
SteinunnÞórarinsdóttirmynd
höggvari er Vesturbæingur, en
er með vinnustofu á Sólvallar
götunni. Hún hefur starfað við
list sína undanfarin 35ár. Hún
sýnir og starfa víða um heim
og er nú um stundir með tvær
farandsýningar í Bandaríkjun
um. Önnur þeirra, Borders, er
í Chicago í Bandaríkjunum og
hinheitirHorizonsogernúnaí
BirminghamMuseumofArt. Sú
sýning opnar í Orlando Muse
umofArtíjúlíáþessuári.Verk
eftir Steinunni eru víða áopin
berumvettvangiá Íslandi, t.d. í
ReykjavíkviðHöfuðborgarstofu
áVesturgötu, íBankastræti,Við
Landakotskirkju, við göngustíg
inn á Ægissíðu, 101 Hótel og
FlugstöðLeifsEiríkssonar.

SteinunnÞórarinsdóttirsegirað
sýninginsemereríundirbúningi
í Kanada verði sett upp á alveg
einstökum og fögrum stað þar í
landi,nærristórrivínekrunálægt
Vancouver sem heitir Mission
HillFamilyEstate.MissionHiller
íOkanaganValleyendalurinner
samskonarsvæðiogNapaValley
eríBandaríkjunum.

,,Eigandivínekrunnarerþekkt
urlistaverkasafnari,AnthonyVon
Mandl, en sýningin mun opna í
maí áþessuárioghenni lýkur í
október.Vínekranergæluverkefni
Anthonys og er orðin þekktasta
vínekraníOkanaganValley.Þetta
errisaverkefniþvísvæðiðermjög
stórt en um 50 listaverk verða
sendútnúna ívikunni frávinnu

stofunni á Sólvallargötunni. Það
vill svo skemmtilega til að Flug
leiðir eru einmitt að hefja beint
flug til Vancouver í maí þannig
Íslendingar gætu skellt sér á
sýninguna! Þangað er 3 klukku
tímakeyrslaeðahálftíma flug frá
Vancouver.“

Vinnustofanágóðumstað
,,Vinnustofan mín er á góð

um stað í Vesturbænum en
þarna hef ég unnið í 32 ár. Svo
er stutt að fara í vinnuna en ég
býáBráðræðisholtinu.Húnhefur
tekið breytingum því ég stækk
aðihanaumhelming fyrirum10

árumþegarég tengdi saman tvö
bakhús, annað við Framnesveg
31 og hitt við Sólvallagötu 70.
Þannig er hún eiginlega staðsett
við tvær götur í Vesturbænum
enþaðgetur ruglað fólk í ríminu
stundum. Bakhúsið að Framnes
vegiá sérmerkasöguenþaðer
fyrsta bílaverkstæði á landinu
ogvarbyggtaf SteindóriEinars
syni,bílaog leigubílakóngi.Vest
urbæingareruvelkomnir íheim
sóknsamkvæmtsamkomulagien
verk mín er einnig hægt að sjá
í Gallerí Tveir Hrafnar við Bald
ursgötu,“ segir listamaðurinn
SteinunnÞórarinsdóttir.

3. tbl. 17. árg.

MARS 2014Dreift frítt í öll hús í póstnúmer 101 og 107

- bls. 8
Reykjavíkurapótek

5 ára

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

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

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

Í gamla Héðinshúsinu, Seljavegi 2

Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi
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Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐIStein unn á vinnu stofu sinni við eitt lista verk anna sem er að fara á 
sýn ingu til Kanada.
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Þórarinsdóttirmeðsýningu
íKanadaísumar

Höfum opnað heilsuhof
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Fellt að fá borg ar
stjóra á fund um 
Hofs valla götu

Á fund Hverf is ráðs Vest ur bæj ar 
13. mars sl. kom Ólaf ur Bjarna son 
sam göngu stjóri Reykja vík ur borg
ar kom og kynnti fyr ir hug að an 
vinnufund fyr ir íbúa vegna Hofs
valla götu en það er Um hverf is 
og sam göngu svið sem boð aði til 
fund ar ins sem fram fór sl. þriðju
dag. Á fund in um höfðu íbú ar 
tæki færi á að koma með til lög ur 
um það hvern ig þeir vildu sjá að 
Hofs vallagat an muni líta út eft ir 
fyr ir hug að ar fram kvæmd ir. Sjálf
stæð is menn í Hverf is ráði ósk uðu 
eft ir að borg ar stjóri, for mað ur 
borg ar ráðs og for mað ur um verf
is og skipu lags ráðs mættu á fund 
um fram tíð Hofs valla götu en það 
var fellt af full trú um Sam fylk ing ar
inn ar og Besta flokks ins. 

Vest ur bæj ar bisk
upinn og hjóla dag ur

Vest ur bæj ar bisk upinn skák
mót. Íþrótta og tóm stunda ráð
gjafi Vest ur garðs upp lýsti um 
stöðu mála hvað þetta varð ar 
þetta skák mót á fundi Hverf is
ráðs Vest ur bæj ar en fyr ir hug að 
er að vera með skák mót 9. maí 
í Haga skóla. Mik il ánægja var 
með al fund ar manna um þetta 
verk efni. Hjóla dag ur Vest ur bæj
ar: Íþrótta og tóm stunda ráð gjafi 
Vest ur garðs upp lýsti um stöðu 
mála hvað varð ar hjóla dag Vest
ur bæj ar og til kynnti að sam starf 
yrði við Ís lenska Fjalla hóla klúbb
inn hvað þetta verk efni varð ar, en 
fyr ir hug að er að halda hjóla dag
inn 3. maí nk.

Auð velda á fólki að 
hefja nám að nýju

Mennt un núna er til rauna
verk efni mennta mála ráðu neyt is
ins, Reykja vík ur borg ar og að ila 
vinnu mark að ar ins. Meg in mark
mið verk efn is ins er að auð velda 
fólki á aldr in um 1854 ára, sem 
ekki hef ur lok ið námi á fram halds
skóla stigi að hefja nám að nýju og 
að styrkja að lög un inn flytj enda 
að ís lensku sam fé lagi. Verk efn
ið er stað sett í Gerðu bergi, þar 
sem ætl un in er m.a. að bjóða 
upp á náms og starfs ráð gjöf, fjár
hags og fé lags ráð gjöf og ráð gjöf 
varð andi stöðu próf í ís lensku og 
um sókn um rík is borg ara rétt. Ein
nig er boð ið upp á raun færni mat 
og mat á námi og starfs reynslu til 
stytt ing ar fram halds skóla náms. 
Verk efn ið mun njóta góðs af þeir
ri að stöðu, fé lags og menn ing
ar starfi sem er til stað ar í Gerðu
bergi auk þess að byggja á þekk
ingu og reynslu sam starfs að ila í 
verk efn is stjórn. Mennta mála ráð
neyt ið ásamt átaks verk efni stjórn
valda og að ila vinnu mark að ar ins 
„Nám er vinn andi veg ur“ styrkja 
verk efn ið.

Ung menna ráð mega 
sitja fundi Hverf is
ráða

Á fundi Hverf is ráðs Vest ur bæj
ar var lagt fram bréf frá Helgu 
Björg Lax dal þess efn is að Ung
menna ráð í hverf um borg ar inn
ar hefðu rétt til að sitja fundi 
Hverf is ráða. Þess má geta að 
Ung menna ráð Vest ur bæj ar hef
ur set ið fundi ráðs ins og hvet ur 
Hverf is ráð ung menni í Vest ur bæ 

til að koma og sitja fundi ráðs ins 
sem er hald inn ann an fimmtu dag 
í mán uði kl. 12.00 í Vest ur garði.

Styrk ur til SAM FOKS
Ósk að hef ur ver ið eft ir styrk frá 

Hverf is ráði Vest ur bæj ar frá SAM
FOK ásamt nið ur stöð um frá fundi 
sem þau voru með í Haga skóla. 
Sam þykkt var að veita SAM FOK 
styrk þann sem ósk að var eft ir að 
upp hæð 40.000 krón ur.

Hvetja á börn af 
er lend um upp runa til 
íþrótta starfs

Íþrótta og tóm stunda ráð 
Reykja vík ur hef ur sam þykkt að 
íþrótta fé lög um í Reykja vík verði 
að nýju gef inn kost ur á að kynna 
starf semi sína í grunn skól um 
borg ar inn ar. Efnt verði til átaks í 
því skyni að hvetja börn og ung
linga af er lend um upp runa til 
þátt töku til íþrótta og æsku lýðs
starfi. Með al ann ars fái íþrótta
fé lög að stoð borg ar inn ar til að 
kynna starf semi sína í ákveðn um 
grunn skól um á fleiri tungu mál um 
en ís lensku og með að stoð túlka 
þar sem því verð ur við kom ið; 
t.d. með sér stök um kynn ing ar
fundi fyr ir for eldra og nem end ur 
að hausti.  Sam þykkt var að vísa 
til lög unni til mann réttinda ráðs en 
full trú ar Sjálf stæð is flokks ins sátu 
hjá.

Máls með ferð vís að 
til um sagn ar Hverf is
ráðs Mið borg ar

Á fundi borg a ráðs fyr ir sköm
mu var lagt fram bréf skrif stofu 
borg ar stjórn ar um end ur skoð un 
á máls með ferð ar regl um borg ar
ráðs um veit inga og gisti staði. 
Sam þykkt var að vísa regl un um 
til um sagn ar um hverf is og skipu
lags ráðs, lög regl unn ar á höf uð
borg ar svæð inu, Mið borg ar inn ar 
okk ar, Sam taka krá ar eig enda, 
Hverf is ráðs Mið borg ar og til yf ir
ferð ar borg ar lög manns.

Fall ið frá hrein sun 
Tjarn ar inn ar

Lögð var ný lega fram á fundi 
um hverf is og skipu lags ráðs 
fjórða efsta hug mynd des em ber
mán að ar úr flokkn um um hverfi 
,,hreinsa tjörn ina“ sem tek ið var 
af sam ráðsvefn um Betri Reykja
vík þann 31. des em ber 2013 
ásamt sam an tekt af um ræð um 
og rök um. Einnig er lögð fram 
um sögn um hverf is og skipu lags
sviðs. Til lag an var felld með vís an 
til um sagn ar um hverf is og skipu
lags sviðs. Einnig var felld til laga 
um ,,hunda og fjöl skyldu garð í 

mið bæ inn“ sem tek in var af sam
ráðsvefn um Betri Reykja vík. 

Svan ur og Diddú í 
Hörp u nni

Lúðra sveit in Svan ur og Diddú 
munu leiða sam an hesta sína og 
flytja í sam ein ingu nokk ur óp eru
verk í Norð ur ljósa sal Hörpu þann 
6. apr íl nk. Á efn is skránni er að 
finna m.a. for leik að Töfraflaut
unni og aríu næt ur drottn ing ar inn
ar einnig úr Töfraflaut unni.

Gisti heim ili í 
Naustinu

Á fundi um hverf is og skipu
lags ráðs var lögð fram fyr ir spurn 
THG arki tekta f.h. Kirkju hvols 
um hvort leyft verði að fá að reka 
gisti heim ili í hús un um á lóð nr. 
610 við Vest ur götu ásamt veit
inga rekstri í kjall ara. Einnig er 
lögð fram grein ar gerð hönn uða 
dags. 4. febr ú ar 2014 ásamt upp
drátt um dags. 4. febr ú ar 2014. 
Einnig var lögð fram um sögn 
skipu lags full trúa.

Sótt um leyfi fyr ir 
ósam þykktri íbúð

Á af greiðslu fundi bygg inga full
trúa Reykja vík ur borg ar var lögð 
fram fyr ir spurn frá Stef áni Sturlu 
Stef áns syni Garða stræti 14 um 
hvort sam þykki feng ist fyr ir íbúð 
sem skráð er “,,sam þykkt íbúð“ 
í kjall ara húss ins á lóð inni nr. 14 
við Garða stræti. Af sals bréf dags. 
26. ágúst 2009 fylgdi er ind inu. 
Af greiðslu var frestað.

Hvatn inga verð laun
Aug lýst hef ur ver ið eft ir til nefn

ing um til hvatn inga verð launa 
Reykja vík ur borg ar en um sókn ar
frest ur renn ir út 28. mars nk. en 
verð laun in sjálf verða af hent við 
há tíð lega at höfn í maí.  Níu verk
efni sem þykja til eft ir breytni og 
öðr um hvatn ing til góðra verka 
verða verð laun uð. Hvatn ing ar
verð laun in eru í formi við ur kenn
ing ar skjals og verð launa grips 
sem starfs stað ur inn fær til eign
ar. Viltu vekja at hygli á grósku
miklu leik skóla, grunn skóla eða 
frí stunda starfi á veg um Reykja vík
ur borg ar? Veistu af metn að ar fullu 
þró un ar verk efni, skemmti leg um 
til raun um eða annarri ný breytni 
í skóla og frí stunda starfi Reykja
vík ur borg ar? Viltu veita starfs
fólki skóla og frí stunda starfs 
í Reykja vík við ur kenn ingu og 
hvatn ingu?
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R ík is stjórn in nýt ur ekki mik ill ar virð ing ar nú. Þeir stjórn
ar þing menn sem kosn ir voru til .þing setu vor ið 2013 
lýstu því all flest ir yfir að nú ætti að snúa blað inu við, nú 

ætti heim il in að verða í for gangi. Fræg ur fund ur for ystu manna 
rík is stjórn ar inn ar, þeirra Sig mund ar Dav íðs Gunn laugs son ar 
og Bjarna Bene dikts son ar í Hörpu þar sem m.a. lána mál þeirra 
sem verst eru sett ir væru tek in til gaum gæfi legr ar at hug un ar, 
gerði það að verk um að nú hugs uðu marg ir, jæja, nú á loks 
að vinna að vel ferð al menn ings í land inu. Síð an hef ur reynd ar 
lít ið heyrst, en kannski er ver ið að vinna baki brotnu á lausn 
máls ins í reyk fyllt um bak her bergj um. Eig um við ekki bara að 
trúa öllu fögru og trúa því að svo sé. Virð ing ar leys ið við rík
is stjórn ina er ekki síst Sjálf stæð is flokkn um að kenna. Fyr ir 
síð ustu kosn ing ar gaf flokk ur inn út að þjóð in ætti að ráða ferð 
hvort halda ætti áfram við ræð um við ESB eða stöðva þær. 
Lögð var áhersla á að svona ætti að standa að mál um, sem 
sagt þjóð in fengi að ráða fram hald inu enda sagði for mað ur 
Sjálf stæð is flokks ins að vilji væri til þess að opna fyr ir þjóð ar
at kvæða greiðslu á fyrri hluta kjör tíma bils ins. Þetta voru skýr 
kosn inga lof orð. Helm ing ur fyrri hluta kjör tíma bils ins er lið inn, 
en þá stíg ur ut an rík is ráð herra, sem reynd ar kem ur úr röð um 
Fram sókn ar manna, fram með frum varp þar sem slíta á samn
inga við ræð un um við ESB. Mót mæli á Aust ur velli sýna ljós lega 
hvað stór hluti kjós enda vill í þessu máli. Stað reynd in er sú að 
það verð ur aldrei frið ur um ESBað ild ef við sauð svart ur al múg
inn  fáum ekki að kjósa um samn ing. Skoð ana kann an ir sýna að 
hann verði senni lega ekki sam þykkt ur, að það sé af drátt ar laus 
vilji þjóð ar inn ar í dag, og þá þarf ekki að fjasa leng ur um það. 
Bænda sam tök in og mik ill meiri hluti bænda er mót fall inn að ild 
en mörg sam tök í at vinnu líf inu krefjast þess að þjóð in fái að 
greiða at kvæði um samn ing. Af hverju ótt ast stjórn völd svo 
mjög slíka at kvæða greiðslu og þá nið ur stöðu henn ar? Gott 
væri að fá af drátt ar laust svar við því.

Það mætti stund um halda að það væri þjóðar í þrótt að 
þvarga um allt mögu legt. Árum sam an er búið að ríf ast um til
vist Reykja vík ur flug vall ar sem er mik il væg ur fyr ir lands byggð
ina hvað sem for mað ur borg ar ráðs seg ir, en nú flýt ir meiri hluti 
borg ar stjórn ar sér að skipu leggja bygg ing ar svæði í Vatns mýr
inni á síð ustu vik um valda tíma henn ar. 

Það er öllu ró legra yfir öllu mann lífi í Vest ur bæn um, þessu 
hverfi sem nýt ur þess heið urs að eng um íbú um Reykja vík ur 
þyk ir eins vænt um hverf ið sitt. Það er hins veg ar held ur ekki 
gott ef bíða á sveit ar stjórn ar kosn inga og gera allt á næsta kjör
tíma bili, enda eru kannski ekki fjár mun ir til að gera mik ið, hvað 
svo sem nið ur stöð um úr kosn ing um úr Betra hverfi líð ur. Fjár
hag ur sveit ar fé laga á höf uð borg ar svæð inu er að batna, skuld ir 
flestra þeirra eru und ir 150% af ráð stöf un ar tekj um sveit ar
fé lag anna, sem er við mið Sam bands ís lenskra sveit ar fé laga. 
Sam kvæmt því telj ast þau sveit ar fé lög sem ekki ná því við miði 
ekki bjarg álna. Fram boðs list ar til borg ar stjórn ar Reykja vík ur 
hafa sum ir birst og aðr ir eru tald ir vera í far vatn inu. Kannski 
verða sam eig in leg ir fram boðs fund ir haldn ir og þá hljóta fram
bjóð end ur að bít ast um eitt hvað til að ná at hygli kjós enda. Það 
get ur sann ast sagna ver ið hin skemmti leg asta kvöld skemmt un. 
Bíð um bara spennt.

    Geir A. Guð steins son rit stjóri

ESBvið ræð ur og traust
þjóð ar inn ar á rík is stjórn inni

Vesturbæingar

- Vesturbæingar mega vera 
stoltir af starfinu í Frostaskjóli -

MARS 2014
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Halldór Halldórsson
formaðurSambands
íslenskra sveitar
félaga leiðir lista
Sjálfstæðismanna

við borgarstjórnarkosningarn
ar í Reykjavík á komandi vori.
Halldór er gjörkunnugur sveit
arstjórnarmálum.Fyrstuafskipti
hans af pólitík og málefnum
sveitarfélaga voru þegar hann
bjóum tíma íGrindavíkog sat
íbæjarstjórnGrindavíkurbæjar
á árunum 1994 til 1996. Hann
flutti til Ísafjarðaroghéltáfram
að starfa að sveitarstjórnarmál
um,fyrstsemframkvæmdastjóri
FjórðungssambandsVestfirðinga
og síðan sem bæjarstjóri á Ísa
firði. Hann hefur einnig unnið
mikiðaðmálefnumsveitarfélag
anna á landsvísu, einkum sem
formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga frá árinu 2006.
Halldór ræddiviðVesturbæjar
blaðiðádögunum.

Halldór var fyrst inntur eft
ir því hvað hann teldi brýnast í
málefnum Reykjavíkurborgar á
næstu áru. Hann segir að stóru
verkefnin ímálumborgarinnará
komandi árum verði húsnæðis
málogskólamál. „Viðþurfumað
geranokkuðróttækarbreytingar
til aðhagkvæmaraverðiaðbyg
gja litlar íbúðir.Breytaþarf lóða
gjöldumvegnaþessaðnúverandi
gjaldskráermiðuðvið fastverð
á íbúðsemleiðir tilþessaðhag
kvæmni vantar til þess að byg
gjasmærriíbúðir.Efgjaldskránni
yrðibreytt í fermetragjaldmyndi
þessihagkvæmni skapast.Lóða
verðiðereinnigorðiðofhátt.Það
er17%afbyggingakostnaði ídag
envar4% fyrir15árum.Ástæða
þess að lóðaverð hefur hækk
aðsvoáundanförnumárummá
einkumrekjarekjatilskortsálóð
um.Viðþvíþarfaðbregðastmeð
því að auka lóðaframboð vegna
þess að það ræður mestu um
verðið.“

Þurfumaðvirkja
einkaaðila

Halldórsegirlóðaverðekkiþað

eina sem huga þurfi að í sam
bandi við húsnæðismálin. Ein
nig þurfi að ganga með opnum
huga til nýrra hugmynda á hús
næðismarkaði. „Við þurfum að
vera opin fyrir nýrri hugmynda
fræðiaðþessu leyti.Viðþurfum
að virkja einkaaðila á þessum
markaðieinsogmögulegterbæði
hvaðvarðarleiguogsöluáíbúð
um.Þeirerumeiraítaktviðtím
annogmunsveigjanlegriogfljót
ariaðbregðastviðmarkaðsþörf
um en hið svifaseina opinbera
kerfi.Égtelþettaverastórmálþví
útilokaðerannaðenaðbregðast
viðþeimstöðugtvaxandivanda
semungt fólkbýrvið tilþessað
eignastþakyfirhöfuðiðogsveit
arfélögin þurfa að leggja sitt af
mörkumtilþessaðkomatilmóts
viðþennanvanda.“

Aukaþarfsveigjanleikaí
skólastarfinu

Halldór segir skólamálin mik
ið til umræðu um þessar mund
ir. Fólk geri ákveðnar kröfur til
grunnskólannaogþeirþurfi ein
nigaðverabúnirtilþessaðveita
þá þjónustu sem þeim er ætlað
aðundirbúabörninundiráfram
haldandi skólanámog lifiðsjálft.
„Ég tel að lykilinn að bættum
grunnskóla sé aukinn sveigjan
leiki í skóalstarfinu og gagnsæi.
Sveigjanleikinner fólgin íþví að
gera sjálfsstætt starfandi skól
umhærraundirhöfðihelduren
gerter ídag.Meðþví fá foreldr
ar meira val umskóla. Sveigjan
leikinnereinnig fólginn íþví að
skólarnir okkar fábetri tækifæri
tilþessaðsérhæfasig.Meðþví

skapastafturvaleftirþvíáhvað
svipfólkvillleggjaáhersluínámi
barnanna.

Margirkjósaaðbörningangi í
hverfisskólasemerunæstheimil
umþeirraenforeldrarþurfaengu
aðsíðuraðhafameirimöguleika
tilþessaðveljaámilliskóla.Með
þvígetureinnigskapastmeirisér
hæfing í skólastarfinu þar sem
skólarnir fá aukna möguleika til
þess að þróa ákveðna þætti og
nýjungar sem aftur geta aukið
áhugaforeldraognemendaávali
ámilliþeirra.“

Gottsamstarfvið
kennaraforystuna

Halldór segir að auka verði
sveigjanleikann í skóalstarfinu
en það verði að vinnast í góðu

samstarfi við kennaraforystuna.
„Égerekkihrifinnaf„dönskuleið
inni“ þeirri leið sem Danir fóru
vegna breytinga á skólakerfinu.
Þeir breyttu því með lagasetn
ingum og beinum þvingunum
að ofan. Þótt finna megi margt
áhugaveri í þeim breytingum
sem Danirnir eru að gera þá er
ég ekki hrifinn af aðferðafræð
inni.Ég leggmiklaáhersluá leið
sáttaogsamningaaðþessu leyti
og vil forðast að ná einhverjum
markmiðummeð lagasetningum.
Égtelaðþvingaðaraðgerðirskili
ekkiþeimárangrisemviðþurfum
aðná.Égeralmenntekkihrifinn
af þvinguðum aðgerðum og það
er draumurinn að takist í sam
starfi við kennaraforystuna að
gera ákveðnar breytingar á því
fyrirkomulagisemgildirídagum

vinnutímakennara.Ég leggmikla
áhersluáaðþað takist í sáttog
samlynd.“

Aukaþarfgagnsæií
skólastarfinu

Halldór ræðir einnigumgagn
sæi í skólastarfinu. „Við viljum
opnastarfiðmeiratilþessaðall
ir viti hvernig skólarnir standa.
Hvernig þeir standa gangvart
samræmdum prófum og gagn
vart könnunum á borð við Pisa.
Viðvitumaðeinhverskólilendirí
fyrstasæti,einhveríöðruogein
hveríneðstasæti.Enégheldað
fólkeigi ekki aðhafa svomiklar
áhyggjurafþvívegnaþessaðþá
yrðumviðkominmeðeinhverja
mælistiku. Eitthvað til þess að
mælaokkurviðogþáerauðveld
ara að leggja áherslu á hvernig
skólarnirgetabættsigístaðþess
aðeinblínaáhvernigþeirraðast.
Égersannfærðurumaðeftirþví
sem skóalstarfið verður opnara
þáverðaforeldrarmeðvitaðrium
aðþeirhafivalogmuniþáíhuga
hvaðaskólaséuheppilegastirfyr
irbörnsínogviljinýtasérþað.“

Stærraísniðumenvið
fangsefninhinsömu

Halldór kemur að vestan þar
semhannstarfaðim.a. sembæj
arstjóri Ísafjarðarbæjar. Þegar
hann er inntur eftir því hvernig
súreynslamuninýtastáþvímun
stærra sviði sem hann stefnir á
segir hann breytingarnar í eðli
sínuekkisvomiklar.

„Ég kem af þessum vettvangi.
Sveitarstjórnarmáleruallsstaðar
hinsömu.Þettaervissulegamik
ið stærra í sniðum og umfangs
meiraenaðsamaskapieruvið
fangsefnin í grunninn eru flest
hin sömu og alveg sambærileg.
Égkemaffullriauðmýktaðverk
efnumhér íReykjavíkogtrúiþví
aðreynslansémérmjöggagnleg
oggetinýstborgarbúumvelvið
reksturborgarinnar.“

Bætareksturinnánþess
aðdragaúrþjónustu

Halldór segir að margt megi
gerabetur í rekstriborgarinnar.
„Reykjavíkurborgermeðskuldug
ustusveitarfélögumá landinuog
með útsvarið í toppi þrátt fyrir
að vera svona stór og ætti því
að geta verið fremur hagkvæm
í rekstri heldur en minni sveit
arfélög. Mér finnst margt benda
tilþessaðhægtséaðaukahag
kvæmnina. Og þá byrjar maður
áþvísemstendurmannisjálfum
næstoghugaraðyfirstjórnborg
arinnar og því sem henni teng
ist.Égheldaðmegibætarekstur
borgarinnar tilmunaánþessað
dragaúrþeirriþjónustusemhún
veitir,“ segirHalldórHalldórsson
oddviti sjálfsstæðismanna fyr
ir borgarstjórnarkosningarnar á
komandivori.

Stóruverkefninverðaásviði
húsnæðisogskólamála

Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

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.

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

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.



5VesturbæjarblaðiðMARS 2014

Tónskólinn DoReMi í Vestur
bænumhélt tónleika íNorræna
húsinu4.mars sl.ogþarkomu
fram13lengrakomnirnemend
ur.ÁpíanóspiluðuStefaníaÁsta
Karlsdóttir,ValtýrMárMichaels
son, Ísak Jónsson, Anton Emil
Albertsson,GuðrúnSólveigSig
ríðardóttir,LindaBjörgLaasSig
urðardóttir og Gunnar Arthur
Helgason. Nanna Guðmunds
dóttir lék á hörpu, Sigmundur
Páll Freysteinsson og Eiríkur
Ari Sigríðarson á gítar, Matthí
as Löve á fiðlu, Stefán Eggerts
sonávíóluogBergmundurBolli
HelgasonThoroddsenáselló.

Mörg þekkt tónverk hljómuðu
í Norræna húsinu þennan dag,
m.a. eftirDimitri Schostakovich,
Frederic Chopin, Francisco Tár
rega, Wolfagang Amadeus Moz
art, Johann Sebastian Bach og
Nicoló Paganini. Þetta var hin
bestastund,nemendur lögðusig
allir sem einn fram um að flytja
tónverkin faglega, svoviðstaddir
nutuörugglegaallirþessarartón
listastundar í Norræna húsinu í
Vatnsmýrinni.

Afmælistónleikar
íSalnum

Tónskólinn DoReMi verð
ur með tvenna afmælistónleika,
þematónleika, í Salnum í Kópa
vogilaugardagseftirmiðdaginn29.
mars nk. en skólinn fagnar um
þessarmundir20áraafmæli.Þar
verðurboðiðuppámörg frábær

ogskemmtileg tónlistaratriði fyr
ir áheyrendur á öllum aldri. Öll
atriði tónleikanna eru eingöngu

fluttísamleikafnemendumskól
ansenyfir130börnkomafram.

NemenduríTónskólanumDoReMi
meðtónleikaíNorrænahúsinu

Unga tón list ar fólk ið sam an kom ið við upp haf tón leik ana.

Hverfissjóður Reykjavíkur auglýsir eftir styrkumsóknum  til 
verkefna sem stuðla að einhverjum eftirtalinna þátta í hverfum 
borgarinnar:  

• Bættu mannlífi og eflingu félagsauðs
• Fegurri ásýnd borgarhverfa
• Auknu öryggi í hverfum borgarinnar
• Samstarfi íbúa, félagasamtaka eða fyrirtækja við 
 borgarstofnanir.

Hægt er að sækja um styrki til verkefna í einu eða fleiri hverfum 
eða almennt í borginni. Einstaklingar, hópar, félagasamtök  og 
stofnanir geta sótt um.  

Hámaksupphæð styrkja er 700.000 krónur.

Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar   www.reykjavik.is/hverfissjodur 

Öflugri og 
fegurri hverfi

Öflugri og 
fegurri hverfi

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
þriðjudaginn 15. apríl 2014

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
þriðjudaginn 15. apríl 2014

Jógadýnur og fylgihlutir af 
 bestu gæðum  frá Manduka

Viridian vítamín án allra auka- 
og fylliefna

Nærandi matur Systrasamlagsins,  
meðal annars þeytingar og skot

Nærandi náttúruilmir 
og ilmvötn

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

Jafnvægið býr í Systrasamlaginu

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  9 - 18
Laugardagar 10 - 16

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

Fallega hönnuð lífræn
jóga/íþrótta/þægindaföt

frá Prancing Leopard

10 tegundir!

Í VESTURBLÆJARBLAÐINU í febrúar er frétt um að eftir
litsmyndavélar sem gefnar voru Melaskóla hafi ekki verið
settarupp.

ÍbókunHverfisráðsVesturbæjarsemeinnnefndarmanna lagði
framsegir: ,,Athugahversvegnaeftirlitsmyndavélarséuekkiuppi
viðMelaskóla,enHverfisráðgafþærtilskólansfyrirnokkrumárum
síðan.Athugahvortekkiséhægtaðkomaupplýsinguviðlistaverk
iðsemstenduráhringtorgiviðHótelSögu.”Sumirnefndarmenn
Hverfisráðserugreinilegaekkivelupplýstirþvísvokallaðareftirlits
myndavélarsemréttaraeraðkallaeftirlitskerfi,hefurveriðífullri
notkunalltsíðankerfiðvarsettupp.Hvaðvarðarlistaverkiðþávar
lýsingintekinniðurafborginniásínumtímavegaviðgerðar,enhef
uraldreikomiðtilbaka.Kannskierkominntímitilaðkallaeftirþví!

EftirlitskerfiviðMelaskólaífullrinotkun

www.borgarblod.is
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Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Má bjóða þér kyrrð?
Í jan ú ar sl. var kyrrð ar dag ur í 

Nes kirkju og þátt tak end ur hvöttu 
til að ann ar kyrrð ar dag ur yrði 
hald inn. Og næsti kyrrð ar dag ur 
verð ur hald inn laug ar dag inn 29. 
mars nk. Kyrrð ar dag ur er dek ur
dag ur fyr ir sál ina og öll um op inn. 
Dag skrá hefst kl. 10.00 ár deg is og 
lýk ur um kl. 15.30 og það er Sig
urð ur Árni Þórð ar son, Nes kirkju
prest ur sem stýr ir þess um kyrrð
ar degi.

Kyrrð ar  dag ur  í  borg  er 

knapp ari en marg ir dag ar á kyrrð
ar daga setri. Á dag skrá eru íhug
an ir um skeið æf inn ar og farn ar 
verða tvær göngu ferð ir, önn ur 
með Ægi síðu og hin í Hóla valla
garð. Öll um er frjáls og ókeyp is 
þátt taka. En veit ing ar þenn an dag 
kosta 1500 krón ur. Hvern ig væri 
að bregða sér á kyrrð ar dag í Nes
kirkju? Skrán ing er með net pósti 
á s@nes kirkja.is eða í s. 5111560. 
Öll sem hafa áhuga á rækt hins 
innri manns og and legri heil brigði 
eru vel kom in.

Kyrrðardagurí
Neskirkju29.mars

Svona um hverfi skap ar oft kyrrð í sál inni.

Á að vent unni um það leyti sem nýtt að al
skipu lag var sam þykkt fyr ir Reykja vík
ur borg barst þessi fína aug lýs ing um 

Betra hverfi inn um lúg una. Það er nú al deil is 
gam an hve þeir eru rausn a leg ir hjá bæn um. 
Við meg um bara vera með í að ákveða lit inn á 
sand kass an um og dúlla svo lít ið við blóma ker. 
Kannski ákveða að gang stétta hell ur verði rétt ar 
af.  En stóru mál in! Breyt ing ar á skipu lagi  sem 
hafa stór karla leg áhrif um ókomna tíð á líf og 
um hverfi borg ar búa þau koma okk ur íbú un um 
sko ekk ert við!

Þeg ar reisa á heilt nýtt hverfi nið ur við Reykja
vík ur höfn og tutt ugu metra háa og eft ir því stóra 
höf uð kirkju rétt trún að ar safn að ar ins er ekk ert 
sam ráð haft við íbúa. Villi borg ar stjóri gerði sig 
breið an í Moskvu borg og gaf lóð und ir kirkju og 
tvö bíla stæði við Ný lendu göt una. 

 Við sem höf um stað ið í for svari fyr ir Íbúa sam
tök Vest ur bæj ar höf um frá upp hafi mót mælt hæð 
húsa í þessu nýja hverfi á Slipp areit. Það er í 
of stór um skala mið að við heild ar svip hverf is
ins í ná grenn inu og að stað setja þessa kirkju er 
nauðg un á skipu lagi Ný lendu göt unn ar. Það er 
hvergi pláss í Vest ur bæ Reykja vík ur fyr ir kirkju af 
þess ari stærð. Nema þá helst við hlið ina á þeirri 
kaþ ólsku á Landa kots tún inu. – Kirkju klukk urn ar 
geta þá sleg ið í takt.

Að sjálf sögðu er gott að við fáum að kjósa um 
hug mynd ir að breyt ing um í hverf inu okk ar. En 
það er al var legt þeg ar at huga semd ir okk ar við 
bygg ingu höf uð kirkju rétt trún að ar kirkj unn ar á 
ein býl is húsa lóð við Ný lendu götu eru hunds að
ar. Í of aná lag var kirkj an teikn uð í röng um skala í 
kynn ing ar bæk ling um til að blekkja þá sem mál ið 

varð ar. Betra hverfi hvað? Við krefj umst virks 
íbúa lýð ræð is þar sem íbú ar hafi eitt hvað að segja 
um meiri hátt ar breyt ing ar á nærum hverfi sínu. – 
Kjós um betri hverfi – rétt trún að ar kirkj an burt.

Gísli Þór Sig ur þórs son
stjórn ar mað ur í Íbúa sam tök um Vest ur bæj ar

Bætaborg–enbaraþaðsmáa
ogdúllulega

Gísli Þór Sig ur þórs son

Vesturbærinnminn:

Vaxtalaus greiðslukjör  
til allt að 12 mán

Kringlan
Kringlunni 4–12 
588 99 88

Daglinsur 
kr. 2.400

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
568 18 00

margskiptum 
glerjum

gleraugad@gleraugad.is
www.gleraugad.is

Sjónmælingar

Tölu vert hef ur borist af 
kvört un um til lög reglu vegna 
um ferða menn ing ar í kring um 
Mela skóla á morgn ana þeg ar 
for eldr ar koma með börn sín í 
skól ann. 

Lög regl an vill benda for eldr um 
og öku mönn um á að bann að er 
að leggja öku tækj um á Furu mel, 
og bend ir á stæði við Nes kirkju 
og íþrótta hús Haga skóla það an 
sem unnt er að ganga með börn
un um yfir gang braut ina á Nes
haga og í skól ann. Þá eru einnig 
stæði við Haga mel. Lög regl an 
við einnig ít reka við öku menn 
að stöðv un ar skylda er á gatna
mót um Furu mels og Haga mels,  

öku mönn um ber skil yrð is laust 
að stöðva bif reið ina við stöðv
un ar lín una eða við stöðv un ar
skyldu merk ið þannig að öll hjól 
nemi stað ar. Rétt er að benda á 

að göngu leið fjölda barna í Mela
skóla ligg ur yfir gang braut ina á 
fyrr greind um gatna mót um. 

Sekt in við stöðv un ar skyldu
broti get ur ver ið frá 5000 krón
um í 15,000 krón ur eft ir gróf leika 
brots ins.

Lög regl an mun nú á næstu vik
um fylgj ast ít ar lega með um ferð
ar menn ing unni í kring um Mela
skóla og sekta þá öku menn sem 
brjóta um ferð a regl urn ar, hvort 
sem um stöðu brot sé að ræða, 
stöðv un ar skyldu brot, ör ygg is
belti ekki not uð, ör ygg is bún að ur 
fyr ir börn ekki not að ur, tal að í 
far síma án hand frjáls bún að ar og 
margt fleira.

Umferðarmenningukringum
Melaskólaábótavant

Mela skóli.
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Upp bygg ing í Reykja vík stefn
ir í að verða meiri en nokkru 
sinni áður, eft ir því sem fram 
kom í er ind um á opn um fundi 
um stöðu at vinnu lífs í borg
inni, sem hald inn var í Ráð húsi 
Reykja vík ur fyr ir skömmu. Mik
ill áhugi var fyr ir fund in um og 
var hvert sæti set ið. Áhersla 
var á að draga fram stöðu mála 
í at vinnu þró un, ferða mennsku 
og mann virkja gerð í Reykja vík. 
Í kynn ing um á fund in um kom 
fram að eft ir fimm ára lægð 
í upp bygg ingu er ljóst að kom
andi miss eri munu ein kenn ast 
af aukn um fram kvæmd um, eink
um í ferða þjón ustu og bygg ingu 
íbúð ar hús næð is.

Jón Gnarr borg ar stjóri bauð 
gesti vel komna og sagði spenn
andi tíma framund an í Reykja vík. 
Upp gang ur ferða þjón ustu væri 
ótrú leg ur og sem dæmi um áhuga 
er lendra miðla á Reykja vík nefn
di hann að í sinni borg ar stjóra
tíð hefði hann rætt við yfir 500 
er lenda fjöl miðla.

Ferðaþjónustanstærsta
útflutningsgreinin

Svan hild ur Kon ráðs dótt ir, 
sviðs stjóri Menn ing ar og ferða
mála sviðs, sýndi í kynn ingu sinni 
vöxt ferða þjón ustu í Reykja vík, en 
ferða þjón ust an er orð in stærsta 
út flutn ings grein Ís lands.  Hún dró 
fram áhersl ur í ferða mála stefnu 
Reykja vík ur til árs ins 2020, sem 

eru menn ing ar borg, heilsu borg, 
ráð stefnu borg og vetr ar borg. 
Svan hild ur sagði frá sókn ar á ætl un 
höf uð borg ar svæð is ins en þar er 
unn ið með vöru merk ið „Reykja
vík“. Í þeirri vinnu hafa ver ið dreg
ið fram lyk il orð úr rann sókn um 
með al gesta borg ar inn ar og þeirra 
sem hafa áhuga á Ís landi, en þau 
lyk il orð sem tengd eru við borg ina 
eru vina leg, frið sæl, menn ing ar
leg, lit rík, nú tíma leg, hrein og smá.  
Nær all ir gest ir sem til Reykja vík
ur koma eða 98% þeirra ætla að 
mæla með borg inni við vini. 

Viðsnúninguríbyggingu
íbúða

„Reykja vík dreg ur vagn inn 
í aukn um hag vexti í land inu,“ 
sagði Dag ur B. Egg erts son for
mað ur borg ar ráðs og hann sýndi 
í sinni kynn ingu gíf ur lega aukn
ingu á bygg ingu íbúð ar hús næð
is. Á ára bil inu 2007 – 2012 hefði 
þurft að byggja 2.700 fleiri íbúð ir 
en raun var og seg ir Dag ur nauð
syn legt að vinna upp þetta gap til 
að mæta þörf fyr ir íbúð ir á höf uð
borg ar svæð inu. Frá þessu al kuli 

eft ir hrun var árið 2013 byrj að að 
byggja 614 íbúð ir og nú í ár gera 
spár ráð fyr ir að fram kvæmd ir við 
950 íbúð ir hefjst.  Aukn ing in árið 
2015 gæti svo orð ið mun meiri.

Dag ur gerði ósk ir ungs fólks um 
bú setu að um ræðu efni, en það vill 
eink um búa mið svæð is í leigu hús
næði og þær ósk ir rími mjög vel 
við ný sam þykkt að al skipu lag. 

Bygg ing nær 1.200 gisti her berja 
er í gangi í dag. Borg ar yf ir völd 

vilja greiða þess ari upp bygg ingu 
leið og það tæki þrýst ing af því þá 
yrði síð ur al mennt íbúð ar hús næði 
not að sem gisti rými. Dag ur sagði 
þó nauð syn legt að staldra við því 
ekki gæti þessi þró un hald ið áfram 
og kom ið væri að þol mörk um mið
borg ar inn ar. Stækka þyrfti svæð ið 
og nefndi hann nokkra mögu leika í 
því sam bandi.

118nýtt líf

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

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

Gríðarlegamikil
uppbyggingframundan

Með al þess sem haf in er bygg ing á er fjöl býl is hús á Lýs i slóð inni.

Löður er með                
á allan bílinn

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540
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Við djúphreinsum: rúmdýnur, sófasett,
tungusófa,hægindarstóla, teppi og mottur.

S: 780 8319  •  Email: djuphreinsa@gmail.com

ÓDÝR HÚSGAGNA-,
DÝNU- OG TEPPAHREINSUN

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

,,Alla tíð reynt að vera
með hag kvæm verð“

Reykjavíkur Apótek er fimm
ára á morgun, hóf rekstur 21.
mars2009aðSeljavegi2 íVest
urbænum,þegarefnahagskrepp
an stóð sem hæst. Þrátt fyrir
þaðhefurreksturinngengiðvel
að sögn Guðmundar Reykjalín,
framkvæmdastjóra.

ReykjavíkurApótekbýðurupp
á alla almenna lyfjafræðilega
þjónustu, gott úrval af vítamín
um,snyrtioghjúkrunarvörumog
samkeppnishæftverð. Auk þess
er í boði sú þjónusta að senda
lyfinheim tilþeirrasemeruelli
lífeyrisþegarogöryrkjarángjald
töku og hefur það mælst mjög
vel fyrir endaer stöðugaukning
íþeirriþjónustu.Aðeinsþarfað
hafa samband í síma 5113340
eðasenda tölvupóstánetfangið,
reyap@reyap.is

- Þeg ar lagt var af stað fyr ir fimm 
árum var ykk ur vænt an lega ljóst 
að sam keppn in yrði mik il en haf ið 
vænt an lega ver ið með ein hverj ar 
vænt ing ar um það hvern ig rekst ur-
inn mundi ganga?

,,Vissulegagerðumviðþað,og
vissum að við vorum að koma í
hverfiþarsemþrjúapótekvoru
fyrir og vissum líka að það yrði
erfitt að ná upp góðum rekstri.
En við höfum náð þeim árangri
sem við gerðum áætlanir um í
upphafi,ogjafnvelgottbetur.Við
höfumallatíðreyntaðverameð
hagkvæmt verð þó við höfum
ekki gefiðokkurút fyrir aðvera
ódýrust, en vitum að við erum
meðþeimódýrariogþaðmark
mið hefur skilað sér ágætlega,
m.a. í mjög mörgum og góðum
viðskiptavinum í Vesturbænum,
á Seltjarnarnesi og raunar mun
víðar.Viðvitumlíkaaðokkarvið
skiptavinir eruútumallthöfuð
borgarsvæðið.“

- Er ykk ar vöru val öðru vísi en 
hjá öðr um ap ó tek um, erum þið að 
versla við aðra birgja?

,,Ekkierþað,vöruvaliðermjög
svipaðíöllumapótekunumenvið
höfumgertminnaútásnyrtivör
urheldurenmörgönnurapótek,
endaerokkarverslunarplássekki
svostórtaðþaðsémögulegt.En
reynumaðverameðalltþaðhels
tasemsóstereftirámarkaðnum
og þannig þjóna sem flestum. Í
tilefni fimmáraafmælisinsverð
umviðsérstök tilboðhér í apó
tekinu.“

Guðmundur segist sáttur við
staðsetninguna eftir fimm ára
dvöl í Vesturbænum, staðsetn
ingin hafi reynst afar vel, enda
mikil umferð fram hjá, m.a. eft
ir Mýrargötunni, stór áform séu
hjáReykjavíkurborgumverulega
aukningu byggðar í nágrenninu
ogeinnigáLýsislóðinniogskam
mtfráséuþrírstórmarkaðirsem
sinnaaðmestuallridagvörusölu
fyrir vesturhluta Reykjavíkur
borgar. Því kemur fólk oft við í
ReykjavíkurApótekiíleiðinni.

Nafn ið hef ur áhrif
Það kom á óvart að Háskóli

Íslands,semumáratugaskeiðrak
Reykjavíkur Apótek við Austur
stræti skyldi ekki hafa sótt um
einkaleyfi á nafninu. Það gladdi
þvíýmsaþegarþettanafnvaraft
urámarkaðnumogeflausthafa
einhverjir sóttviðskipti vesturá
Seljavegútáþað.Guðmundurvar
spurðurhvortþaðgætiekkistað
ist.

,,Þaðkannvel aðveraaðþað
hafihafteinhveráhrif.En íbyrj
unvarmjögmikiðspurtumþað
hvortviðværumtengdeinhverri
apótekskeðjunni, en svo er alls
ekki.Viðvorumaðopnarétteftir
efnahagshrunið og margir lýstu
ánægju sinni með það að apó
tekiðværieinkarekið.Égerekki
viss um að samkeppnisyfirvöld
mundu einfaldlega samþykkja
yfirtöku t.d. Lyfju á Reykjavík
urApótekiefþeimstæðiþað til
boða.Lyfjavar tekinupp í skuld
hjá Íslandsbanka við efnahags
hruniðogbankinnrekurþáapó
tekskeðjuenn.Markaðshlutdeild
stóruapótekskeðjannahefurauk
þess verið að minnka á hverju
ári, fyrst og fremst vegna þess
aðeinkareknumapótekumhefur
veriðað fjölga.Áður lagði raun
ar enginn í að hefja samkeppni
við þessar stóru apótekskeðjur,
en eftir að Lyf og heilsa reyndi
að knésetja Apótek Vesturlands
áAkranesimeðundirboðumsem
endaði með því að Lyf og heil
sa var dæmt í Hæstarétti til að
greiða100milljónir króna í sekt
í ríkissjóð. Við erum ekki í sam
starfi við önnur apótek en hins
vegar eru sömu eigendur að
Reykjavíkur Apóteki og Apóteki
Vesturlands,þarereingönguum
eignartengslaðræða.“

Eigendur eru Guðmundur
Reykjalín,ÓlafurAdólfsson,Hjör
dís Ásberg og Margrét Birgis

dóttir sem aðeins er eigandi að
ReykjavíkurApóteki.

- Hef ur hlut fall sam heita lyfja hef-
ur ver ið aukast á und an förn um 
miss er um?

,,Hlutfalliðhefurveriðnokkuð
svipaðgegnumárinenapótekun
umberaðbjóðaþeimsemkoma
með lyfseðil samheitalyf sem
er ódýrara en tilgreint er á lyf
seðlinum.Enþaðþiggjaþaðekki
allirþóþeimsésagtaðþettasé
nákvæmlega eins lyf. En það er
ekki þar með sagt að það virki
nákvæmlegaeinsíöllumtilfellum.
Umleiðogeinkaleyfiályfirennur
útkomasamheitalyfinámarkað
inn.“

,,Við vorum að byrja að inn
rétta hér þegar efnahagshrunið
skalláogGuðvarbeðinnaðbles
sa Ísland.Þásettumstviðaðeins
niðurogskoðumhvaðbestværi
aðgera í stöðinni,ættumviðað
hætta við þetta allt saman eða
bíta á jaxlinn og halda ótrauð
áfram óbreyttum áformum. Það
gerðum við og sjáum auðvitað
ekki eftir því. En það kom smá
hikáokkur,viðvissumekkihvað
mundigerastánæstumánuðum
ogþaðvarþónokkuráhættafalin
íþvíaðhaldaáfram.Enþettaer
þjónusta sem er nauðsynleg og
allirþurfaaðfásínlyf.

Ég vil að lokum þakka okkar
góðastarfsfólki fyrirþannárang
ur sem við höfum náð og öllum
okkar viðskiptavinum í Vestur
bæ,Seltjarnarnesiogölluhöfuð
borgarsvæðinufyrirviðskiptinog
samfylgdina á síðustu árum og
vonumsttilaðþauviðskiptiauk
ist enn frekarákomandiárum,“
segirGuðmundurReykjalín.

- seg ir Guð mund ur Reykja lín

Guðmundur Reykjalín ásamt starfsmönnum Reykjavíkur Apóteks.
F.v.: Guðrún Björg Einarsdóttir,  Þorbjörg Friðbertsdóttir, María
Jóhannsdóttir, Guðmundur Reykjalín, Margrét Pétursdóttir og
MargrétBirgisdóttir.

Reykja vík ur apó tek við Selja veg fimm ára:

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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Laugavegi 18 • S. 511 3399 • Opið mán.-fös. kl. 11-18, lau. kl. 11-17

Líttu við á 
Laugaveginum

Útibú í kjallara  
Máls og menningar



MikiðfjörvaráÖskudaginnfyrríþessummánuði,en
Tíu12varþámeðÖskudagsballíFrostaskjóli.

Verðlaun voru fyrir besta búninginn, í 3. sæti voru
grímuklæddu ræningjarnir þeir Tómas Gylfi, Gunnar
Snorri,EinarSkúli,ÓlafurBjörnogGísliGarðarúr5.bekk
íMelaskóla.Í2.sætivarMinionfjölskyldasemsamanstóð
af þeim Ástu, Högnu, Steinunni, Bryndísi og Ernu úr 6.
Bekk,einnig íMelaskóla. Í1.sætivarsvohannDagurúr
6.bekk íVesturbæjarskóla í IronManbúningsemhann
hannaðisjálfurámjögfrumleganhátt.Kötturinnvarsleg
innúrtunnunniogvarþaðValdemarúr6.bekkíGranda
skólasemvarðTunnukóngurTíu12þettaárið.Aukþess
arapersónavorufjölmargaraðrar,s.s.HermioneúrHarry

PotterogSúpermanogClarkKentsáusérbáðir færtum
aðmætaásamtspiliúrLísuíUndralandienþaðfórmjög
líklega í gegnum holuna eins og Lísa hér forðum daga.

Balliðfórvelframogvareinstaklegaskemmtilegt,jafnvel
alvegrosalegaskemmtilegt.
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Ösku dags ball Tíu12 var al veg rosa legt

Hermione–MargrétLífásamtvinkonusinni,sjórængjan
umMatthildi.

Búningarvorumeðýmsumhætti,einsogalltaferáþess
um degi, og á auðvitað að vera. Iron Man – Dagur í 6.
bekkVesturbæjarskólaogTunnukóngurTíu12,Valdemar
6.bekkGrandaskóla.

Grímuklæddu rængingjarnir – Einar Skúli, Tómas
Gylfi, Ólafur Björn, Gísli Örn og Gunnar Snorri 5. bekk
Melaskóla.

Minionfjölskyldan–Ernaamma,Steinunnpabbi,Högna
mamma, Ásta barn og Bryndís barn 6.bekk Melaskóla
ásamtstarfsmanniTíu12SævariSteini.

Bernhöftsbakarí ehf. | Bergstaðarstræti 13 | 101 Reykjavík | Sími 551 3083 | Fax 551 3088 | info@bernhoftsbakari.is
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Skuggabarinnvíkurfyrirhótelherbergjum

www.borgarblod.is

Gamli Skugga bar inn á bak
lóð Hót el Borg ar vík ur nú fyr
ir 43 her bergja hót el bygg ingu 
sem þar á að rísa og verð ur 
tek in í notk un fyr ir sum ar ið 
2015. 

Ekki hafa all ir ver ið sátt ir við 
þessa fram kvæmd, m.a. bent á 
skugga varp í garði Hress ing ar
skál ans. En stefna borg ar yf ir
valda að þétta byggð sem víð ast 
ræð ur för.

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu

Við upp haf nýs skóla árs 
haust ið 2013 fór starf semi ung
menna húss í Frosta skjóli af 
stað eft ir langt og gott sum ar
frí. Starf sem in var hugs uð fyr
ir ein stak linga úr vest ur bæ 
Reyja vík ur á aldr in um 16 til 
18 ára og hef ur ver ið opin einu 
sinni í viku, þrjá tíma í senn. 
Þessi starf semi, sem aldrei fékk 
al menni lega byr und ir sína 
vængi, fór hægt af stað og var 
fjöldi ein stak linga og heim
sókna nán ast hægt að telja á 
fingr um tveggja handa. 

Frá upp hafi vor ann ar hef ur 
hins veg ar far ið fram heild ar 
end ur skipu lagn ing á ung menna
hús inu, sem hef ur ver ið starf
rækt und an far in ár í húsa kynn
um Frosta skjóls. 

Það er ljóst að þörf in fyr ir 
áfram hald andi fé lags starf eft ir 
grunn skóla er til stað ar og ung
menna hús í öðr um hverf um og 
bæj ar fé lög um á höf uð borg ar
svæð inu bera vott um það. Eft ir 
hug mynda vinnu og heim sókn ir 
í önn ur ung menna hús á höf uð
borg ar svæð inu tóku starfs menn 
og ein stak ling ar úr Ung menna
ráði Vest ur bæj ar þá ákvörð un 
að um breyta starf inu al gjör lega 
og skipta um gír. Í sam starfi við 
Ung menna ráð Vest ur bæj ar hef
ur á und an förn um vik um ver

ið unn ið mark visst  að því að 
smíða grunn að því sem koma 
skal. Ung menn in hafa skipt um 
nafn og eru afar stolt af því að 
fram veg is mun ung menna hús ið 
í Frosta skjóli bera nafn ið Jökla. 

Jökla er frá brugð ið því starfi 
sem unn ið er á grunn skóla stigi 
en hjá okk ur koma ung menn
in að allri skipu lagn ingu, vinna 
að kostn að ar á ætl un og setja sér 
sjálf mark mið og við mið í starf
inu. 

Í Jöklu er frá bær að staða sem 
ungt fólk í vest ur bæn um get ur 
nýtt sér til sköp un ar, afslöpp
un ar, lær dóms, elda mennsku og 
rækt að allt það sem sál og hug
ur gríp ur.

Við, bæði starfs fólk ung
menna húss ins og hjarta ung
menna húss ins; unga fólk ið sjálft, 
sjá um Jöklu sem við bót við 
fé lags líf fram halds skól anna og 
vett vang þar sem ein stak ling
ar á aldr in um 16 til 18 ára geta 
skap að og not ið í vímu efna lausu 
um hverfi. Jökla ung menna hús 
er stað ur þar sem hægt er að 
funda, vinna hljóð, mynd bönd, 
skóla blöð eða bara næra sál ar
tetr ið í góð um fé lags skap. Jökla 
er hús ung menn anna sem það 
sækja, ung menn in skapa sál ina 
og eru grunn ur inn að því sem 
Jökla get ur orð ið.

Vetrarstarfiðí
Frostaskjólilíklega
aldreilíflegra
- ung menna húsið ber nafn ið Jökla

Arn ar Tóm as son hár greiðslu
meist ari og eig andi Salon 
Reykja vík á Granda garði var 
ný lega á ár legri sýn ingu í Par ís 
þar sem hann kynnt ist öllu því 
helsta í vor tísk unni 2014. Arn ar 
seg ir eng ar stökk breyt ing ar vera 
í ár, en alltaf ein hver breyt ing 
og alltaf sé ver ið að nema nýja 
tækni og það hafi alltaf ver ið 
síð an hann byrj aði í hár greiðslu 
síð an 1987. 

,,Kaldi cokelit ur inn er enn þá 
inni og það eru núna létt ari lín
ur með und ir klipp ingu og lang an 
topp og svo er mik ið um stóra 
og þykka toppa sem er nýj ung og 
ég nefna líka þess ar flott ur bylgj
ur  svo það verð ur meiri hreyf
ing í hár inu sem er eðli legt yfir 
sum ar tím ann. Hjá körl um eru 
þetta fyrst og fremst snögg klippt
ar hlið ar en svo lít ið þykkt hár á 
hvirfl in um. Þetta er ekki bund ið 
nein um sér stök um aldri, mað ur 
er aldrei of gam all fyr ir nýja hár
tísku ef manni lang ar í svo leið is 
klipp ingu. Það er rangt að festa 
sig í ein hverri ákveð inni klipp ingu 
á ákveðn um aldri, spurn ing in er 
hvaða ímynd og út lit þú ert að 
sækj ast eft ir. Ekki hika við það, 
hár tíska spyr ekki um ald ur frek ar 
en fatat ísk an.”

Arn ar seg ir að veitt sé ráð gjöf 
sé þess ósk að en auð vit að sé öll 

klipp ing viss ráð gjöf. Byrj að er 
að skoða lík ams stærð ina, í hvaða 
tísku við kom andi vill flokka sig og 
unn ið út frá því.

Á Salon Reykja vík eru fyrst og 
fremst not uð um hverf is væn efni 
og Org an ic lit ir sem ekki hafa ver
ið próf uð á dýr um sem er bæði 
heil brigð ara fyr ir hár ið, við skipta
vin inn og um hverf ið, og ekki síst 

þá hár geiðslu meist ara sem nota 
það. Svo eru á stof unni hrein nátt
úru leg efni eins og ,,Hule D´Arga
ne” frá Nect arome sem kem ur frá 
Marokkó og er ein göngu rækt
að þar og er mjög vin sælt í dag í 
snyrti vöru geir an um. Það er fyr ir 
and lit ið og bað ið og kem ur í stað
inn fyr ir venju legt krem.

Vorlínaníhártískukomin
hjáSalonReykjavík

Arnar Tómasson á Salon Reykjavík ásamt starfsmönnunum Írisi
Matthíasdóttur förðunarmeistara og hérgreiðslunema og Moniku
Kavalatehárgreiðslumeistara.

Vortískanerafarskemmtileg,meðléttarilínurogmeirihreyfinguíhárinu.

Ís lensku tón list ar verð laun in 2014 fóru fram í 
Hörpu sl. föstu dag þar sem því var jafn framt fagn
að að 20 ár eru síð an verð laun in voru veitt í fyrsta 
sinn. 

Fyrri hluti verð launa af hend ing ar fór fram í há deg
inu í Norð ur ljós um þar sem veitt voru verð laun í 
11 flokk um en um kvöld ið voru veitt verð laun í 15 
flokk um ásamt heið ursverð laun un um awm komu í 
hlut Mezzof or te. Kynn ir var Vil helm Ant on Jóns son 
og fram komu Em il í ana Torr ini, Hjalta lín, Mezzof or
te, Skálmöld, Þóra Ein ars dótt ir og El mar Gil berts son 
sem fluttu at riði úr óp er unni Ragn heiði.

Tón list ar við burð ur árs ins kom í hlut Gunn ars 
Þórð ar son ar og Frið riks Er lings son ar fyr ir óp er
una ,,Ragn heiði” og Gunn ar Þórð ar son hlaut einnig 
við ur kenn ingu sem tón höf und ur árs ins í flokkn
um sí gild og sam tímatón list fyr ir fyr ir óp er una 
„Ragn heiði.“

VEST UR BÆJ AR BLAÐ IÐ ósk ar Vest ur bæ ingn um 
Gunn ari Þórð ar syni til ham ingu með þess ar við ur
kenn ing ar.

VesturbæingurinnGunnarÞórðarsonhlauttvennar
viðurkenningaráÍslenskutónlistarverðlaununum

Gunnar Þórðarson ásamt eiginkonunni Toby
Sigrúnu Herman. Gunnar þakkaði henni sérstak
legafyriraðhafagefiðséraðborðameðanhann
satviðaðfullgera,,Ragnheiði.”

Skuggabarinntilheyrir
sennfortíðinni.

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is
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- seg ir sr. Karl Sig ur björns son bisk up
Sr. Karl Sig ur björns son bisk up 

hef ur þjón að kirkj unni í lið lega 
41 ár, vígð ist 1. febr ú ar 1973 til 
Vest manna eyja presta kalls en 
þá bjó eng inn í sókn inni, all ir 
íbú arn ir voru flutt ir upp á land 
vegna eld gos ins svo fyrstu mán
uð ir í prest skap sr. Karls voru 
með al land flótta fólks. Eft ir að 
gos inu lauk um sum ar ið fór fólk 
aft ur til flytja til Vest manna eyja, 
en alls ekki all ir, og þá flutti 
prest ur inn einnig til Eyja. ,,All ur 
þessi tími er mér mjög eft ir minn
an leg ur, enda á hann sér varla 
hlið stæðu í Ís lands sög unni. 
Fólk ið bjó hér í alls kyns bráða
birgða hús næði, vinnu skál um, 
sum ar bú stöð um og jafn vel í hús
næði sem sumt gat jafn vel varla 
talist manna bú stað ir. Ég kynnt
ist vel þeirri skelf ingu sem þetta 
fólk bjó við, það vissi ekki hvort 
það kæm ist nokkurn tíma heim 
aft ur. En svo varð ég líka var við 
þessa ís lensku þraut segju menn 
ákváðu að taka af leið ing un um, 
hverj ar sem þær yrðu.

Þetta vor var ferm ing ar börn
un um safn að sam an til und ir bún
ings ferm ing unni og það var gert 
í ferm ing ar búð um að Flúð um. 
Síð an voru þau fermd í Skál holts
kirkju, alls um 100 börn. Það er 
al veg ógleym an legt. Þessi hóp ur 
hitt ist út í Vest manna eyj um síð
asta haust, þá voru þau að minn
ast þess að 40 ár voru lið in frá 
ferm ing unni.“

Fyrsta sam fé lags lega 
upp bygg ing ar starf ið

- Þitt starf hef ur vænt an lega 
breyst nokk uð eft ir að þú flutt ist til 
Vest manna eyja og þang að fór að 
flytj ast fólk?

,,Kirkju starf ið í Vest manna
eyj um var fyrsta sam fé lags lega 
upp bygg ing ar starf ið þar eft ir gos 
og það var messa upp á hvern 
sunnu dag. Fólk ið leit upp úr önn
un um og ösk unni og átti há tíð
ar stund í kirkj unni. Það var gert 
gríð ar legt átak að hreinsa bæ inn 
af ösku, víða allt á bólakafi. Ég tók 
þátt í því eins og hver ann ar íbúi 
á staðn um. Skól arn ir tóku fljót
lega til starfa svo smám sam an 
fór líf ið að fær ast í eðli legra horf. 
Ég var ekki í Vest manna eyj um 
nema á ann að ár.“

- Hvað tók þá við?
,,Ég sótti um Hall gríms kirkju 

og hlaut kosn ingu og þar þjón
aði ég allt þar til ég vígð ist sem 
Bisk up Ís lands. Þar fór fram ann
ars kon ar upp bygg ing, það var 
ver ið að byggja mjög stóra kirkju 
en á sama tíma var íbúa sam
setn ing in og öll þró un í mið borg 
Reykja vík ur að gjör breyt ast. Í 
grund vall ar at rið um er ekki mik ill 
mun ur á safn að ar starf inu í Vest
manna eyj um á þess um tíma og í 
Hall gríms kirkju. En líf inu í Vest
manna eyj um á fyrstu mán uð um 
mín um þar var hægt að líkja við 
stríðs á stand, mað ur var stund
um eins og stadd ur á víg velli. Það 
ríkti visst upp lausn ar á stand. Und
ir liggj andi var sorg í fólki, ekki 
síst vegna þess að þetta kunn
ug lega um hverfi sem það þekkti 
svo vel var meira og minna horf ið 
und ir hraun og ösku, m.a. fal leg
asti hluti Heima eyj ar. Marg ir vin
ir, ná grann ar og ætt ingj ar sneru 

ekki aft ur svo fé lags leg mynst ur 
og tengsl riðl uð ust.“

Sr. Karl Sig ur björns son var 
prest ur í Hall gríms kirkju í 23 ár, 
en var kjör inn Bisk up Ís lands 
1998 sem hann gegndi t i l 
árs ins 2012.

- Fannst þér mynd ast tóma rúm 
í þínu lífi eft ir  39 ár  í þjón ustu 
kirkj unn ar í sam felld um önn um 
þeg ar þú lést af bisk ups emb ætti?

,,Þetta voru gríð ar leg við brigði. 
Starf ið var líka sam fé lag ið sem 
mað ur hrær ist í og all ur sá takt
ur sem er í kring um það. Svo er 
það ekki leng ur fyr ir hendi. Allt 
í einu vakn ar mað ur að morgni, 
og það bíð ur manns ekk ert sér
stakt. Marg ir þekkja það vissu
lega. Þeg ar til ver an hef ur snú
ist um ótal flók in úr lausn ar efni 
sem vörð uðu ef til vill fjöl marga 
varð meg in spurn ing in kannski sú 
hvort ég ætti að kveikja á kaffi vél
inni áður en ég sækti dag blað ið 
eða öf ugt. Mað ur dett ur líka út úr 
þessu dag lega sam fé lagi, ekki síst 
þeg ar mað ur hef ur ver ið í dag leg
um sam skipt um við fjölda fólks á 
stór um vinnu stað og sam fé lagi. 
Mitt starf var mér allt.

En þá er bara að finna nýj an 
takt og að lag ast hon um.“

Af leys inga starf við Dóm
kirkj una bar brátt að

- Þú varst beð inn að leysa sr. 
Hjálm ar Jóns son af í Dóm kirkj unni 
um stund ar sak ir en því fer nú senn 
að ljúka. Greipstu það tæki færi 
feg ins hendi eða tókst þér nokk urs 
um hugs un ar frest?

,,Það var ekki sjálf gef ið að taka 
við þessu og svo lít ill skrekk ur í 
manni líka. Ég hélt reynd ar að 
við brigð in yrðu meiri að gegna 
aft ur venju legu prest starfi en 
þetta var til skamms tíma og 
ég auð vit að vissu lega hæfi lega 
ábyrgð ar laus í bestu mein ingu 
þess orðs. Hér í Dóm kirkj unni 
er allt safn að ar starf vel mann að, 
gott fólk. Ég þekkti auð vit að safn
að ar starf ið að því leiti áður að 
Dóm kirkj an er kirkja bisk ups ins 
svo hér var ég reglu lega, t.d. á jól
um og pásk um, hér fara fram all
ar prests vígsl ur og djákna vígsl ur 
og aðr ar kirkju leg ar at hafn ir sem 
til heyra bisk ups emb ætt inu. En 
svo hef ég auð vit að sótt mess ur 
í Dóm kirkj unni sem „óbreytt ur“. 
Ég er mjög þakk lát ur fyr ir þenn an 
tíma sem ég hef ver ið í Dóm kirkj
unni og í sam skipt um við þetta 
góða fólk sem hér starfar.“

Hins veg ar hef ur far ið nokk uð 
er lend is, svo sem ann ast kyrrð ar
daga fyr ir norska bisk upa og það 
seg ir hann hafa ver ið ánægju leg
an þátt. Einnig hef ur sr. Karl að 
sér að leiða kyrrð ar daga í Skál
holti, í dymbil vik unni. Á kyrrð
ar dög um í dymbil vik unni rík ir 
þögn, mörg um þyk ir það gott, 
öðl ast við það innri frið og upp
bygg ingu í trú. Kyrrð ar dag ar 
bjóða upp á þögn, sem sr. Karl 
seg ir að sé mun að ar vara á okk ar 
tím um.

Sagn fræði leg ar 
bók mennt ir

- Hef urðu fund ið þér eitt hvað sér-
stakt tóm stundagam an eft ir að þú 

lést af emb ætti bisk ups?
,,Það hef ég ekki gert. Þeg

ar finnsk ur pró fess or, kunn ingi 
minn, var spurð ur þess ar ar 
spurn ing ar af sama til efni sagð
ist hann safna finnsk um fiðr ild
um. En þar sem það væru svo fá 
finnsk fiðr ildi til hefði hann góð an 
tíma til að lesa! Ég vil gera hans 
orð að mín um. Ég les mik ið, ekki 
síst það sem við kem ur mín um 
fræð um, og svo það sem teng ist 
sögu, sem lengi hef ur ver ið mitt 
áhuga mál.“

- Nú gefst ykk ur hjón un um meiri 
tími til að ferð ast. Eru ein hver slík 
áform í gangi?

,,Við Krist ín erum heima kær og 
höf um ekki ver ið dug leg við það. 
Við höf um gef ið okk ur góð an tíma 
til að sinna okk ar barna börn um 
en höf um ekki lagst í nein ferða
lög. Við mun um ör ugg lega ferð ast 
eitt hvað um land ið í sum ar en 
för um líka til Norð ur land anna, en 
ég hef tek ið að mér verk efni þar. 
Um leið heim sækj um við vini og 
kunn ingja,“ seg ir sr. Karl Sig ur
björns son bisk up.

,,Ég er mjög þakk lát ur fyr ir þenn an tíma
sem ég hef ver ið í Dóm kirkj unni“

Sr. Karl Sig ur björns son bisk up og feðgarn ir Björn Al ex and er Þor
steins son og Þor steinn Sig laugs son sem lásu ritn ing ar lestrana í mess
unni 9. mars sl., en Björn Al ex and er fermist nú í vor í Dóm kirkj unni.

www.hroi.is

AUGL†SINGASÍMI
511 1188

borgarblod@simnet.is
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Skólahreystiaðhefjast!
Mótadagskrá Skólahreysti

2014 liggur fyrir. Þessi keppni
hefur vissulega sannað sig, og
stöðugt fleiri skólar taka þátt,
ekkisístaflandsbyggðinni.Skól
arniríReykjavíkhafaveriðvirk
ir þáttakendur í þessari keppni
undanfarinár,endahafaíþrótta
kennarar grunnskólanna séð
hversualhliðakeppnisgreinarn
ar eru og hversu vel þær stæla
þologþrekkrakkanna.Skólarn
irúrVesturbæ,Austurbæog frá
Seltjarnarnesikeppaííþróttahúsi
Breiðabiks í Kópavogi 27. mars
nk.kl.19:00.

Síðasta keppnisár Skólahreysti
var það stærsta frá upphafi, en
134skólarfenguboðumþátttöku
og 110 svöruðu kallinu. Íþrótta
kennarar hafa tekið þessu fram
taki fagnandiogstuttviðþjálfun
þeirra ungmenna sem tekið hafa
þáttíkeppninni,endaleggjanúna
flestir skólar metnað sinn í að
þeirra keppendur standi sig vel
áþessumvettvangi. Þessberað
getaaðyfir40skólarbjóðanúna
uppáSkólahreystisemvaláfanga
í íþróttum.  Það er því óhætt að
fullyrðaaðSkólahreystierkomin
tilaðvera.

HvaðerSkólahreysti?
Skólahreystier liðakeppnimilli

grunnskóla landsins.  Hvert lið
samanstenduraftveimurstrákum
og tveimurstelpumsemöllþurfa
aðveranemendur í9.og/eða10.
bekksínsskóla.Keppteríeftirfar
andikeppnisgreinum:
•Upphífingum(strákar)
•Armbeygjum(stelpur)
•Dýfum(strákar)
•Hreystigreip(stelpur)
•Hraðaþraut(strákarogstelpur)
Keppendur skipta á milli sín

keppnisgreinum. Annar strákur
innspreytirsigáupphífingumog
dýfummeðanhinnkeppiríhraða
þrautinni. Hjá stelpunum er hið
sama uppi á teningnum; önnur
stúlkan keppir í armbeygjum og
hreystigreip, en hin tekur þátt í
hraðaþrautinni. Tveir skólar
keppasamtímisíhverriþrautfyrir
utanhreystigreip,enþar takastá
fimmtiláttaskólaríeinu.Íhraða
þrautinni ferstelpan fyrstaf stað
ogþegarhún lýkurhringnummá
strákurinnfaraafstaðísinnhring.
Samanlagðurtímiþeirraerkeppn
istímiliðsins.

Leiðiníúrslitin
Þarsemmikillfjöldiskólatekur

þátt í keppninni er nauðsyn
legt að viðhafa undankeppnir til
að ákvarða hvaða skólar keppi
í úrslitakeppninni sjálfri í lok

keppnistímabilsins. Undankeppn
irnar eru 10 talsins og eru þær
svæðisbundnar, þ.e. skólar frá
sama landssvæðikeppa innbyrð
issínámilli.Einnskóli fráhverju
landssvæði öðlast þátttökurétt
í úrslitunum, en tveir árangurs
hæstu (ekkiendilegastigahæstu)
skólarnir af þeim sem enda í 2.
sætiísínumriðlifásvokölluðupp
bótasæti í úrslitunum.  Heildar
fjöldiskólaíúrslitumSkólahreysti
er því 12. Úrslitakeppnin í ár fer
framíLaugardalshöll15.maínk.

Skólahreystierviðurkenndafog
nýturopinbersstuðningsmennta
málaráðuneytis, heilbrigðisráðu
neytis, norrænu ráðherranefnd
arinnar, Íþrótta & Ólympíusam
bandsÍslandsogsveitarfélaga.

Landsbankinn er nýr bakhjarl
Skólahreystis.

- Nem end ur úr Vest ur bæ, Aust ur bæ og Sel tjarn ar nesi keppa í íþrótta húsi 
Breiða bliks 27. mars nk.

NemendurfráHagaskólavorusigurvegararísínumriðliárið2012og
fóruíúrslitakeppnina.

Kvíðaröskunereinalgengasta
andleg röskun barna og ung
menna. Kvíði hefur skaðleg og
truflandi áhrif á getu og færni
barna á mörgum sviðum. Ef
ekkierbrugðistviðgeturkvíði
haft alvarleg áhrif á félags og
tilfinningaþroska til lengri tíma.
Hugræn atferlismeðferð er í
dag talin áhrifaríkasta aðferð
in til aðstyðjaþásemtakastá
viðeinkennikvíðaogdepurðar.
Haustið 2012 hóf Þjónustumið
stöðVesturbæjar,Vesturgarður,
skimun á einkennum kvíða og
depurðar meðal nemenda í 9.
bekk í samvinnu við Haga og
Landakotsskóla. Skóla og frí
stundasviðborgarinnargaf leyfi
fyrirverkefninuogerþaðskráð
hjá Persónuvernd. Sambærileg
skimunhefur farið framíBreið
holti undanfarin ár á vegum
ÞjónustumiðstöðvarBreiðholts
oggefiðgóðaraun.Skimuninfer

framískólunumogfelstíþvíað
ungmennin svara tveimur list
umsemmetadepurðareinkenni
(ChildrensDepressiveInventory
(CDI)og Reynolds Adolecent
Depression Scale (RADS)) og
tveimur listumsemmetakvíða
og aðlögunarvanda (Multi
dimentional Anxiety Scale for
Children (MASC) og Reynolds
AdolescentAdjustmentScreen
ing Inventory (RAASI)). Allir
þessir listarhafaveriðþýddirá
íslenskuogaðlagaðirhérlendum
aðstæðum.

Niðurstöður skimunarinnar í
Vesturbæ síðustu tvö ár hafa
gefiðsambærilegarniðurstöður
ogkomiðhafaframíBreiðholti.
Kvíðaogdepurðareinkennieru
ekki óalgeng meðal unglinga í
9. bekk, en bæði árin hafa um
16% unglinga svarað yfir við
miðunarmörkum.Nokkurkynja
munurkemur fram íniðurstöð
um en stúlkur eru um þrisvar
sinnum líklegri til aðverameð
sterkeinkennikvíðaogdepurð
arendrengir.Þáhefurþátttaka
í skimuninni verið góð en tæp
75%unglingatókuþáttískimun
inni. Foreldrumþeirraunglinga
sem svöruðu kvíða eða dep

urðareinkennum yfir klínískum
mörkumvartilkynntumþánið
urstöðuogveitt ráðgjöfog/eða
viðtalvarðandimögulegúrræði.
Þávarunglingunumboðinþátt
taka á hópnámskeið á vegum
Vesturgarðs.Námskeiðiðheitir
„Mérlíðureinsogéghugsa“og
byggir á hugrænni atferlismeð
ferðogerunnið ísamvinnuvið
geðsviðLandspítalans.

ÁsíðustuárumhefurVelferð
arsvið Reykjavíkur í vaxandi
mæli stuttþjónustumiðstöðvar
í að haldanámskeið fyrir börn
og foreldra. Námskeiðin miða
annars vegar að því að því að
efla færni foreldra við uppeldi
barna með frávik í þroska eða
hegðun. Hins vegar að því að
hjálpabörnumsemerumeðein
kennikvíða,depurðareðaann
an tilfinningavanda. Hér er um
gagnreynd námskeið að ræða,
þ.e. námskeið sem sýnt hefur
verið framáaðskilamælanleg
umárangri.

HalldórKristjánJúlíusson
deildarstjóri hjá Þjónustumið

stöðVesturbæjar

Skimuneinkennakvíðaog
depurðarmeðalunglinga

HalldórKristjánJúlíusson.

Evrópa hlær

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

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

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

Húmor milli þjóða og þjóðabrota getur verið afar 
mismunandi svo ekki sé talað um spaugilegar og 
oft grátbroslegar aðstæður sem verða þegar 
ólíkum siðum og siðvenjum lýstur saman. 
Í kvikmyndunum er fjallað á gamansaman hátt um 
samskipti þjóðarbrota, innflytjenda og innfæddra í 
Evrópu.  

Sýningar kl. 15 alla dagana í Kamesi 
Borgarbókasafns, Tryggvagötu 15

22.-30. mars
kvikmyndahátíð

Kvikmyndahátíðin er í samstarfi 
við Goethe-Institut í Danmörku. 

www.borgarblod.is
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facebook.com/skolahreysti  #skolahreystiMENNTA- OG 
MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ

SKÓLAHREYSTI ER Í BOÐI LANDSBANKANS

ÁFRAM 
VESTURBÆR!

Skólahreysti – hreystikeppni allra grunnskóla á landinu er hafin. Grunnskólar 
 í Reykjavík etja kappi í Skólahreysti fimmtudaginn 27. mars kl. 19:00 

 í íþróttahúsinu Smáranum í Kópavogi. Það er ókeypis inn og við hvetjum alla 
grunnskólakrakka til að mæta. Keppnin verður svo sýnd á RÚV í apríl.
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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

ViðbyggingviðVesturbæjar
skóla,félagmiðstöðíspennistöð
ogútilaugviðSundhöllina

Fjölmörg verkefni í Vesturbæ
og miðborg hafa verið hluti af
framkvæmdaátaki sem efnt var
tilárin2011-14tilaðaukaatvinnu
í Reykjavík. Sérstökáherslahef-
ur verið lögð á viðhald sem er
mannaflsfrekt. Get göngu- og
hjólastíga, endurgerð gatna í
miðborginni hafa verið áber-
andi. Verið er að ljúka stórum
viðhaldsverkefnum í Vesturbæj-
arlaugáþessuári,aukþesssem
bætthefurveriðviðnýjumheit-
umpotti.

ViðbyggingviðVestur
bæjarskóla

Áþessuárihefsthönnunávið-
byggingu við Vesturbæjarskóla
oggerirfjárfestingaráætlunborg-
arinnarráðfyriraðframkvæmdir
hefjistíkjölfarið.Heildarkostnað-
urviðviðbyggingunaeráætlaður
500milljónirkróna.Verkefniðer
aðkallandi og kallar einnig á að
annaðgömluhúsannaálóðskól-
ansverði flutt af lóðhans til að
beturmegibúaaðskólalóðinni.

Spennistöðinopnarí
haust

ViðAusturbæjarskólaerufram-
kvæmdir í gangiviðSpennistöð-
ina.Þarverðuropnaðungmenna-
húsþarsemunglingarniríhverf-
inu hafa aðstöðu, auk frístunda-
starfs í tengslumvið skólannog

verkefni sem
tengjast íbú-
um miðborg-
arinnar.

Langþráð
útilaug
viðSund
höllina

V A - a r k i -
tektar urðu
h l u t s k a r p -
astir í sam-
keppniumhönnunútilaugarvið
Sundhöllina. Verðlaunahafarnir
munu fullhanna verkefnið í ár.
Auglýst hefur verið breyting á
deiliskipulagi sem er nauðsyn-
legurundanfari framkvæmda.Að
loknuútboðigeturjarðvinnahaf-
istoggerir tímaáætlun ráð fyrir
að það geti orðið næsta vetur.
Verkefninu á að vera lokið árið
2016. Ásamt útilauginni verður
gert ráð fyrir heitum pottum og
leiktækjum fyrir börn. Allt úti-
svæðið er í skjóli frá norðanátt-
umogmunnjóta sólarúr suðri.
Þessmágetaaðsamhliðaundir-
búningiútilaugarviðSundhöllina
er unnið að undirbúningi nýrr-
ar laugar íÚlfarsárdal fyrirnýja
hverfiðþarogíbúaGrafarholts.

DagurB.Eggertsson
oddvitiSamfylkingarinnar
íborgarstjórn

Ég fermdist íNeskirkjuhaustið
1966. Við systkinin erum tvö og
stuttámilliokkar.Ákveðiðvarað
hafaeinaferminguogveislu.Systir
mínereldrioghúnseinkaðisinni
ferminguogég fermdisthálfuári
á undan jafnöldrum mínum, var
bara12ára.Viðmættumtámiðri
leið og vorum fermd 23. októ-
ber.Égsóttiþví fermingarfræðslu
meðkrökkumáundanmér íaldri
og þótti skemmtilegt að kynnast
þeim.ÞaukomuúrHagaskólaen
égúrMelaskóla.Sr.FrankM.Hall-
dórsson lauk upp víddum trúar-
innarogvið lærðum fjöldasálma,
BiblíuversogfræðiLúthersogvor-
umágætlegaundirbúin.

En til hvers að fermast? Ég
hafðiheyrtaðorðið fermingværi
þýðing á latneska orðinu con-
firmatiosemkæmisvoframíýms-
um tungumálum, confirmation á
ensku, konfirmation á germönsk-
um málum. Og merking orðanna
væri að staðfesta. Já, auðvitað -
fermingværikomiðaf firmatioog
merkti að skírnin væri staðfest.
Svo var ég spurður um hvort ég
vildi leitastviðaðhafa JesúKrist
að leiðtoga lífsins.Ekkerter sjálf-
gefið – hvorki í trúarlegum efn-
um né öðru. Já með vörum og í
fylgsnumhugansþarfaðfarasam-
an.Þaðeræviverkefni aðorð og
afstaða séu eitt. Fermingarung-

menninútímansspyrja líkagagn-
rýninnaspurningaogskoðatrúar-
málin með opnum huga. Þau eru
raunverulegaaðglímaviðGuðog
mennskusína.

En ferming? Er það að ferm-
ingarungmenni segi já? Þegar ég
var tólfára íkirkjunnivissiégað
trúerekkieinhliðamál.Samband
Guðs og manna er tvíhliða. Já á
jörðu verður hjáróma ef ekki er
mótsvaríhimneskujá-i. Í ferming-
unni hljóma ekki aðeins já ferm-
ingarbarnaheldur já, já, já Guðs.
Guðstaðfestir skírnina, líf barns-
ins, bænirnar og óskir. Við erum
oft með hugann við mannheima
engleymumGuðsvíddinni.Mesta
undriðífermingunniersamaund-

rið og í skírninni. Guð gefur lífið
og lofaraðveraalltafnærri.Guð
svararfermingarspurningunniekki
aðeins með fermingaryfirlýsingu:
„Vertu trú(r)allt tildauða,ogég
mungefaþérkórónu lífsins.“Guð
svararmeðþvíaðgefaalltsemvið
þurfumtilaðlifavelogmeðham-
ingju.Hvaðer ferming?Jáá jörðu
ogjááhimnihljómasaman.Ferm-
ingarungmennistaðfesta lífiðsem
Guðgefur,staðfestirogviðheldur.

Ognú–48árumeftireiginferm-
ingu-hlakkaégtilfermingaáttatíu
ungmenna í Neskirkju í apríl, að
fermaoghlustaájá-in.Ferminger
jáfyrirlífið.

SigurðurÁrniÞórðarson

Hvað er ferm ing?

FermingíNeskirkjuápálmasunnudag,5.apríl2009.Prestarnirfremst
báðumeginvoruíafleysingumáþessumtíma.

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.

DagurB.Eggertsson,formaðurborgarráðs:

MyndineraffyrirhugaðriútisundlaugsemáaðrísaviðSundhöllina.

,,Við höf um bætt við sér stöku 
ryð varn ar efni sem verð ur spraut
að und ir alla bíla í und ir vagns
þvotti. Þetta efni mun ryð verja 
bíl anna að neð an sem er auð
vit að gríð ar lega mik il vægt í við
haldi bíla. Ryð vörn in er nýj ung 
hjá okk ur og mér skilst að við 
séum fyrsta þvotta stöð in sem 
býð ur upp á slíkt hér á landi,“ 
seg ir Páll Magn ús son hjá Löðri 
en fyr ir tæk ið býð ur nú upp á ryð
varn ar þvott í svamp þvotta stöð
inni á Fiski slóð 29. 

,,Þetta er hágæða efni sem
myndarvörnáundirvagnbílsins.
Efninu er sprautað undir bílinn
og þá myndar það nokkurs kon-
ar filmusemverbílinnfyrirvatni,
saltiogöðrumætandiefnumsem
valdaryðiogtæringu.Viðverðum
fyrstumsinnmeðþessa ryðvörn
í svampþvottastöðokkar á Fiski-
slóðinni en munum síðan bæta
þessuviðáallaraðrarþvottatöðv-
arokkaráhöfuðborgarsvæðinu,“
segirPáll.

Ryðvörnin er enn ein viðbótin
í flóruna hjá Löðri en fyrirtækið
hefur á undanförnum mánuðum
boðiðuppáRain-Xsemyfirborðs-
vörn á allan bílinn. ,,Rain-X er
sannkallað undraefni sem vernd-
arbílinn,hrindiróhreinindumfrá,
eykur útsýni og öryggi í umferð-
inni.Rain-Xogryðvörninerubara
inni í línunni hjá okkur og við-
skiptavinirborgabarasamaverð
ogvenjulegaþegarþeir farameð
bílinn í þvott hér í svampbursta-
stöðinni á Fiskislóð,“ segir Páll

og bætir við að hann hafi fengið
mjöggóðviðbrögðfráfjölmörgum
viðskiptavinum.

Fullkomnarþvottastöðvar
Löðurs

HannsegiraðRain-Xhjálpi líka
til við að stöðva ryðmyndun og
aukaendinguálakki.,,Efniðstöðv-
arryðmyndunájafnvelillaförnum
bílum. Það kemur vissulega ekki
í staðinn fyrir lakkhúð en heldur
því í skefjumogeykurendinguá
lakki í raun út í hið óendanlega
ef það er notað reglulega,“ segir
Páll. Löður rekur sexþvottstöðv-
ar á höfuðborgarsvæðinu og þar
eruallsstaðarsnertilausarþvotta-
stöðvarenaukþesserhinvinsæla
svampþvottastöð á Fiskislóð 29

þar sem einnig er boðið upp á
dekkjasvertu íviðbótviðalltann-
að. Löður er með opið alla daga
vikunnar,líkaásunnudögum.

Ryðvörnundirbílinnmeðþvottinum

PállMagnússonhjáLöðri.

DagurB.
Eggertsson.



KRing ar hafa leik ið fjóra 
leiki í Lengju bik ar keppn inni í 
knatt spyrnu, tap að fyr ir Fram 
3:4 og svo virð ist sem fyrr um 
leik mað ur og fyr ir liði KR, Bjarni 
Guð jóns son þjálf ari Fram hafi 
eitt hvað tak á sínu gamla fé lagi. 
KRing ar hafa hins veg ar unn ið 
Kefla vík 2:1, Aft ur eld ingu 2:1 og 
Skaga menn 3:0 og mæta Breiða
bliki í næsta leik á laug ar dag inn 
í Fíf unni í Kópa vogi.

Íslandsmótið í knattspyrnu,
PEPSI-deildkarla,hefst4.maínk.
enþáleikurKRáheimavelligegn
Val.Síðan leikurKRáKópavogs-
velligegnBreiðabliki8.maí.Við-
búiðeraðhörðustuknattspyrnu-
áhugamenn séu farnir að bíða
óþolinmóðireftiraðÍslandsmótið
hefjist,enþeirverðaaðsýnaþol-
inmæðiítæpatvománuði.
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KR ER 107

Stúlk urn ar í 6. flokki kvenna 
í hand bolta hjá KR unnu fyr ir 
skemmstu 2. deild ina í þeirra 
ald urs flokki og leika því í næsta 
móti (turn er ingu) í 1. deild. Það 
mót fer fram í apr íl mán uði.

Nágrannaslagur
Á morgun, föstudag, leikur

meistaraflokkur karla í 1. deild-
inni við nágrannana í Gróttu og
ferleikurinnframíFrostaskjólinu.
Liðið hefur verið að sækja sig í
veturogerummiðjadeild.Síðasti
leikurinn var gegn Selfossi sem
tapaðist með einu marki, 21:22.
Markahæstur íþeim leikvarHar-
aldurÞorvarðarsonmeð9mörk.

Sigursælarstúlkurí
6.flokkikvennahjáKR

KRing ar urðu deild ar meist
ar ar í Dom in os deild karla í 
körfu bolta en þeir unnu Hauka 
í síð ustu um ferð inni í deild ar
keppn inni. KRing ar mæta Snæ
felli frá Stykk is hólmi í 8liða 
úr slit un um úr slita keppn inn ar en 
það þarf þrjá sigra til að kom
ast í und an úr slit. Snæ fell varð í 
8. sæti deild ar inn ar. Fyrsti leik
ur lið anna er í kvöld kl. 19:15 
í Frosta skjól inu. Aðr ar viður
eign ir eru Kefla vík : Stjarn an, 
Grinda vík : Þór Þor láks höfn og 
Njarð vík : Hauk ar. 

Deildarmeistarar KR áttu
besta þjálfarann, mesta dugn-
aðarforkinn og tvo leikmenn af
fimm í úrvalsliði seinni hluta
leiktíðarinnar í Dominos-deild-
inni í körfuknattleik þegar við-
urkenningarnar voru veittar.
Finnur Freyr Stefánsson þjálfari
KR-inga var valinn besti þjálfar-
inn líkt og eftir fyrri hluta tíma-
bilsins, og það sama gilti um
Darra Hilmarsson sem var aftur
valinn mesti dugnaðarforkurinn.
Þá var Sigmundur Herbertsson
einnigvalinnbestidómarinn líkt

og í fyrri hlutanum. Úrvalsliðið
skipa KR-ingarnir Pavel Ermol-
inskij, sem var valinn bestur,
og Martin Hermannsson, ásamt

Sigurði Þorsteinssyni úr Grinda-
vík, Michael Craion úr Keflavík
og Ragnari Nathanaelssyni úr
ÞórÞorlákshöfn.

KRingarbyrjavelí
Lengjubikarkarla

FráleikKRíbikarúrslitaleikReykjavíkurmótsinsgegnFram.

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

KRmætirSnæfelliíkvöldífyrsta
leiknumíúrslitakeppninniíkörfu

Handbolti:

Öll lið in 24 sem áttu rétt á 
þátt töku í efstu deild un um 
tveim ur á Ís lands móti karla 
í knatt spyrnu í sum ar hafa 
feng ið út hlut að leyf um frá 
leyf is ráði KSÍ. 

Stærsta spurningin var hvort
Knattspyrnufélag Vesturbæjar,
KV, fengigrænt ljós frá leyfisráð-
inuáað leika í 1.deild í sumar,
næstefstudeild,ognúhefurþað
fengiststaðfestaðKVfæraðspila
í1.deildinni.Aðeinsliðiníúrvals-
deildog1.deildþurfaaðgangast
undirleyfiskerfiKSÍþarsemliðin
þurfaaðframvísaréttubókhaldi,
standast kröfur um mannvirki,
menntunþjálfaraogyngri flokka-
starfsvofátteittsénefnt.

Einnsjöttileikja
innandyra

KVhefurverið íaðlögun tilað
uppfylla kröfur um yngri flokka
starf. Athugasemdir leyfisráðs
sneru fyrst og fremst að heima-
velli KV sem stenst ekki kröfur

leyfisráðsins. Ístaðþessaðspila
á gervigrasvelli KR í sumar þarf
KVaðspilaheimaleikisínaíEgils-
höll.Þegarvarorðið ljóstaðHK
myndispilasínaheimaleikiísum-
arinnandyraíKórnum.Þannigef
að líkum læturverða22 leikir1.
deildarísumarleiknirinnandyra,

eðaeinnsjöttileikjadeildarinnar.
PállKristjánssonsegirþaðhafa

veriðvonbrigðiaðfáekkiaðspila
heimaleikina í Vesturbænum en
auðvitað léttir að hafa fengið
keppnisleyfið.

KVleikuríEgilshöllístaðVesturbæjar

FráleikKR-ingafyrrívetur.KR-vélinhefurvarthikstaðiívetur.

KVfagnasætií1.deildsl.haust.

Fyrstadeildkarlaíknattspyrnu:

Stelpurnarvoruaðvonumánægðarmeðsigurinní2.deildinni.



Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

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

Reykjavíkur Apótek

Í tilefni þess að Reykjavíkur Apótek 
verður 5 ára þann 21. mars 

munu allar vörur verða á 
20% afslætti fyrir utan lyf,

dagana 20.-29. mars. 
Þar kennir margra grasa, fjölbreytt úrval 

heilsuvara, bað- og ilmvara, gjafavara auk 
ýmissa annarra góðra kosta.

Við bjóðum alla velkomna til þess að fagna 
með okkur og njóta góðra kjara.


