bæta 10 her bergj um við 
hót el ið sitt í Templ ara sundi 3, 
sem nú hýs ir Við Tjörn ina.

Að sögn Björns Stef áns  Halls
son ar bygg inga full trúa Reykja vík
ur borg ar var er ind ið tek ur fyr ir á 
fundi bygg inga full trúa fyr ir rúmri 
viku og því vís að til skipu lags
stjóra til um sagn ar og síð an var 
er ind ið tek ið fyr ir í skipu lags ráði 
borg ar inn ar í gær. Verði er ind ið 
sam þykkt kann Naust ið að breyta 
eitt hvað um svip, en gert er ráð 
fyr ir hýs ingu á ris hæð inni. Þetta 
hús, þar sem fyrst var hald ið 
þorra blót á forn um sið eft ir langt 
hlé, má muna sinn fíf il feg uri, og 
vissu lega væri gam an ef það fengi 

nú hlut verk og tæki þátt í þeirri 
gríð ar legu aukn ingu sem er að 
verða í ferða þjón ustu á Ís landi. 
Bónda dag ur er á föstu dag, sem 
er fyrsti dag ur þorra en sá síð asti 
þorra þræll. Sú hefð var til forna á 
bónda dag inn að hús móð ir in færi 
út kvöld ið áður og byði þorra vel
kom inn, og inn í bæ, eins og um 
tign an gest væri að ræða. Vest ur
bæ ing ar munu ör ugg lega marg ir 
hverj ir blóta þorr ann og þar með 
við halda forn um sið.
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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

Naust ið og nær liggj andi hús.

Skipulagsráðfjallarumbeiðni
umaðgeraNaustiðaðgistihúsi

Höfum opnað heilsuhof
v/ Suðurströnd 10 (gamli Skari)

Virka daga: 8  -  18
Laugardagar: 10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

- bls. 4
Laufey Pálsdóttir

saumakona

- bls. 8
Hlýlegt útibú

Arionbanka í Vesturbæ

- bls. 15
Íþróttir

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 
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Rætt um ein elt is dag 
og Betra hverfi

Niðurstöður frá eineltisdegi
semhaldinnvaríNeskirkjuáveg
umOlweusaroghugmyndirVest
urgarðs um framhaldið í Vest
urbænum voru ræddar á fundi
Hverfisráðs Vesturbæjar í des
embermánuðisl. :SigþrúðurErla
Arnadóttir framkvæmdastjóri
Vesturgarðs fór yfir starfsdag
sem haldinn var í Neskirkju, en
það var Þorlákur Helgason sem
boðaðitilþessastarfsdags.Þarna
vorukomnirsamanmargiraðilar
aflandinuöllusemvoruaðvinna
eftir Olweusáætluninni. Vestur
garðureraðvinnaaðþvíaðsetja
upp áætlun fyrir Vesturbæinn.
Þessi vinna mun verða hluti af
forvarnarvinnusemReykjavíkur
borg hefur beðið hverfi borgar
innar að vinna að. Þjónustumið
stöðin hefur sett sér það mark
mið fyrir komandi ár að Vestur
bærinn verði með sameiginlega
eineltisáætlun.

EinnigvarrættumBetrahverfi,
fariðyfirverkefniðhvernigþaðer
statt ídagog framhaldið,enver
iðeraðvinnasamantektáþeim
verkefnum semvoru tilnefnd að
þessu sinni. Fundargestir hefðu
viljað sjá kynningu fyrir íbúa
Vesturbæjaráþessuverkefniog
kom upp sú hugmynd að Hverf
isráðmyndiboðatilslíkrarkynn
ingar að ári fyrir verkefni sem
yrðu þá unnin árið 2015. Voru
allir ánægðir með að skoða það
næstahaust.

Hækk an ir í sund 
og söfn

Einu gjaldskrárhækkanirnar
semverðaáþjónustuReykjavík
urborgar eru hækkanir á stöku
gjaldi í sund og á aðgangseyri í
söfnborgarinnarenþærhækkan
irsnúaaðallegaaðferðamönnum
enekkiaðreglulegumnotendum
þjónustunnar sem kaupa þar til
gerðkort.

Nýtt deiliskipu lag 
fyr ir Rauð ar ár holt

Um 100 stúdentaíbúðir munu
rísa við Brautarholt samkvæmt
nýju deiliskipulagi fyrir Rauð
arárholt sem er í auglýsingu til
20. Janúar nk. Íbúðirnar eru all
arum40 fermetraraðstærðog
liggja einkar vel við vistvænum
samgöngum þar semvegalengd
ir íháskólanaeru frekar stuttar.
Nýttdeiliskipulag Rauðarárholts
með nýjum uppdráttum vegna
Brautarholts7er í auglýsingu til
20. janúar. Þar kemur m.a. fram
aðbílastæðumverður fjölgaðúr
átta frá fyrri tillögu í 20 en það
var gert eftir hagsmunaaðila
kynningu.Þáhafahúsveriðfærð
um tvo metra frá raðhúsum við
Ásholtsbyggðfráfyrriauglýsingu.
Reykjavíkurborg hefur sett sér
sjálfbæra skipulagsstefnu í til
lögu að aðalskipulagi 20102030
þar sem finna má markmið um
þéttingubyggðar sem felur í sér
að nýta verðmæt landsvæði vel
og efla vistvænar samgöngur.
Rauðarárholter lykilsvæði ímið
borginni en það er í nálægðvið
verslunogþjónustuogkjöriðfyr
irvistvænaferðamáta.

Frá bært að fá stúd enta-
 í búð ir við Hlemm

,,Þaðerfrábærtaðfástúdenta
íbúðir sem eru í göngufæri við

Hlemm þar sem góðar strætó
samgöngureruviðháskólasvæð
iðogVatnsmýrina,“ segirDagur
B. Eggertsson formaður borgar
ráðs. „Viðhöfumreyntaðvanda
til skipulagsins.Ég leyniþvíekki
aðégeróþolinmóður í að fjölga
leiguíbúðum í Reykjavík, meðal
annarsfyrirstúdentaogungtfólk.
Fleiri leiguíbúðir gerahúsnæðis
markaðinnheilbrigðariogtryggja
fleirumöruggthúsnæði.Bygging
97stúdentaíbúðaviðBrautarholt
erhlutiafþví.“Reistverðurbygg
ing við Brautarholt með u.þ.b.
hundraðeinstaklingsíbúðum fyr
ir stúdenta í 200 metra fjarlægð
frá næstustrætóstoppistöðog í
um300metragöngufjarlægð frá
Hlemmi.



Lít il ánægja borg ar-
búa með þjón ust una

Á fundi borgarráðs Reykjavík
ur9. janúar sl. lögðu borgarfull
trúar Sjálfstæðisflokksins fram
svohljóðandibókun: ,,Niðurstöð
ur viðamikillar þjónustukönnun
ar sem Capacent hefur gert hjá
16stærstusveitarfélögum lands
inseráhyggjuefnifyrirReykjavík.
Hún leiðir í ljósað í samanburði
viðönnursveitarfélögerminnst
ánægja meðal borgarbúa með
þáþjónustusem íboðier. Sam
kvæmt könnuninni erReykjavík
urborg íneðstasætiþegarborg
arbúar eru spurðir um grunn
skólana, leikskólana, þjónustu
við barnafjölskyldur, þjónustu
við fatlað fólk, gæði umhverfis
ins, aðstöðu til íþróttaiðkunar
ogþjónustuviðaldraða.“ Í svari
fulltrúa Besta flokksins og Sam
fylkingarinnar segir m.a.: ,,Þjón
ustukönnunCapacentleiðir í ljós
vísbendingar sem fyllstaástæða
er til að rýna betur í með tilliti
tilúrbóta.Athyglisverteraðum
langa hríð hefur nokkurt ósam
ræmi verið milli þjónustukann
ana Reykjavíkurborgar og þjón
ustukönnunar Capacent. Í könn
unum Reykjavíkurborgar, sem
spannarúmlegaáratugogmarg
faltstærraúrtaksvarartilum,t.d.
þjónustu leikskóla, grunnskóla
og frístundar, kemur Reykjavík
afar vel út og hefur ánægja for
eldraveriðvaxandifrekarenhitt.
Áheildina litiðhækkarReykjavík
eilítiðámilliára íþjónustukönn
unCapacent, semervelogmik
ilvægtaðhorfa tilþarfraábend
ingasvarendaumþaðsembetur
máfaraíReykjavík.“

Um sókn um kaffi hús 
í fær an legri kennslu-
stofu við Gríms staða-
vör hafn að

KristjánFreyrKarlsson,Skála
gerði 9 í Reykjavík hefur spurst
fyrirumþaðhjábyggingafulltrúa
hvort staðsetja mætti færanlega
kennslustofunálægtGrímsstaða
vörviðÆgisíðuognýtahúsnæð
iðsemkaffihús.Útskriftúrgerða
bók embættisafgreiðslufundar
skipulagsfulltrúa frá 13. desem
ber 2013 fylgdi erindinu ásamt
umsögn skipulagsfulltrúa dags.
12. desember 2013. Með vísan
tilumsagnar skipulagsfulltrúaer
erindinuhafnað.

Skipu lags mál á 
dul máli?

Umhverfis og skipulagsráð
borgarinnar fjallaði um skipu

lagsmálá fundi18.desembersl.
Í fundargerðsegirm.a.: ,,Hverfis
skipulag,Borgarhlutar01 Vest
urbær, 03 Hlíðar og 07 Árbær.
Kynnt skilagögn ráðgjafateymis
hverfisskipulags borgarhluta 03
Hlíðar, 07 Árbær og 01 Vestur
bær fyrir 1. áfanga, verkhluta A
sem felur í séraðskiptaborgar
hlutanum í hverfi og hverfisein
ingar, meta núverandi ástand í
hverfinu samkvæmt Gátlista um
matávisthæfibyggðaroggreina
núgildandideiliskipulagsáætlanir
ogskilmála.“Þaðersvohinsveg
ar spurninghvorteinhverskilur
svona fundargerð aðrir en þeir
semsátufundinn!

Breyt ing ar á 
Gamla bíói

Á fundi byggingafulltrúa borg
arinnar var tekið fyrir erindi
frá Arkitektur.is vegna Ingólfs
strætis2.A.Sótterumleyfitilað
breyta innanhúss á öllum hæð
um, koma fyrir lyftu frá kjallara
upp á 2. hæð, breyta 3. hæð til
veisluhalda, breyta áhorfenda
rými á 1. og 2. hæð þannig að
upphækkanir séu færanlegar og
gólfgetiveriðsléttogbreytafyr
irkomulagiíkjallaraíGamlaBíói
álóðinninr.2AviðIngólfsstræti.
Afgreiðslu var frestað og vísað
til athugasemda á umsóknar
blaði.

Gerð íbúð ar að 
Víði mel 47

Esjulaug ehf. hefur sótt um
leyfi til breytinga á innra skipu
lagi í kjallara og gerð íbúðar í
rými 0001 í húsinu á lóð nr. 47
viðVíðimel.Virðingargjörðdags.
1. nóvember 1941 og afrit af
þinglýstum húsaleigusamningi
dags. 12. september 2013 fylgdi
erindinu.Afgreiðsluvarfrestað.

Breyt ing ar á 
Ægi síðu 60

Vegna gerðar eignaskiptayfir
lýsingarsækirIngaGröndalÆgi
síðu 60 um samþykki fyrir áður
gerðum breytingum á innra fyr
irkomulagi,aðallegaíkjallaraog
á rishæð hússins á lóðinni nr.
60 við Ægisíðu. Samningur um
sambyggingu og sameign dags.
15.nóvember1953ogvirðingar
gjörðdags.15.janúar1958fylgdi
erindinu.Afgreiðsluvarfrestað.
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N úhafa landsmennhaft tíma til aðhugleiða fyrstaára
mótaávarpSigmundarDavíðsGunnlaugssonar forsæt
isráðherra,og auðvitað sýnist sitt hverjum. ,,Nú árið

erliðið“semmikiðhafðimættá,eníbyrjunársins2013höfðu
Íslendingarfullansigurídeilunniumhvortalmenningibæriað
ábyrgjastskuldirbankaþarsemvaxtakostnaðurinneinnogsér
hefðiorðiðmeiriáhverjuárienrekstrarkostnaðurLandspít
alans,ogíraunmeiraentvöfaldursákostnaðurþvíaðgreiða
hefðiþurftíerlendrimyntsemekkivartil.Breskaríkisstjórnin
flokkaði Íslendinga árið áður sem hryðjuverkamenn, nokk
uðsemerfitteraðfyrirgefaþeim.Svovargengiðtilkosninga
þar sem fyrsta vinstri stjórn lýðveldisins beið meira afhroð
endæmieruumáður í lýðfrjálsumkosningum.Forsætisráð
herrasegiraðánæstaáriségertráðfyrirviðsnúningiírekstri
þjóðarbúsins.Viðviljumauðvitaðtrúaþvíhvarsemíflokkivið
stöndum,annaðværióeðlilegt.Skuldasöfnunverðurstöðvuð
enumleiðverðurmeiruvariðtilheilbrigðismálaogframlögtil
félagsmálaverðameirienþauhafanokkurn tímaveriðáður.
Ámörgumsviðumviljumviðgetagertmeira,ogþurfumað
getagertmeira,ekkihvaðsístíþeimmálaflokkumsemlítamá
á sem fjárfestingu í framtíðinni,ognúþegarviðhættumað
rekaríkissjóðfyrir lánsféskapastmöguleikaráaðsækja fram
ánæstuárum.Síðustumánuðiársinsurðumviðvörviðaðsú
auknaverðmætasköpun,semerforsendavelferðartilframtíð
ar,værihafin.Hagvöxturvarðmunmeirienreiknaðhafðiverið
meðoglíkafjárfestingíverðmætasköpunframtíðarinnar.Með
umfangsmiklumaðgerðumtilaðréttahlutskuldsettraheimila
verðurléttáþvífargisemliggurágrunnstoðsamfélagsinsog
hagkerfisins,fjölskyldunumílandinu.Verðtryggðhúsnæðislán
verða færðniðursemnemurallriþeirrióvæntuhækkunsem
varðáárunumíkringumbankahrunið.Aukþessmunuskatta
afslátturogönnurúrræðinýtasttilaðléttaennfrekaráskuld
unumsemhaldiðhafaafturafvextiogvelferðáÍslandi.Takist
okkuraðaukakaupmátt launasamhliðaþessuverður staða
heimilannaílandinugjörbreytttilhinsbetra.Ognúsjáumvið
aðástæðaertilaðætlaaðsúgetiorðiðraunin,sagðiforsætis
ráðherra.Erekkiréttaðtrúaþvíaðsvoverði?

Sveitarstjórnarkosningar verða á vori komanda, og þegar
er ljóstaðvíðaverðabreytingará skipansveitarstjórnanna,
bæðikemurnýttfólktilskjalannaogeinsdragaaðrirsigíhlé
semhafaveriðíforystusveitumsinnaflokkaogáttsætiísveit
arstjórnum.Þannigerm.a.meðReykjavíkurborg,nýrborgar
stjóri tekurviðhvernigsemkosningar faraogmyndunmeiri
hluta verður í sumarbyrjun, stærsti minnihlutaflokkurinn er
meðnýjanforystumannogánæstuvikumverðauppstillingar
eðaprófkjörhjáöðrumflokkumsemskýrahverjirmunuleiða
kosningabaráttunaframaðkjördegi,31.maínk.

Hvaðsemöðrulíðurervonandiað,,nýarsblessuðsól“boði
okkur betri tíð, batnandi efnahag einstaklinga og ríkissjóðs
og minnkandi atvinnuleysi. Ekkert er eins niðurlægjandi og
atvinnuleysiog fátæktsemoftast fylgir íkjölfarið.Þaðáekki
aðverafyrstogfremstverkefnihjálparstofnanaaðréttaþeim
lægst settu íþjóðfélaginuhjálparhönd, t.d.meðmatarpakka
fyrir jólin, heldur verkefni okkar allra með milligöngu ríkis
sjóðs.SetjumokkurþaðmarkmiðaðútrýmafátæktáÍslandiá
árinu2014,þaðerverðugtverkefnieittogsér.

VESTURBÆJARBLAÐIÐóskarlesendumfarsælsoghamingju
ríksárs.

    Geir A. Guð steins son

,,Hvað boð ar nýárs 
blessuð sól“

Vesturbæingar

- Ger um Vest ur bæ inn að
hrein asta hverf inu 2014 –

JANÚAR 2014



Allnokkurnámskeiðfyrirbörn
og foreldra verða haldin reglu
lega á vegum Velferðarsviðs
Reykjavíkur í janúarog febrúar.
Námskeiðin miða annars vegar
aðþví aðþví aðefla færni for
eldraviðuppeldibarnameðfrá
vik í þroska eða hegðun. Hins
vegar að því að hjálpabörnum
sem eru með einkenni kvíða,
depurðareðaannan tilfinninga
vanda. Skráning á námskeiðin
fer fram í Vesturgarði þar sem
jafnframteruveittarfrekariupp
lýsingarísíma4111700.

PMTforeldrafærninámskeið er
námskeið fyrir foreldra barna á
aldrinum212árameðhegðunar
vanda.PMTstendur fyrir„Parent
ManagementTraining“ogerþjálf
un í uppeldisaðferðum fyrir for
eldra,einkumforeldrabarnameð
hegðunarerfiðleika. Markhópur
innerforeldrarbarnaáaldrinum
212 ára með væga hegðunarerf
iðleika.

Námskeiðslengder8vikur,2,5
stundísenn,einusinniíviku.For
eldrumsemekkináaðmætaíein
stakatímaerboðiðviðtal.

,,Klókir krakkar“ er námskeið
fyrir börn á aldrinum 812 ára
með kvíðavanda. Klókir krakkar
er námskeið fyrir börn á aldrin
um 812 ára með kvíðaraskannir
og foreldraþeirra.Markhópurinn
erbörnáaldrinum812árameð
skilgreindankvíðavanda.Foreldr
arþessarabarnatakaeinnigþátt
í námskeiðinu. Námskeiðslengd
er10vikur, einusinni í viku,1,5
stund í senn. Viðtal er við for
eldraíupphafiogíloknámskeiðs.
Umsjónarmaður námskeiðanna
erGunnarPállLeifsson, sálfræð
ingur.

,,Mér líður eins og ég hugsa“
ernámskeiðfyrirunglingaáaldr
inum 1315 ára með tilfinninga
vanda. Þetta er námskeið í hug
rænniatferlismeðferð (HAM),og
erfyrirunglingaáaldrinum1315
ára sem eiga við algeng tilfinn
ingalegvandamálaðstríða.Mark
hópurinnerunglingaráaldrinum
1315 ára í (8. – 10. bekk grunn
skóla) semstríðavið tilfinninga
vanda. Í hverjum hópi eru 1525
þátttakenduren tveirsálfræðing
ar stýranámskeiðinu.Umsjónar
menn eru Alda Sigrún Magnús
dóttir sálfræðingurogóhannaV.
Haraldsdóttir,sálfræðingur.

,,Fjörkálfar“ er námskeið í
reiðistjórnun fyrirbörnáaldrin

um 812 ára byggir á hugrænni
atferlismeðferð. Tilgangur þess
er að kenna börnum að stjórna
reiðiviðbrögðumsínumogdraga
þannig úr árekstrum við aðra.

Markhópurinnerbörnáaldrinum
812árasemstríðaviðreiðivanda.
Námskeiðslengderáttavikur,1,5
stundísenn.Viðtalerviðforeldra
íupphafiogíloknámskeiðs.
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Samkvæmt sparnaðarkönnun Capacent og Arion banka

HEFUR SAFNAÐ FYRIR 
ÖKUTÆKIH
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FYRIR HVERJU
LANGAR ÞIG AÐ SAFNA?

Einfaldasta leiðin til að safna fyrir því sem þig langar í er 
að setja þér markmið og leggja fyrir.  

Þú getur ný� þér  ölbrey�ar sparnaðarleiðir Arion banka 
í ýmsum tilgangi, til lengri eða skemmri tíma, með stór eða 
smá markmið.

Reglulegur sparnaður í sjóðum og sparnaðarreikningum er 
einföld og áhrifarík leið að se�u marki.

Farðu inn á arionbanki.is/sparnaður og skoðaðu hvernig 
þú nærð þínum markmiðum eða hafðu samband við næsta 
útibú Arion banka.

VEXTIR

REGLULEGUR SPARNAÐUR

Gagn reynd nám skeið fyr ir 
börn og for eldra á ár inu 2014

Vesturgarður:

Þjón ustu mið stöð Vest ur bæj ar er við Hjarð ar haga 45 – 47.

Samspil ljóss og myrk
urs verður magnað á Vetr
arhátíð sem haldin verður í
Reykjavík6.15.febrúarnk.

Markmiðhátíðarinnarerað
lýsa upp mesta skammdegið
í febrúar með viðburðum og
uppákomumafýmsutagi,stór
um sem smáum en yfirskrift
hátíðarinnarerMagnaðmyrk
ur!Dagskráinverðuraðþessu
sinni einkarglæsilegen fjöldi
listamannamuntakaþátt íað
skapa einstaka stemningu í
borginni. Ljósalistaverk eftir
innlendaogerlenda listamenn
verðatendruðogljósaviðburð
irmunueigasérstaðumalla
borg og verða byggingar og
almenningsrými lýstuppmeð
fjölbreyttumhætti.Meginstoð
ir Vetrarhátíðar 2014 verða
Safnanótt, Sundlauganótt og
ljósalistaverkmeðskýrri teng
inguviðljósogmyrkur.

Magn að myrk ur
í Reykja vík!
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Laufey Pálsdóttir er fædd á Siglufirði fyrir 92
árum,flutti tilReykjavíkur38áragömuloghefur
starfað hér síðan. Hún býr í austurborginni, að
Austurbrún6,enferðastennmeðstrætóoghefur
gertþaðíþau54ársemhúnhefurveriðhér.Hún
kemur íhverriviku í félagsmiðstöðinaaðVestur
götu7,en tilþessaðkomastþangaðþarfhúnað
skiptaumstrætóáHlemmiog telurþaðallsekki
eftir sér. Laufeykemurávalltmeðnestimeð sér
ogþaðereitthvaðsemerbæðiholltoggott.Hún
segir að það nýti sér hins vegar margir það að
kaupamat,semergóðurþóhúnveljiaðkomameð
eitthvað að naslameð sér. Í félagsmiðstöðinni á
Vesturgötu7tekurLaufeyþáttíýmissifélagsstarfi,
eraðmálaogsaumaútídúkaogfleirasemheillar
hughennarhverjusinni.

,,Ég er ekta Sigl firð ing ur og er stolt af því,” seg ir 
Lauf ey. ,,Ég kom í bær inn til að halda heim ili fyr ir 
son minn sem þá var í mennta skóla en við hjón in átt
um 5 börn. Ég hef samt aldrei hug leitt að flytja aft ur 
til Siglu fjarð ar, ég hef ekk ert að gera þar. Þeg ar ég 
flutti suð ur var það líka af því að á þeim tíma stjórn
uðu Siglu fjarð ar bæ vond ir menn, hugs uðu bara um 
eig ið skinn. Það var hægt að hafa tekj ur á þeim árum 
á Siglu firði þó ald ur inn væri ekki hár, en ég var 8 
ára þeg ar ég fór fyrst að salta síld, mað ur fór bara 
nið ur í tunn una þeg ar neðstu lög in voru lögð en ég 
var með mömmu þar til ég var 12 ára, þá fékk ég að 
vera ein og þeg ar við stelp urn ar náð um þeim aldri 
feng um við sama kaup og þeir flull orðnu. Mað ur var 
ekki alltaf á sama síld ar sölt un arplan inu, var með al 
ann ars á KEAplan inu en lengst af hjá Gunn laugi Guð
jóns syni á Haf liða plan inu. Mað ur inn minn var Sig
ur björn Stef áns son skó smið ur og skáld frá Ós landi í 
Skaga firði en starf aði hér hjá Rík is út varp inu og lést 
þeg ar hann var að tala í út varp ið, þ.e. það var ver ið 
að taka upp efni til flutn ings í út varpi dag inn eft ir. 
Það var árið 1970.”

- Hvað tókstu þér fyr ir hend ur þeg ar þú komst suð ur?
,,Ég byrj aði á því að ,,upparta” á Hót el Borg á 

föstu dög um og laug ar dög um og vann við það í 9 
ár. Ég er lærð kjóla sauma kona, lærði hjá konu sem 
nam í Dan mörku, og hef alltaf feng ist við sauma skap, 
þó mis jafn lega mik ið. Ég lærði líka að upparta hjá 
kon unni sem ég lærði sauma skap inn hjá. Mér finnst 
alltaf gam an þeg ar vel tekst til með sauma skap inn, 
sjá kon ur í fal leg um kjól um sem þær eru ánægð ar 
með. Auð vit að var áður meira að gera fyr ir jól in, en 
ég held alltaf jól in há tíð leg, og það hef ég gert með 
svip uð um hætti öll þess ár sem ég hef lif að, bæði 
á Siglu firði og í Reykja vík. Á Siglu firði voru jól in 
afar há tíð leg, en þó fólk ætti eitt hvað milli hand
anna kunni það að fara vel með fjár muni, það var 
spar samt. Um jól in fer ég til barn anna, svona sitt 
og hvað. Við átt um lengi jóla tré sem pabbi gerði og 
á því voru kerta ljós. Á gamlárs kvöld voru svo sett 
kerti í alla glugga, það gerðu flest ir Sigl firð ing ar. 
Þannig kvödd um við gamla árið og fögn uð um því 
nýja. Þeim sið héld um við ekki við eft ir að við kom
um til Reykja vík ur, þá byrj uð um við að nota ljósa ser
í ur eins og flest ir aðr ir.

Pabbi var nokk uð vel efn um bú inn, átti m.a. geit ur 
eins og nokkr ir ná grann ar okk ar og sum ir voru með 
kýr. Þeir sem fjær bjuggu voru sum ir með kind ur. 
Tón list heyrð ist þarna oft, sum ir áttu grammó fóna 
en aðr ir léku á hljóð færi.”

Hlustaráyndislegatónlist
- Hlust ar þú svo lít ið á tón list í dag?
,,Já, ynd is lega og létta tón list eins og t.d. Ragga 

Bjarna og marga af þeim eldri sem eru al veg ynd is
leg ir. Það er svo gott að hlusta á góða tón list, það er 
svo gott fyr ir sál ina og líf ið.”

Lauf ey seg ir að strætó hafi alltaf áður fyrr geng ið 
á Vest ur göt una svo það hafi ver ið stutt fyr ir hana að 
fara frá næstu stoppu stöð í fé lags mið stöð ina, en nú 
gangi hann ekki leng ur eft ir Vest ur göt unni. Ég verð 
því að ganga frá Lækj ar torg inu, ég get það al veg en 
það var meiri þjón ustu lund hér áður. Það er hins 
veg ar ekk ert mál að skipta um vagn á Hlemmi. 

,,Égvar8áraþegarégfór
fyrstaðsaltasíld”

Laufey Pálsdóttir. Tekur strætó úr austurborginni til þess að komast í félagsmiðstöð aldraðra á
Vesturgötunni.

MikilgleðivaríVesturbænum
áþrettándanumþettaáriðoglét
fólk smá næðing og kulda ekki
koma í veg fyrir að mæta. Fjöl
margir voru saman komnir við
brennunaenáundanhafði fólk
safnast saman við KRheimilið
og tekið þátt í fjöldasöng undir
stjórnLáruSveinsdótturogGuð
mundarSteingrímssonar,enþað
anvargengiðaðbrennunnivið
Ægisíðu.

Glæsi leg flug elda sýn ing var 
þetta árið og var það Lúð vík 

Ge orgs son frá KRflug eld um sem 
sá um sýn ing una, og gerði það 
með stæl. Er lend ir gest ir höfðu 
það á orði að þeir vissu ekk ert 
hvað væri að ger ast og skyldu ekki 
allt þetta sem var í gangi, en skem
mtu sér engu að síð ur mjög vel.

For eldra fé lög grunn skóla Vest
ur bæj ar og Þjón ustu mið stöð Vest
ur bæj ar þakka öll um kær lega sem 
mættu og ekki síð ur þeim að il
um sem studdu fram kvæmda að
il ana þetta árið með ein um eða 
öðr um hætti.

Þrettándahátíð
íVesturbænum

Meðblysíhöndáþrettándanum.

	  

Jarðvinna og sprengingar 

Grandavegur 44 

Búast má við sprengingum vegna framkvæmda við nýbyggingu á Lýsislóðinni, munu 
framkvæmdir standa yfir næstu vikurnar og áætluð verklok á jarðvinnu er um mánaðarmótin 
mars/apríl. Gera má ráð fyrir að sprengt verði 2-5 sinnum á dag. Við þessar sprengingar finnur 
fólk fyrir höggbylgju sem berst með berggrunninum. Glös s.s. gler eða postulín sem standa þétt 
saman geta glamrað og betra er að hugað sé að staðsetningu brothættra hluta. Þ.e. að hlutir séu 
ekki látnir standa tæpt þannig að þeir falli við minniháttar hristing. Sprengt verður eftir kl. 9 á 
morgnana og ekki seinna en kl. 18 á kvöldin. Til leiðbeiningar eru gildandi lög og reglugerðir. 
 
Viðvörunarflautur munu blása nokkrum mínútum áður en sprengt verður. Ekki á að vera þörf á að 
gera frekari ráðstafanir vegna sprenginganna.  
 
Allir viðkomandi aðilar eru beðnir afsökunar á ónæðinu sem af þessu getur hlotist. 
 
 
 
 

	  

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.

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

Sævar
Bíla- og bátarafmagn

Sími 561-1466 - Kirkjubraut 13, Seltjarnarnesi
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- seg ir Lauf ey Páls dótt ir sem sæk ir í fé lags mið stöð aldr aðra á Vest ur götu
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Tjörnin er ekki nafli andaheimisins
Skoskar endur í Glasgow halda því fram að Green Park og Doulton gosbrunnurinn séu miklu betri staður. 
Þúsundir Íslendinga, sem heimsækja Glasgow á hverju ári, eru á sama máli. Þeim finnst þeir hvergi fá betra 
tækifæri til að fyllast af andagift og freyðandi fjöri en einmitt í borginni á bökkum Clyde. Og það verður að 
viðurkennast að skoskir sekkjapípuleikarar hafa það fram yfir kríur að þeir ganga í pilsum.

BÆTTU SMÁ 
GLASGOW Í LÍF ÞITT
Verð frá 19.800* kr.
 Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.
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Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Inn á heima síðu Vest ur
bæj ar www.vest ur ba er.is  er 
kom inn bæk ling ur sem fjall ar 
um alla helstu grunn þjón ustu 
Vest ur bæj ar. 

Lesendur finna hann und
ir tengli sem heitir „tengt skjöl“
hægra megin á síðunni. Ef þið

hafið einhverjar ábendingar um
þennan bækling væri gott ef
þið mynduð hafa samband við
Hörð íþrótta og tómstundaráð
gjafaVesturgarðsísíma4111700.
Einniggetiðþiðhaftsambandef
þið viljið láta senda ykkur bæk
linginnútprentaðan.

Vesturbærinn–
bærinnokkar

Forsíða bæklingsins sem inniheldur fjölmargar upplýsingar um
ýmissagrunnþjónustuíVesturbænumsemíbúarættuaðkynnasér.

Þjón ustu mið stöð Vest ur bæj ar 
stend ur fyr ir fræðslu um of beldi 
gagn vart öldruð um í Vest ur
garði fimmtu dag inn 23. jan ú ar, 
að  Hjarð ar haga 4547, frá 
kl. 13.00 – 16.00.

Dagskráin er fjölbreytt, m.a.
verður rætt um gerðir ofbeld
is, nauðung og valdeflingu sem
KristjanaSigmundsdóttir, félags
ráðgjafi og réttindagæslumaður
fatlaðs fólks hefur umsjón með.
Umræðuefnið ofbeldi gagnvart
öldruðum verður í umsjón Sig
rúnar Ingvarsdóttur, félags
ráðgjafa hjá Reykjavíkurborg;
Upplifun þolenda og hand
leiðsla fyrir starfsmenn verður
í umsjón Líneyjar Úlfarsdóttur,
sálfræðingshjáReykjavíkurborg;
Viðbrögð við ofbeldi, vinnuregl
ur Hrafnistuheimilanna, verður
í umsjón Hrannar Ljótsdóttur
félagsráðgjafaog forstöðumanns
Hrafnistu í Kópavogi og loks er
umræðuefnisemnefnistbirtinga
myndir ofbeldis gegn öldruðum
sem Jón Eyjólfur Jónsson, yfir
læknir öldrunarlækninga, hefur
umsjón með. Dagskráin er öll
umopinogervonast til aðsem
flestir sem koma að vinnu með
öldruðumsjái sér færtaðmæta.
Þátttaka tilkynnist á netfangið:
vesturgardur@reykjavik.is eða í
síma4111700.

Ídagsinsönn–
ofbeldigagnvartöldruðum

Sinnum heimaþjónusta óskar eftir starfsmanni í 
heimilisþrif og heimaþjónustu í vesturbæ Reykjavíkur
og á Seltjarnarnesi. Starfshlutfall er eftir samkomulagi.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Áhugasömum er bent á að sækja um á www.sinnum.is.

Vantar þig vinnu?

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

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.
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Spreng ing ar eru hafn ar á Lýs is reitn um, Granda
vegi 4244. Þar mun rísa fjöl býl is hús á tveim ur til 
níu hæð um, með alls 142 íbúð um og bíla kjall ara á 
tveim ur hæð um með 161 stæði. 

Áætluð verklok eru eftir rúm tvö ár, eða 2015.

Þegarvinnulýkurviðsprengingarogaðgrafaútfyr
irhúsinuverðurhafistviðaðbyggjabílageymsluna
enþaðgeturorðiðmeðvorinu.Ámeðangætiorðið
eitthvaðónæði,sérstaklegavegnasprenginga.

UnniðáLýsisreitnuumsemhefurveriðkyrfilegaafgirtur.

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

SprengingarhafnaráLýsisreitnum! Laugarnar í Reykjavík

Sími: 411 5000   •  www.itr.is

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

600 kr.

130 kr.
Fullorðnir

Börn

Fyrir 
líkama 
og sál

Sími: 411 5000   • www.itr.is
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Stuttu fyr ir árs lok var úti bú 
Arion banka á Hót el Sögu end
ur skipu lagt með þarf ir við skipta
vin ar ins í huga og má með sanni 
segja að það sé nú orð ið með 
nota legri úti bú um bank ans. Í 
úti búi Arion banka í Vest ur bæ 
Reykja vík ur starfa 11 manns við 
að veita við skipta vin um bank
ans fjöl breytta fjár mála þjón ustu 
og ráð gjöf á degi hverj um. Und
an farn ar vik ur hafa stað ið yfir 
breyt ing ar á úti bú inu og um tíma 
sátu starfs menn og við skipta vin ir 
á sama litla blett in um. 

„Breytingin hefur alfarið þann
tilgangað styðjavið bættaþjón
ustu og ráðgjöf til viðskiptavina
okkar,” segir Brynhildur Georgs
dóttir, útibússtjóri Vesturbæjar
útibús Arion banka. „Við vildum
bætaupplifunþeirrasemtilokkar
komaoghöfumþessvegnastækk
aðsvæðiviðskiptavinameðþað í
hugaaðskapaþarhlýlegtognota
legtumhverfi.”

Tækniníblandviðper
sónulegaþjónustu

Nú hefur hraðbanki verið sett
ur inn í útibúið og því geta þeir
sem vilja nýta sér tæknina tek
iðútpeningstrax í staðþessað
bíða eftir næsta lausa gjaldkera.
Voneránýrrikynslóðhraðbanka
sem meðal annars býður upp á
að leggja inn pening og greiða
reikninga. „Þar að auki er okkur
sagtaðhægtverðiaðbreytaum
pinnúmerkorta íhraðbankanum
enþaðþykjaokkur tíðindi,”segir
Brynhildurogbrosir. „Viðhöfum
settupp fleiri tölvur fyrirþásem
viljanýtanetbankannogþæreru
staðsettarþannigaðviðskiptavin
urinnhafimeiranæðienáður.Við
bjóðum þeim sem vilja að sjálf
sögðuaðstoð, t.d.viðstofnunog
notkunnetbanka,tilaðsemflestir
viðskiptavinir geti nýtt sér gjald
frjálsaogþægilegaþjónustuhrað
bankaognetbanka.”

Persónulegþjónustaenní
hávegumhöfð

Þótt útibúið ætli að gefa sjálf
virkninni tækifæriverðuraðsjálf
sögðu áfram boðið upp á per
sónulega þjónustu fyrir þá sem
kjósahanaheldur.,,Viðskiptavinir
okkar geta auðvitað enn komið
tilgjaldkeraeða fengiðaðrahefð
bundna þjónustu en það er okk
arvonað tæknin léttiundirmeð
okkur, stytti biðtíma viðskipta
vina og skapi tíma fyrir starfs
menn tilaðsinnaviðskiptavinum
bankans enn betur. Við leggjum
áhersluáaðveralipuroglausna

miðuðogleysaúrmálumhrattog
örugglega.”

Ein mikilvægasta breytingin í
útibúinu snýr einmitt að því að
stytta biðtíma en reynslan sýnir
aðoftbíðaviðskiptavinirlengieft
irþjónustusemhefðiveriðhægt
aðleysaánokkrummínútum.„Nú
skiptast starfsmenn útibúsins á
að takaámótiþeimviðskiptavin
um sem okkur heimsækja. Við
spyrjumumerindioggetumþan
nig vísað viðskiptavinum á þann
starfsmannsem getur best sinnt
erindihans.Starfsmennokkarbúa
yfirmismunandiþekkinguogvið
viljum vísa viðskiptavini á þann
starfsmannsem getur best sinnt
erindihans.”

Breytingarnánastaðbaki
Undanfarnar vikur hafa verið

strembnarvegnaframkvæmdanna
en Brynhildur segir bæði starfs
menn og viðskiptavini hafa sýnt
þeimmikinnskilning.„Einavikuna
sátumviðöll á suðurhliðinni, þá
varkaltinniogalliríullarsokkum.

Næstuvikuvorumviðöllánorð
urhliðinni,þávarhávaðinnogryk
ið stundum ærandi. Við lögðum
okkur fram við að draga ekki úr
þjónustu og viðskiptavinir voru
flestirþolinmóðirogskilningsríkir.
Í raun var stemningin góð þegar
starfsmennogviðskiptavinirsátu
samaníeinurými,innanumsnúr
ur, kassaoghamarshögg.Envið
erum ósköp fegin að þessu fari
sennað ljúkaogspenntaðhalda
áframaðveitagóðaþjónustuíenn
betraumhverfi.”

Þótt framkvæmdum sé að
mestu lokið segir Brynhildur að
áfram verði útibúið þróað í takt
viðþarfirviðskiptavinaogstarfs
manna. „Áður sat hver í sínum
bás og starfsmenn hittust varla
nemaíupphafioglokdags.Núna
eralltmikluopnaraogsamvinna
starfsmanna hefur aukist mikið.
Framhaldiðviljumviðmótameð
viðskiptavinum okkar og þannig
viljumviðskapaumhverfiþarsem
bæði viðskiptavinum og starfs
mönnumlíðurvel.”

HlýlegtíVesturbænum
ÚtibúArionbankaáHótelSögu

Mótttakaviðskiptavinaermjögaðlaðandiogaðsamaskapifljótleg.

Sumar afmælisveislur miklu
eftirminnanlegri en aðrar, ekki
vegnaþessaðþærerusvoíburð
armiklar, heldur vegna þess að
þar ríkir sönn gleði og þakklæti
fyrir lífið, nákvæmlega eins og
þaðerenekkieinsogvonirstóðu
kannski til að það yrði á fyrri
hlutaævinnar.Kannskierubarna
afmæliþaumerkilegustu,þarríkir
eftirvæntingoggleðiyfir líðandi
stundog lífiðallt framundan,og
svoauðvitaðvonirumaðafmæl
isgestirnir færi afmælisbarninu
veraldlegargjafir.

Sr. Sigurður Árni Þórðarson,
prestur íNeskirkju, varðsextug
ur á Þorláksmessu, og bauð til

sínþeimsemvildugleðjastmeð
honum og hans fjölskyldu og
þiggja frábærar veitingar. Gest
ir þáðu veitingar, jólasveinninn
kom í heimsókn, og gengið var
kringumjólatréð.Erþettaekkiað
fagnamerkumtímamótumílífinu
afbarnslegrigleði,þóttkomiðsé
yfir miðjan aldur? Það held ég,
endaerþessi eftirmiðdagsstund
mér minnisstæðari en aðrar
afmælisveislursemégsóttiásíð
astaári,ogerþóafýmsuaðtaka.

Sr.SigurðurÁrni færhugheilar
afmæliskveðjur.

GeirA.Guðsteinsson

Sr.SigurðurÁrniÞórðarsonogeiginkonan,ElínSigrúnJónsdóttir.

Sönnlífsgleði
íafmælisveislu BrynhildurGeorgsdóttirútibússtjóri.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

www.leynileikhusid.is
info@leynileikhusid.is
Sími: 864-9373

• LEIKGLEÐI!!
•  Spuni
•  Tjáning
•  Sjálfstraust
•  Samvinna

12 vikna námskeið 
 2.  - 10. bekkur 

Námskeið um allt
höfuðborgarsvæðið,
m.a. í Vesturbæjarskóla 
og Mýrarhúsaskóla

SKRÁNING HAFIN HJÁ LEYNILEIKHÚSINU!!
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Kynn ing ar fund ur um breyt
ing ar á deiliskipu lagi Aust
ur hafn ar var hald inn í Hörpu 
mánu dag inn 13. jan ú ar sl. en 
fund ur inn var á veg um um hverf
is og skipu lags sviðs Reykja vík
ur borg ar. 

Á fundinum verða kynntar
breytingar á deiliskipulagi Aust
urhafnar en reiturinn afmarkast

af Tryggvagötu, Lækjargötu,
Kalkofnsvegi og hafnarbakk
anum. Í breytingunni, felst m.a.
breytt lega Geirsgötu sem mun
mynda hornrétt gatnamót við
Lækjargötu. Stærð byggingar
reita, byggingarmagn og hæðir
húsa breytast einnig. Allmargir
sóttufundinnendaeruhéráferð
inni umtalsverðar breytingar á

deiliskipulagi þessa svæðis frá
því semáður hefur verið kynnt.
Bygging hótels á lóðinni vestan
Hörpuvarm.a.háðþvíaðþessar
breytingarkæmitilframkvæmda.

Hægt  er  að  senda  inn
athugasemdir við deiliskipu
lagið ti l .  3.  febrúar nk. á
skipulag@reykjavik.is.

BreytingarádeiliskipulagiAusturhafnar:

Fyrirhugaðarbreytingar.

Geirsgatamunmyndahornrétt
gatnamótviðLækjargötu

Eitthvaðfyriralla
ávordagskrá
Vesturreita

Vor dag skrá Vest ur reita; fé lags
mið stöðv ar inn ar á Afla granda 
40, er að kom ast í í gang eft ir 
kær kom ið jóla frí. 

Auk föstudagskrárliðannabætast
nú við vikulegar skákstundir, viku
leg tölvufærninámskeið,vikulegbíó
sýningognotendaspjall einusinni í
mánuði. Allt er þetta að sjálfsögðu
gestum að kostnaðarlausu og mun
ánefagleðjamargaíhverfinu.Starfs
fólkVesturreitahlakkar til aðstarfa
meðgestumfélagsmiðstöðvarinnar.

Dagskránamánálgast í félagsmið
stöðinni Vesturreitum og á netinu;
slóðinerwww.vesturbaer.is

JÓGA & HEILSA
Námsskeið fyrir konur 

á Aflagranda 40

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

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

andlega og líkamlega velllíðan.

Skráning hjá Hildi B. Eydal jógakennara • Gsm: 8644476

Réttindi frá 
British School 

of Yoga og 
Yoga studio.

Dagskrárefni á Vesturreit
um hljóta undantekningar
laustathygliogeruvelsótt.
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www.borgarblod.is

Félagsmiðstöðin Frosti hef
ur aðsetur í kjallara Hagaskóla
og býður unglingum í 8.  10.
bekkuppáfjölbreytt,skemmti
legt og skapandi starf. Frosti
er með opinn alla daga frá kl.
12:00  16:00 og með sérstakar
kvöldopnanir kl. 19:0022:00
mánudaga og miðvikudaga og
annaðhvertföstudagskvöld.

F é l a g s l í f  n e m e n d a  n æ r
hápunkti sínum á vorönninni. Á
döfinnihjáFrostamánefnavið
burði eins og Rófuna, lazertag,

árshátíð Hagaskóla og skíðaferð
Frosta. Rófan er undankeppni
Frosta fyrir Söngkeppni Sam
fés (Samtök félagsmiðstöðva á
Íslandi). Hún fer fram miðviku
daginn 22.janúar í Frostaskjóli
(viðKRheimilið).Hagaskóliátitil
aðverjaenMargrétStellaKalda
lóns bar sigur úr bítum í Söng
vakeppni Samfés í fyrra þegar
húnsönglagiðÁstíleynum.

Lazertag er árlegur viðburður
hjá Frosta þar sem að keppt er
í liðum í skemmtilegum afþrey

ingarleik innanveggjaHagaskóla.
Keppnin fer fram föstudaginn
31. janúar og er skráning hafin
í Frosta. Þátttakan hefur verið
mjöggóðundanfarinárogbúast
máviðumstviðviðharðrikeppni
íárumLazertagmeistaraFrosta
árið2014.Vetrarfrí  í grunnskól
um Reykjavíkur eru 19. til 21.
febrúarnk.ogafþví tilefni skell
ir Frosti sér á skíði í tvær næt
ur íBöggvisstaðafjall viðDalvík.
SkráningískíðaferðFrostaverður
ílokjanúarmánaðar.

FélagsmiðstöðinFrosti
íkjallaraHagaskóla
- fjöl breytt og skap andi starf

Hagaskóli.

Allt samfélagið hagnast á öflugri þjónustu við
barnafjölskyldur. Sem uppalandi þriggja barna og
virkurþátttakandi í foreldrastarfi leikskóla,grunn
skóla,frístundastarfsogíþróttafélaga,hefégkynnst
mikilvægu starfi borgarinnar í þessum efnum. Í
vesturbænumerugóðir skólarenþar líktogann
arsstaðar þurfum við að tryggja meiri samfellu í
skólastarfinuognánara samstarf við foreldra.Því
erhaldiðframað30%námsárangursnemendamegi
rekjatilþesssemframferískólanumsjálfum.Það
eittaðískólunumstarfiafburðafagfólkerþvíekki
nógtilaðtryggjanámsárangur.Alltað70%afnáms
árangrinemendamáskýrameðáhrifaþáttumutan
skólans. Rannsóknir sýna, að öflugt foreldrastarf,
áhugiá skólastarfiog jákvættviðhorfgeturhrein
lega skipt sköpum fyrir námsárangur og almenna
velferð nemenda. Við öll sem í  skólasamfélaginu
hrærumst berumþarnamiklaábyrgðenborginá
einnigaðleggjameiraafmörkumtilaðeflasamtal
ogsamvinnuskólaognærsamfélags.

Mérerþaðhjartansmálaðallir skólar íReykja

víkverðiheilsueflandiskólarog
skólamáltíðireruþareinnmik
ilvægurþátturhvort semhorft
er til árangurs í skólastarfi eða
heilsu nemenda. Skólamáltíð
ireigaaðmínumatiaðstanda
öllumbörnumtilboðaángjald
töku og sem næringarrekstr
arfræðingur veit ég að með
auknu vali má minnka sóun á
matogbætamatarlist.Aðþess
ummálum langarmigaðvinna
semborgarfulltrúiogþvíhefég
gefiðkostámér í 3. –4. sæti í
flokksvali Samfylkingarinnar7.
8.febúarnk.

Heiða Björg Hilm is dótt ir deild ar stjóri á LSH og
for mað ur kvenna hreyf ing ar Sam fylk ing ar inn ar.
Gef ur kost á sér í 3. – 4. sæti í flokksvali 
Sam fylk ing ar inn ar.

Betriborgfyrirbarnafjölskyldur

HeiðaBjörg
Hilmisdóttir.

www.borgarbokasafn.is  
www.bokmenntir.is 

www.bokvit.tumblr.com
www.artotek.is 

Leshringir 
fyrir 9-12 ára

Gömul leikföng fá nýja eigendur
Sunnudaginn 26. janúar kl. 15.
Skiptimarkaður í aðalsafni þar sem börn eru velkomin 
með leikföng/bækur/spil sem þau eru hætt að nota og 
geta svo valið sér annað í staðinn. Allir velkomnir.
Í samstarfi við Ungmennaráð UNICEF. 

Notaleg stund í bókasafninu
Lesnar verða bækur og spjallað saman um þær á 
ýmsan hátt. Leshringurinn er tilvalinn bæði fyrir þá sem 
lesa lítið en langar til að spreyta sig og hina sem lesa 
meira og vilja deila lestrarreynslu sinni með öðrum. Við 
hittumst fyrst þriðjudaginn 4. febrúar kl. 15. 
Boðið er upp á hressingu.

Skráning hjá Þorbjörgu í síma 411 6100 og 
thorbjorg.karlsdottir@reykjavik.is.

Leshringir verða á sama tíma í Foldasafni í Grafarvogs-
kirkju og Ársafni, Hraunbæ 119.

Afgreiðslutími: 
Mánudaga - fimmtudaga 10-19
Föstudaga 11-18
Laugardaga og sunnudaga 13-17  

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

Leikfangabasar

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu



Guðmundur Viðarsson mat
reiðslumeistari ogMjöllDaníels
dóttirfestukaupáKaffivagninum
áGrandgarði fyrirnokkru.Guð
mundur hefur komið víða við á
sínumferliíveitingageiranumog
Mjöll Daníelsdóttir konan hans
einnig. Guðmundur var meðal
annarsumtímaeinnafeigendum
veitingastaðarins Potturinn og
Pannansemnotiðhefurvinsælda
íReykjavíkumáratugaskeiðauk
annarra veitingastaða. Þau hafa
einnig annast veitingaþjónustu
og rekstur í tengslum við veiði
húsviðnokkrarhelstulaxveiðiár
landsinsáráborðviðLangáog
Hítará.Þvíverður seinthægtað
tala um reynsluleysi hinna nýju
eigendahinsgrónaveitingastað
arþarsemsmábátarnirliggjavið
bryggju fyrir utan gluggann og
bíða eigenda sinna. Mikið mat
reiðsluhefð er í fjölskyldu Guð
mundar.BræðurhanseruStefán
Viðarssonyfirmatreiðslumeistari
IcelandairGroupáÍslandiogEin
arViðarssonbakarameistari sem
er einn af eigendum Wilson´s
pizzur.

Guðmundur og Mjöll keyptu
Kaffivagninn af Stefáni Kristjáns
syni og Kolbrún Guðmundsdótt
ir sem ráku veitingastaðinn við
Reykjavíkurhöfn í 30 ár eða frá
árinu1983.Kaffivagninn á sérþó
lengri sögu.Hanner trúlegaeinn
elsti ef ekki elsti veitingastaður
inn í höfuðborginni og á landinu
öllu. Hann var stofnaður 1935 af
BjarnaKristjánssyniogvarífyrstu
tilhúsaáyfirbyggðumvörubílspall
sem lagt var á horni á Pósthús
strætiogTryggvagötuáplanisem
þávarkallaðEllingsensplaniðeftir
þekktriathafnafjölskyldu íReykja
vík. Snemma á sjötta áratugnum
var Kaffivagninn fluttur vestur á
GrandagarðogkeyptiGuðrún Ing
ólfsdóttirvagninnograkhannein
til1960enþákomÁstaThoraren

sen að sem meðeigandi Guðrún
ar. Árið 1982 seldu þær síðan
StefániKristjánssynivagninnsem
rakhannásamtfjölskyldusinnitil
lokaseptemberáliðnuáriaðGuð
mundurogMjöll tókuviðhonum.
Þómásegjaaðnokkur fjölskyldu
tengslhaldistvegnaþessaðStef
ánermóðurbróðirMjallarenþau
hjóneruaðeinsfjórðueigendurað
þessum gamalgróna veitingastað
sem þjónað hefur borgarbúum í
brálegaáttaáratugi.

Sagaognýjungar
Nú hafa þau Guðmundur og

Mjöll tekist á hendur það vanda
verkaðviðhaldaþessusögufræga
setri í veitingasögu Reykjavíkur.
Þausegjasthafabyrjaðmeðhægð
ogvarastaðgerbreytastaðnum.

„Það kom aldrei til greina af
okkar hálfu að og snúa öllu við.
Ryðjagömluinnréttingunumútog
móderneseraallt.Tilþessaðsaga
staðarinsogkúltúralltof inngróin
í huga margra viðskiptavinaokk

ar.Viðerumhinsvegaraðbreyta
ýmsusvonasmáttogsmátt.Eittaf
þvíeraðnúerKaffivagninummeð
vínveitingaleyfiífyrstasinnogvið
getumþvíboðiðgestumvínmeð
matnumoglíkjörameðkaffinu.Við
erumeinnigkomin í samstarfvið
Te og kaffi og getum boðið upp
á ýmsar vinsælar kaffitegundir á
borð við latte, caputsino, ameri
kanó og fleiri gerðir auk gamla
uppáhellingsinssemeinkennthef
ur Kaffivagninn í gegnum tíðina
Meðþvíhöfumvið beinlínis fært
staðinn inn í 21. öldina án þess
aðglataneinuafgömlumhefðum
hans,“segirMjöll.

Bestupönnukökurnar
Enþaðerekkibaravínogkaffi

íboði. Allar helstu veitingar sem
Kaffivagninn er þekktur fyrir eru
áfram á boðstólum. Tíðindamað
urbragðaðiánýjumpönnukökum
staðarinsogekkierannaðhægtað
að hæla sérstaklega vinnubrögð
umþeirrarágætumanneskjusem

heldur á pönnukökupönnu Kaffi
vagnsins.Guðmundursegirnauð
synlegtaðfarasérhægtíróttækar
breytingaráveitingunumekkisíð
urenumhverfinuenþróaþóýms
arnýjungar.

„Við leggjum áfram áherslu á
smurbrauðið enda hefur það all
taf verið vinsælt.Við erum einnig
farinaðbjóðauppáheitanmat í
hádeginu en því hafði verið hætt
fyrirnokkru.Þarleggjumviðmikla
áherslu á fiskrétti sem eru fram
reiddiráheimilislegumnótumog
máþarmeðalannarsnefnaplokk
fiskmeðrúgbrauðiog fiskibollur.
Aukþesserumviðaðaukaviðþað
meðlætisemeráboðstólumþan
nig að við stefnum að vera með
sambland af hinum hefðbundnu
veitingumsemgerthafakaffivagn
inn vinsælan í gegnum tíðina og
nýjungum,“segirGuðmundur.

Margirfastagestir
Í gegnumtíðinhafamargir sótt

Kaffivagninnoghannverið fastur

samastaður manna  í tilverunni.
Má þar nefna sjómenn einkum
þá sem gera út úr gömlu vestur
höfninni. Fólk sem hefur starfað
á Grandagarðinum. Flugmenn,
einkum þeir sem eru af eldri
kynslóðinni hittast þar daglega,
stjórnmálamenn,venjakomursín
ar þangað og svona mætti áfram
telja. Og þá vaknar spurning um
hvortKaffivagninnséeinkumveit
ingahúsogsamastaðurkarlmanna
ogþáeftilvilleldrikarla.ÞauGuð
mundurogMjöllsegjaaðframanaf
hafi karlmenn einkum sótt Kaffi
vagninnenþaðséaðbreytast.

„Konurnareruaðgerasiggild
andi í gestahópnum rétt eins og
annarsstaðar í þjóðfélaginu.
Saumaklúbbareru farniraðkoma
ognýstarfsemiáborðviðhönn
umogverslunáGrandagarðinum
skaparumferðmun fleira fólksen
veriðhefur.Viðerum farinaðsjá
allar gerðir af fólkiog svokemur
talsvert af ferðamönnum hingað
ogþeimferfjölgandi,“segirMjöll.
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KaffivagninnáGrandagarðiíljósaskiptunum.Fiskibátarálegunniog
SjóminjasafniðVíkintilhliðar.

Sagaognýjungarífyrirrúmi

GuðmundurViðarssonogMjöllDaníelsdóttirfyrirframannýttbakland
íafgreiðslunni.„Viðákváðumaðbyrjabreytingarnarþar,“segirMjöll.

Löður er með                
á allan bílinn

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

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn

Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi

Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti
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Ég, Við ar Hall dórs son, er fædd ur 22. ágúst 1970, ólst upp í Vest ur
bæn um, norð an Hring braut ar   sem sum ir vilja þó ekki kalla hluta af 
Vest ur bæ  nán ar til tek ið á Ásvalla götu 37. Af upp vaxt ar ár um mín um 
á ég minn ing ar frá ýms um stöð um í hverf inu, þó kannski að al lega 
frá Mela skóla, Haga skóla, KRheim il inu, Fram nes velli, Héð ins róló og 
Palla sjoppu.  Ég var yngst ur í minni fjöl skyldu og æskuminn ing arn ar 
tengj ast mik ið fjöl skyld unni. Ég fékk oft að vera með Stebba bróð ir og 
hans vin um, sem voru um sjö árum eldri en ég, í fót bolta niðri á Fram
nes velli. Addý syst ir var að al lega á gelgj unni á þess um árum en Kjart an 
hálf bróð ir minn, sem bjó í út lönd um, kom stund um við heima á jól un
um, í jóla sveina bún ing. Ég fór með mömmu í úti leg ur og með pabba í 
vinn una í Krist ján Ó. Skag fjörð. En þó fjöl skyld an hafi stað ið mér næst 
eru vin irn ir helsta teng ing in við Vest ur bæ inn, en þeim hefði ég ekki 
kynnst hefði ég alist upp ann ars stað ar.

Þeir vin ir sem mað ur eign ast á upp vaxt ar ár un um eru mik il væg ir því 
það eru oft þeir sem fylgja manni alla ævi. Ég er svo lán sam ur að vera í 
mjög góðu sam bandi við vini mína sem ég kynnt ist í Mela skóla og Haga
skóla á upp vaxt ar ár um mín um. Við erum í fé lags skap sem hitt ist reglu
lega og svo hitti ég aðra óreglu lega, eins og geng ur. Við ger um okk ur 
glað an dag, stönd um sam an í blíðu og stríðu og hjálp um hver öðr um, töl
um um gömlu dag ana og sköp um nýj ar minn ing ar. Ég ætla því að tengja 
æskuminn ing ar mín ar úr Vest ur bæn um við vini mína, og hér á eft ir kem ur 
það fyrsta sem kem ur í huga minn um vini mína frá æsku ár un um.

Kom úr Kópa vogi og var góð ur með sig
Fyrsta skal nefna þá sem ég myndi nefna mína bestu vini, þá sem ég 

hef átt í mest um sam skipt um við í mínu lífi, en það eru Auð unn Atla son 
og Ás geir Jóns son. Auð unn hitti ég fyrst í ágúst mán uði árið 1983. Hann 
var þá ný flutt ur úr Kópa vogi og við lent um sam an í liði í fót bolta á Mela
skóla vell in um – en þar kynnt ist ég senni lega flest um á þess um árum. Mér 
eru þessi fyrstu kynni minn is stæð þar sem Auð unn fór af skap lega mik ið 
í taug arn ar á mér. Mér fannst hann vera ansi góð ur með sig og var hann 
full glað vær og op inn – alla vega fyr ir minn smekk. En ein hvern veg inn 
gekk þetta upp hjá okk ur. Ás geir hafði ég þekkt leng ur en hann var mjög 
ólík ur mér, og er reynd ar enn. Ás geir var dug leg ur og stund aði hann 
oft vinnu hjá grá sleppukörlun um á Æg is síð unni. Ás geir borð aði sjald an 
nammi og var hann afar nýt inn á þann pen ing sem hann fékk úr grá slepp
unni (sem má kannski frek ar kenna við spar semi en nísku). Einnig má geta 
þess að á með an aðr ir hlust uðu á Dur an og FGTH þá var Mezzof or te upp
á halds hljóm sveit ung lings ins Ás geirs á þess um árum. Þarf að segja meira?

Óli Már ólst upp rétt hjá mér á Ásvalla göt unni. Hon um kynnt ist ég fyrst. 
Mér er minnistætt um 10 ára ald ur þeg ar við vor um tveir að hjóla sam an 
vest ur Birki mel inn. Óli sem fór á und an leit við, á mig, en lenti á ljósa
staur og slas að ist. Við brögð mín voru ekki til sóma. Ég snéri við og hjólaði 
heim. Ég og Páll Sæv ar átt um sam eig in legt áhuga mál en það var tón list. 
Báð ir hlust uð um við mik ið á plöt ur og svo varð Palli plötu snúð ur í Haga
skóla. Ég er mjög þakk lát ur Palla fyr ir að hafa not að ítök sín í brans an um 
og kom ið mér að sem plötu snúði í skól an um, í þetta eina skipti því hann 
tók ekki í mál að ég kæmi aft ur.

Jói Lapas sá eini í hópn um sem spil aði meist ara flokks
leik með KR

Jói Lapas var ávalt létt ur í lundu en þótti full lat ur, alla vega í bolt an
um. En þrátt fyr ir að hafa ekki alltaf nennt að leggja sig fram á vell in um 
þá varð hann nú sá eini okk ar sem spil aði meist ara flokks leik fyr ir KR í 
knatt spyrnu. Ekki voru það góð skila boð til okk ar hinna. Það var smá 
pönk í Stebba Ei ríks og átti hann fullt af barm merkj um eða næl um. Held 
reynd ar að hann hafi ekki einu sinni búið í Vestu bæn um. Arne Frið rik var 
þarna ein hvers stað ar líka en hann vildi meira vera með stelp un um en 
okk ur strák un um og Hörð ur Gauti frændi vera frek ar kor rekt týpa og ekki 
að undra að hann hafi náð ár angri í körf unni í KR, sem bygg ir jú á leikk erf
um. Jón Ósk ar var alltaf með læti og svo man ég að ég fór í partý til Bjarna 
Ad olfs, í Faxa skjólið,  þar sem ég heyrði ,,Hvar er draum ur inn” með Sál
inni og þá var það þar með orð ið kúl. 

Mér þyk ir mjög vænt um vini mína, enda hafa þeir reynst vera al veg 
ein stak ir menn. Þó eng inn okk ar búi í dag í Vest ur bæn um, þá eru vin ir 
mín ir fyr ir mér Vest ur bær inn, því það er hann sem teng ir okk ur sam an 
um ald ur og ævi. 

Bernskuminningar úr Vesturbænum

Þeir vin ir sem mað ur eign ast á upp vaxt ar ár un um eru 
mik il væg ir því það eru oft þeir sem fylgja manni alla ævi

6.D í Haga skóla 1986. Við ar Hall dórs son ann ar f.h. í mið röð.

Húð irn ar barð ar af snilld.

- Við ar Hall dórs son rifj ar upp bernsk una í Vest ur bæn um og kynn in af vin um sem hann eign að ist og á enn.

Æsku vin irn ir sam an komn ir. Flott ur hóp ur. Efri röð f.v.: Páll Sæv ar, Ás geir, Jói Lapas, Óli Már og Bjarni 
Ad olfs. Neðri röð f.v.: Arne Frið rik, Auð unn, Stef án og Við ar.

Í kúreka leik með vin un um.

Í sig ur liði KR í yngri flokk um. Við ar þriðji f.v. í fremri röð.



Versl un in Græn heilsa býð ur 
nú upp á nýja þjón ustu til við
bót ar við sölu á líf ræn um nær
ing ar efn um, heilsu og hjúkr
un ar vör um og húð krema án 
auka efna. Fyr ir stuttu tók til 
starfa hjá fyr ir tæk inu hjúkr
un ar fræð ing ur með meistara
gráðu í lýð heilsu vís ind um, 
Helga Mar grét Cl ar ke.

,,Ég sé um hjúkr un ar vöru
svið ið, sára um búð ir, heilus fars
mæl ing ar og ráð gjöf. Jafn framt 
störf um hjá Grænni heilsu er ég 
í dokt ors námi hjá Hjarta vernd. 
Hjá Grænni heilsu býð ég upp á 
kostn að ar laus ar heilsu fars mæl
ing ar eins og blóð þrýst ings, súr
efn is mett un ar og blóð syk ur mæl
ing ar ásamt heilsu ráð gjöf,” seg ir 
Helga Mar grét Cl ar ke. 

,,Jón Ár sæll sjón varps þátta
mað ur inn góð kunni kom á ný byrj
uðu ári í heilsu mæl ing ar árla dags 
og hef ur í fram haldi ákveð ið að 
hefja heilsu á tak með Grænni heil
su á nýju ári. Jóni Ár sæli fannst 
gott til þess að vita að heilsu fars
mæl ing arn ar eru skráð ar nið ur 
fyr ir alla þá sem það vilja og þan
nig hægt að fylgj ast með þró un
inni og ár angri. Hug mynd in með 
al menn um heilsu fars mæl ing un
um er að geta gef ið ein stak ling
um kost á að fylgj ast með eig in 
heilsu sjálft og mögu leika á að 
grípa í taumana áður en ástand
ið er orð ið al var legt. Heilsu fars
mæl ing arn ar gagn ast öll um, 
ung um sem öldn um. Með reglu
bund um mæl ing um er hægt að 
fylgj ast með þró un inni og ef svo 
ber und ir og get ur ör lít il lífstíls
breyt ing, eins og bætt nær ing ar á
stand og auk in hreyf ing snú ið við 
óhag stæðru þró un.” Ef mæl ing ar 
sýna hins veg ar þörf er á lækn is
að stoð þá bend ir Helga Mar grét 
fólki á að sækja sér lækn is að stoð
ar. Hægt er að panta tíma með 
því að hringja, koma við í Grænni 
heilsu eða í gegn um tölvu póst 
(hju kr un@celsus.is).

Helga Mar grét hef ur góða 
reynslu af að vinna með Sor
bact sára um búð ir, sem einnig 
eru seld ar hjá Grænni heilsu og 
kem ur sú þekk ing og reynsla að 
góð um not um.

- Er tals vert um það að fólk þurfi 
að leita til ykk ar með sáraum hirðu 
og sára um búð ir?

,,Já, það kem ur að fólk leiti til 
okk ar varð andi sáraum hirðu og 
að stoð þar af lút andi og þá er 
gott að geta veitt þessa þjón ustu. 
Um búð ir þess ar eru not að ar á öll
um stærstu og jafn framt minni 
sjúkra hús um ná granna landa og 
eru einnig að ryðja sér til rúms 
hér heima.

Ég hef stund að skauta í þrótt ina 
á Ak ur eyri um all mörg ár einnig 
þjálf að þar og tel mig því hafa 
um tals verða reynslu í ráð gjöf 

fyr ir íþrótta fólk. Til versl un ar inn
ar leit ar mik ið af íþrótta fólki, jafn
vel at vinnu í þrótta menn, sem og 
náms fólk og fólk á öll um aldri, en 
þetta fólk á það sam merkt að vilja 
vera ör uggt um að það sé að fá 
hrein líf ræn nær inga efni af bestu 

gerð. Ég held því að það sé ljóst 
að það er mik ill feng ur fyr ir íbúa 
Mið og Vest ur bæj ar að fá þessa 
frá bæru við bót við þjón ustu sem 
Græn heilsa er nú að bjóða upp 
á,” seg ir Helga Mar grét Cl ar ke 
hjúkr un ar fræð ing ur.
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Heilsu fars mæl ing ar fólki
að kostn að ar lausu

Græn heilsa á Ægi síðu með nýja þjón ustu: Jón Ár sæll Þórð ar son í góð um
hönd um Helgu Mar grét ar Cl ar ke
hjúk urn ar fræð ings.
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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

Jógadýnur og fylgihlutir af 
 bestu gæðum - NÝ SENDING!

Fljótum og njótum 
á nýju ári!

Kíktu á nærandi matseðil  
Systrasamlagsins

Nærandi náttúruilmir 
og ilmvötn

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

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

20% AFSLÁTTUR  
af Viridian vítamínum 
til 6. febrúar!
Viridian vítamín-  
og bætiefnalínan  
er án allra auka-  
og fylliefna.

100% „vegan“!

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

Löðurbýðurnúuppánýjungíbílaþvottienum
er að ræða undraefnið Rain-X sem er úðað yfir
bílanaaðþvotti loknum til aðþeirhrindióhrein-
indunumfrásér.LöðurereinafyrirtækiðáÍslandi
sembýðuruppáRain-Xáallanbílinn.

,,LöðurbýðuruppáRain-Xáallanbílinnáöllum
sexþvottastöðvumfyrirtækisinsáhöfuðborgarsvæð-
inu.Þettaefniervelþekktumallanheimogbýður
uppfullkomnayfirborðsvörnábílinn.ÞaðgefurLöðri
sérstöðuað fyrirtækiðeraðyfirborðshyljaallanbíl-
innmeðRain-Xenekkibaraframrúðunaeinsoghef-
urtíðkastvíða.Rain-Xverndarbílinn,eykurútsýniog
öryggiíumferðinni,“segirPállMagnússonhjáLöðri.

MikilánægjaviðskiptavinameðRain-X
VörurnarfráRain-Xþekkjamargirbílaunnenduren

þærhafaþanneiginleikaaðhrindafrásérvökvaog
óhreindum.Algengasteraðnotaefniðárúðurogvar
einkaleyfifengiðfyrirefninuárið1972.Árið2005var
fariðaðnotaRain-XáþvottastöðvumíBandaríkjun-
umogefninusemfyrrsegirúðaðyfirallanbílinn.Efn-
iðhefurásíðustuárumfengiðmörgverðlaunþará
meðalverðlauninMostInnovativeNewProductáCar
CareWorldExpo2006.Þósvoaðefniðhafiveriðnot-
aðáótalbílaþvottastöðvumíBandaríkjunumerþað
fyrstnúnasemþaðerreynthérálandiábílaþvotta-
stöðvumLöðurs.

Rain-Xerdýrt efni enþrátt fyrir aukinnkostnað
greiðirviðskiptavinurinnennsamaverðogáðurþví
Löðurbætti efninu einfaldlega inn í línuna hjá sér.
,,ÞaðhefurveriðmikilánægjameðRain-Xhjá fjölda
viðskiptavinaokkarogvið finnumsannarlega fyrir
þvíaðþettaefnieraðskorahátt.“

Stöðvarryðmundun
,,Þaðþekkjaallir ryðáeldribílum,þásérstaklega

í kringum brettakanta og frammrúður. Með því að
þvo bílinn reglulega stöðvar þú þann hæga efna-
bruna sem á sér stað vegna rúðuvökva og seltu á
götumúti. Skolaðubílinnogverðuhannmeðbóni.

Rain-Xstöðvar ryðmynduná jafnvel illa förnumbíl-
um.Þaðkemurvissulegaekkiístaðinnfyrirlakkhúð
enheldurþví í skefjumogeykur endinguá lakki í
raunút íhiðóendanlegaefþaðernotaðreglulega,“
segirhann.

Hreinnbíllsparareldsneyti
,,Þaðerauðvitaðalltafgamanaðakaumáhreinum

ogglasandibíl.Enhreinnbíll sparar líkaeldsneyti.
Bíllinnsmýgurbetur ígegnumloftiðefhannerhre-
inn og gljáandi. Skítugur bíll getur eytt allt að 7%
meiraeldsneyti.Smáatriðinskiptamáli. Fuglaskítur
ábifreiðgetur raunverulegaaukiðeyðsluumbrota-
brot,“segirPállogbætirviðaðþessarupplýsingar
komiframhjáBílgreinasambandinu,Umhverfisstofn-
unogOrkusetri.Löðurrekursexþvottstöðvaráhöf-
uðborgarsvæðinuogþareruallsstaðarsnertilausar
þvottastöðvar en auk þess er hin vinsæla svamp-
þvottastöð á Fiskislóð 29 þar sem einnig er boðið
uppádekkjasvertu íviðbótviðalltannað.Löðurer
meðopiðalladagavikunnar,líkaásunnudögum.

LöðurbýðurRain-Xáallanbílinn

Páll Magn ús son hjá Löðri.

Nýjungíbílaþvotti



KRerí5.sætimeð11stigí1.
deildkarlaíhandbolta,enliðið
hófkeppni íhausteftirmargra
árafjarverufráþátttökuímeist-
araflokkikarla.

Fullástæðaertilaðhvetjafólk
til aðmæta íFrostaskjóliðþegar
liðið á heimaleik, en næsti leik-
urer samtútileikurgegnStjörn-
unni föstudaginn 31. janúar nk.
Síðan takaKR-ingarámótiÞrótti
í KR-heimilinu laugardaginn
8.febrúarnk.
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KR-SÍÐAN

GETRAUNANÚMER 

KR ER 107

Lið KR í Dominosdeild karla
tapaði fyrir Grindavík 98-105
þegar liðin mættust í KR-heim-
ilinu fyrir skömmu. Þetta var
fyrstatapKRídeildinniívetur.
Eittvað slén var yfir KR-liðinu
semekkerterhægtaðveitasér
í deildarkeppninni, sama hver
andstæðingurinner.

Stigaæstur KR-inga var Pavel
Ermolinskij með 24 stig, Martin
Hermannssonskoraði21 stigog
átti 7 stoðsendingar, Helgi Már
Magnússonskoraði16stig, tók8
fráköstogátti6stoðsendingaren
aðrirskoruðuminna.Stigahæstur
Grindvíkinga var Earnest Lewis
ClinchJr.semskoraðiheil34stig,
tók6 fráköstogáttu7stoðsend-
ingar og ætlaði sér ekkert ann-
að en sigur í leiknum. KR-ingar
unnu síðan ÍR-inga naumlega í
Seljaskóla85-83ogmætaSnæfelli
í kvöld, 23, janúar, í KR-heimil-
inu.SíðanerleikiðviðStjörnunaí
Garðabæ30.janúarogheimavið

Ísfirðinga7.febrúar.KR-ingareru
íefstasætinuásamtKeflavíkmeð
24stig.

Stelpurnaráframí
bikarkeppninni

LiðKR íDominosdeildkvenna
er í 5. sæti deildarinnar með 14
stig en þar hefur Snæfell tekið
forystu. Fyrr í mánuðinum léku
KR-ingar við Valskonur og töp-
uðu54–63,enunnusíðanHam-
ar í Hveragerði 71-96en töpuðu
fyrirNjarðvík62-72ogeinniggegn
Haukum, 52-86. Næsti leikur er
heimaleikurgegnKeflavík29.jan-
úar,ogsíðan tveirútileikir,gegn
Grindavík5. febrúaroggegnVal
8.febrúar.

Stelpunum hefur gengið vel í
bikarkeppninni, unnu fyrst Þór
Akureyri99-39ogsíðanGrindavík
73-61. Strákarnir féllu úr keppn-
innimeðtapigegnNjarðvík.

KRíefstasætimeð
24stigásamtKeflavík

KR-ing ar í Dom in os deild kvenna í leik fyr ir skömmu gegn Val.

Fyrir skömmu var fimm
manna úrvalslið Domino´s
deildanna tilkynntogverðlaun
veitt fyrir besta þjálfarann og
dugnaðarforkinníbáðumdeild-
um. Besti dómari Domino’s
deilda karla og kvenna í fyrri
hlutanum var kosinn Sigmund-
urMárHerbertsson.

Enginn KR-ingur var valinn í
úrvalslið kvennadeildarinnar en
Lele Hardy Haukum var valin
bestileikmaðurinn.

Í úrvalslið Domino’s deild-
ar karla í fyrri hlutanum 2013-
2014 voru valdir tveir KR-ingar,
en liðið var annars þannig skip-
að: Martin Hermannsson · KR;
ElvarMárFriðriksson ·Njarðvík;
Pavel Ermolinskij · KR; Michael
Craion · Keflavík og Ragnar
Ágúst Nathanaelsson · Þór Þor-
lákshöfn. Dugnaðarforkur var
valinn Darri Hilmarsson · KR
og besti þjálfarinn Finnur Freyr
Stefánsson·KR,enbestileikmað-

ur Domino’s deildar karla Elvar
MárFriðriksson·Njarðvík.Hlutur

KR-ingavarþvímjögstór í fyrri
hlutamótsins.

KR-ingarí5.sæti

Frá leik gegn Stjörn unni 
fyrr í vet ur.

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

HluturKR-ingaíkarladeildinnistór
Dominosdeildirnaríkörfubolta:

Fjórirnýliðar lékumeðmeist-
araflokki kvenna í knattspyrnu
þegarliðiðmættiÞróttiíReykja-
víkurmótinu. Leikurinn fór 2-0
fyrirKRenþettavar fyrsti leik-
urKR ímótinuen liðið leikur í
B-riðli.

Sonja Björk Jóhannsdóttir og
Sigríður María Sigurðardóttir
skoruðu mörkin. Sonja kom KR
yfir rétt fyrir hlé. Sigríður skall-
aði boltann innfyrir vörnina og
Sonjavannkapphlaupiðviðvarn-
armennogsendiboltanníhægra
markhornið frá vítateigslínunni.
SonjalagðiuppmarkfyrirSigríði
íseinnihálfleik.Sonjavannkapp-
hlaupiðviðvarnarmannáhægri
kantinumogsendi inn ívítateig-
inn. Sigríður María renndi sér í
boltann ímiðjumvítateignumog
stýrðihonumínetið.

Í leiknumgegnÞrótti lékuBoj-
ana Besic, Guðný Þóra Guðna-
dóttir,GuðrúnJennýÁgústsdótt-
ir og Sara Lissy Chontosh sinn
fyrsta leik með KR. Guðný og
Guðrún hafa leikið með Tinda-
stóli en Guðný skoraði fjögur
mörkí73deildar-ogbikarleikjum
með Tindastóli en Guðrún skor-

aðifjögurmörkí50leikjum.Sara
lék með HK í yngri flokkunum
ogmeðmfl. Fram íþrjúár.Sara
skoraðisexmörkí42deildar-og
bikarleikjum með Fram. Bojana
lékmeðÞór/KAí fimmárogsíð-
anVölsungi í fyrra.Húnskoraði
10mörkfyrirÞór/KAí78leikjum
í keppnum á vegum KSÍ og sjö
leiki með Völsungi í 1. deildinni

í fyrra. Bojana hefur yfirumsjón
meðþjálfunyngri flokkakvenna
hjáKR.

KarlaliðKRhefurleikiðtvoleiki
á Reykjavíkurmótinu. Þeir unnu
fyrst ÍR2-0en töpuðusíðan fyrir
Fjölni 1-0. Fjölnir leikur í PEPSI-
deild karla ákomandi sumri, en
liðiðkomuppúr1.deildhaustið
2013ásamtVíkingiReykjavík.

KRvannÞróttíReykjavíkurmóti
kvennaíknattspyrnu

Darri Hilm ars son, Mart in Her manns son og Finn ur Freyr Stef áns son 
hlutu all ir við ur kenn ingu í upp gjöri fyrri hluta Dom ino´s deild ar inn ar.

Sara, Guð ný, Boj ana og Guð rún.

-fjórirnýliðarlékumeðKR

ÚrvalsliðkarlaogkvennaíDomino´sdeildunumíkörfubolta:

Fyrstadeildkarlaíhandbolta:



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Ásgrímur Guðnason
Viðskiptavinur Landsbankans

Allt sem þú vilt 
vita um viðbótar-
lífeyrissparnað 

Fimmtudaginn 30. janúar heldur Landsbankinn fjármálakvöld 
um viðbótarlífeyrissparnað og aðgerðir stjórnvalda, í Vestur-
bæjarútibúi Landsbankans við Hagatorg, kl. 17.30 - 18.30. 

Kaffi og léttar veitingar á staðnum, allir velkomnir. Skráning á landsbankinn.is eða í síma 410 4000.


