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

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Bifreiðaskoðun
Hólmaslóð 2

Sími 570 9000
www.frumherji.is

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080
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Konungur Ljónanna

í Hagaskóla

15% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

Hringbraut 119
Sími: 55 44444

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

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

Tryggvagötu 8 / 101 Reykjavík
Sími/Tel +354 5 11 11 18

Þemadagar voru íVesturbæj
arskóla í síðustu viku, og var
þemað,,Listirogsköpun.”

Nemendur völdu sér eitt við
fangsefni, en í boði var dans,
leiklistogtónlist,myndlist,hand

verkshornoghreyfing.Góðþátt
takavaríöllumhópunumogmik
il starfsgleði ríkjandi. Fariðvar í
heimsókn í Þjóðleikhúsið, Þjóð
minjasafniðogfleiristaðiogfarið
ígöngutúravíttogbreitt.Þaðer

afarmikilvægtaðskólastarfið sé
brotið upp reglubundiðán þess
aðþaðkominiðuráhefðbundnu
námiogaðnámskráséfylgt.

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

ListirogsköpuníVesturbæjarskóla

- bls. 13
Ratleikir í 

Þjóðminjasafninu

Hand verk er bæði þarft og gef andi. Þarna var unn ið kapp sam lega að sam eig in legu verki, skap andi list.
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- gildir fram á annan í páskum, eða á meðan birgðir endastlæri, hryggir og fillet með fiturönd

Fimmtudaginn 28. mars, skírdagur 10-20
Föstudaginn langa, LOKAÐ
Laugardaginn 30. mars 10-20
Páskadag, LOKAÐ
Annan í páskum, 1. apríl 12-20

Tilboð á páskalambinu! 
Opið um páskana:

Gleðilega páska!

      Jarðarber kr.298.-
askjan

læ

Jarðarbber kr .



Færsla potts vek ur 
hrifn ingu Hverf is ráðs 
Vest ur bæj ar

Á síð asta fund Hverf is ráðs Vest
ur bæj ar komu auk nefnd ar manna 
Sig rún Skafta dótt ir full trúi Þjón ustu
mið stöðv ar Vest ur bæj ar og El ísa bet 
Huld Þor bergs dótt ir full trúi Ung
menna ráðs Vest ur bæj ar auk Harð ar 
Heið ars Guð björns son ar sem rit aði 
fund ar gerð. Stein þór Ein ars son frá 
ÍTR kom og kynnti nýj ar hug mynd
ir um fram kvæmd ir við Sund laug 
Vest ur bæj ar, en fyr ir hug að ar eru 
breyt ing ar og þá helst sú að bæta á 
við stór um potti. Hann fór yfir þær 
til lög ur og at hug semd ir sem komu 
fram hjá sund laug ar gest um. Mið að 
við nú ver andi stöðu á að færa pott
inn í sam ræmi við at huga semd ir 
sund laug ar gesta og með því móti 
er einnig ver ið að koma til móts 
við flest ar ábend ing ar sem bár
ust. Al menn ánægja fund ar manna 
var með þess ar breyt ing ar. Fyr ir
hug að er að fram kvæmd ir hefj ist 
í ágúst 2013 mið að við nú ver andi 
stöðu. Betri Reykja vík – betri hverfi: 
Um ræð ur voru um þær til lög ur sem 
hafa borist inn á vef inn www.betri
reykja vik.is vegna Betri Reykja vík 
– betra hverfi. Fund ar menn voru 
beðn ir um að skoða það sem þar 
hef ur kom ið fram og all ir hvatt ir til 
að taka þátt og hvetja jafn framt aðra 
til að taka þátt í kosn ingu sem fer 
fram í mars um þau verk efni sem 
verða val in. Kos ið verð ur um allt að 
30 verk efni.

Ör yggi veg far enda 
á Ægi síðu

Á fundi skipu lags ráðs Reykja vík
ur borg ar var lagt fram bréf íbúa þar 
sem ósk að er eft ir að brugð ist verði 
við með af ger andi hætti að tryggja 
ör yggi óvar inna veg far enda á Æg is
síðu, lækka hraða og koma i veg fyr
ir aukn ingu bíla um ferð ar um göt una 
áður en fram kvæmd ir við Hofs valla
götu hefj ast. Er indi íbú anna var vís
að til með ferð ar um hverf isog skipu
lags sviðs, sam göngu skrif stofu.

Reynd ar teikn ing vegna 
Reyni mels 50

Á fundi bygg inga full trúa Reykja
vík ur borg ar var fyr ir skömmu lagt 
fram er indi Inga Þórs Vöggs son
ar þar sem sótt er um sam þykkt á 
reynd ar teikn ingu, þar sem gerð er 
grein fyr ir áður gerðri íbúð í kjall ara 
fjöl býl is húss á lóð nr. 50 við Reyni
mel.Er indi fylgdi sam eign ar samn
ing ur dags. 27. nóv em ber 1975 og 
þing lýst breyt ing á skipta yf ir lýs ingu 
dags. 25. mars 1993, íbúð ar skoð un 
bygg ing ar full trúa dags. 28. sept em
ber og 3. októ ber 2012. Af greiðslu 
var frestað og vís að til at huga semda 
á um sókn ar blaði.

Eng in vatns renni braut
Á fundi íþrótta og tóm stunda

ráðs Reykja vík ur lögðu full trú ar 
Sjálf stæð is flokks ins fram bók un þar 
sem seg ir: ,,Full trú ar Sjálf stæð is
flokks ins lýsa yfir ánægju sinni með 
til lögu um barna pott við Vest ur bæj
ar laug. Hins veg ar er lýst yfir von
brigð um með að í upp drátt um skuli 
ekki gert ráð fyr ir þeim mögu leika 
að vatns renni braut verði kom ið 
fyr ir á svæð inu. Hægð ar leik ur væri 
að koma slíkri braut fyr ir á svæð
inu án þess að svip móti og sjarma 
gömlu laug ar inn ar væri rask að. Þá 
er harm að að í vinnu við fram tíð ar
skipu lag Vest ur bæj ar laug ar virð ist 
lít ið sem ekk ert sam ráð ver ið haft 
við gras rót ar sam tök í Vest ur bæn
um eins og við sjálf stæð is menn 
höfð um þó ósk að eft ir, s.s. Knatt

spyrnu fé lag Reykja vík ur, Íbúa sam
tök Vest ur bæj ar, Prýði fé lag ið Skjöld 
og Mímivin áttu fé lag Vest ur bæj ar. 
En full trú ar meiri hluta Sam fylk ing
ar og Besta flokks ins felldu til lögu 
sjálf stæð is manna um að sam ráð 
yrði haft við þessa að ila um fram
tíð ar þró un laug ar inn ar á fundi ÍTR 
13. jan ú ar 2012.! Í bók un full trúa 
Besta flokks ins og Sam fylk ing ar
inn ar seg ir: ,,Full trú ar Sam fylk ing
ar inn ar og Besta flokks ins telja að 
stað ið hafi ver ið með stakri prýði að 
kynn ing ar ferli við nýj an heit an pott 
í Vest ur bæj ar laug. Eng in for dæmi 
eru fyr ir við líka kynn ing ar ferli við 
breyt ing ar á sund laug um borg ar
inn ar. Um ræða um mál ið hef ur far ið 
fram við nokk ur til felli í Hverf is ráði 
Vest ur bæj ar. Í al mennri kynn ingu í 
and dyri laug ar inn ar komu fram 126 
ábend ing ar frá íbú um hverf is ins og 
not end um laug ar inn ar.“

Stækk un sam þykkt á 
Skild inga tanga 1

Gunn ar I Haf steins son, Skild inga
nes 58, hef ur sótt um leyfi til bygg
inga full trúa að stækka til suð urs, 
breyta glugga setn ingu og innra 
skipu lagi í ný sam þykktu ein býl is
húsi við Skild inga tanga 1. Er ind ið 
var sam þykkt enda sam rým ist það 
ákvæð um laga nr. 160/2010. Frá
gang ur á lóða mörk um verði gerð ur 
í sam ráði við lóð ar hafa aðliggj andi 
lóða. Áskil in loka út tekt bygg ing ar
full trúa.

Deiliskipu lag 
Póst hús stræt is reit ar

Skipu lags ráð hef ur fjall að um 
fund ar gerð af greiðslu fund ar skipu
lags full trúa Reykja vík ur dags. 1. 
Mars sl. en það fjall ar um er indi Hót
el Borg ar og THG Arki tekta. Að lok
inni aug lýs ingu var r lagt fram að 
nýju er indi Borg ar inn ar okk ar dags. 
21. nóv em ber 2012 varð andi breyt
ingu á deiliskipu lagi Póst hús stræt
is reit ar vegna lóð ar inn ar nr. 11 við 
Póst hús stræti. Í breyt ing unni felst 
aukn ing á bygg ing ar magni, stækk
un bygg ing ar reits o.fl. , sam kvæmt 
upp drætti THG Arki tekta. Aug lýs ing 
stóð frá 17. des em ber 2012 til og 
með 1. febr ú ar 2013. Eft ir tald ir að il
ar sendu inn at huga semd ir: Knút 
Lütz, dags 18. jan ú ar 2013, Jón Örn 
Vals son, Ei rík ur Ósk ars son og Mar
grét Ragn ars dótt ir f.h. hús fé lags ins 
Póst hús stræti 13 og Árný Helga
dótt ir, Ágúst Jóns son og Ingj ald ur 
Hanni bals son f.h. hús fé lags ins Lækj
ar götu 4 dags. 30. jan ú ar 2013. Ein
nig var lögð fram um sögn skipu lags
full trúa dags. 5. mars 2013. Er ind ið 
var sam þykkt með þeim skil yrð um 
sem fram koma í um sögn skipu lags
full trúa dags. 5. mars sl. Er ind inu 
var síð an vís að til borg ar ráðs.

Gamla höfn in - 
Vest ur bugt, breyt ing á 
deiliskipu lagi

Lögð var fram að nýju á fundi 
skipu lags ráðs lýs ing vegna 
deiliskipu lags Vest ur bugt ar dags. 1. 
októ ber sl. Skipu lag Vest ur bugt ar 
af markast af Ána naust um í vestri 
og að Slippn um í austri. Einnig voru 
kynnt drög að deiliskipu lagi svæð is
ins af arki tekt un um Jak obi Lín dal og 
Krist jáni Ás geirs syni.

Bygg ing ar leyfi við 
Bauga nes 31A

Grét ar Sig finn ur Sig urð ar son, 
Tómasar haga 19, hef ur sótt um leyfi 
til að byggja ein býl is hús, hæð og ris 
úr for steypt um sam loku ein ing um á 

lóð nr. 31A við Bauga nes. Af greiðslu 
er ind is ins var frestað og því vís að til 
um sagn ar skipu lags full trúa.

KR og íþrótta hús 
Haga skóla

Á fundi íþrótta og tóm stunda
ráðs Reykja vík ur var að nýju lögð 
fram til laga full trúa Sjálf stæð is
flokks ins vegna íþrótta hús anna 
við Breið holts skóla og Haga skóla: 
,,Í byrj un jan ú ar 2012 var skip að
ur starfs hóp ur á veg um íþrótta og 
tóm stunda ráðs og skóla og frí
stunda ráðs til að meta hag kvæmni 
og fjár hags leg an ávinn ing þess að 
breyta rekstr ar fyr ir komu lagi stærri 
íþrótta húsa við grunn skóla. Kveð
ið var á um að nið ur stöð ur hóps
ins yrðu lagð ar fyr ir ráð in eigi síð ar 
en 1. mars 2012. Á fundi íþrótta og 
tóm stunda ráðs 24. ágúst sl. gerðu 
full trú ar Sjálf stæð is flokks ins at huga
semd ir við að starfs hóp ur inn hefði 
aldrei kom ið sam an og ósk uðu eft
ir að úr því yrði bætt sem fyrst. Á 
þeim fundi lögðu full trú ar Sjálf stæð
is flokks ins jafn framt til að hafn ar 
yrðu við ræð ur um að Íþrótta fé
lag Reykja vík ur tæki að sér rekst
ur íþrótta húss Breið holts skóla og 
Knatt spyrnu fé lag Reykja vík ur tæki 
að sér rekst ur íþrótta húss Haga
skóla. Þeim til lög um var vís að í 
um rædd an starfs hóp en hann hef ur 
hins veg ar ekki enn kom ið sam an. 
Slæ leg verk stjórn borg ar stjórn ar
meiri hluta Besta flokks ins og Sam
fylk ing ar í mál inu hef ur því orð ið til 
þess að ekki tókst að breyta rekstr
ar fyr ir komu lagi um ræddra íþrótta
húsa haust ið 2012, sem þó hefði 
ver ið æski legt, og hef ur þessi töf 
bitn að á íþrótta starfi áð ur nefndra 
fé laga í Breið holti og Vest ur bæn um. 
Þar sem starfs hóp ur inn hef ur ekki 
enn ver ið kall að ur sam an óska full
trú ar Sjálf stæð is flokks ins eft ir því 
að áð ur nefnd ar til lög ur verði lagð
ar fram til af greiðslu á næsta fundi 
íþrótta og tóm stunda ráðs með 
það að mark miði að haust ið 2013 
taki KR að sér rekst ur íþrótta húss 
Haga skóla og ÍR taki að sér rekst ur 
íþrótta húss Breið holts skóla.“ Sam
þykkt að vísa til lög unni til skoð un ar 
í sam ráðs hópi SFS og ÍTR.

Fær an leg ar stof ur á 
bíla stæði lóð ar inn ar 
Frosta skjól 2

Fram kvæmda og eigna svið 
Reykja vík ur borg ar hef ur sótt um 
leyfi til bygg inga full trúa til að flytja 
fær an leg ar stof ur; K39, K40, K41, 
T19 og T20 frá Borg ar skóla á bíla
stæði Íþrótta húss KR/Frí stunda
heim il ið Frost heima á lóð nr. 2 við 
Frosta skjól. Er ind ið var sam þykkt. 
Áskil in er loka út tekt bygg ing ar full
trúa og sam þykki heil brigð is eft ir lits.
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M ann rétt indi eru var in í stjórn ar skrá Ís lands, sem og í 
fjöl mörg um mann rétt inda sátt mál um og yf ir lýs ing um 
sem Ís lend ing ar eiga að ild að. Í mann rétt inda stefnu 

Reykja vík ur borg ar eru mann rétt inda á kvæði stjórn ar skrár
inn ar og al þjóð leg ir sátt mál ar lagð ir til grund vall ar. Mann
rétt inda stefn an er byggð á jafn ræð is regl unni og mið ar að því 
að all ar mann eskj ur fái not ið mann rétt inda án til lits til upp
runa, þjóð ern is, lit ar hátt ar, trú ar bragða, stjórn mála skoð ana, 
kyn ferð is, kyn hneigð ar, ald urs, efna hags, ætt ern is, fötl un ar, 
heilsu fars eða ann arr ar stöðu. Reykja vík ur borg hef ur jafn
ræði borg ar anna og mann rétt indi að leið ar ljósi í öllu starfi og 
hef ur ein sett sér að vera í far ar broddi í mann rétt inda mál um 
með sér stakri áherslu á jafna stöðu kvenna og karla. Með því 
að vinna eft ir sam ræmdri mann rétt inda stefnu er lögð áhersla 
á heild stæða sýn í þágu borg ar búa þar sem marg ir til heyra 
fleiri en ein um þeirra hópa sem hún nær til. Fram tíð ar sýn í 
stefnu korti Reykja vík ur borg ar er ,,Reykja vík er al þjóð leg borg 
þar sem lífs gæð um, ósk um og þörf um borg ar búa er skip að 
í önd vegi.” Borg ar yf ir völd hafa skuld bund ið sig til að vinna 
að mann rétt ind um á fjór um meg in svið um sem end ur spegla 
hvert um sig marg þætt hlut verk og skyld ur sveit ar fé lags: sem 
stjórn valds, sem at vinnu rek anda, sem veit anda þjón ustu og 
sem sam starfs að ila þeirra sem vilja beita sér í þágu mann rétt
inda. Mann rétt inda stefna er góð gild, en hver sér um að henni 
sé fylgt eft ir hjá borg inni? Er það bara talið sjálf sagt að henni 
sé fylgt og allt talið gott og bless að nema ein hver kæra ber
ist? Kannski, en borg ar starfs menn verða sjálf ir að vera með
vit að ir um fram kvæmd henn ar og láta vita ef þeir telja að á 
henni sé brot ið.

Í Vest ur bæn um eru mörg göm ul hús, mörg þeirra eru frið uð 
vegna ald urs þeirra. En í Vest ur bæn um er líka hús sem varð
veit ir sög una, þ.e. Þjóð minjsa safn ið á Mel un um sem fagn ar 
nú 150 ára af mæli. Vig dís Finn boga dótt ir, for mað ur af mælis
nefnd ar, seg ir af þessu til efni að eng in fram tíð sé til án for tíð
ar. Æsk an er fram tíð in og besta vega nesti henn ar til mann vits 
og skiln ings er að þekkja vel það sem á und an er geng ið, kjör 
og at hafn ir þess fólks sem áður lifði í land inu. Það er því við 
hæfi að 150 ára af mæl is há tíð Þjóð minja safns Ís lands sé helguð 
ís lenskri æsku. Marg ir skól ar utan af landi hafa það mark miði 
þeg ar kom ið er til Reykja vík ur að heim sækja Þjóð minja safn ið 
en þar er gnægð heim ilda um sam búð þjóð ar inn ar við land ið 
og um heim inn sem mik il vægt er að all ir hafi að gang að. Ein
hverj ir leik skól ar í Vest ur bæn um hafa heim sótt Þjóð minja safn
ið og ein hverj ir grunn skól anna, jafn vel all ir. Von andi er ekki 
svo að Þjóð minja safn ið sé of ná lægt skól un um í Vest ur bæn um, 
talið að alltaf sé hægt að skjót ast þang að en svo verð ur kanns
ki aldrei neitt úr efnd un um. Skól arn ir í Vest ur bæn um gæti t.d. 
haft það að mark miði á hverju ári að nem end ur í 7. bekk eða 
í öðr um bekkj um færi í heim sókn á safn ið og skrif uðu síð an 
stutta rit gerð um um lif un sína af þeirri heim sókn, hvað þótti 
þeim merki leg ast og hvað kom mest á óvart. Það er hægt að 
finna ótal mörg til efni.

     Geir A. Guð steins son

Mann rétt indi
og forn minj ar

Vesturbæingar

Fáum við enga
vatnsrennibraut í
Vesturbæjarlaug?

MARS 2013
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FRAMTÍÐARREIKNINGUR
GÓÐUR STAÐUR FYRIR
FERMINGARPENINGANA

Framtíðarreikningurinn ber alltaf hæstu vexti verðtryggðra sparireikninga og 
er laus við 18 ára aldur. Hann er skynsamlegur staður fyrir fermingarpeningana, 
svo þeir nýtist í framtíðinni til að láta draumana rætast. Ef 30.000 kr. eru 
lagðar inn á Framtíðarreikning bætum við 5.000 kr. við.* 
Hægt er að stofna Framtíðarreikning í næsta útibúi Arion banka.

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn
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Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

www.primeraair.com     S. 527-6100

KEFLAVÍK    ÓSLÓ frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    KÖBEN frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    BILLUND frá 17.480
Með sköttum, aðra leið

Þegar rölt er um Þing
holtin er engu líkara
en að hraði borgar
lífsins hafi látið á sér
standa.Ef til vill eiga

þröngar götur og þétt byggð
þátt í að skapa öðruvísi samfé
lag en þar sem breiðstræti og
auð svæði liggjaámillibyggða.
Fólk er á gangi. Kastar kveðj
umog tekurgjarnan tal saman.
Rétt einsogáþorpsgötunniúti
á landi.Umræðuefninerumarg
vísleg, veðrið, landsmálin. Eitt
hvaðsemtekurhugafólkshver
ju sinni.ÁhorninuáÓðinsgötu
og Freyjugötu er eitt þessara
mannlífseinkenna og leyndar
málþessaborgarhluta. Fiskbúð
inersamkomustaðuríhverfinu.
Flestirkomagangandienaðrirá
bílum.Bílastæðineru fáeinsog
þar byggð er þéttust. En menn
stoppa.Fá sérgóðgætihafsins í
matinnog spjallaumdaginnog
veginn.Hjóninífiskbúðinnihafa
líkakomið fyrir stól inni íbúð
inni til að heldri viðskiptavin
ir geti kastað mæðinni og rætt
málin. Sumirbúaeinir oghitta
þarnamannogannan.Gerasér
sitt tengslanet. Kannski mætti
hafastólanatvo.

„Það væri ör ugg lega not fyr ir 
þá báða,” seg ir Ein ar Stein dórs
son fisk sali ný kom inn af fisk mark
aðn um þeg ar lit ið var til þeirra 
hjóna, hans og Þóru Eg ils dótt ur 
í öðr um til gangi en að gera kaup 
úr kistu hafs ins. Þau eru búin að 
versla með fisk í 22 ár á Freyju göt
unni. Komu aust an fyr ir fjall eins 
og sagt er. Hann frá Stokks eyri, 
hún af Eyr ar bakka þar sem hún 
lærði versl un ar störf hjá Guð laugi 
Páls syni hin um eins og sanna og 
aldna kaup manni sem setti svip á 
Bakk ann í næst um öld. Þau fluttu 
til Reykja vík ur 1986 og Ein ar ók 
sendi ferða bíl fyrstu fimm árin. En 
ákvað þá að breyta til. Hann seg ir 
að til vilj un hafi ráð ið því að hann 
gerð ist fisk sali.

„Fisk búð in var bú inn að vera 
hér í fimm ár og fjór ir eig end ur á 
þeim tíma. Hún var til sölu og við 
ákváð um að kaupa og erum búin 
að vera hér þenn an tíma,” seg ir 
Ein ar. „Þetta er bú inn að vera góð
ur tími,” seg ir Þóra. „Við höf um 
kynnst fjölda af góðu fólki. Þeg
ar við byrj uð um var dótt ir okk ar 

lít il og þeg ar hún kom heim úr 
skól an um þá skreið hún stund
um und ir hill ur sem voru á veggn
um hér á bak við mig og sofn aði. 
Stund um spurðu ein hverj ir hvort 
þetta væri barn sem svæfi þarna. 
Svona var þetta heim il is legt.” Nú 
stund ar dóttir in nám í jarð fræði 
við Há skóla Ís lands en kem ur enn 
á Freyju göt una. Ekki þó til það að 
njóta hvíld ar und ir hill um held ur 
til að að stoða for eldra sína við 
versl un ar rekst ur inn. Hún stend
ur stund um vakt ina með föð ur 
sín um er líða tek ur á dag inn. 
Komu mann rak minni til þess er 
hann hafði keypt hlýraflak en ekki 
treyst sér til þess að taka roð ið af 
brá hún hnífn um og roð ið hvarf á 
ör skoti úr stundu. 

Ferskt upp úr   
sjón um vin sæl ast

En hvað borð ar fólk. Borð ar 
það ann an fisk eða öðru vísi með
höndl að an en fyr ir 25 árum. Ein ar 

seg ir fólk helst vilja fersk an fisk. 
„Flest ir sem koma hing að leggja 
áherslu á að fá fisk inn fersk an 
og beint úr sjón um þótt alltaf sé 
nokk uð spurt um mar iner að an 
fisk eða út bú inn í sósu. En það 
er minni hluti. Fólk vill mat reiða 
fisk inn eft ir eig in höfði. Allt frá því 
að salta hann og sjóða í vatni til 
þess að styðj ast við flókn ar upp
skrift ir.”

- En teg und irn ar, eru þær enn 
þess ar sömu?

„Já – þorsk ur inn og ýsan eru 
alltaf vin sæl og með ár un um hafa 
fleiri teg und ir bæst við. Stein bít
ur inn og hlýr inn sem er ná skyld
ur hon um. Blá langa og fleiri teg
und ir. Svo er næt ur salt aði fisk
ur inn alltaf vin sæll. Það er eins 
og fólk fái aldrei leið á hon um. 
Svona hæfi lega bragð mik ill og 
auð vit að holl ur. Núna er rauð
maga tím inn og þeir sem eru van
ir hon um koma. En það eru ekki 
all ir hrifn ir af rauð maga. Ég held 

það fari meira eft ir því hverju fólk 
hef ur van ist en mat ar smekk. Eins 
eru hrogn in og lifr in alltaf vin sæl 
enda herra manns mat ur að mín um 
dómi.”

Þing holt in minna á 
þorpslíf ið  

- Og mann líf ið blóm st ar ar áfram, 
eða hvað?

„Já  –  það kem ur  margt 
skemmti legt fólk hing að. Ekki síst 
héð an úr ná grenn inu. Tals vert 
er um lista og menn ing ar fólk og 
sam ræð urn ar geta orð ið fjörug
ar. Eins og all ir þekki alla. Þetta 
minn ir dá lít ið á gömlu kaup fé lags
stemmn ing una út um land. Fólk 
kem ur, hitt ist og spjall ar sam an. 
Menn eru ekki alltaf sam mála og 
oft er gert gam an að hlut um hvort 
sem það eru lands mál in eða eitt
hvað ann að sem brenn ur á fólki. 
Fólk er nán ara og ég held að 
eng inn þurfi að vera ein manna í 
svona byggð. Eldra fólk ið fær sér 

göngut úra, kem ur við hjá okk ur 
eða fer nið ur í Bern höfts bak arí og 
fær sér brauð og kaffi og les blöð
in hjá Sigga bak ara. Ný bú arn ir 
setja líka nokkurn svip á um hverf
ið,“ seg ir Þóra.

- En borða ný bú arn ir fisk?
,,Já – þeir eru farn ir að koma 

til okk ar og flest ir vilja læra að 
borða fisk hafi þeir ekki þekkt fisk
met áður. Pól verjarn ir koma mik
ið og einnig fólk ætt að frá Asíu. 
Það kann oft bet ur að með höndla 
fisk en þeir sem koma frá lönd
um Aust ur Evr ópu sem ekki eiga  
að gang að sjó. Asíu fólk ið er til 
dæm is mjög hrif ið af karfa. Hann 
fell ur greini lega að þeim mat
reiðslu að ferð um sem það er vant 
og það not ar,” seg ir Þóra.

Það líð ur að há degi og fyrstu 
kúnn ana ber að. Ef til vill sjóða 
ein herj ir sér enn ýsu í há deg inu 
eða eiga bara leið um Freyju götu
horn ið og versla fyr ir kvöld ið. 
Kona horf ir í borð ið og spyr svo 
hvað þetta sé. Það er hlýri, seg ir 
fisk sal inn. Er hann góð ur, seg ir 
kon an. Mér finnst það, seg ir fisk
sal inn, hann er dá lít ið í ætt við 
stein bít. Hann er fljót ur að roð
fletta fyr ir kon una og þessi fyrsti 
við skipta vin ur hef ur ákveð ið að 
borða hlýr ann í há deg inu eða síð
ar um dag inn. Það leyn ist ým is
legt skemmti legt og for vitni legt á 
bak við leynd ar mál ið á Freyju götu. 

Fisk búð in – leynd ar mál á Freyju götu

EinarSteindórssonogÞóraEgilsdóttiríFiskbúðinniáFreyjugötu.

Þorskurinnogýsan
erualltafvinsælogmeð

árunumhafafleiri
tegundirbæstvið.

Steinbíturinnoghlýrinn
semernáskyldur

honum.Blálangaog
fleiritegundir.Svoer

nætursaltaðifiskurinn
alltafvinsæll.Þaðer
einsogfólkfáialdrei
leiðáhonum.Svona
hæfilegabragðmikill

ogauðvitaðhollur.
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Kópavogstún 2-4
Nokkrar íbúðir eftir!

Samtök aldraðra - Byggingarfyrirtækið Dverghamrar

Nú eru framkvæmdir komnar á lokastig við þetta velbyggða hús á frábærum stað,
við næsta nágrenni Sunnuhlíðar í suður hlíðum Kópavogs.

Samtök aldraðra í Reykjavík og byggingarfélagið Dverghamrar vinna að þessu 28 íbúða lyftuhúsi 
í sameiningu. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu og íbúðirnar eru afhentar fullbúnar 

með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél.

Þær íbúðir sem eru lausar eru 2ja, 3ja herbergja íbúðir og þakíbúð.

Um er að ræða afar metnaðarfulla nýbyggingu á besta stað.

Afhending eignanna er áætluð 15. ágúst 2013.

Verð frá 28,0 - 75,0 millj.

Nánari upplýsingar; 
Hjá Fasteignasölunni Mikluborg, Síðumúla 13, Reykjavík, sími 569-7000 og 

Samtökum aldraðra, sími 552-6410, Síðumúla 29, Reykjavík,
heimasíða samtakanna www.aldradir.is

Glæsilegt útsýni af annarri hæð.
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www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

FJÓRIR NÝIR DELUXE RÉTTIR Á MATSEÐLI
– ÞÚ VERÐUR AÐ SMAKKA

SPENNANDI NÝJUNG Til í takmörkuðu magni.

Tapas
Deluxe

Wagyu/Kobe nautakjöt
Wagyu/Kobe nautafillet með grilluðum portobello-
sveppum og sultuðum rauðlauk

Ferskur sverðfiskur
Nýveiddur grillaður sverðfiskur með romescosósu, 
capers, Kalamataólífum og pönnusteiktu smælki

Black Label Tapas smáborgari
Hægmeyrnuð ribeye- og rumpsteik með
beikonsultu og foie gras á briochebrauði

Margrét Stella Kaldalóns úr
félagsmiðstöðinni Frosta sigr
aði Söngkeppni Samfés sem
fór fram í Laugardalshöll þann
2. mars sl. Margrét Stella söng
lagið ,,Ást í leynum” en lagið
heitirupprunalega ,,Uncover” í
flutningiZaraLarson.

Í öðru sæti lenti Guð rún Ólafs
dótt ir úr Bú stöð um með lag ið 
Vetr ar næt ur sem er frum samið. 
Fé lags mið stöðv arn ar Þrótt heim
ar, Órí ion og 105 skiptu með sér 
þriðja til fimmta sæti. Hrafn hild
ur Magnea Ing ólfs dótt ir úr Þrótt
heim um söng lag ið Stay, Hrafn
hild ur Krist ín Jó hann es dótt ir úr 
Órí on söng lag ið Um vaf in englum 
og Lauf ey Lin úr fé lags mið stöð
inni 105 söng lag ið Titani um. 
Fimm manna dóm nefnd, skip uð 
lands þekkt um tón list ar mönn um, 
þeim Ragn heiði Grön dal, Berg
lindi Björk Jón as dótt ur, Pétri Erni 
Guð munds syni, Stef an íu Svav ars
dótt ur og Gísla Magna syni, ttöldu 
hana standa sig best en kepp
end ur úr 30 fé lags mið stöðv um 
víðs veg ar af land inu tóku þátt í 
keppn inni.

Sigurvegariísöngvakeppni
SamféskomúrVesturbænum

MargrétStellaKaldalónsafarglöðmeðsigurlaunin.

- Mar grét Stella söng lag ið Ást í leyn um

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

Tískusýning verður í félags
miðstöð eldri borgara að
Vesturgötu 7 12. apríl nk. kl.
14:00. Sýndur verður sumar
dömufatnaður í stærðum 1024
,og ýmsir fylgihlutir. Einnig
verða sýndar herrapeysur og
vesti ágóðuverði semMargrét
Sæberg kynnir. Auk þess verð
ur sungiðv/flygilinnogdansað
íkaffitímanumenboðiðverður
uppáveislukaffi.

Þann 23. apr íl kl: 12:30 verð
ur far ið í heim sókn á Bessa staði 
og skoð un ar ferð um út hverfi 
Reykja vík ur og ná grenn is. Sam
eig in leg hand verks sýn ing Vita
torgs (Lind ar götu 59) og Vest ur
götu  verð ur hald in á Vest ur götu 
7 dag ana 24., 26. og 27 maí nk. kl. 
1316:30. Boð ið er upp á skemmti
at riði, veislu kaffi og hand verks
sölu alla sýn ing ar dag ana.

Tískusýning,handverkssýning
ogskoðunarferðáVesturgötu7

ÞaðeroftfjöráVesturgötu7.



Nemendur Hagaskóla voru í marsmánuði að
sýnasöngleikinnKonungljónanna.Ísöngleiknum
erferðasttilAfríkuogfylgstmeðlitlaljónastrákn
umSimbaalastuppogreynaaðfetaífótsporföð
ursíns.

Sig ríð ur Birna Vals dótt ir, leik list ar kenn ari í Haga
skóla, hef ur sett upp sjö stór ar sýn ing ar á síð ast
liðn um níu árum og þetta er án efa sú viða mesta en 
yfir hund rað nem end ur taka þátt í sýn ing unni. Um 
sjö tíu nem end ur sjá um leik, söng og hljóð færa leik 

og yfir þrjá tíu koma að sýn ing unni bak við tjöld in, 
en bún ing ar og leik mynd söng leiks ins hafa nú þeg ar 
vak ið verð skuld aða at hygli. Hljóm sveit ar og kór
stjóri sýn ing ar inn ar er Björn Thoraren sen, en mörg 
kór lag anna eru sung in á afríska tungu mál inu Zulu, 
sem ljær sýn ing unni skemmti leg an blæ.
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Konungurljónannasýndurfyrir
fulluhúsiáöllumsýningum

Búningarnir og leikmynd eru gerðir í skólanum
undir yfirstjórn Gunnhildar Ólafsdóttur, og eiga
sinnþáttíþessumvelheppnaðrisýningu.

Á dögunum fékk félagsmið
stöðinVesturreitiraðAflagranda
40 viðurkenningu fyrir fyrsta
skrefið af fjórum í verkefninu
„Grænu skrefin“ sem stofnanir
innanborgarinnareruaðvinna
að. Að sjálfsögðu stefna starfs
menn Vesturreita á að klára
skrefinfjögur.

Stefnt er að því að vera með 
hjóla dag líkt og var fyr ir tæpu ári 
síð an, en stefnt er á að halda hann 
í maí. Við vilj um biðja fólk að fylgj
ast vel með í næsta Vest ur bæj ar
blaði en þá birt ast nán ari upp lýs
ing ar um hjóla dag inn. Fólk get ur 
far ið að taka til í geymsl um sín um 
því stefnt er á að vera með mark
að líkt og í fyrra sem og hjóla við
gerð ir og hjóla skipti svo eitt hvað 
sé nefnt.

Vesturbæjarbiskupinn
Stefnt er á að vera með skák mót 

hér í Vest ur bæn um fyr ir börn á 
grunn skóla aldri þ.e. frá 1. – 10. 
bekk í maí, sem kall að hef ur ver ið 
Vest ur bæj ar bisk upinn, en upp
lýs ing ar um það birt ast einnig í 
næsta blaði. Þjón ustu mið stöð 
Vest ur bæj ar ásamt Hverf is ráði 

Vest ur bæj ar óska öll um þeim að il
um sem komu að sýn ingu á Kon
ungi ljón anna í Haga skóla inni lega 
til ham ingju með frá bært leik list
ar verk. Söng leik ur þessi var öll um 
til mik ils sóma og sýn ir vel hversu 
mik ið af flott um ung menn um við 
Vest ur bæ ing ar eig um, en á ann
að hund rað nem end ur taka þátt í 
þess um söng leik sem er leik stýrt 
af Sig ríði Birnu Vals dótt ur leik list
ar kenn ara í Haga skóla.

Fjölbreyttstarfsemi
ogtækifæri

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

SALON REYKJAVÍK

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

 

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

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

   *(SUM EFNI)

NokkrirkátirstarfsmennVesturreitameðviðurkenninguna.

Nem end ur Haga skóla unnu leik list ar sig ur:

www.borgarblod.is



Um 600 hug mynd ir um Betri 
hverfi bár ust Reykja vík ur
borg en Reykja vík ur borg hef
ur ákveð ið að fresta raf ræn um 
íbúa kosn ing um um Betri hverfi 
sem halda átti dag ana 14. – 19. 
mars nk. fram yfir páska. Kosn
ing arn ar verða í stað inn haldn ar 
dag ana 4. – 11. apr íl. 

Í kosn ing un um velja íbú ar ýmis 
fram kvæmda verk efni í hverf um 
Reykja vík ur sem hug mynd ir hafa 
kom ið að í gegn um vef svæð
ið Betri hverfi á sam ráðsvefn um 
Betri Reykja vík. Að sögn Hilm
ars Magn ús son ar verk efn is stjóra 
Betri Reykja vík ur er ástæð an fyr
ir frest un inni sú að gríð ar leg ur 
fjöldi hug mynda barst frá íbú um 
inn á vef svæð ið Betri hverfi. Fag
teymi á veg um borg ar inn ar fer 
yfir all ar hug mynd irn ar ásamt 
íbúa nefnd um sem voru vald ar á 
íbúa fund um borg ar stjóra í jan ú

ar. Þá hafa hverf is ráð in í borg inni 
að komu að upp still ingu  á hug
mynd um sem stillt verð ur upp í 
kosn ing un um.

Stillt verð ur upp allt að 30 
hug mynd um í hverju hverfi en 
fyrst þarf að kostn að ar meta all
ar hug mynd irn ar og meta hvort 
það er á færi borg ar inn ar að fram
kvæma þær. Til þess að vera tæk
ar í kosn ingu verða hug mynd ir að 
vera til tölu lega auð fram kvæm an
leg ar og ekki krefjast mik ils sam
ráðs við aðra að ila. Þær þurfa að 
vera inn an fjár heim ild ar hverf
is ins, falla að skipu lagi og vera í 
verka hring borg ar inn ar, svo eitt
hvað sé nefnt.
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Frí stunda mið stöð in Frosta
skjól fékk út hlut að tæp lega 
þrem ur millj ón um króna úr Þró
un ar sjóði skóla og frí stunda
svið. Vest ur bæj ar blað ið heyrði í 
Guð rúnu Kaldal for stöðu manni 
til að fá nán ari upp lýs ing ar um 
verk efn in sem hlutu styrk. 

Guð rún er mjög ánægð með 
að þeirra verk efni hafi hlot ið 
braut ar gengi hjá ráð inu.  Verk
efn ið ,,lýð ræði í leik og starfi” 
hlaut eina millj ón króna styrk, 
eða hæsta styrk af þeim verk efn
um sem þau sótt um um.  Um er 
að ræða sam starfs verk efni milli 
Frosta skjóls og Vest ur bæja skóla. 
Verk efn ið er í takt við áhersl ur 
skóla og frí stund ráðs um að auka 
á flæði milli skóla og frí stunda og 
vinna á lýð ræðs leg an hátt með 
börn um í 5.  7. bekk en Frosta
skjól er einmitt þekk ing ar mið stöð 
í lýð ræð is og mann rétt inda vinnu 
með börn um og ung ling um.

Önn ur verk efni sem hlutu 
styrk í Frosta skjóli eru ,,fé lags
mið stöð á hjól um” sem hlaut 

900 þús und krón ur og geng ur út 
á það að færa fé lags mið stöð ina út 
til barna og ung linga í sum ar. Ein
nig fékk tölvu klúbb ur inn Hax 500 
þús und krón ur, frí stunda ráð gjöf 
í Fé lags mið stöð inni Frosta fékk 

50 þús und krón ur og bóka klúbb
ur inn í Frosta fékk 250 þús und 
krón ur. Vel gert hjá starfs mönn
um Frosta skjóls!

Frostaskjólfærtæplega
3milljónirúrÞróunarsjóði
skóla-ogfrístundaráðs

Um600hug-
myndirbárust

Betra hverfi:

 heilsunnar vegna
Heilkorn Heilkorn er í kornvörum og getur það verið annað hvort sem heilt korn eða malað. 

Það er mikilvægt að allir hlutar kornsins fylgja með. 

Dæmi um heilkornavörur eru heilhveiti, rúgur, bygg, hafrar.

Heilkorn er mjög holl fæða. Í þeim er fjöldi næringarefna sem eru líkamanum mikilvæg. 

Einnig er trefjarík heilkorn mikilvæg til að halda meltingu í góðu jafnvægi.

Þeir sem neyta trefjaríkrar hollra fæðu eins og heilkorns,

eiga síður á hættu að fá langvinna

sjúkdóma á borð við hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki af

gerð 2 (fullorðinssykursýki) og sumar tegundir krabbameina.

Kornax hveitimylla | Brúarvogi 1 - 4- 104 Reykjavík  
Sími: 540 8700 | kornax@kornax.is | www.kornax.is

AUGL†SINGASÍMI
511 1188

www.borgarblod.is
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Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

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

Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna 
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja 
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is

m
ag

gi
@

12
og

3.
is

 2
1.

82
9

Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

Fyrir 7 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu 
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema 
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga 
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan 
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings. 
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

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. Sigurður Árni Þórðarson prédikar 

og þjónar fyrir altari.

Föstudagurinn langi
Guðsþjónusta kl. 11.00. Píslarsagan lesin. 

Hallveig Rúnarsdóttir syngur einsöng. Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Prestur sr. Sigurður Árni Þórðarson.

 
Páskadagur

Hátíðarmessa kl. 8.00. Hátíðartón. Kór Neskirkju syngur. 
Organisti Steingrímur Þórhallsson. Sr. Sigurður Árni Þórðarson 

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. 
Stundin er í umsjón Sigurvins Jónssonar æskulýðsprests. 

Páskaeggjaleit að lokinni guðsþjónustu.
 

Annar í páskum
Fermingarmessa kl. 11. Félagar úr kór Neskirkju syngja. 

Organisti Steingrímur Þórhallsson. 
Prestar sr. Örn Bárður Jónsson og sr. Sigurður Árni Þórðarson.

Helgihald í Neskirkju
um páskana

Fjórt án börn í 7. bekk frá Granda skóla, Há teigs
skóla, Hlíða skóla, Mela skóla, Aust ur bæj ar skóla, 
Vest ur bæj ar skóla og  Landa kots skóla kepptu til 
úr slita í Stóru upp lestr ar keppni sl. fimmtu dag, en 
loka há tíð fyr ir Vest ur bæ, Mið borg og Hlíð ar fór þá 
fram í Ráð hús inu. 

Að keppn inni standa Heim ili og skóli, Ís lensk mál
nefnd, há skóli Ís lands, Kenn ara sam band Ís lands, Rit
höf unda sam band Ís lands, Sam tök móð ur máls kenn
ara og Sam tök for stöðu manna al menn ings bóka safna.

Börn in sem kepptu í Ráð hús inu eru öll sig ur veg ar
ar þar sem þau unnu keppn ina í sín um skól um, en í 
Ráð hús inu bar Ið unn Gígja Krist jáns dótt ir í Há teigs
skóla sig ur úr být um, í 2. sæti var El ísa bet Thea 
Krist jáns dótt ir í Landa kots skóla og í 3. sæti Dag björt 
Ellen Júl í us dótt ir í Mela skóla.

FrábærupplesturíRáðhúsinu
Stóra upp lestr ar keppn in 2013:

F.v. er El ísa bet Thea Krist jáns dótt ir í Landa kots skóla sem varð í 2. sæti, Ið unn Gígja Krist jáns dótt ir í 
Há teigs skóla sem bar sig ur úr být um, og í 3. sæti Dag björt Ellen Júl í us dótt ir í Mela skóla.

Há kon Elliði Arn ar son Vest ur bæj ar skóla les fyr ir 
sal inn í Ráð hús inu.
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Hagaskólitóktilstarfaíhluta
núverandihúsnæðis1.október
1958.Skólinnerbeintframhald
skóla þess er nefndist Gagn
fræðaskólinn við Hringbraut,
ogvaríleiguhúsnæðiaðHring
braut121.Sáskólitóktilstarfa
1. október 1949. Hagaskóli var
byggðuríáföngum19561963.
Byggingaframkvæmdir hófust
að nýju veturinn 1988  1989.
Byggð var ný álma meðfram
Dunhagameð7kennslustofum.
Þröngt hefur verið í skólanum
allatíð.

Vesturbærinn byggðist hratt
á 6. og 7. áratug aldarinnar og
240 nemenda árgangar gengu í
gegnáreftirár.Miðbæjarskólinn
var lagður niður og skólahverf
ið stækkaði. Skólinn var tvíset
inn og kennt fram undir kvöld
og nemendafjöldi fór yfir 850.
Þráttfyrirþaðhefurhefðbundnu
kennslustarfi verið haldið uppi

meðsóma,oglistinniávalltsinnt
vel.Ekkibaraleiklistsemnokkuð

mikið fer fyrir á hverju ári, ekki
síðurýmislegtannað.

NemendurHagaskólaí
metnaðarfullrilistsköpun

Nemendafjöldinnermikill,enþráttfyrirþaðeríheiðrihaftámatar
tímaaðþröngtmegasáttirsitja.

Unniðviðgerðáplakötum.

Á fjórðuhæðGrundar í vest
urhúsinu býr fólk sem er með
minnissjúkdóma.StjórnGrundar
hefurtekiðþáákvörðunaðfikra
sigþaríáttaðEdenhugmynda
fræðinni. Í því felst að þar er
ekkilengurtalaðumdeildheld
ur heimili og hefur því nafnið
V4vikið fyrirheitinuVegamót.
Á Vegamótum er ekki lengur
vesturgangur og suðurgangur
heldurhafaþauheiti vikið fyr
ir SuðurgötuogVesturgötu.Þá
hefurstarfsmannafatnaðurverið
aflagður þar og starfsfólk er í
eiginfatnaðiþóauðvitaðséþar
hlífðarfatnaður fyrir starfsfólk
þegaráþarfaðhalda.Þáborð
ar starfsfólk með heimilisfólki
og látaallirmjögvelafþessum
breytingum.

Ýmsar fleiri breytingar eru
gerðarþará fyrirkomulagioger
mikil áhersla lögð á að lífssaga

heimilismannasé tekinogmiðað
við að starfsfólk kynni sér hana
og nýti við umönnun. Starfsfólk
hefur hlotið þjálfun, bæði far
ið á Eden fræðslu en líka kynnt
sér lífssögu heimilismanna utan
viðþáhefðbundnu lífssögusem
ávalltertekinþegarheimilismað
ur flyturáGrund.Starfsfólkhef
ur fengið einn heimilismann til
aðkynna fyrir samstarfsfélögum
og við það tækifæri var mynd
in sem fylgir tekin. Þá er mikil
vægt að heimilismenn taki með
séraðheimanmunisemþeimeru
kærirogjafnvel ísetustofuheim
ilisins. Að vera innan um muni
sem manni er annt um skapar
öryggiskenndoghlýju.Til stend
uraðefnatilsamstarfsviðgrunn
skólaeða leikskóla ínágrenninu
oggæludýreruvelkomin íheim
sóknuppfylliþauöll skilyrðium
skoðanirogleyfi.

VegamótáGrund
DvalaroghjúkrunarheimiliðGrund.

660 6690 • 544 8611

lagnir@bmarkan.is

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

www.bmarkan.is

AUGL†SINGASÍMI
511 1188

borgarblod@simnet.is



Íbúar í Vesturbæ og Miðborg
Kjósið um verkefni í hverfunum í íbúakosningum 4.11. apríl

Svona einfalt er að kjósa

kjosa.betrireykjavik.is
Notast er við rafræn auðkenni eða aðalveflykil ríkisskattstjóra til að auðkenna sig.

Heiti verkefna  Verð í m.kr.

[  ] Setja upp bekk á horni Bergstaðastrætis og Njarðargötu 0,5
[  ] Bæta öryggi og fegra gatnamót Bergstaðastrætis og Spítalastígs 3,0
[  ] Skreyta gafla á völdum húsum í miðborginni með veggjamálun 2,0
[  ] Lagfæra opið svæði efst við Frakkastíg með gróðursetningu 3,0
[  ] Gera göngutengingu yfir Barónsstíg við enda Leifsgötu 3,0
[  ] Setja gönguljós á Barónsstíg við Egilsgötu, v/Austurbæjarskóla 12,0
[  ] Gera leiksvæði með fjölbreyttum leiktækjum í Hljómskálagarði 10,0
[  ] Setja upp aparólu (svifbraut) á skólalóð Austurbæjarskóla 4,0
[  ] Bæta lýsingu á göngustíg við innkeyrslu að Austurbæjarskóla 2,0
[  ] Bæta öryggi við aðkomu Austurbæjarskóla frá Bergþórugötu 1,0
[  ] Setja upp almenningssalerni í Hljómskálagarði, við Sóleyjargötu 3,0
[  ] Bæta gönguleið frá Grófinni að Borgarbókasafni með þrengingu  2,0
[  ] Gróðursetja og setja upp borðbekk í garði við Þorfinnsgötu 4,0
[  ] Fjölga stórum ruslatunnum í hliðargötum í miðborginni  2,0
[  ] Lagfæra og bæta aðstöðu í trjálundi neðan Bjarkargötu 3,0
[  ] Bæta lýsingu á Bergstaðastræti milli Spítala og Skálholtsstíga 0,5
  
  Verð samtals 55,0
  Fjárheimild hverfis 23,5
  
  Mismunur 31,5

Miðborg

Heiti verkefna  Verð í m.kr.

[  ] Koma fyrir misþungum lyftingasteinum við göngustíga á Ægissíðu 1,0
[  ] Endurbæta "Bláa róló" á horni Bræðraborgarstígs og Túngötu 7,0
[  ] Setja upp gönguljós á gönguleið yfir Mýrargötu við Seljaveg 12,0
[  ] Lagfæra núverandi körfuboltavelli í Vesturbænum 2,0
[  ] Lagfæra göngustíg milli Neshaga og Fornhaga  10,0
[  ] Setja bekk og laga gróður á reit milli Víðimels/Kaplaskjólsvegar 1,0
[  ] Setja upp hreystivöll eða þrautabraut á skólalóð Hagaskóla 5,0
[  ] Setja upp bekk á gatnamótum Hagamels og Furumels 0,5
[  ] Endurnýja leiksvæði milli Melhaga og Neshaga með leiktækjum 8,0
[  ] Setja upp skilti við Ægissíðu um góða umgengni hundaeigenda 0,5
[  ] Laga göngustíg milli Ás og Sólvallagötu, sunnan Bræðraborgarstígs 1,0
[  ] Malbika stíg milli Tómasar og Lynghaga við Lynghagaróló 5,0
[  ] Endurgera gangstétt og leggja hjólarein vestan megin á Birkimel 20,0
[  ] Setja upp hraðahindrun á Hjarðarhaga. Nánar staðsett síðar 2,0
[  ] Setja upphitun í strætóskýli við Neshaga, á móts við Melaskóla 3,0
[  ] Setja upp jólaljósaskreytingar í Vesturbænum 3,0
[  ] Setja upp sumarblóm í kerjum á völdum stöðum 0,8
[  ] Setja upp hellulagða hraðahindrun á Ægisgötu sunnan Vesturgötu 3,0
[  ] Endurnýja gangstétt við syðsta hluta Grandavegar, austan megin 5,0
[  ] Endurnýja gangstétt norðan Kaplaskjólsvegar, austan Flyðrugranda 10,0
[  ] Setja leiktæki og malbika hluta stígs milli Grana og Frostaskjóls 10,0
[  ] Gróðursetja, snyrta og setja borðbekk á leiksvæði við Lynghaga 3,0
[  ] Bæta lýsingu á leiksvæði og göngustíg við enda Fjörugranda 2,0
[  ] Setja upp gönguljós á gönguleið yfir Ánanaust, við Vesturgötu 12,0
[  ] Bæta lýsingu á leiksvæði við Bauganes  1,0
[  ] Endurbæta gróður á ýmsum stöðum á borgarlandi í Vesturbæ 4,0
[  ] Endurnýja gangstéttar við Suðurgötu, við Háskólasvæði 15,0
[  ] Fegra umhverfi grásleppuskúra á Ægissíðu  2,0
[  ] Setja upp hellulagða hraðahindrun á Furumel, sunnan Grenimels 3,0
[  ] Útbúa aðstöðu við stíga á Landakotstúni með bekkjum og gróðri 3,0
  
  Verð samtals 154,8
  Fjárheimild hverfis 37,1
  
  Mismunur 117,7

Vesturbær

Þú slærð inn slóðina kjosa.betrireykjavik.is. 
Smellir á island.is og auðkennir þig

Þú velur hverfi sem þú vilt kjósa í Þú velur verkefni af listanum og smellir á 
hnappinn Greiða atkvæði

Staðfesting birtist um að atkvæði þitt hafi 
verið móttekið
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,,Það er sjald an logn molla í 
starf inu í Frosta og apr íl er eng
in und an tekn ing frá því. Það 
má því með sanni segja að ung
ling ar í Vest ur bæn um geti haft 
nóg að gera í mán uð in um,” seg ir 
Eg ill Ást ráðs son, for mað ur nem
enda ráðs Haga skóla og Frosta.

Mánudaginn 8. apríl fer fram
Hæfileikakeppni Frosta, en þar
geta krakkar látið ljós sitt skína
á hinn ýmsa hátt og átt mögu
leikaáþvíaðvinnaveglegverð
laun.12.apríl reimarFrostiásig
fótboltaskónaogþá fer fram fót
boltamót!Knattspyrnuþyrstung
mennigetaþvíkomiðogspreytt
sigííþróttinni.

,,Þann17.aprílverðurárshátíð
Hagaskóla fagnaðmeðpompiog
prakt.Prúðbúinungmenni flykkj
ast þá að og eiga stórskemmti
lega kvöldstund. Nemendaráð
FrostaogHagaskólaásamtund
irnefndumhefur lagtmiklavinnu
í skipulag árshátíðarinnar sem
verður með eindæmum glæsi
leg. 22. apríl fá ungmennin svo
að láta reyna á þekkingu sína á
sviði kvikmynda, því þá verður
Movie Quiz! Inn á milli eru svo
margir glæsilegir viðburðir sem
nánar má skoða á www.frosta
skjol.is.Sjáumst íFrosta íapríl!,”
segirEgillÁstráðsson.

Líf og fjör í Frosta
í apr íl mán uði

EgillÁstráðsson,formaðurnemendaráðsHagaskólaogFrosta.

Opið í Bláfjöllum um páskana
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skidasvaedi.isUpplýsingasími 530 3000

• 25.–27. mars, opið kl. 11–21
• Skírdagur, föstudagurinn langi, laugardagur, páskadagur og annar í páskum, opið kl. 10–17
• 2. apríl, opið kl. 11–21
 
Virku dagana í dymbilvikunni og þriðjudaginn 2. apríl mun rútan fara frá Olís Mjódd 
kl. 12:40 og kl. 16:15. Ferðir úr Bláfjöllum verða kl. 17 og 21 í Olís Mjódd. 
Rútan fer alltaf um Olís Norðlingaholt.

Í vetr ar fríi í grunn skól um Vest ur bæj ar, stóð 
Tíu12 klúbb ur inn í Frosta fyr ir vetr ar skemmt
un fyr ir alla fjöl skyld una. Í þetta sinn var keppt 
í köku gerð og var met þátt taka, hvorki meira né 
minna en 28 kök ur í öll um regn bog ans lit um, af 
öll um stærð um og gerð um. 

Verðlaunvoruveitt fyrir frumlegustu,bragbestu
og flottustukökuna.Sérfróðirkökugerðarmeistarar
áttuístökustuvandræðummeðaðveljasigurvegar
ana.Keppningekkvonumframarogvaktilukkuhjá

öllumkynslóðum.Kökukeppninverðurhéðan í frá
árlegurviðburðurhjáklúbbnumTíu12.

Fimmtudaginn 11. apríl nk. veður stuttmynda
keppni og eru veglegir vinningar í boði fyrir sig
urvegara. Í apríl verður smiðja sem kallast Borg
arsmiðja.Húnverðurföstudagana5.,12.og19.apríl
kl.14:3016:00ogkostar1500kr.aðtakaþátt.Farið
verðurígönguumborginaþarsemlögðeráhersla
áaðskoðahanafráöðrusjónarhorni.Hópurinntek
urljósmyndirsemseinnaverðurunniðúr.

Keppni í köku gerð í 
Frosta vakti hrifn ingu

Sigurvegararniríkökukeppninniásamtdómurum.

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888
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Long
Repair 
Sjampó og 
hárnæring

Inniheldur Babassu 
olíu sem styrkir 
og nærir hárið, 

fljótandi keratín 
sem gefur mikla 
mýkt og kemur 

í veg fyrir að 
endar klofni. 

Ungbarnasöngur í Herkastalanum
Þriðjudaga 14.30 - 16 í Kirkjustræti 2
Skráning á netfangið rannva@herinn.is/8966303

Fé lags mið stöð in Frosti efndi 
til skíða ferð ar til Dal vík ur í lok 
febr ú ar mán að ar. Hald ið var frá 
Frosta skjóli í troð fullri rútu sem 
varla hafði pláss fyr ir allt dót ið 
hjá ung ling un um. Færð in norð
ur var mjög góð og gekk rútu
ferð in mjúk lega fyr ir sig.

FélagsmiðstöðinTýrhýstihóp
inníglæsileguhúsnæðisemm.a.
hafðiaðgeymarisastóranklifur
vegg sem slóg rækilega í gegn.
Strákursemsækirfélagsmiðstöð
inaáDalvíkreglulegabauðöllum
krökkunumaðklifraaðvildogá
hannmikiðhrósskilið.Krakkarn
irkomusérfyrirístórumsalsem
rúmaði alla mjög vel og fóru að
skoðasigumífélagsmiðstöðinni.
Eftiraðallirvorubúnirað troða
í sig pizzum var leikið, spjallað,
sprellað og um miðnætti var ró
þarsemkrakkarnirgátuspjallað
samanþartilþausofnuðu.

Eftir morgunmat daginn eft
ir var haldið í Böggviðstaðar
fjall. Fjallið kom skemmtilega á
óvart. Brekkurnar voru stærri
en virtist í fyrstu og voru marg
arskemmtilegar leiðir semhægt
var að velja um. Margir voru
að stíga sín fyrstu skref á skíð
um og eftir nokkrar ferðir var
varla hægt að sjá hvort um var
að ræða byrjanda eða fagmann.
Skíðaskálinn varmjögþægilegur
og rúmaðihópinnvel.Brekkurn
ar voru opnar fram á kvöld og
gathópurinn farið í sundeftirá,
rölt um bæinn og komið síðan
í kvöldmat í félagsmiðstöðinni.
Krakkarúr félagsmiðstöðinniTýr
kíktu í heimsókn til okkar um

kvöldiðog fórvelámeðhópun
um. fimmtudagskvöldinuvarsvo
kvöldvaka íboðiFrostaþarsem
farið var í skemmtilega leiki og
var mikið fjör. Enda áttu sumir
erfitt með að vakna morguninn
eftir.Á föstudeginumvargengið
fráölluoghaldiðuppífjalltilað
rennasér framaðhádegi.Krakk
arnir skíðuðuá fulluþar til farið
var upp í rútu oghaldið heim á
leið. Kvöldmatur beið hópsins í
Staðarskála þar sem krakkarnir
gædduséráljúffengumhamborg
urum.Umkl.22:00varrútankom
inníVesturbæinn.

Krakk ar úr Frosta 
í skíða ferð í 
Böggvis staða fjalli

SkíðasvæðiðíBöggvistaðafjalliofanDalvíkur.

Þetta ár fagn ar Þjóð minja safn ið 150 ára af mæli 
sínu og er sér lega mik ið um að vera, sér stak lega 
fyr ir börn og fjöl skyld ur. Barna leið sagn ir og tveir 
fyr ir einn af að gangs eyri eru mán að ar leg ir við
burð ir hjá Þjóð minja safn inu sem ætti að vera 
hvetj andi til að koma í heim sókn.okk ur og slík
ar frétt ir eiga auð vit að er indi við fólk í öll um 
hverf um. 

Framundanerumargiráhugaverðaruppákomur:

•7.aprílkl.14.00:Ókeypisbarnaleiðsögn
• 14. apríl kl. 1400–16.00:Áttu forngrip í fórum

þínum?Sérfræðingarsafnsinsskoðagripi sem fólk
kemurmeðsér.
• 16.apríl  kl.12.00–14.00:GeymslurÞjóðminja

safnsinsopnaralmenningi,enþæreruíVesturvörí
Kópavogi.
•18.aprílkl.12.00–14.00:Geymslurnar íVestur

vöropnar.
•21.aprílkl.14.00:Tveirfyrireinnafaðgangseyri

ogsunnudagsleiðsögn.
•25.apríl:Sumardagurinnfyrsti,ókeypisaðgangur.
• 30. apríl: Hádegisfyrirlestur um söngvakeppni

evrópskrasjónvarpsstöðva.

Rat leik ir og barna leið sögn
í til efni 150 ára af mæl is

Þjóðminjasafnið:

Börnaðskoðasafnið,enbörnáöllum
aldrikomaíheimsóknogkynnastm.a.

sögulandsinsgegnumfornagripi.
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Skírdagur
Skírdagur kl. 11, fermingarmessa sr. Hjálmar Jónsson og sr. Sveinn Valgeirsson.

Dómkórinn syngur, organisti er Kári Þormar.

Skírdagur kl. 20. Kvöldmessa sr. Hjálmar Jónsson prédikar. 
Kammerkór Reykjavíkur syngur, organisti er Kári Þormar

Föstudagurinn langi
Föstudagurinn langi kl. 11 messa sr. Sveinn Valgeirsson. Dómkórinn syngur.

Páskadagur
Páskadagur kl. 8 Messa, biskup Íslands prédikar, Dómkirkjuprestar þjóna fyrir altari.

Messunni útvarpað kl. 11. Dómkórinn syngur, organisti er Kári Þormar.

Kl. 11 Messa sr. Hjálmar Jónsson prédikar sr. Sveinn Valgeirssson þjónar fyrir altari. 
Dómkórinn syngur, organisti er Kári Þormar.

Annar í Páskum
Annar í Páskum kl. 11 messa, sr. Hjálmar Jónsson prédikar og þjónar fyrir altari.

Páskadagskrá 
Dómkirkjunnar 2013
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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

Fyrr í þess um mán uði var 
leik rit ið ,,Dokt or Fást us í myrku 
ljósi” frum sýnt á Herra nótt MR 
í leik stjórn Bryn hild ar Guð jóns
dótt ur. 

Verkið er þýtt úr ensku af
BrynhildiGuðjónsdóttur, Ingólfi
Eiríkssyni og Matthíasi Tryggva
Haraldssyni en þeir tveir síð
astnefndu eru nemendur í 5.
bekk. Upprunalega handritið er
óperetta og skrifað af Gertrude
Stein árið 1938. Hún tekur þar
fyrirmýtunaumFástussemsel
ur djöflinum sál sína og í þetta
skiptiðersálinfölfyrirrafmagns
ljósið. Inn í söguþráðinn fléttast
svoýmisutanaðkomandiöflsem
raska ró Fástusar og vísinda
mannannahans.Þettavarfrábær
sýning sem var öllum aðstand
endumHerranæturtilsóma.

DoktorFaustusímyrku
ljósiáHerranóttMR

AtriðiúrHerranót2013.

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

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

Eittsterakastaeinkennivestur
bæjarins,einsþéttbýlastaogrót
grónasta íbúðarbyggðar landsins
ernábýliðviðnáttúruna.Óvíðaer
nábýliðmeiraenviðÆgissíðuna
ogSkerjafjörðinn, þar semhægt
er að sækja andlega næringu
í útsýnið og fylla lungun fersku
sjávarlofti.

Stærsta ógnin sem steðjar að
náttúrunni er í rótina sú að rof
hefurorðiðámillimannsogmóð
urJarðar,aðfólkséhættaðupp
lifa náttúruna og tengsl sín við
hana.Þaðerþvídýrmættaðgeta
upplifað og endurnýjað tengsl
indaglega íbakgarðinumheima.
Þetta þekkjum við sem búum í
Vesturbænum. Íbúar annarra
hverfasækjasömuleiðisnæringu
í náttúru hverfisins. Göngu og
hjólaleiðirÆgissíðunnareru vel
nýttaraf fjöldaborgarbúa tilúti
vistarogvistvænnasamgangna.

Um nokkurt skeið hefur verið
stefntað friðlýsingustrandlengju
Skerjafjarðarins samkvæmtnátt
úruverndaráætlunoghefurhluti
strandlengjunnar þegar verið
friðlýstur innan marka Garða
bæjar og Kópavogs. Svæðið er
sérstaklega mikilvægt vegna
þess fjölbreytta fuglalífssemþar
er að finna, en t.a.m. hefur stór
hluti af Evrópustofni rauðbryst
ingsogmargæsarviðdvölhérár
hvert. Sérstaðan felst enn frem
ur í því að hér er náttúrupara
díssteinsnar fráheimilummeiri
hluta landsmanna–semerbæði
óvenjulegogeftirsóknarvert.

Orðatiltækið „lengi tekur sjór
innvið“hefurígegnumtíðinaátt

alltofmikinn
hljómgrunn
hjá fólki. Eft
ir  því sem
byggð þétt
ist í Reykja
v í k  j ó k s t
stöðugt álag
ið á sjóinn
svo stefndi í
óefni.Ekki er
langt síðan
náttúruunn
endur gátu
átt von á að
finna úrgang
í flæðarmál
inu,ýmistúrskólpræsunumeða
frá iðnaðarstarfsemi. Í tíð Rlist
ans var skorin upp herör gegn
þessu og fráveitumálum borgar
innarkomiðáréttról.Uppskeran
er eftir því; í stað þess að finna
ókennilegan fnykafsjónumblæs
hafgolan frískandi um vanga og
hár.Náttúruperlaníbakgarðinum
ernústolthverfisins.

Nábýlið við hafið, fjallahring
urinn, göngu og hjólaleiðir og
fjölbreyttirkostir tilútivistareru
meðal höfuðeinkenna Reykjavík
ur.Slík lífsgæðierekkiallsstað
arað finna íborgum.Þéttbýliog
náttúra kallast hér á með ein
stökum hætti og skapa ramma
utan um fjölbreytt mannlíf. Það
erusannarlega forrétindiaðbúa
íslíkriborg.SérstaklegaíVestur
bænum.

SvandísSvavarsdóttir,
umhverfis-ogauðlindaráðherra

Borginviðsjóinn

Svandís
Svavarsdóttir.

Skír dags kvöld er ekki að eins 
messu kvöld í Nes kirkju við 
Haga torg held ur verð ur einnig 
boð ið til mál tíð ar í anda síð ustu 
mál tíð ar Jesú Krists í safn að ar
heim il inu. 

Hráefni ímargréttakvöldverði
tekur mið af samhengi hennar.
Ósýrt brauð, bitrar jurtir, fiskur
og lambakjöt verða á borðum,
saga Jesú íhuguð og tengd við
upplifun og líf nútímafólks. Mál
tíðinhefstkl.17,45ogerumiðar
seldirámidi.isentvennhjónund
irbúaþessaupplifunarmáltíð.Það
eru meistarakokkarnir og veit
ingahjónin Friðrik V. og Arnrún
Magnúsdóttir sem sjá um elda
mennskunaogprestshjóninElín
SigrúnJónsdótirogSigurðurÁrni
Þórðarsonsemtengjaskynjunog
skírdag,himinog jörð.Maturinn
heillarnef,munnogmagaenmat
arguðfræðinerfyrirsálina.

Skírdagsmessahefstsvo íNes
kirkjukl.20.00.Ílokhennarverða
altarisgripir bornir úr kirkju og
rósirlagðaráaltarið.

MáltíðíNeskirkju
áskírdagskvöld

Neskirkja.



* Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallaskattar, gisting í viku og íslensk fararstjórn. Allt innifalið= morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir. Hálft fæði = Morgun- og kvöldmatur.

Frábært 
verð

í sólina í 
sumar!

Við bjóðum upp á sérstakt 10 ára afmælistilboð á tvö 5 stjörnu hótel  á 
Almería og Tenerfie á frábærum kjörum! 

sumarferdir.is

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í herbergi með 
öllu inniföldu. Verð frá kr. 154.397 fyrir 2 fullorðna í 
tvíbýli. Brottför: 25. júní og heimkoma viku síðar.

133.797 kr.*frá

Protur Hotel&Spa

ALLT INNIFALIÐ!

ALMERÍA  |  25. JÚNÍ - VIKA

Glæsilegt 5 stjörnu hótel við ströndina. Nálægt 
í alla helstu þjónustu, veitingahús og golfvöll. 
Skemmtidagskrá fyrir börn og fullorðna.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í tvíbýli með 
hálfu fæði. Verð frá kr. 155.500 á mann fyrir 2 fullorðna í 
bókun. Brottför: 10. júlí og heimkoma viku síðar.

129.666 kr.*frá

HÁLFT FÆÐI INNIFALIÐ!

TENERIFE  |  10. JÚLÍ - VIKA

Fallegt og fjölskylduvænt hótel með glæsilegu útsýni yfir 
bæði Duque og Fanabé strendurnar. Fimm stjörnur á 
frábærum kjörum!

Costa Adeje Gran
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Hin ár lega Nema keppni 
Kornax var hald in með glæsi
brag í hús næði Hót el og mat
væla skól ans 14.15. mars sl. Níu 
nem end ur frá sjö bak ar í um öttu 
kappi í þess ari skemmti legu 
keppni sem hald in er af Kornax 
í sam starfi við Klúbb bak ara
meist ara, Lands sam band bak
ara meist ara og Hót el og mat
væla skól ann. Verk efni nem anna 
er að út búa glæsi legt veislu borð 
sem sam anstend ur af ýmsu 
brauð meti og skraut stykkj um.

Keppnin nýtur vaxandi vin
sælda og er óhætt að segja að
vel hafi tekist til með bakstur
inn í ár.Dómnefnd tóksér lang
an umhugsunartíma og var raf
mögnuð spenna í loftinu á loka
hófi keppninnar þegar úrslit

voru kunngjörð. Sigurvegari
Nemakeppninnar í ár kemur frá
ToppTertumogBrauðogheitir
ÍrisBjörkÓskarsdóttir. Írishlaut
að launum eigna og farandbik
ar auk ferðavinnings. Ennfrem
ur veitir eitt af úrslitasætum
keppninnar rétt til þátttöku í
Evrópukeppnibakaranema.Dóm
nefndina íárskipuðuþauDaníel
Kjartan Ármannsson (Mosfells
bakarí),RebekkaHelenKarlsdótt
ir  (BrauðaogKökugerðinni)og
Elías Þórisson (Passion bakarí),
semöll eru fyrrumsigurvegarar
keppninnar.

ÞaðvoruþeirÁsgeirÞórTóm
asson fráHótelogmatvælaskól
anumogÞórFannbergGunnars
sonfráKornaxisemhöfðuvegog
vandaafumsjónkeppninnar.

Vel heppn uð 
Nema keppni Kornax

Sigurvegarar í Nemakeppni Kornax í ár. Fyrsta sæti Íris Björk 
Óskarsdóttir hjá Topp Tertur og Brauð, Rúnar Snær Jónsson hjá Jóa 
Fel í öðru sæti og í þriðja sæti varð Magnús Steinar Magnússon hjá 
Reyni bakara.

Áundanförnumvikumhafa íbúarReykjavíkurveriðaðmælameðþeimverkefnumsemþeir
viljaaðborginframkvæmiáþessuári.HéríVesturbænumhafaíbúarsýntþessuverkefnimikinn
áhugaogaldreihafafleiriverkefnikomiðinnávefinnsemfólkvildisjáaðframkvæmdyrðu.Hér
íVesturbænumvoru85verkefnisemrötuðuinnávefinnBetriReykjavíkeneinungis30verkefni
faraíkosninguaðþessusinni.Þaðerusmábreytingarfráþvífyrirárisíðan,núerekkiveriðað
skilgreinaverkefnin„nýframkvæmdir“eða„viðhaldsverkefni“,heldurfaraöllverkefniísamapott
ogþauverkefnisemfábestukosningu,óháðþvíhvertverkefniðerferíframkvæmd.ÍbúaríVest
urbænumgetahaftáhrifáþaðhvaðaverkefniverðafyrirvalinuaðþessusinni,enkosningarfara
fram4.11.aprílnæstkomandi.

ÉgskoraþvíáykkurágætuVesturbæingaraðsýnaþessuverkefiáhugaogtakaþáttírafrænum
kosninguminnávefborgarinnaríapríl,ensúupphæðsemviðfáumþettaáriðerurúmar37millj
ónirkróna.

Nánariupplýsingarmáfinnainnávefnumwww.betrireykjavik.is
ViðhjáÞjónustumiðstöðVesturbæjaróskumykkuröllumgleðilegrarpáskahelgioghvetjumalla

þásemætlaaðfaraútfyrirbæjarmörkintilþessaðfaragætilegaíumferðinni.

FyrirhöndÞjónustumiðstöðvarVesturbæjar
HörðurHeiðarGuðbjörnsson
Íþrótta-ogtómstundaráðgjafi

Vesturbæingar
áhugasamirum

verkefniðBetriReykjavík
–betrihverfiHörðurHeiðarGuðbjörnsson,

íþrótta-ogtómstundaráðgjafi.

Ræstingar  /  Teppahreinsun

Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins

Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
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Heilsulindir í Reykjavík

SUND

www.itr.is ı sími 411 5000

Afgreiðslutími
Annar í Páskum
1. apríl

Páskadagur
31. mars

Laugardagur
30. mars

Föstud. langi
29. mars

Skírdagur
28. mars

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-22  kl. 10-18  kl. 9-18 

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

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

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

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

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

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

      

Skelltu þér í

um páskana

S
2

Lykill
að góðri
 heilsu

*

* Meðan framkvæmdir við búningsklefa í Laugardalslaug standa yfir, verður opið til kl 22:00 á laugardögum og sunnudögum í Árbæjarlaug.

Fermingarguðsþjónusta á skírdag 28. mars kl. 14.
Séra Hjörtur Magni Jóhannsson þjónar fyrir altari. 

Sönghópur Fríkirkjunnar leiðir tónlistina
undir stjórn Gunnars Gunnarssonar, organista.

Helgistund, föstudaginn langa 29. mars kl. 17 
Séra Hjörtur Magni Jóhannsson 

þjónar fyrir altari. 
Sönghópur Fríkirkjunnar í Reykjavík leiðir sönginn 

undir stjórn Gunnars Gunnarssonar, organista.

Hátíðarguðsþjónusta á páskadagsmorgni 31. mars kl. 9.
Séra Hjörtur Magni Jóhannsson þjónar fyrir altari.

Gunnar Gunnarsson, organisti kirkjunnar, og 
Sigurður Flosason saxófónleikari láta tónlistina hljóma 

ásamt Sönghópi Fríkirkjunnar.
Nýstofnaður barnakór Fríkirkjunnar syngur undir stjórn 

Álfheiðar Björgvinsdóttur.
 

Veitingar í safnaðarheimili, í boði kvenfélagsins, eftir guðsþjónustuna.

Verið hjartanlega velkomin.

Helgihald Fríkirkjunnar í 
Reykjavík yfir páskahátíðin
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Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

KR átti 45 kepp end ur á meist
ara móti Reykja vík ur í sundi sem 
fram fór 15. til 16. mars í Laug
ar dals laug inni. Mót ið var bæði 
ein stak lings og liða keppni milli 6 
Reyka vik ur fé laga. KR vann til 36 
verð launa og varð í 3 sæti í stiga
keppn inni. 

Systk in in Ás geir Bein teinn Árna
son og Svava Þóra Árna dótt ir 
urðu ald urs flokka meist ar ar í sín
um ald urs flokk um. Kol brún Jóns
dótt ir, Ari Frið riks son og  Ein ar 
Örn Jóns son urðu Reykja vik ur
meist ar ar i nokkrum grein um. Aðr
ir KR ing ar sem unnu til verð launa 
á mót inu eru Þor björn Andra son, 
Jó hann es Helga son, Tryggvi Gylfa
son, Snær Jó hanns son, Teit ur 
Hin rich sen, Her dís Vigg ós dótt ir, 
Tómas Magn ús son, Sól on Rögn
valds son og Árni Hlyn ur Jóns son.

Tólf KRing ar munu taka þátt 
í Ís lands mót inu í sundi sem fer 
fram 11.  14. apr íl í Laug ar dals
laug inni. Mót ið fer fram í  50 metra 
laug þar sem keppni fer fram í 
und an rás um á morgn anna en 
úr slitasund in eru svo síð deg is.

KR með 36 verð laun á 
Reykja víku mót inu í sundi

Ís lands mót ung linga í borð tenn is fór fram í 
KRheim il inu 16.  17. mars sl.. Keppt var um 19 
Ís lands meist aratitla í ald urs flokk um til og með 
21 árs. 

Kepp end ur voru rúm lega 100 tals ins frá Akri, BH, 
Dím on, Garpi, Heklu, HK, KR og Vík ingi. Jó hann es 
Bjarki Tóm as son úr KR, Kolfinna Berg þóra Bjarna
dótt ir úr HK og Skúli Gunn ars son úr KR urðu þre fald
ir Ís lands meist ar ar. Berg rún Linda Björg vins dótt ir 

úr Dím on, Guð jón Páll Tóm as son úr KR, Magn ús 
Jó hann Hjart ar son úr Vík ingi og Sveina Rósa Sig urð
ar dótt ir úr KR unnu tvo titla. BH vann sinn fyrsta tit il 
í borð tenn is þeg ar Sig ur jóna Hauks dótt ir sigr aði í 
ein liða leik telpna 1213 ára. Flest ir titl ar fóru til KR 
(9,5), Vík ings (4), HK (3) og Dím on ar (1,5).

KR vann flesta titl ana

SystkininogKR-ingarnirSvava
ÞóraogÁsgeirBeinteinnurðu
Reykjavíkurmeistarar.

KR tap aði fyr ir KFÍ í síð asta 
leik Dom in os deild ar inn ar í 
körfu bolta karla 89:84 og lenti 
í 7. sæti sem gaf rétt til þátt
töku í 8liða úr slita keppni um 
Ís lands meist ara tit il inn. Sig ur 
Ís firð inga tryggði þeim áframa
hald andi setu í deild inni en 
Tinda stóll og Fjöln ir féllu 
í 1. deild.

KR lenti því á móti Þór Þor
láks höfn sem var í 2. sæti og 
mættu grimm ir til leiks, unnu 
leik inn í Þor láks höfn stórt, 
121:83, og síð an leik inn í Frosta
skjóli fyr ir fullu húsi áhorf
enda með 10 stiga mun, 93:83. 
Í leikn um voru dæmd ar 62 vill
ur, sem er gríð ar lega mik ið 
og setti svo lít ið svip á leik
inn. Tveir leik menn fóru út af 
með 5 vill ur og fjór ir voru með 
4 vill ur. Best ir í liði KR voru 

Brandon Ric hards son og Brynj
ar Þór Björns son. KR mun mæta 

Grindavík í undanúrslitum en 
Grindavík sló Skallagrím út.

KR sóp aði Þór út úr úr slita
keppn inni í körfu bolta karla

Ungmenni drengir 19-21 árs: Jóhannes Bjarki
TómassonogTómasIngiShelton.

Drengja flokk ur KR varð bik
ar meist ari í körfu bolta með því 
að sigra Stjörn una með af ger
andi hætti í úr slita leik í Ás garði, 
106:84. KR tók for ust una í upp
hafi leiks og lét hana aldrei af 
hendi. Mart in Her manns son 
var val inn mað ur leiks ins með 
29 stig, 16 frá köst og fjór ar 
stoðsend ing ar. 

9. flokk ur KR varð einnig bik ar
meist ari, unnu Njarð vík í mikl um 
hasar leik, 61:60, þar sem taug arn
ar voru þand ar til hins ítrasta. 
Flokk inn skipa strák ar sem sann
ar lega eiga eft ir að sanna sig bet
ur á körfu bolta vell in um þeg ar 
þeir fara upp í eldri flokka. Fram
tíð ar menn hjá KR!

KRing ar bik ar meist ar ar í drengja  og 9. flokki

Bikarmeistarar KR í drengjaflokki. Efri röð f.v.: Þorgeir Kristinn
Blöndal,HugiHólmGuðbjörnsson,DarriFreyrAtlason,GunnarSkúla-
son, Illugi Steingrímsson, Högni Fjalarsson, Hannes Rannversson,
Vilhjálmur JenssonogSólonSvan.Fremri röðfrávinstri: FriðrikStef-
ánsson,GunnarIngiHarðarson,ÞórarinnÞórðarson,MartinHermanns-
son,SteinarViðarsson,AlexanderSærElvarsson,SigurðurHjörleifsson
þjálfariogBrynjólfurIngólfsson.FremsturerAdamSmáriÓlafsson.

BikarkeppniKKÍ:

Mánu dag inn 25. febr ú ar sl. fékk 
KR lið ÍR í heim sókn í 18. um ferð 
Dom in os deild ar karla í körfuknatt
leik og sigr aði 85:67. 

Að gang ur var ókeyp is á þenn
an Reykja vík ur s lag en það var DHL 
Ex press á Ís landi sem bauð á leik inn 
og er óhætt að segja að fjöl marg ir 
nýttu sér tæki fær ið enda var DHL
höll in þétt set in. Til efn ið var að 
körfuknatt leiks deild KR og DHL voru 
að fram lengja styrkt ar samn ing sín 

á milli en heima völl ur KR mun bera 
nafn ið DHLhöll in næstu 5 keppn is
tíma bil, líkt og hann hef ur gert all ar 
göt ur síð an 2002 þeg ar samt arf ið KR 
og DHL hófst. Segja má að upp haf
legi samn ing ur inn hafi ver ið frum
kvöðla samn ing ur því það var fyrsti 
samn ing ur sinn ar teg und ar hér lend
is þar sem nafn styrkt ar að ila var 
tengt við heima völl keppn isliðs, þó 
slíkt hafi ver ið venja beggja vegna 
Atl ants hafs ins í árarað ir.

Íslandsmótiðíborðtennis:

lengirstyrkarsamningviðDHL

Drengir 16-18 ára: Pétur Gunnarsson, Skúli
GunnarssonogJóhannEmilBjarnason.

Atli Freyr Einarsson, framkvæmdastjóri DHL Express á Íslandi
ogGuðmundurÞórMagnússon,varaformaðurkörfuknattleiks-
deildarKRundirritastyrktarsamninginn.

FrásíðarileikKRgegnÞórÞorlákshöfn.




