
Nokkrar framkvæmdir verða
viðVesturbæjarskólaísumaren
veriðeraðhannanýjaviðbygg
inguviðskólann.

Þar til að hún verð ur tek in í 
notk un verð ur hús næð is vandi 
skól ans leyst ur með því að 
breyta gömlu húsi sem til heyr
ir skól an um og stend ur við 
Hring braut 116118 þannig að 
þar verði tvær kennslu stof ur, 
að staða til tón list ar kennslu og 
vinnu rými fyr ir kenn ara. Sam
hliða verða gerð ar betrumbæt ur 
á hús næði fyr ir frí stunda starf að 
Vest ur valla götu og ein fær an leg 
kennslu stofu, til við bót ar þeim 

þrem ur sem fyr ir eru, verð ur flutt 
að skól an um.  Sú kennslu stofa 
verð ur tíma bund ið not uð und ir 
tón list ar kennsl una.

Sam kvæmt nem enda spá skóla 
og frí stunda sviðs mun nem end
um við Vest ur bæj ar skóla fjölga 
um 4050 á næstu árum þeg ar 
stóru ár gang arn ir sem fædd ust 
2009 og 2010 koma inn í skól ann. 
Gert er ráð fyr ir að hönn un nýrr
ar við bygg ing ar við Vest ur bæj ar
skóla ljúki á þessu ári og að fram
kvæmd ir við hana hefj ist 2015. 
Áætl að ur kostn að ur vegna fram
kvæmda við skól ann á þessu ári 
eru um 50 millj ón ir króna. 
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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

FLJÓTT & GOTT UMFERÐAMIÐTÖÐIN
www.fljottoggott.is

Glæsilegur heimilismatur 
alla daga frá 10.30 til 20.00

ALLTAF NÆG, FRÍ BÍLASTÆÐIViðbyggingviðVesturbæjarskóla

Opið: virka daga 9-18 •  laugardagar 10 - 16
Sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Ægisíða 121
Sími 551 1717

Opið alla virka daga
frá kl. 10 – 17.30. 

Þess ar stelp ur í Melaskóla nutu svo sann ar lega lífs ins í veð ur blíð unni. F.v.: Erna Birg is dótt ir 5. LK, Kol brún 
Sif Haf steins dótt ir 5. LK, Stein unn Birta Fil ips dótt ir 5. EÍ og Anika Embla Ingva dótt ir 5.EÍ. Gleði legt sum ar!

Suðurströnd 10 
v/Sundlaug Seltjarnarnes og World Class

Sími: 511 6367

Port ið við Vest ur bæj ar skóla þar 
sem við bygg ing in mun rísa, m.a. að 
hluta. Hús ið sem kenna á í til bráða
birgða er til vinstri.

Sumri fagn að
í Mela skóla!
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  helgina 22. – 25. maí
   - meðan birgðir endast

Nautakjötstilboð! Nautakjötstilboð! 
Íslenskt ungnautakjöt



Hverfisráðánægtmeð
skipulagslýsingar

HverfisráðVesturbæjar fundaði
8.maísl.Rættvarumhverfaskipu
lag borgarinnarog skipulagslýs
ingar semdregnarvoru tilbaka
af USK. Hverfisráð Vesturbæjar
bókaði eftirfarandi: Hverfisráðið
lýsiryfiránægjumeðaðskipulags
lýsingar fyrirhverfisskipulaghafi
veriðdregnartilbakaogvísaðtil
frekarivinnu innáUmhverfisog
skipulagsviði. Ráðið harmar að
tillögurnarsemkynntarvoruhafi
valdiðeinhverjumíbúumóöryggi,
jafnvelsvoaðeinhverjirurðuagn
dofa. Vonandi verður framhald
ferlisins betur skýrt fyrir íbúum
borgarinnaroghverfaskipulagorð
ið að gegnsæu, lýðræðislegu og
öfluguverkfæri fyrir íbúaReykja
víkur.Ráðiðtelurbrýntaðhaftsé
gottsamráðvið íbúaog tekið til
lit tilhagsmunaþeirra.Ræddvar
lýsingá leikvöllumíVesturbæog
sparkvöllviðMelaskóla:Ásíðasta
fundiráðsinsvaróskaðeftirsvör
umUSKviðofangreindumspurn
ingum en þær höfðu ekki borist
fyrir fundinn,enþessmágetaað
búiðeraðsamþykkjaupphitaðan
sparkvöllánbattaviðMelaskóla.

AukafundiíHverfisráði
Vesturbæjarhafnað

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins
óskuðu á fundinum 8. maí eftir
auka fundiþann22.maín.k.þar
sem formanni USK yrði boðið á
fundinnogýmismálefniVestur
bæjar rædd.Einnigvildu fulltrú
ar flokksins bjóða ýmsum hags
munaaðilumVesturbæjartilskrafs
og ráðagerða. Fulltrúar Besta
flokksinsogSamfylkingargreiddu
atkvæði á móti og bókuðu eftir
farandi:FulltrúarSamfylkingarog
BestaFlokksins íhverfisráðiVest
urbæjar lýsayfirmiklumáhugaá
að ræða málefni hverfisins með
formanni Umhverfis og skipu
lagssviðsánæstareglulega fundi
ráðsinsíjúní.Þarverðiþáyfirveg
aðandrúmsloftogvirksamræða.
Bókun fulltrúaSjálfstæðismanna:
Fulltrúar Sjálfstæðismanna telja
aðástæðasé tilaðræðamálefni
hverfisins á slíkum fundi fyrir
kosningarogharmaaðmeirihluti
hafifelltþað.

ÍslandsmerkiðáHaga
torgi,grásleppuskúr
arogumferðartalning

Skriflegar fyrirspurnir bárust
frá fráRagnhildiB.Guðjónsdóttur
á fundiHverfisráðsVesturbæjar.
Rúmtvöárerusíðanathugasemd
vargerðviðþaðað lýsinginvið
Íslandsmerkið á Hagatorgi væri
ekki í lagi. Hvenærerætluninað
viðgerð verði lokið. Ragnhildur
spyr einnig hvaða framkvæmdir
hafa átt sér stað við Grásleppu
skúrana á þessu kjörtímabili og
hversumiklufjármagnihefurverið
varið tilendurbótaogvarðveislu
þeirra?Jafnframterþessóskaðað
fulltrúar  frámenningarog ferða
málasviðiog fulltrúar ínefndum
Grásleppuskúranakomiánæsta
fund og geri grein fyrir málinu.
Ragnhildur óskar jafnframt eftir
umferðatalningar vegna breyt
ingaáHofsvllagötuverðikynntar
sem fyrstá fundi ráðsins.Óskað
er eftir að formaður umhverfis
og skipulagsráðsog aðrir kjörn
ir fulltrúar í ráðinu mæti á fund
hverfisráðsinsogræðihugmyndir
í hverfaskipulaginu fyrir Vestur
bæinn.Óskaðereftir að fáupp
lýsingaránæstafundiumfyrirætl

anirborgarinnarvarðandibrott
reksturFluggarða íVatnsmýrinni.
Óskaðereftirsérstakrikynningu
áfyrirætlunumborgarinnaráhug
myndumumaðkomafyrirReykja
víkurhúsumá lóðskólagarðanna
viðÞorragötu.Óskaðereftirupp
lýsingumumkostnaðviðendur
gerðleikvallarmilliGranaskjólsog
Frostaskjóls. Jafnframt er óskað
eftirupplýsingumumverkferliðog
hverjirkomuaðákvörðunumútlit
ogleiktækiogóskaðereftirauka
fundinú ímaí íhverfisráðinuþar
semofangareindum spurningum
verðisvarað.

Kirkjubyggingvið
Mýrargötuenntil
umræðu

Á fundi skipulagsfulltrúa 11.
desember2013var lagt frambréf
borgarstjóradags.28.nóvember
2013umsamþykktborgarráðss.d.
vegna breytinga á deiliskipulagi
Nýlendureits,1.131.Lögðvarfram
svohljóðandi tillaga Sjálfstæðis
flokksins sem vísað var til með
ferðar umhverfis og skipulags
ráðs: ,,Íþvískyniaðnámeirisátt
umkirkjubygginguáNýlendureit
er lagt til aðskoðaðverðihvort
unntséaðkomabyggingunnifyrir
ánýjumogbetristað,áhorniMýr
argötuogSeljavegar.”Borgarráð
óskaðieftirupplýsingumráðsins.

Sumarhátíðí
Vesturbænum

Hverfisráði Vesturbæjar barst
fyrirspurnumstyrki.Annarsvegar
fráFélagsmiðstöðinniVesturreit
umáAflagranda40.Þaráaðhalda
miklakynninguáhaustmánuðum
tilaðefla félagsstarfiðenn frekar.
Hverfisráðifannstþettaflottfram
takogsamþykktiaðstyrkjaþetta
verkefnium80.000krónur.Hins
vegarvaróskumstyrk fráUng
mennaráðiVesturbæjarog Jöklu
semerhópurungmennaáaldrin
um1618árasemhefuraðstöðu í
Frostaskjóli,enFrostaskjólheldur
utanumþennanhóp.Þessiraðilar
ætlaaðhaldasumarhátíðíVestur
bænum fyriralla íbúahverfisins.
Ráðið fagnaðiþessu framtakiog
ákvaðaðstyrkjaþettaverkefnium
80.000krónur.

Undirgöngeða
göngubrúviðHörpu

BetriReykjavík, tillagaaðund
irgöngum eða göngubrú yfir
Sæbraut við Hörpu. Ein af þeim
tillögumsemkomuframásl.vetri
fráborgarbúumumBetriReykja
vík.Á fundiumhverfisogskipu
lagsráðsvarundir flokknumfram
kvæmdirlögðframefstahugmynd
aprílmánaðarsemfjallaðiumund
irgöngeðagöngubrúyfirSæbraut
við Hörpu. Tillagan var tekin af
samráðsvefnum Betri Reykjavík
þann30.apríl2014ásamtsaman
tektafumræðumogrökum.Einnig
erlögðframumsögnumhverfisog
skipulagssviðsdags.6.maí2014.
Umsögnumhverfisogskipulags
sviðs6.maísl.varsamþykkt.

Ársreikningur
Reykjavíkurborgar

ÁrsreikningurReykjavíkurborg
arfyrirárið2013hefurveriðsam
þykktur íborgarstjórnogersam
stæðan rekin með 8,4 milljarða
krónahagnaðihagnaði.Rekstrar
niðurstaðasamstæðuReykjavík
urborgar,AogBhluta,varjákvæð

um tæpa 8,4 milljarða króna en
áætlungerðiráðfyrirjákvæðrinið
urstöðu um 7.7 milljarða króna.
Rekstrarniðurstaðan er því 711
m.kr.betri engertvar ráð fyrir.
Helstuástæðurmá rekjaannars
vegar tilgjaldfærslu lífeyrisskuld
bindingahjáAhlutaoghinsveg
ar til áhrifa fjármagnsgjalda hjá
Orkuveitu Reykjavíkur. Þar veg
urþyngst gengismunur ogverð
mæti innbyggðraafleiða. Rekstr
arniðurstaðafyrirfjármagnsliðivar
jákvæðumtæpa23.6mkrsemer
rúmum4milljörðumkrónabetri
niðurstaðaenáætlungerðiráðfyr
ir.Skuldirsamstæðunnarlækkuðu
um35milljarðakrónaátímabilinu.
Þaraflækkuðulangtímaskuldirum
rúma29milljarðakróna,vorutæp
ir260milljarðarkrónaíársbyrjun
enstóðu í231.5milljarði íárslok.
Niðurstaðansýniraðrekstursam
stæðunnareraðstyrkjastumtals
vertenhandbærtfésamstæðunn
arnam21.2milljörðumkrónaíárs
lok.Eigiðfésamstæðunnarstyrkist
einnig umtalsvert, það nam 192
milljörðumkróna í lokársenvar
tæpir148milljarðaíbyrjunársins
2013.Þegarhorfterásamstæðuna
munar mest um Plan Orkuveitu
Reykjavíkur en aðgerðaáætlun
hennarhefurgengið fyllilegaupp.
MikilvægteraðORhaldiáframað
greiða niður skuldir og því þarf
sjóðstreymiogveltufé frá rekstri
aðveraháttáfram.Rekstrarniður
staðaAhlutavarjákvæðumrúma
3milljarðakróna,enundirhann
heyriralluralmennur reksturog
lífeyrisskuldbindingarborgarinnar.

Matjurtagarðar2014
tilbúnirtilnotkunar

Allir sem hafa fengið úthlutað
matjurtagarði geta hafist handa
viðræktunfráogmeð16.maí,því
búiðeraðtætaþáogmerkja.Enn
eru nokkur laus beð eftir. Garð
arnireru tilbúnir tilnotkunar frá
ogmeð16.maí2014enþeirvoru
opnaðirásínumtímatilaðkoma
tilmótsvið fjölskyldur íReykja
vík sem vilja rækta grænmeti á
eiginvegum.Garðareru íboði í
BreiðholtiviðJaðarsel,Árbævið
Rafstöðvarveg, Vesturbæ við
Þorragötu, Fossvogi við Bjarma
land,LaugardalogGrafarvogivið
Logafold.Enginbeðerueftirvið
Þorragötuog íLaugardal,þáeru
örfábeðeftir íFossavogiogeitt
hvað í Skammadal og töluvert í
Grafvarvogi,Árbæog íBreiðholti.
Alls standa 800 garðar til boða,
600 innan borgarmarka og 200 í
Skammadal í Mosfellsbæ. Leigu
gjöldársins2014eru4.800kr.ífjöl
skyldugörðunum(ca.20m2)nema
íSkammadal(ca.100m2)þarsem
þaðer5000kr.Vatneraðgengilegt
hjáöllumgörðunumenplönturog
útsæðifylgjaekkimeðgörðunum.
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S kerplaeráttundimánuðurársinssamkvæmtgamlanor
ræna tímatalinu. Hún hefst á laugardegi í fimmtu viku
sumars,eða19. til25.maísamkvæmtgregoríanska tíma

talinu. Ekki er vitað um uppruna nafnsins en í SnorraEddu
erþessimánuðurkallaðureggtíðogstekktíð.SnorraEddaer
bók í fjórumhlutum,Prologus,Gylfaginningu,Skáldskaparmál
ogHáttatal,rituðafSnorraSturlusyniá13.öld.Prologusfjall
arumupphafásatrúarogerhanneinungisstuttur formáliað
bókinni.ÁeftirhonumkemurGylfaginningenþarræðirhinn
fáfróðiGylfikonungurviðÓðinumásatrú.Þessikaflierásam
talsformieinsogoft tíðkaðistumkennslubækurað fornu.Því
næst er komið að Skáldskaparmálumen þar spjallar Snorri
umheiti í skáldskap.SíðastikaflinnerHáttatalenþaðer102
erindakvæði til Skúla jarlsogHákonskonungs.Hvervísaer
undirsínumhætti.SnorraEddaermikilvægastaheimildsem
viðhöfumídagumnorrænagoðafræðiogfornanátrúnað.Hún
varhinsvegarupprunalega skrifuð semkennslubók í skáld
skapogþjónaðinæstualdirnarmikilvæguhlutverkiáþvísviði.
Þessarvangaveltureigakannskiekkiheimahér,ogþó.Hvað
erbörnumkennt ískóla ídag?Þaðervissulegaýmsilegtnyt
samlegt einsogað farameðogkunna á tölvur, stærðfræði,
lesturogskriftogannað íþeimdúr,enhvaðvitaþessubörn
umfortíðina,vitaþauaðÍslandhefurekkialltafveriðsjálfstætt
ogforfeðurokkurþurftuaðhafamikiðfyrirþvíaðöðlastsjálf
stæði,ogsíðaneruaðeins liðin70ár.Þaðþykir sjálfsagtað
geraröltútíbúðogkeyptþaðsemhugurinngirnist,þaðþarf
ekkiaðfaraumlanganvegtilaðkaupanauðsynjar.Hættervið
aðkrökkumsembúaáHólmavíkþættiskrýtiðaðþurfaaðfara
allaleiðtilBorðeyrartilaðversla,enþaðvarstaðreyndátím
umeinokunarverslunarinnar.EinokunarverslunDanaá Íslandi
varverslunareinokundanskrakaupmannaáÍslandiá17.og18.
öld.Húnátti rætur íkaupauðgisstefnunniogvar tilgangurinn
meðhenniaðefladanskakaupmannastéttogdanskaverslun
gegnHansakaupmönnumíHamborg,ogaukavölddanskakon
ungsinsá Íslandi.Einokunartímabiliðhófstárið1602ogstóð
tilársloka1787.Verslaðvarátuttugukauphöfnum,samkvæmt
föstumtaxtasemákveðinnvarafkonungi.Kaupmennskiptu
kauphöfnunum milli sín fyrir vissa leigu, enVestmannaeyjar
voruleigðarútsérfyrirhærraverð.Kaupmönnumvarbönnuð
þátttaka íannarriatvinnustarfsemiá Íslandi framtil1777.Við
gætumeftilvillekkinægjanlegaaðfengnusjálfstæðiogeigum
aðminnastþessáhverjuáriviðöllmögulegtækifæri,ekkibara
á17. júní, fæðingardegi JónsSigurðssonar. Kannski var það
nærennokkurngrunaraðsjálfstæðiþjóðarinnarværiíhættu
þegarefnahagskreppanskall áhérlendis2008,einmittvegna
græðgiogyfirgangssemitiltölulegafárramannasemhélduað
þeirgætukeyptheiminnfyrirpeningasemþeirraunaráttualls
ekki,raunarekkiflókiðaðskiljaþaðídagþegarsigteruppúr
öldudalnum.

Framundan eru sveitarstjórnarkosningar. Á yfirstandandi
kjörtímabilihafa flestarsveitarstjórnir landsinsglímtviðmik
innefnahagsvanda í rekstri sveitarfélaganna, stjórnir sveitar
félagannahafastefntaðþvíaðkomaskuldumsveitarstjórnar
niður fyrir150%af tekjumsveitarsjóðsins.Þaðhefurmörgum
tekist,enþvímiðurekkiöllum.Þaðerþvískyldaokkarallra,
hvarísveitsemviðbúum,aðvandavaliðástjórnþesssveit
arfélagssemviðbúumísvoáframverðihægtaðstefnaaðgóð
æri í rekstriþeirra.Seta í sveitarstjórnerábyrgðarstaðasem
margirsækjasteftir.Vöndumvalið,gerumþaðfyrirokkursjálf,
verumvisshvaðviðviljumgeraákjördegi.Þáfervel.

Geir A. Guð steins son
rit stjóri

Goðafræðiog
kosningar

Vesturbæingar

Hvað á maður eiginlega
að kjósa?

MAÍ 2014
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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2.695kr.

Vnr. 42331803
Hundamatur, 
10 kg.

Vnr. 42373791   
Stálskál.

Vnr. 42335163   
Hundabúr úr járni,
hallandi, 78x48x56 cm.

Vnr. 42308312   
Kattasandur, 5 kg.

Vnr. 42373795   
Kattasandsskófla.

1.295kr. 1.295kr.

1.295kr.

395kr.

1.595kr.1.695kr.

1.395kr.

9.990kr.

795kr. 295kr.

10 KG

JOSERA  hágæða fóður, hefur mjög hátt kjöthlutfall. Kjötið er 100% 
rekjanlegt frá  sláturhúsi og er hæft til manneldis. JOSERA notar ekki 
hveiti, soja, mjólkurvörur eða sykur í sínar vörur og þær eru framleiddar 
án litar-, bragð- og rotvarnarefna.

995kr.

Vnr. 42335266
Beisli, 35x50 cm.

Vnr. 42373805
Matarskál með skrauti.

Vnr. 42373329
Áhaldasett, 4 stk.

Vnr. 42335267
Taumur, 1 m, 20 mm.

Vnr. 42335269
Ól 40-55 cm, 
20 mm.

Vnr. 42373788
Leikfang.

Vnr. 42335263 
Bursti, tvískiptur.

Vnr. 42373861   
Hundabúr, svart járn,
60x43x51 cm.

8.995kr.

ALLT FYRIR GÆLUDÝRIN

Í BYKO GRANDA!

Vnr. 42373803   
Kattasandsdallur. 1.995kr.



Fylgiskannanir fyrir
komandiborgarstjórn
arkosningar sýnamik
inn stuðning við Dag
B.Eggertssonformann

borgarráðs Reykjavíkurborgar
og borgarstjóraefni Samfylk
ingarinnar og virðast þær ná
umtalsvertút fyrir raðir flokks
ins.Dagurtkveðstþakkláturfyr
irþannstuðningsemhannfinni
og viðurkennir fúslega að sem
flestir borgarbúar greiði þeim
atkvæði sitt í komandi kosn
ingum.„Égmungeramitt allra
besta til að standa undir því
trausti semmérer sýntogþað
erumikilvægverkefni framund
an,”segirDagur.Dagurerlækn
ir að mennt og er einnig fjög
urrabarna faðir,með tvöbörn
á leikskólaaldri og tvö börn í
Austurbæjarskóla.Hannspjallar
viðVesturbæjarblaðiðítilefniaf
komandikosningum

Þegar talið berst að verk
efnum á döfinni í Vesturbæ og
miðborgstendurekki á svörum.
„Viðbygging við Vesturbæjar
skólaerað faraaf staðogveitir
ekki af. Það er barnasprenging
í þessu vinsæla hverfi. Við höf
um líkagert stóransamningvið
Minjaverndumendurgerð fjölda
gamallahúsa.Eittþeirrastendur
á lóðVesturbæjarskóla ogverð
ur notað til kennslu eftir endur
gerð næsta haust, en flutt til að
stækkaleiksvæðibarnannaþegar
viðbygginginerklár.Minjavernd
hefur líka tekið að sér að gera
upp steinbæinn við Holtsgötu,
enáðurhafðiveriðgert ráð fyr
ir að sjálfboðaliðasamtök kæmu
aðþví.Þaðvarðumdeiltogmeð
þessumótigetumviðunniðbet
uraðþessumáliog í sátt.Þetta
verða ekki bráðabirgðaaðgerðir
heldurfullendurgerð.Þaðerlíka
spennandiaðloksinskláraendur
gerðáGröndalshúsiíGrjótaþorpi
oggamliNorðurpóllinn feráþví
semnæstupprunaleganstað,við
Hlemm.Þaðhefurekkiveriðráð
ist í jafn myndarlegt átak í end
urgerð gamalla húsa í Reykjavík
lengi,“segirDagur.

Heiti pott ur inn og karla
klef arn ir í Vest ur bæj ar
laug inni  

„Sundlaugaframkvæmdirnar
hafaveriðmjögáberandiákjör
tímabilinu.Viðsettumþærádag
skrá sem mannaflsfrek atvinnu
átaksverkefni sem þær jú voru.
Enírauneruþettaekkisíðurlífs
gæða og lýðheilsuverkefni. Nýi
heiti potturinn í Vesturbæjar
lauginnergottdæmi.Hannhefur
slegið í gegn. Aðsóknin að laug
innihefuraukistum50% fráþví
hannvaropnaður.Viðerumbúin
að takakvennaklefana í gegnog
ákváðumaðdrífaíkarlaklefunum
líka á þessu ári. Í sumar opnar
svo nýtt kaffihús hinum megin
við götuna sem við höfum veitt
leyfifyrirogverðurspennandiað
sjáhvernigþaðmunganga.Mér
fyndist svo spennandi að ræða
hvortoghvernigviðviljumnýta
svæðiðeða túnið íkringum laug

ina tilútivistarogsamveru fyrir
fjölskyldur og krakkana í hverf
inu.“

Úti laug við Sund höll ina 
og stærra borg ar bóka
safn

Vesturbæingar eru reynd
ar ekki þeir einu sem hafa séð
endurbætur á laugunum sínum.
Nýlega var samþykkt skipulag
sembyggiráverðlaunatillöguum
nýjaútilaugviðSundhöllina.Ekki
eineinastaathugasemdbarstvið
skipulagið.Veriðerað fullhanna
verkefniðoggætu framkvæmdir
hafistnæstavetur.

„Sundlaugarnar í borginni eru
bæðilífgæðaoglýðheilsumálsem
égbrennfyrir.Viðsettumútilaug
viðSundhöllinaáfjárfestingaáætl
un,þannigaðégget lofaðþvíað
húnverðiaðveruleikaefnúver
andimeirihlutifæráframhaldandi
umboð,“ segirDagur. „Viðerum
líka með áform um að stækka
borgarbókasafnið í Grófarhúsi.
Þar er skemmtilegt tækifæri nú
þegar við erum að fara að byg
gja upp lóðina við Tryggvagötu
13. Við erum að nýta bókasöfn
un meira og meira sem alhliða
og innihaldsríkarmenningarmið
stöðvar,”segirDagurogbætirvið
að með stækkuninni verði hægt
að leigja út aðstöðu fyrir kaffi
húsareksturájarðhæðinniogein
nigveriðmeð fundaherbergieða
upplestraeðaleiklestraeðahvað
eina semborgarbúumogstarfs
fólkisafnsinsdetturíhug.

Hús næð is mál in eru 
lyk il mál

Húsnæðismálin eru að sögn
Dags stærsta kosningamál Sam
fylkingarinnarfyrirkomandiborg
arstjórnarkosningar.„Viðleggjum
mikið upp úr húsnæðismálum.
Þaðverðaalliraðhafaöruggtþak
yfir höfuðið. Við viljum einnig
aukafjölbreytninaentilþessþarf
aðbyggja2.500til3.000leiguog
búseturéttaríbúðiránæstuárum
og því viljum við koma í verk.”

Athygli vekur að kosingamið
stöð flokksinsereinmittstaðsett
í miðju allra framkvæmdanna,
rétt fyrir ofan Hlemm, á mótum
Brautarholts og Stórholts. „Á
þessusvæðisésthvernigáhersl
ur í uppbyggingu og húsnæðis
málumgetanýsttilaðgefaúrsér
gengnumsvæðumandlitslyftingu
ogdraga til sínauknaþjónustu.
Svæðinu í kringumHlemmhefur
tildæmisekkiveittafandlitslyft
inguogégbindmiklarvonirvið
að uppbygging þar í kring verði
bæðimikilvægviðbótvið íbúða
markaðinn og muni hafa mjög
jákvæðáhrifáumhverfið,verslun
og þjónustu,“ útskýrir Dagur og
segir jafnframt að á meðal þess
semSamfylkingin legguráherslu
á í húsnæðismálunum sé hús
næðiáviðráðanleguverði.Þásé
þaðafarmikilvægtaðbyggjaupp
góðan og traustan leigumarkað.
„Við teljum að borgin verði sér
staklegaaðbeitasér fyrirþvíað
umtalsverður hluti þeirra íbúða
semrísamuniánæstuárumfari
á leigumarkað.Þanniggetumvið
unnið gegn frekari hækkunum á
húsnæðismarkaði og gert hann
heilbrigðari.”

Ekki fleiri hót el í 
mið borg ina

Það vakti athygli þegar Dag

ur sagðistviljahorfa til annarra
hverfa en miðborgarinnar varð
andi hóteluppbyggingu á næstu
árum. „Aukin ferðaþjónusta er
í grunnin góð, hún getur farið
saman við gott mannlíf og get
ur skapað störf, verslun og við
skipti.Þettasjáumviðmeðalann
ars á gamla hafnarsvæðinu þar
sem ferðaþjónusta, uppbygging
og hefðbundin hafnsækin starf
semihefurfléttastvelsaman.Nú
eru á áætlun 1.100 ný herbergi
fyrstogfremstmiðsvæðiðogvið
höfum stutt mörg þeirra, meðal
annars í gegnum skipulag. Það
ervegnaþessaðefþaðeruekki
byggð hótelherbergi þá skapast
þrýstinguráleigumarkað.”Dagur
útskýriraðdæminsýniað ferða
þjónustanfærisigþáinnííbúða
hverfinsemerumiðsvæðis.„Þess
vegnaþurfumviðaðbyggjahót
el. En ég gaf reyndar líka mjög
skýra yfirlýsingu um daginn að
mér finnst nóg komið að hótel
uppbygginguímiðborginni.Égvil
frekar beina næstu bylgju inn á
önnursvæði.”

Hann nefnir í því samhengi
svæðið í kringum Borgartún,
Kirkjusand og svæði í kringum
Grand Hótel. „Ég vil líka styðja
viðhóteluppbygginguínágranna
sveitarfélögum.Þaðþýðiraðvið
þurfumaðhugsa,bæðisemborg
ar og bæjaryfirvöld, að búa til

skemmtileg umhverfi í kringum
þessisvæði,“segirDagur.

Börn in í fyr ir rúmi
„Málefnibarnafjölskyldnaokk

ur að sjálfsögðu mjög ofarlega
í huga. Við viljum passa upp á
það að ekkert barn í Reykjavík
þufi aðeigaþaðalgerlegaundir
efnum fjölskyldnanna hvort það
geti farið í íþróttir eða tónlist.
Viðviljumhækka frístundakortið
þessvegna,aukasystkinaafslætti.
Þannigaðvið leggjum áherslu á
Reykjavík fyrir alla”, segir Dag
ur og heldur áfram, „og svona
talandiumReykjavíkfyrirallaþá
erégþeirrarskoðunaraðaðstað
an í öllum hverfum borgarinnar
þurfiaðveragóð.Þettaáviðum
aðstöðu til íþrótta og útivistar,
almenningsbókasöfnogsundlaug
ar.Viðverðum líkaaðpassaað
enginndragist afturúr í gæðum
skólastarfseðaannarriþjónustu.
Þettaermérmetnaðarmálogég
held að í þessum skilningi séu
allir borgarbúar jafnaðarmenn.
Borgarstjórngerirbestþegarhún
styður við þann kraft sem býr í
hverfunumsjálfum.”

Næstu ár geta orð ið góð
Dagur segist hreykinn af því

sem unnist hefur síðustu ár og
hefurafar jákvæða framtíðarsýn.
„Borginhefurstaðiststórogerfið
prófáundanförnumárum.Okkur
hefurtekistaðsiglaútúrumróti
ogafleiðingumhrunsins.Þareiga
borgarbúar, fyrirtækin sem eftir
standaogstarfsfólkborgarinnar,
ekkisístískólumogvelferðmikið
hrósskilið. Íupphafiþessakjör
tímabilseinhentumviðokkuríað
rétta við rekstur Orkuveitunnar
sem stóð mjög tæpt. Við höfum
komið fjármálunumá lygnari sjó
og eigum heildstæða og spenn
andi framtíðarsýn í nýju aðal
skipulagi Reykjavíkur. Og þessi
framtíðarsýnergræn.Viðeigum
aðstandavörðumnáttúrperlun
arokkaroggrænusvæðin.”

Fyr ir mynd ar borg
„Reykjavík á að vera fyrir

myndarborg til að ala upp börn
ogúrvalsborg til aðeldast.Við
eigumaðgetaskapaðspennandi
framtíð fyrirnýjarkynslóðirþar
semgotterað reka fyrirtækiog
börneigajöfntækifærióháðefna
hag foreldra þeirra. Við höfum
margt af þessu þegar og höfum
lagtgrunnaðennþá fleiru.Éger
því bjartsýnn á framhaldið og
framtíðinaoghlakkatilaðtakast
áframáviðverkefniníborginni,“
segirDagurB.Eggertsson.”
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Reykja vík er á réttri leið

Dagur B. Egg erts son for maður borg ar ráðs Reykja vík ur borg ar og borg ar stjóra efni Sam fylk ing ar inn ar.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
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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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Við óskum KR-ingum til hamingju með  

Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik karla 

árið 2014. Landsbankinn kappkostar að styðja 

við bakið á íslensku íþróttalífi og er stoltur 

bakhjarl körfuknattleiksdeildar KR.

Til hamingju KR-ingar!

Hjóladagur Vesturbæjar var
haldinn íþriðja sinn laugardag
inn3.maísl.oghöfðuþeirsem
mættir voru gaman af því sem
varíboði,ekkisístþrautabraut
inni sem höfðar sérstaklega til
barnanna.

Fullorða fólkið nýtti sér þetta
tækifæriog lét kíkjaáhjólin sín
fyrir sumarið. Lögreglan lét sig
ekkivanta,enhúnerfarinaðvera
meðeftirlitíauknummæliáreið
hjólumsemer frábærviðbóthjá
þeim.

Viðminnumallaáað faravar
legaíumferðinniáhjólumsínum
og hvetjum jafnframt alla til að
nota reiðhjólahjálm,þvíþaðhef
ursýntsigaðhannhefurhjálpað
þeimsemhafa lent íumferðaró
happi,jafnvelforðaðstórslysi.

Hjóla dag ur Vest ur bæj ar 
nýt ur vin sælda

Þrauta braut in er sí vin sæl.

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

ÍbúasamtökVesturbæjarbuðu
íbúumáfundsamtakannaþann
19. maí sl. í Sögusafninu við
Mýrargötu (Alliance húsinu).
Þar voru forsvarsmenn flokk
annasem tókuþátt íumræðum
ogsvöruðufyrirspurnum.

Viðstaddir fengu að heyra álit
þeirra sem sátu fyrir svörum á
þeimmálumsemhelstbrennaá
borgarbúumogheyraálitþeirraá
samráðiogsamráðsferliborgaryf
irvaldaogíbúaískipulagsmálum.
Flokkunum var boðið upp á að
hútskýrastefnuþeirraogáform
semtengjastbeintVesturbænum
og borgarskipulagi Reykjavikur
almennt.

Íbúasamtökin leituðum.a.eftir
svörum viðþvíhvort þeim þyki
samráðiðviðíbúaviðunandieins
og því er háttað nú, eða finnst
þeim að auka ætti samráð og
veita íbúum aukin áhrif? Hver
er skoðun þeirra á því að íbúar
hverfisins eigi kjörinn fulltrúa í
Hverfisráði? Hvernig sjá þeir

Hverfisskipulagsvinnunaþróast?
Á fundinum var m.a. rætt um

þéttingu byggðar í Vesturbæn
um og Miðborginni, einkanlega
með tilliti tilhvernigskalstyrkja
innviði hverfisins eins og þjón
ustu, skóla, atvinnustarfssemi,
öryggi barna og gangandi, sam
göngur og bílastæði, íþróttaað
stöðu , frístunda og útivistar
svæði.Viðviljumeinnigheyraálit
þeirraáfjöldagistirýmaoghótela
íhverfinu.

SvoerufleirimálsemÍbúasam
tök Vesturbæjar hafa verið að
ræða,s.s.félagsheimilifyrirhverf
ið, ósk um íbúakjarna fyrir fólk
meðþroskahömlun,staðsetningu
Rússneskrar rétttrúnaðarkirkju,
tengsl Vesturbæjar við höfnina,
fyrirhugaðri byggð við sjóinn
sem og hvernig yfirvöld eiga að
standaaðslíkumframkvæmdum.
Fundurinn var þokkalega sóttur
oggreinilegtaðmargirvildumis
munandi skoðanir frambjóðenda
áhinumýmsummálefnum.

ÍbúasamtökVestur
bæjarfunduðumeð
frambjóðendum

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

Gildir eingöngu á heimaleikjadögum gegn framvísun miðans.

RESTAURANT- BAR

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

Föstudaginn 9. maí sl. var
haldiðskákmótíHagaskólasem
heitir ,,Vesturbæjarbiskupinn”
oger skipulagt afÞjónustumið
stöð Vesturbæjar með aðstoð
Skákakademíunnar. Styrktarað
ilimótsinserMelabúðin.

Skákmótþettaer komið til að
vera, enda eykst áhuginn á því
ár fráári semsýnir sigekki síst

í auknum fjölda keppenda. Í ár
voru hátt í 50 keppendur. Skák
mótþettaereingöngu fyrirnem
endur grunnskólanna en keppt
er í þremur flokkum; 1.3. bekk
ur, 4.7.bekkurog8.10.bekkur.
Þettaskákmóter fyrstog fremst
hugsað fyrirnemendur íVestur
bæ,ensl. tvöárhafanemendur
úr öðrum hverfum látið sjá sig,

semerbarasjálfsagtmálogsýnir
vaxandiáhugaáskákíþróttinni.Á
þettaskákmóteruallirvelkomnir
meðanhúsrúm leyfir.Aðaukier
einnig keppt um bikar, en þann
bikar fær sá skóli sem sendir
flestakeppendurog íárvarþað
líktogí fyrra,Melaskóli,sembar
sigurúrbítum.

Melaskólivann
Vesturbæjarbiskupinn

Legiðyfirleikfléttu,eðahvað?

Þeirfulltrúarflokkannasemvorumættirvoruf.v.:HjálmarSveinsson
Samfylkingunni,BjörnBlöndalBjartri framtíð,GuðfinnaGuðmunds
dóttir Framsókn og flugvallavinum, Júlíus Vífill Ingvarsson Sjálf
stæðisflokki, ÞorleifurGunnlaugssonDögun, SóleyTómasdóttirVG,
Halldór Auðar Svansson Pirötum og Þorvaldur Þorvaldsson Alþýðu
fylkingunni.

Hópurinnsemtókþáttískákmótinu.
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Kynntu þér öll stefnumálin okkar á xdreykjavik.is
og kjóstu dásamlega Reykjavík

Dásamlega Reykjavík

● Við ætlum að lækka leigu og húsnæðisverð með auknu lóðaframboði.
● Við ætlum að efla heimaþjónustu eldri borgara og bjóða upp á aukið 

val um þjónustu.
● Við ætlum að  breyta skólakerfinu og setja nemandann í fyrsta sæti.
● Við ætlum að stuðla að alvöru íbúasamráði, að hlustað sé á borgarbúa 

og óskir þeirra.
● Við ætlum að bæta þjónustu í hverfum borgarinnar og leyfa allri 

borginni að blómstra.
● Við ætlum að lækka skatta.
● Við ætlum að taka til hendinni, þrífa, slá grasið, sinna viðhaldi 

og hugsa vel um borgina okkar.
● Við ætlum að tryggja foreldrum val á milli dagvistunarleiða. 

Að fé fylgi barni hvort sem um er að ræða þjónustu hjá dagforeldri, 
leikskóla eða nærfjölskyldu.

● Reykjavíkurflugvöllur er í Vatnsmýrinni og verður um fyrirsjáanlega 
framtíð. 

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík

Við ætlum að taka 
til hendinni



FramtíðReykjavíkurflugvallar
hefurverið tilumræðuaðund
anförnu.Þartogastátvennskon
ar sjónarmið. Annars vegar að
völlurinnstandiá svodýrmætu
byggingarlandi að hagkvæmt
geti talist að taka landið undir
íbúðabyggð líkt og Norðmenn
gerðu þegar þeir lögðu niður
Fornebu flugvöll, semvar inn í
Oslóog fluttualla flugstarfsemi
þaðan til Gardemoen nokkru
fyrirnorðanborgina.Andstætt
sjónarmið er að flugvöllurinn
sé svo mikilvægur bæði fyr
ir borg og landsbyggð að ekki
komitilmálaaðleggjahannnið
urogofkostnaðarsamtyrði að
byggjanýjanflugvöll ínágrenni
Reykjavíkurfyririnnanlandsflug
og aðra flugstarfsemi sem ekki
telsttilmillilandsflugs.Þávakna
spurningarumhvortfinnamegi
millileið. Hvort breyta megi
Reykjavíkurflugvelliáþannhátt
að notagildi hans skerðist lítið
sem ekkert en aukið landrými
fáist til íbúðabyggðar. Ómar
Ragnarssonflugogfréttamaður
ermeðalþeirra sem talaðhafa
fyrirmálamiðlun semsameinar
kröfurumaukiðlandrýmiundir
byggð en einnig flugvöllurinn
haldinotagildisínu.Hannspjall
arviðVesturbæjarblaðiðafþví
tilefni.

Ómar seg ir for send ur þess að 
auka land rými til ný bygg inga án 
þess að skerða mögu leika flug
starf sem inn ar séu að þar verði 

tvær braut ir sem liggi sem næst í 
kross og komi í stað inn fyr ir tvær 
nú ver andi , braut ir, norð ur suð ur
braut ina og litlu neyð ar flug braut
ina. „Það þarf að lengja suð vest ur 
braut ina, sem stund um er köll
uð litla braut in út í sjó. Til þess 
þarf að rífa fjög ur eða fimm hús 
en einnig mætti skekkja braut ina 
að eins en það myndi kosta ein
hverja fjár muni. Suð vest ur braut
in er lífs nauð syn leg fyr ir flug um
ferð ina vegna þess að við búum 
á vinda svæði þar sem hvöss suð
vest an átt er al geng. Í fram haldi af 
því þyrfti að lengja aust ur vest ur 
braut ina út í Skerja fjörð. Með því 
yrði stóra norð ur suð ur braut
in óþörf og hægt að leggja hana 
nið ur. Allt lág flug yfir Kvos ina 
myndi leggj ast af og einnig fást 
mik ið bygg inga land án þess að 
raska eða draga þyrfti úr þeirri 
flug starf semi sem nú fer fram á 
Reykja vík ur flug velli. Þannig gæf
ist færi á stór um íbúða hverf um á 
aust ur hluta flug vall ar svæð is ins.“ 
Ómar bend ir á máli sínu til stuðn
ings að flug völl ur inn í Þránd heimi 
í Nor egi hafi ver ið lengd ur út í sjó 
með sams kon ar hætti og hann 
sé að tala um í Reykja vík. „Með 
þessu tel ég að höggva mætti á 
hnút inn í flug vall ar deil unni. Með 
þess um breyt ing um feng ist mik
ið land rými und ir íbúða byggð 
án þess að notk un ar mögu leik ar 
flug vall ar ins myndu skerð ast. Ég 
tel kost að halda öll um flug braut
un um þrem ur en lít einnig svo á 

að við verð um að finna leið sem 
sam ein að get ur sjón ar mið þeirra 
sem vilja byggja á öllu flug vall ar
svæð inu og hinna sem vilja halda 
flug starf sem inni áfram að mestu í 
óbreyttu formi.“ 

Vorumsjálfbúinaðfinna
flugvallarstæði

Talið berst að upp hafi Reykja
vík ur flug vall ar og af hverju hon
um hafi ver ið val inn stað ur í 
Vatns mýr inni. Ómar seg ir þann 
mis skiln ing nokk uð út breidd an 
að Bret ar hafi val ið þetta flug
vall ar stæði í upp hafi síð ari heim
styrj ald ar inn ar. „Það rétta er að 
búið var að skipu leggja flug völl 
í Vatns mýr inni og fram kvæmd
ir hafn ar við gerð hans þótt í 
smá um stíl væri. Við átt um enga 
fjár muni til flug vall ar gerð ar á 
þess um tíma og því fóru þess
ar fram kvæmd ir hægt af stað og 
hefðu ef laust tek ið lang an tíma 
hefðu Bret arn ir ekki kom ið. Þeir 
tóku bara við stað setn ingu og 
skipu lagi sem þeg ar var búið að 
ákveða. Við vor um sjálf ir bún ir 
að finna út hversu hag stætt þetta 
svæði væri til flug sam ganga og 
því lá beint við að vinna úr þeim 
hug mynd um þeg ar Breta vant
aði flug völl á stríðs tím um. Það 
var ekki fyr ir en Banda ríkja menn 
komu hing að að far ið var að horfa 
víð ar og Kefla vík ur flug völl ur 
varð til.“ 

Einsogaðakatvisvar
fyrirHvalfjörð

Ómar vík ur því næst að ferða
leið inni í lofti. Hann seg ir að 
ferða leið in frá og til Reykja vík ur 
leng ist um allt að 170 kíló metra 
eða um 85 kíló metra hvora leið 
yrði inn an lands flug ið flutt frá 
Reykja vík til Kefla vík ur sem sam
svari því að á jörðu niðri þyrfti 
aka fram og til baka fyr ir Hval
fjörð inn áður en far ið yrði inn í 
Hval fjarð ar göng in úr hvorri átt
inni sem kom ið væri. Við það 
bæt ist mun lengri lið ir frá flug
stöð að flug taks braut á Kefla vík
ur flug velli og Fokker flug vél með 
sín 5000 hest öfl sé ekki hag kvæmt 
öku tæki á jörðu niðri. Því sé sú 
mikla sam göngu bót sem í Hval
fjarð ar göng un um felist að eins 
hálf drætt ing ur á við að hafa inn
an lands flug ið í Reykja vík en ekki 
í Kefla vík. Ómar vík ur að Þránd

heimi í Nor egi og hvern ig flug
val ar mál in hafa ver ið leyst þar. 
Flug völl ur inn í Þránd heimi er á 
Vær nes um 19 kíló metr um inn an 
við mið bæ Þránd heims og er flug
braut in að hluta til byggð út í sjó. 
Ómar seg ir byggð irn ar í Þrænda
lög um og að stæð ur þar einna lík
ast ar því sem ger ist hér á landi 
og því eðli legt að við skoð um 
þeirra lausn ir. „Ég fór upp haf lega 
til Þránd heims til þess að kynna 
mér upp bygg ingu sjúkra húsa í 
Nor egi en þeg ar ég sá flug vall ar
stæð ið og að stæð ur þar fór ég að 
bera það sam an við Reykja vík ur
flug völl og íhuga hvort þær leið ir 
sem þar voru farn ar gætu á ein
hvern hátt skap að sátt um áfram
hald andi flug starf semi á Reykja
vík ur flug velli.“ 

Nýrflugvölluryrði
aðgetaþjónaðsem
varavöllur

Ómar seg ist ekki átta sig á 
hvers vegna ekki megi bíða eft
ir nið ur stöðu nefnd ar sem skip
uð hafi ver ið um flug vall ar mál ið 
áður en ráð ist verði í ákvarð ana
töku um breyt ing ar. Hann kveðst 
telja að íhuga verði þetta mál 
mjög vand lega. „Ég sé ekki fyr ir 
sér að öll flug starf semi verði flutt 
frá Reykja vík og ég tel með öllu 
óraun hæft að tala um bygg ingu 
nýs flug vall ar fyr ir inn an lands flug 
um sinn. Til þess eru eng ir fjár
mun ir og slík ur völl ur yrði einnig 
að geta þjón að sem vara völl ur 
fyr ir Kefla vík ur flug völl.“  

Egilsstaðaflugvöllur
ófullnægjandivaravöllur

Eg ils stað flug völl ur sem gjarn an 
er nefnd ur sem vara flug völl ur fyr
ir milli landa flug á Ís landi. Ómar 
seg ir að þá gleym ist gjarn an að 
taka legu lands ins með í reikn ing
inn. „Við erum hér út í ball ar hafi 
langt frá meg in lönd um og það 
þýð ir aukn ar kröf um um vara flug
völl. Það þarf að vera hægt að 
fljúga stórri far þega þotu á öðr um 
hreyfl in um á til tekn um tíma að 
vara flug velli – tíma sem er bund
inn í regl ur. Þessi tími næst ekki 
á milli Kefla vík ur og Eg ils staða 

vegna þess að slík vél nær ekki 
nægi leg um hraða til að stand ast 
ýtr ustu tíma kröf ur.“ Ómar seg ir 
að þeg ar öll at riði séu lögð sam an 
sjái hann ekki fyr ir sér að hægt 
verði að af leggja Reykja vík ur flug
völl. Alla vega ekki í bráð. „Þess 
vegna er mik il vægt að finna leið ir 
til þess að ná sátt í mál inu. Sátt 
sem myndi byggja á áfram hand
andi flug starf semi en einnig að 
hægt verði að taka hluta af því 
land rými sem nú telst vera flug
vall ar svæði und ir aðra mann
virkja gerð. Ég tel það vera hæg 
og ein leið in til þess er sú sem sú 
sem ég hef ver ið að lýsa. Ég veit 
að það eru fleiri á þess ari skoð
un og all ur flumbru gang ur í mál
inu er til skaða. Ég sé ekki fyr ir 
mér að Kefla vík ur flug völl ur taki 
við allri þeirri starf semi sem er á 
Reykja vík ur flug velli jafn vel þótt 
sam göng ur við Kefla vík myndu 
batna. Þess vegna verð ur að finna 
aðr ar leið ir. Ég tel mig hafa bent á 
eina þeirra.“  
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Verðumaðnásáttum
Reykjavíkurflugvöll

Ómar Ragn ars son í kunn ug legri stöðu við flug vél.

Með því að gera þessar breytingar á Reykjavíkurflugvelli eins og myndin sýnir ætti að vera hægt að ná 
fullri sátt um flugvöllinn.

Flugvöllurinn í Þrándheimi sem lengdur var út í sjó gæti verð góð 
fyrirmynd fyrir Reykjavíkurflugvöll.

Gómsæti í göngufæri
Geirsgata 1 • Sími 511 1888

Með því yrði stóra 
norð ur suð ur braut
in óþörf og hægt að 
leggja hana nið ur. 

Allt lág flug yfir 
Kvos ina myndi 

leggj ast af og einnig 
fást mik ið bygg inga

land án þess að raska 
eða draga þyrfti úr 
þeirri flug starf semi 
sem nú fer fram á 
Reykja vík ur flug velli. 
Þannig gæf ist færi á 

stór um íbúða hverf um 
á aust ur hluta 

flug vall ar svæð is ins.
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Það er gott að eiga Macland að í miðbænum

Viðskipavinir Símans geta nú fengið alla okkar fjölbreyttu þjónustu hjá starfsmönnum Macland 
á Laugavegi 17. Þar munu vanir menn veita þér öfluga þjónustu er varðar farsíma, net, 
heimasíma og Sjónvarp Símans.

Macland er eina Apple búðin  
í miðbænum. Þar færðu enn 
fremur startpakka fyrir farsíma 
og NetFrelsi.

www.siminn.is

Síminn og Macland í 

sterkara sambandi



Frá afmælistón leik um nem enda DoR eMi í Salnum.

10 Vesturbæjarblaðið MAÍ 2014

www.borgarblod.is

Einsdæmimunveraað flokk
arsemmyndameirihlutaíborg
arstjórnfellieigintillöguenþað
gerðist á fundi borgarráðs fyrr
ímánuðinum.Þávar samþykkt
einróma að fella tillögu um
hverfisskipulag fyrir flesthverfi
borgarinnar. Tillagan var tek
in til atkvæðagreiðsluaðkröfu
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðis
flokksins.

„Okkur fannst óásættanlegt
fyrir borgarbúa að fá ekki skýr
svör um framhaldið enda munu
ýmsar tillögur sem settar voru
framhafaverulegneikvæðáhrif
á verðmæti eigna og þar með
ævisparnaðinn á mörgum heim
ilum.Mér finnstþettahafaverið
ákveðinn sigur fyrir borgarbúa
sem margir brugðust hart við.
Einn virðulegur öldungur sagði
aðvesturbæingarhafiorðiðagn
dofa þegar þeir sáu tillögurn
ar og ég held að það hafi lýst
afstöðu margra. Ég vona að á
bakviðafgreiðsluna íborgarráði
hafibúiðsannurvilji tilþessað
snúa af þessari leið“, segir Júlí
usVífill Ingvarssonborgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í viðtali við
Vesturbæjarblaðið.

Hannbendiráaðíhverfisskipu
laginuségert ráð fyriruppbygg
ingu á lóðum fjölbýlishúsa þar
sem nú eru leiktæki fyrir börn,
sandkassarog rólur. „Slíkvinnu
brögð eiga sér ekki fordæmi í
söguborgarinnar.Það furðulega
er,aðþaðvarhvergibankaðupp
áogspurthvorteitthvaðafþessu
tagigætihugnastþeimsemþarna
búaogeiga lóðirnar,“ segir Júlí
usVífill sembætir jafnframtvið:
„Húseigendurlásubaraumþessi
áform í blöðunum. Með því að
leggja framslíkarskipulagstillög
ur er stigið fyrsta skrefið í lög
bundnuskipulagsferliogþaðhef
urafleiðingar.Þessigögneigaað
endurspegla áherslur og stefnu
sveitarstjórnar. Þeir stjórnmála
menn sem hafa haldið því fram
aðundanförnuaðlýsingarnarséu
bara einhvers konar hugmynda
safn eru einfaldlega að segja
ósatt,”segirJúlíusVífill.

Auknarlíkuráslysahættu
ogmengun

JúlíusVífillteluraðsústefnaað
þrengjaaðstofnbrautumogvísa
bílaumferð inn í íbúðahverfiauki
áslysahættuogmengun.,,Þaðer
lagt tilaðbílumverðihleypt inn
í íbúðahverfi í Vesturbænumog

opnaðverðifyriraksturumgötur
semhafaverið lokaðar í áratugi
jafnvel í hálfa öld. Götunum var
lokað til tryggjaöryggibarna.Ég
verðaðviðurkennaaðégskilekki
tilganginnmeðþessu.”

JúlíusVífillbendiráaðþaðsé
æskilegt að þétta byggð en það
þurfiaðtakatillittilmargraþátta.

Á síðasta kjörtímabili hafi verið
unniðaðskipulagiáþéttingareit
um sem síðan var haldið áfram
með á þessu kjörtímabili. „En
ef þétting byggðar á hins vegar
að byggjast á því að taka lóðir
af fólki til að byggja á þeim þá
er sú stefna komin í ógöngur,”
segirJúlíusVífillIngvarsson.

Einsdæmiísögu
Reykjavíkur

Júl í us Víf ill Ingv ars son, stadd ur við Birki mel.

Ræstingar  /  Teppahreinsun

Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins

Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630
www.clean.is

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.

Sexvortónleikar tónlistaskól
ansDoReMivoru íNeskirkjusl.
laugardagíNeskirkju.

Mánudaginn26.maí nk.verða
svo skólaslit, einnig í Neskirkju,

en tónlistarskólinnhefur starfað
í 20ár.Boðiðverðurm.a.uppá
400 manna tertu. Skólastjóri er
VilbergViggósson.

Tónlistarskólinn
DoReMihefur
starfaðí20ár

Upp drátt ur úr hverf is skipu lags vinn unni. Rauðu kass arn ir eru 
bygg ing ar m.a. við Birki mel. 
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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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Kræsingar & kostakjörKræsingar & kostakjör

KjúKlingabringur
danskar 900 gr
pokaverð
verð áður 1.698,-

1.290,-

nýtt 

korta
tím

abil

HvítlauKsvængir
magnpakning
kílóverð
verð áður 698,-

398,-
-43%

lambafile
M/fiturönd
kílóverð
verð áður 4.989,-

3.991,-

KjúKlingaleggir
BBQ
kílóverð
verð áður 1.098,-

659,-

-40%

lambarif
fráBær á grillið
kílóverð
verð áður 894,-

599,-

-33%

PaPriKa
rauð
kílíverð
verð áður 458,-

229,-

-50%

nice’n easy
snakkpizzur
stykkjaverð
verð áður 199,-

149,--25%

Ljúffengar snakkpizzur frá nice’n easy - pepperoni, mozzareLLa eða skinku

lKl brauð
nýBakað
stykkjaverð
verð áður 698,-

489,-

lKl rúnstyKKi
nýBakað
stykkjaverð
verð áður 179,-

90,-

-50%

-30%

Tilboðin gilda 22. – 25. maí 2014
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.



Þjálfarar, fyrirliðarog forsvarsmenn liðanna íPEPSI-
deildumkarlaogkvennahittustfyrirskömmuíÖlgerð-
inniþar sembirt var spáþjálfaraog fyrirliðaþessara
liðaumgengiþeirraákomandi sumri. Íslandsmeistur-
umKRvarspáðsigriísumarenFH2.sætinu.Fleirilið
gætublandað sér íþábaráttu,m.a.Breiðablikog svo
hafanýliðarFjölnisídeildinnibyrjaðknattspyrnuvertð-
inaafmiklumkrafti.Hinirnýliðarnir,VíkingurReykja-
vík,gefaörugglegaekkitommueftir.

Áhugi á KR-lið inu er alltaf mik ill en það er margt ann að 
í gangi í KR þó svo að ekki beri eins mik ið á því. Fé lag ið 
sinn ir gríð ar lega mik il vægu fé lags-, upp eld is- og ekki síð ur 
for varn ar hlut verki fyr ir hverf ið. KR svæð ið tek ur á móti 
stærst um hluta barna og ung menna Vest ur bæj ar í hverri 
viku og hef ur gert í rúma öld. Vest ur bær inn hef ur orð ið 
út und an í upp bygg ingu Reykja vík ur borg ar und an far in ár 
hvað varð ar íþrótta upp bygg ingu í hverf inu. Á sama tíma 
og önn ur íþrótta fé lög hafa kom ið upp glæsi legri að stöðu 

og mik il upp bygg ing hef ur ver ið í öðr um hverf um borg-
ar inn ar hef ur ekk ert kom ið í stað inn fyr ir að stöð una sem 
Vest ur bær inn hef ur misst. Skor að er á borg ar yf ir völd nú 
í að drag anda borg ar stjórn ar kosn inga að að sinna þörf um 
,,Vest ur bæj ar stór veld is ins“ eins og fé lag ið og KR-ing ar 
eiga skil ið.

Áfram KR!

ÁFRAM KR!

KarlaliðKRsumarið2014.ÞeirurðuÍslandsmeistararsl.haustoghyggjastverjaþanntitilmeðoddiogegg.ÞjálfarierRúnarKristinssonogaðstoðarþjálfariPéturPétursson.

KvennaliðKRsumarið2014,enþaðleikurnúannaðáriðí1.deild,enætlarséraðsjálfsöguaðkomastuppíúrvalsdeildkvennaísumar.ÞjálfarierBjörgvinKarlGunnarsson.

- SUMARIÐ



NESSKIP

 

C 0 - M 100 - Y 100 - K 0

PANTONE 485

R 213 - G 43 - B 30 

C 24 - M 85 - Y 100 - K 78

PANTONE 469

R 96 - G 53 - B 29

SVART HVÍTT

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

SVART HVÍTT

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu

Nauta- og chilirigatone
Hægeldaðir nautaskankar, sveppir, parmesan, pikklaður chili.
Lystugt og ljúffengt
Íslenskir karlmenn elska þessa hægelduðu nautaskanka með fersku pasta og
kröftugt bragðið af  sveppum og chili kallar á ljúfa Memoro rauðvínið frá Piccini.

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

MASI CAMPOFIORIN
- Ítalía – Veneto
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra, mild tannín. Þurrkaðir ávextir, 

kirsuber, krydd, vanilla.

PICCINI MEMORO – Ítalía – 
4 þrúgur frá 4jum hornum Ítalíu
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk 
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur 
berjablámi, vanilla, eik.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

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

Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga

Mætum á völlinn í sumar 
og styðjum KR til sigurs!



Grunnskólanemendur fráOdense íDanmörku
voru nýlega í heimsókn í Frostaskjóli, þar
sem þau hittu jafnaldra sína og áttu með þeim
skemmtilegadaga.

Áður höfðu Dan irn ir skropp ið upp á Akra nes og 
átt þar góð an tíma með sín um jafn öldr um af Skag
an um. 
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KrakkarfráOdense
íDanmörkuíheimsókn
íFrostaskjóli

VILTU KOMAST AÐEINS ÚT ÚR BÆNUM?

Lífræna  
Systrasamlagskaffið  

með lífrænni mjólk. Borið 
fram í  niðurbrjótanlegum 

umbúðum. Það gerist 
ekki betra!

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 

samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 

margt fleira.

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Við sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFGREIÐSLUTÍMI:  
Virkir dagar 9 - 18
Laugardagar 10 - 16

Sápurnar frá Dr. Bronner 
eru 100% náttúrulegar, 

lífrænar,  ilma dásamlega, 
fair trade og henta allri 

fjölskyldunni.

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

FélagsmiðstöðinFrostiverður
með sumarstarf íboðimeð sér
stökusniðisemberheitiðFrosti
á Hjólum og verður starfið frá
10.júní4.júlí.

Verk efn ið var til rauna verk
efni sein asta sum ar og bar þá 
nafn ið Fé lags mið stöð á Hjól
um og gekk það vel og því vilj
um við láta reyna á verk efn ið í 
ann að sinn. Frosti á Hjól um er 
fær an leg fé lags mið stöð þar sem 
starfs menn ferð ast um á sendi bif
reið og í bíln um má finna helstu 
grunnafþrey ing ar tæki sem finna 
má í flest um fé lags mið stöðv um. 
Bíll inn hef ur sína föstu þrjá staði 
í viku þar sem hann verð ur stað
sett ur á ákveðn um tíma en inn 
á milli þess get ur hann sprott ið 
upp hvar sem er og hvenær sem 
er. Hug mynd in er að hafa fær an
lega fé lags mið stöð og mark mið ið 
er að nálg ast þá krakka  sem ekki 
eru að nýta sér fé lags mið stöð
ina á sumr in sem og að nálg ast 
krakk ana í þeirra um hverfi. Frosti 
á Hjól um er starf ræk ur alla virka 
daga frá 09:00  16:00 nema  á mið
viku dög um þá frá 14:00  23:00.

Sérstakthópstarffyrir
8.bekkinga

Sér stakt hópa starf verð ur fyr ir 

ung linga sem eru að klára 8.bekk 
og fer starf ið fram Frosta (Haga
skóla) alla þriðju daga og fimmtu
daga frá 14:00  16:00. Mark mið ið 
með því er að þeir ung ling ar sem 
ekki eru farn ir að vinna eða ann
að geti haft eitt hvað fyr ir stafni 
í sum ar og mun dag skrá hópa
starfs ins verða unn in í sam ráði 
við hóp inn.

Fjölbreytt
sumarstarf
hjáFrosta

Skemmtilegtplaggatsemkynnir
starfsemina.

JÖFNUÐUR ER RÉTTLÆTI

H V E R N I G  V I LT  Þ Ú  F O RG A N G S R A Ð A ?

RAUNHÆF ÁÆTLUN TIL FJÖGURRA ÁRA:

 Borgin greiðir nú þegar 32 milljarða á ári (90%) 
en foreldrar 3 milljarða (10%) – stígum skrefið til fulls

 Hækkum framlög til skóla- og frístundasviðs 
um 750 m.kr á ári (0,9% af heildartekjum borgarsjóðs)

 Lækkum gjaldskrár um 25% á ári
 

Upprætum fátækt og misskiptingu í samfélaginu.

Aukum ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna.

Kynntu þér málið á www.gjaldfrelsi.is    Finndu okkur á Facebook (Vinstri græn borg)

GJALDFRJÁLS 
LEIKSKÓLI, GRUNNSKÓLI 
OG FRÍSTUNDAHEIMILI

DanirnjótahvíldaríFrostaskjóli.

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188 / 895 8298
www.borgarblod.is



búum til betri
borg fyrir alla

Við styrkjum úthverfin og virkjum raunverulegt íbúalýðræði. Við hlustum.

Skólakerfið þarf á okkur að halda, forgangsröðum peningum í menntun.

Eldri borgarar fá 20.000 króna frístundakort.

Endurskoðum samþykkt aðalskipulag og forðumst steinklumpaásýnd borgarinnar.

Forðumst skipulagsmistök á hafnarbakkanum og í Laugardalnum..

Lækkum leiguverð, fjölgum félagslegum og almennum íbúðum. Aukum lóðarframboð.

Við virðum vilja 70% Reykjavíkinga sem vilja flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni.

Kynnið ykkur nánar málið á facebooksíðu Framsóknar og flugvallarvina.

facebook.com/framsoknogflugvallarvinir
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Sóley Tómasdóttir, Líf
Magneudóttir og Elín
Oddný Sigurðardóttir
leiða lista Vinstri hreyf

ingarinnar, græns framboðs
í Reykjavík en 4. sætið skipar
Hermann Valsson. Sóley hefur
setið íborgarstjórnáyfirstand
andi kjörtímabili sem eini full
trúiVinstrigrænna.

Í stefnu skrá VG seg ir m.a. um 
kven frelsi og mann rétt indi að 
all ir borg ar bú ar eigi að geta tek
ið virk an þátt í sam fé lag inu og 
feng ið þjón ustu við hæfi án til lits 
til kyns, kyn hneigð ar, upp runa, 
efna hags eða fé lags legr ar stöðu. 
Fagna skuli marg breyti leika 
mann lífs ins og út rýma stað al
mynd um um minni hluta hópa sem 
eru skað leg ar fyr ir okk ur öll. Efla 
skuli mann rétt inda starf í borg
inni, end ur skoða mann rétt inda
stefn una og sam þætta skuli hana 
allri starf semi borg ar inn ar. Halda 
skuli áfram að byggja upp og efla 
þjón ustu borg ar inn ar við inn flytj
end ur á öll um svið um. 

Bar átta fyr ir jafn rétti kynj anna 
hef ur alla tíð ver ið mjög mik
il væg fyr ir Vinstri hreyf ing una – 
grænt fram boð. Í stefnu skrá VG 
er með al ann ars lögð áhersla á 
að efla þurfi kynja fræði í leik og 
grunn skól um og að upp ræta þurfi 
skað leg áhrif klám væð ing ar og 
stað al mynda á börn og ung linga, 
bæði stelp ur og stráka. Reykja
vík ur borg á ekki að líða of beldi. 
Kyn bund ið of beldi er sam fé lags
leg mein semd sem verð ur að 
út rýma með mark viss um að gerð
um í sam starfi við lög reglu, heil
brigð is og mennta kerfi. Í vor 
lagði Sól ey Tóm as dótt ir fram til
lögu í borg ar stjórn um að borg
in leit aði sam starfs við lög reglu, 
gras rót ar og fé laga sam tök um að 
grípa til sam ræmdra að gerða til 
að út rýma heim il is of beldi, líkt og 
gert hef ur ver ið á Suð ur nesj um 
með góð um ár angri. Þá þarf að 
út rýma  kyn bund um launa mun 
hjá Reykja vík ur borg , bæði með 
bein um breyt ing um á laun um 
en ekki síð ur með styttri vinnu
viku og öðr um að gerð um til að 
jafna álag á heim il um. Þær Sól
ey og Líf voru spurð ar hvort það 
sam ræmd ist áð ur greindri stefnu 
um jafn rétti kynj anna að kon ur 
væru í þrem ur efstu sæt um list
ans, karl mann er fyrst að finna í 
4. sæt inu.

,,Já, svo sann ar lega. Þetta er 
póli tísk ákvörð un sem mið ar að 
því að stuðla að auknu jafn rétti 
í sam fé lag inu. Karl ar eru í mikl
um meiri hluta inn an stjórn mál
anna, svo það þarf eng ar sér tak ar 

að gerð ir til að fjölga þeim. En það 
er mjög mik il vægt að auka stjórn
mála þátt töku kvenna og okk ur er 
bæði ljúft og skylt að taka þátt í 
því. Allt tal um for rétt indi dæm ir 
sig sjálft þeg ar kon ur eru rétt um 
30% odd vita á lands vísu. Von andi 
get um við afnumið kvóta og sér
tæk ar að gerð ir einn góð an veð ur
dag en ekki fyrr en jafn rétti hef ur 
ver ið náð. Það er tvennt ólíkt að 
tala um okk ur og fram boðs lista 
Sjálf stæð is flokks ins. Að setja þrjá 
karla í efstu sæti fram boðs lista er 
bein lín is gam al dags og til marks 
um að sá flokk ur svari ekki kalli 
tím ans. Jöfn þátt taka karla og 
kvenna í stjórn mál um er hags
muna mál fyr ir okk ur öll, kon ur 
og karla.

„Það mun aði að eins einu 
at kvæði á mér og Líf þeg ar kos
ið var um 1. sæt ið. Sum ir spáðu 
því að það myndi reyn ast okk ur 
erfitt, við mynd um eiga erfitt með 
að vinna sam an og rifj uðu upp 
að kon ur væru jú kon um verst
ar. Það er auð vit að mýta sem á 
ekki við rök að styðj ast. Okk ur 
Líf finnst gam an að vera sam an 
og erum mjög nán ir sam herj ar,” 
seg ir Sól ey.

Viðfangsefniallra
Þær stöll ur segj ast vera í póli

tík af því að þær vilji hafa áhrif. 
Að spurð ar  segja þær stefnu skrá 
VG alls ekki verða meira og minna 
mót aða af ósk um kvenna. Auð
vit að séu áhersl urn ar oft aðr ar 
þar sem kon ur koma að en það 
auki bara fjöl breytn ina í nálg un á 
ýms um mála flokk um sem borg ar
stjórn þurfi að fjalla um. Stefnu
skrá in höfði því svo sann ar lega til 
beggja kynja og allra ald urs hópa. 
Börn og skóla kerf ið eru sem 
dæmi við fangs efni bæði karla og 
kvenna og allra kynja.

- Líf var spurð hvort henn ar póli-
tíski áhugi hafa ver ið til stað ar 
lengi og hvort hann hafi alltaf ver-
ið á þess um nót um.

,,Ég hef alltaf ver ið póli tísk 
svo lengi sem ég man.en skráði 
mig í Vinstri græn með form leg
um hætti  árið 2004. Ég er fædd 
og upp al in í Vest ur bæn um, gekk 
þessa hefð bundnu mennta leið, 
fyrst í Mela skóla, síð an í Haga
skóla en flutti síð an til Dan merk
ur þeg ar til stóð að ég færi í 
mennta skóla. Þar bjó ég í 6 ár og 
út skrif að ist sem stúd ent frá Dan
mörku.  Svo er ég mik ill KRing ur, 
og það eykst bara eft ir því sem 
börn in mín eru leng ur í fót bolta 
hjá þessu fína íþrótta fé lagi KR,.
Starf ið þar er mjög gott og það er 
að dá un ar vert að sjá hversu metn
að ar fullt starf er í boði fyr ir börn 
hjá öll um íþrótta fé lög um í Reykja
vík,“ seg ir Líf Magneu dótt ir.

Málefnibarnaíforgangi
- Hvaða mál setj ið þið helst á 

odd inn í þess ari kosn inga bar áttu, 
hver eru ykk ar helstu stefnu mál?

,,Mál efni barna hafa alltaf ver ið 
í for grunni hjá Vinstri græn um. 
Gjald frjáls ir leik skól ar, skóla mál
tíð ir og frí stunda heim ili eru okk ar 
höf uð mál í vor, enda er það eina 
leið in til að tryggja öll um börn um 
að gengi að þjón ust unni og svo 
verð um við að létta allt of þung ar 
byrð ar sem nú hvíla á barna fjöl
skyld um.”

„Við þurf um einnig að auka 
fram boð á leigu og bú setu réttar
í búð um í borg inni og borg in verð

ur að axla ábyrgð á því. Við höf
um tek ið virk an þátt í gerð hús
næð is stefnu borg ar inn ar, m.a. var 
sett inn ákvæði um að fjórð ung ur 
íbúða á þétt ing ar og upp bygg
ing ar svæð um ætti að vera til 
leigu eða bú setu rétt ar. Svo eru 
biðlist ar eft ir fé lags legu hús næði 
til há bor inn ar skamm ar. Brýn 
þörf er á upp bygg ingu að minnsta 
kosti 550 íbúða, en meiri hluti 
Besta flokks og Sam fylk ing ar hef
ur lát ið það verk efni sitja á hak
an um á kjör tíma bil inu. Við vilj
um líka efla vel ferð ar þjón ustu í 
borg inni, sér stak lega þarf að þróa 
þjón ustu við aldr að og fatl að fólk 
í sam ræmi við hug mynda fræði 
um sjálf stætt líf. Það þarf að efla 
heima þjón ustu og heima hjúkr un 
og tryggja að all ir borg ar bú ar geti 
tek ið virk an þátt í sam fé lag inu.” 
segja þær Sól ey og Líf.

- Eruð þið í Vinstri græn um sátt 
við hvern ig rekstri grunn skóla 
Reykja vík ur borg ar er hátt að í dag?

,,Það er al þekkt að stuttu fyr
ir kosn ing ar fari stjórn mála fólk 
að tala nið ur grunn skól ana, boða 
breyt ing ar og efl ingu út frá hug
mynda fræði stjórn mál anna. Það 
er slæmt. Grunn skól ar borg ar
inn ar eru frá bær ir og þar starfar 
mik ið af góðu og hæfu fag fólki 
und ir miklu álagi fyr ir lág laun. 
Við verð um að standa með þessu 
fólki, vera sveigj an leg og treysta 
því til að þróa mennt un áfram. 
Til þess verð um við að skapa 
að stæð ur og bæta kjör starfs
fólks í kennslu og upp eld is mál
um. Meiri hluti Besta flokks ins og 
Sam fylk ing ar inn ar hef ur unn ið 
gegn þessu fag fólki á ýmsa vegu 
á kjör tíma bil inu, m.a. með erf ið
um sam ein ing ar að geð um sem 
ein kennd ust af van virð ingu við 
starfs fólk borg ar inn ar og skóla
sam fé lag ið. Það skap aði tor
tryggni og óör yggi sem verð ur 
ærið við fangs efni að vinna úr á 
næsta kjör tíma bili.

Við í  Vinstri græn um höf
um það að mark miði að standa 
með borg ar rekn um  skól um  og 
frí stunda heim il un um og vilj um 
sporna gegn hug mynd um um 
út vist un og einka væð ingu, sem 
aðr ir flokk ar hafa því mið ur sýnt 
tals verð an áhuga á. Skól arn ir eru 
sam eig in legt við fangs efni okk
ar allra, þeir eiga að vera á for
ræði al menn ings og þeir eiga að 
lúta skýru lýð ræð is legu að haldi 
frá borg ar bú um. Stund um virð ist 
það við horf ríkj andi að  skól arn
ir séu eins og verk smiðj ur sem 
fram leiða læs og skrif andi börn, 

en það er mik ill mis skiln ing ur. 
Skóla starf snýst um mennt un, 
sköp un, fé lags þroska og vel ferð 
og þar eiga öll börn að hafa jöfn 
tæki færi.”

- Hvað er brýn ast að gera fyr ir 
Vest ur bæ inn á kom andi kjör tíma-
bili?

,,Stefnu mál Vinstri grænna eru 
fyr ir alla borg ar búa og eiga við í 
öll um hverf um borg ar inn ar.”

Flugvöllurinnverðurekki
Vatnsmýrinniumókomna
tíð

- Lengst af þessu kjör tíma bili 
sem senn er á enda hef ur ver ið 
erfitt að fá bygg inga lóð ir með an 
ná granna sveit ar fé lög in eru flest 
hver að standa sig þar mun bet ur. 
Þar er ekki síst bent á Kópa vogs-
bæ þar sem lóða fram boð er meira 
og meira byggt. Hvern ig vilj ið þið 
koma til móts við þá sem vilja 
byggja í Reykja vík?

,,Nýtt að al skipu lag býð ur upp 
á marga upp bygg inga mögu leika 
í sam ræmi við eft ir spurn og vilja 
borg ar búa. Þétt ing ar reit ir á jaðri 
Vatns mýr ar inn ar, við voga El liða
ár, á Höfða og fleiri stöð um verða 
frá bær íbúða svæði með bland
aðri og góðri þjón ustu. Við stönd
um með sam komu lagi borg ar og 
rík is um flug völl inn. Far sæl ast  
væri að hann flytt ist úr Vatns mýr
inni, en það er háð því að nefnd in 
sem Ragna Árna dótt ir leið ir, skili 
ásætt an legri nið ur stöðu. Við höf
um fulla trú á að svo verði, að 
við get um kom ið vist vænni íbúða
byggð fyr ir í Vatns mýr inni, en á 
sama tíma tryggt inn an lands flug
inu góð ar að stæð ur

Við þurf um að vinna að mann
sæm andi skil yrð um fyr ir kom andi 
kyn slóð ir. Skyn sam leg land nýt ing 
og þétt byggð er for senda þess að 
við get um tryggt vist vænni lifn að
ar hætti sem er skylda okk ar. Það 
auð veld ar okk ur að gera gott hjól
reiða net um borg ina, efla al menn
ings sam göng ur og  nær þjón ust
una. Þannig stytt um við vega
lengd ir og stuðl um að því að fólk 
nýti aðra sam göngu hætti meira 
en einka bíl inn. Svo þurf um við 
að stór efla að stöðu borg ar búa til 
sorp flokk un ar og stuðla að auk
inni með vit und um neyslu, sóun, 
sorp flokk un, end ur vinnslu og 
end ur nýt ingu. Plast poka frí borg 
og vatns vernd ar ráð eru dæmi um 
að gerð ir okk ar Vinstri grænna 
fyr ir kom andi kjör tíma bil.”

- Um ræða um sam ein ing sveit-

ar fé laga hef ur ekki far ið hátt um 
skeið, en þeim mun meira rædd á 
lands byggð inni. Er orð ið tíma bært 
að ræða að nýju kosti og galla 
sam ein ing ar sveit ar fé laga á höf uð-
borg ar svæð inu?

Þær Sól ey og Líf segja að sveit
ar fé lög in hafi nú þeg ar um tals vert 
sam ráð þó það megi alltaf gera 
bet ur. ,,Sveit ar fé lög in hafa nú náð 
þeirri stærð að sam ein ing nær 
tak mark að til hag ræð ing ar og 
þjón ust an hef ur víð ast náð þeirri 
stærð og þjón ustu getu að það 
verði ekki bætt til neinna muna. 
Það væri kannski heppi legra að 
efla starf semi Sam taka sveit ar fé
laga á höf uð borg ar svæð inu og 
leysa gegn um þau sam tök ýmis 
sam skipta vanda mál sem mörg 
hver eru ekki stór í snið um. Það 
er nú þeg ar í gildi svæð is skipu lag 
fyr ir höf uð borg ar svæð ið, en það 
eru fjöl mörg mál sem við þurf
um að vinna sam eig in lega, með al 
ann ars í um hverf is mál um. Stofn
un vatns vernd ar ráðs höf uð borg
ar svæð is ins er gott dæmi um slíkt 
sam ráð.“

- Eruð þið bjart sýn ar á gengi 
Vinstri grænna í borg ar stjórn ar-
kosn ing un um?

,,Við erum það, já. Við trú um 
því að stefnu mál okk ar séu til 
þess fall in að bæta sam fé lag ið 
og við ætl um að ein beita okk ur 
að því að sann færa fólk um það. 
Gjald frjáls grunn þjón usta við 
börn og um hverf is vernd í þágu 
kom andi kyn slóða eru nauð syn
leg fram fara skref í átt að rétt lát
ara sam fé lagi jöfn uð ar og vel
sæld ar“ segja þær Sól ey Tóm as
dótt ir og Líf Magneu dótt ir.

,,Þaðerafarbrýntafeflatilmuna
leiguíbúðamarkaðinníborginni”

Sóley Tómasdóttir gefur gestum og gangandi heita súpu við fjalls
ræturEsjuumsíðustuhelgi.

-segja þær Sól ey Tóm as dótt ir og Líf Magneu dótt ir sem leiða lista VG í Reykja vík

SóleyTómasdóttir.

LífMagneudóttir.
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Endurnýjun eldri lagna // nýlagnir
ljósleiðaralagnir // TÖFLUSKIPTI
Dyrasímalagnir // Sjónvarpslagnir
Inni og útilýsing // Garðalýsing
Ljósahönnun // ráðgjöf // o.fl.

894.2519 RAFSPOR@SIMNET.IS

vantar þig
RAFVIRKJA?

páll einar kristinsson // löggiltur rafverktaki

fljót og góð þjónusta

Rafspor

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

N1áÆgisíðuhefur
tekiðbreytingum

N1stöðináÆgisíðuhefurtek
iðbreytingumognúeröllstarf
seminkominundir eina stjórn.
Stöðvarstjóri er Einar Svein
björnsson.

Starf semi dekkja og smur
stöðv ar inn ar verð ur óbreytt, en 
vöru val í versl un inni dregst sam
an, marg ar vöru teg und ir sem 
voru þar voru lít ið að hreyfast. 
Auk þess verða all ir við skipta
vin ir stöðv ar inn ar agreiddi þar 
og þar fá þeir við skipta vin ir sem 
eru að bíða þeft ir þjón ustu, s.s. 
dekkja skipti eða láta smyrja, 
kaffi og eitt hvað les efni. Opn un
ar tím inn breyt ist einnig, opið er 
frá kl. 08.00 til 18.00 mánu daga til 
föstu daga, frá kl. 09.00 til 13.00 á 
laug ar dög um en lok að á sunnu
dög um.  Ein ar Svein björns son 
seg ir að von andi falli Vest ur bæ
ing um þess ar breyt ing ar á rekstri 
N1stöðv ar inn ar vel í geð og nýti 
sér þjón ustu stöðv ar inn ar. EinarSveinbjörnssonstöðvarstjórifyrirframanstöðina.

ÁslaugThorlaciushefurverið
ráðin skólastjóri Myndlistaskól
ansíReykjavík.

Ás laug hef ur lok ið BA námi í 
mynd list og í rúss nesku auk þess 
að hafa lok ið kenn ara prófi frá 
Lista há skóla Ís lands. Hún starf aði 
við Mynd lista skól ann 2001 – 2003 
og leysti af við deild ar stjórn síð ast 
lið ið ár. Ás laug starf aði sem fram
kvæmda stýra sam taka um kvenna
list ann og var fram kvæmda stjóri 
Sam bands ís lenskra mynd lista
manna til árs ins 2009 þar sem hún 
vann öt ul lega að rétt inda mál um 
mynd lista manna. Ás laug hef ur far
sæla reynslu af kennslu í grunn
skóla og há skóla þar sem hún hef
ur kennt mynd mennt og rúss neska 
lista sögu. Auk þess hef ur hún 
hald ið vel á ann an tug eink sýn
inga, skrif að mynd lista gagn rýni í 
DV og einnig unn ið við þýð ing ar.

Stjórn skól ans tel ur að marg
hátt uð reynsla Ás laug ar af 
kennslu, menn ing ar og fé lags mál

um í þágu mynd list ar, ásamt ein
beitt um áhuga og ríku legri þekk
ingu á mik il vægi sjón list náms, 
verði skól an um mik ill akk ur á 
kom andi árum. Ás laug tek ur við 
starfi skóla stjóra 1. júní nk.af Ingi
björgu Jó hanns dótt ur sem hef ur 
starf að í Mynd lista skól an um síð
ast lið in 18 ár, þar af sem skóla
stjóri í 8 ár. Ingi björg tek ur við 
starfi skóla stjóra Landa kots skóla 
í vor.

ÁslaugThorlacius
ráðinskólastjóri

ÁslaugThorlacius.

Mynd lista skól inn í Reykja vík:
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Mikilvægtað
ungmennahússéstarfrækt

Í apr íl mán uði var ung menna
hús ið Jökla opn að. Jökla er nýr 
arm ur Frosta sjóls þar sem ungt 
fólk á aldr in um 1618 ára er boð ið 
vel kom ið, en ung menna ráð Vest
ur bæj ar hef ur und an farna mán
uði unn ið að opn un Jöklu. Allt 
starf Jöklu er skipu lagt af hús ráði 
Jöklu, sem er skip að ung ling um 
úr hverf inu. Hús ráð ið skipu legg ur 
marg vís lega við burði, en við burð
ir Jöklu eru þó ekki allt. Að stað an 
í Jöklu býð ur nefni lega upp á svo 
margt fleira. Sem dæmi má nefna 
hljóð og mynd vinnslu for rit í öfl
ugu tölv unni okk ar auk fund ar 
og lær dóms að stöðu sem nýt ist 
til ým issa verk efna og stúd íó ið 
okk ar hef ur nýst til þess að taka 
upp lag, svo að mögu leik arn ir eru 
að eins tak mark að ir við ímynd
un ar afl ung ling anna sem sækja 
starf semi Jöklu. Einnig hef ur 

ung menna ráð Vest ur bæj ar unn
ið að stutt mynd um femín isma, 
styrkta af Evr ópu unga fólks ins, 

en að staða Jöklu hef ur nýst vel til 
að vinna að mynd inni. 

Mér finnst mjög mik il vægt að 
ung menna hús eins og Jökla séu 
starf rækt í sem flest um hverf um, 
því að Jökla tek ur á móti þeim 
sem finna sig kannski ekki endi
lega í fé lags lífi mennta skól anna, 
en er líka einnig fyr ir þá sem ekki 
sækja mennta skóla. Það þarf líka 
svona að stöðu fyr ir margt sem 
að mennta skól arn ir bjóða ekki 
upp á. 

Ég vona að Reykja vík ur borg 
sjái hag sinn í að styðja starf ung
menna húsa til lengri tíma, því að 
núna styð ur hún bara við starf
semi Jöklu í eitt ár í senn, en starf
sem in er svo sann ar lega mik il væg 
fyr ir ung ling ana í Vest ur bæn um. 

SverrirArnórsson

RITSMIÐJUR fyrir 9-12 ára 
Boðið verður upp á ritsmiðjur dagana 10.-13. júní. 
Smiðjurnar eru í um tvær klukkustundir daglega. 
Tilgangurinn er að fá börnin til að virkja sköpunar-
kraftinn og koma hugsunum sínum á blað. 
Starfsmenn og rithöfundar leiðbeina.
Skráning hefst 19. maí. Engin þátttökugjöld.

SUMARLESTURINN hefst 1. júní 
Við lesum í allt sumar! Þegar barnið fær lánaða 
bók fylgir henni miði sem börnin fylla út og skila til 
safnsins. Verðlaun! - ein bókaverðlaun verða veitt 
vikulega og í lok sumars fær einn þátttakandi 
vegleg verðlaun. 

Afgreiðslutími: 
Mán-fim 10-19. Fös 11-18. Lau og sun 13-17  

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

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

Bókaðu daginn 
í Borgarbókasafni

Borgfyrirbörn
Sam fylk ing in legg ur áherslu á 

hús næð is mál og mál efni barna
fólks í borg ar stjórn ar kosn ing
un um. Þar vega þungt skóla og 
frí stunda mál enda renna um 
40% af út gjöld um borg ar sjóðs til 
þeirra mik il vægu mála.  Mik il væg
ustu verk efni skóla mál anna eru 
bætt kjör kenn ara í leik skól um 
og grunn skól um, nem enda mið
að skóla starf sem tek ur mið af 
hæfi leik um og áhuga sviði hvers 
og eins og auk inn stuðn ing ur 
við innra starf ið í skól un um,m.a. 
með snemmtækri íhlut un í þágu 
nem enda sem þurfa á sér stök
um stuðn ingi að halda. Við vilj
um hækka frí stunda styrk inn um 
ríf lega helm ing á kjör tíma bil inu 
– í 50 þús und krón ur með hverju 
barni og auka systk ina af slætti 
þannig að for eldr ar sem eru 
með börn bæði á leik skóla og í 
frí stunda starfi grunn skóla njóti 
af slátt ar ins.  Það mun auka ráð
stöf un ar tekj ur þeirra um 80100 
þús und krón ur á ári eft ir fjölda 
barna og aldri þeirra, og mun ar 
um minna.

Brúumbilið
Mik il eft ir spurn er eft ir fleiri 

úr ræð um fyr ir ung barna fjöl skyld
ur í borg inni og er nauð syn legt 
að fjölga leik skóla pláss um fyr ir 

yngsta ald
u r s  h ó p  i n n 
á sama tíma 
og við styrkj
u m  s a m 
starf ið við 
dag for eldra, 
e n  þ e i r 
veita mik il
væga þjón
ustu ,  sem 
f o r  e l d r  a r 
kunna vel að 
meta.  Við 
vilj um taka 
yngri börn 
inn í leik skól ana í áföng um, með 
það að mark miði að börn kom
ist að haust ið sem þau verða 
18 mán aða.

Þá vilj um við efla enn frek ar frí
stunda starf ið í borg inni og jafna 
að gengi barna að frí stunda starfi, 
þar með talið barna af er lend um 
upp runa.  

Skóla og frí stunda mál eru und
ir staða vel ferð ar í sam fé lag inu því 
þar get um við skap að börn um 
jöfn tæki færi til að blómstra sem 
sterk ir skap andi ein stak ling ar.

SkúliHelgason
í 5. sæti Samfylkingarinnar í

Reykjavík

Skúli Helga son.

Sverr ir Arn órs son.

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188 / 895 8298 Opið: virka daga 9-18 •  laugardagar 10 - 16
Sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

Suðurströnd 10 
v/Sundlaug Seltjarnarnes og World Class

Sími: 511 6367
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Skipulagsslysá
Keilugranda1

Fjöldi barna sem stund ar 
íþrótt ir fer sí fellt vax andi og því 
er mik il vægt að í Vest ur bæn
um sé góð íþrótta að staða fyr ir 
börn og ung linga. Það er því orð
ið löngu tíma bært að hlúa bet
ur að og bæta íþrótta að stöð una 
í Vest ur bæn um. KRing ar hafa 
lengi ósk að eft ir því  að fá lóð
ina á Keilu granda 1 til að geta 
stækk að íþrótta svæði sitt. Þetta 
er eini stækk un ar mögu leiknn fyr
ir fé lag ið ná lægt KR heim il inu. 
Við full trú ar Sjálf stæð is flokks
ins höf um flutt fjöl marg ar til lög
ur þess efn is á vett vangi borg
ar stjórn ar að þessi reit ur verði 
þró að ur í þágu íþrótta og æsku
lýðs starfs í Vest ur bæn um og að 
KR fái þetta svæði und ir starf
semi sína. Sam fylk ing in og Besti 
flokk ur inn/Björt fram tíð hafa 
hins veg ar tek ið þá ákvörð un að 
KR fái ekki nema smá snep il af 
þess ari lóð. Ástæð an er sú að 
Reykja vík ur borg keypti ný ver ið 
þessa lóð á 240 millj ón ir vegna 
þess að það ligg ur svo mik ið á 
að þétta og þrengja byggð ina í 
Vest ur bæn um. Borg in keypti lóð
ina í stað þess að bíða í tvö ár 
eft ir að leigu samn ing ur um hana 
rynni út en þá hefði ekki þurft að 
greiða eina ein ustu krónu fyr ir 
hana og KR hefði get að feng ið allt 
svæð ið. Þar sem borg in er búin 
að kaupa lóð ina dýru verði er ætl
un in að selja stærsta hluta henn
ar und ir fjöl býl is hús og KR fær 
e.t.v. smá skika sem eft ir verð
ur. Granda hverf ið er eitt þétt
byggð asta hverf ið í borg inni og 
það er ekki á þetta svæði bæt andi 
að þrengja það og þétta meira. 
Hing að til hef ég ekki hitt neinn 
sem vill frek ar fá þarna fjöl býl is
hús en íþrótta svæði fyr ir barna 
og ung linga starf.Ekk ert sam ráð 
hef ur  ver ið haft við íbúa Vest
ur bæj ar ins vegna skipu lags ins á 
Keilu granda1. Borg ar bú ar hafa 
því mið ur slæma reynslu af sam
ráðs leysi borg ar yf ir valda þar sem 
ákvarð an ir hafa ver ið tekn ar í 
and stöðu við íbúa eins og dæm in 

sanna. Ekki 
var hlust að 
á íbúa þeg
ar þeir mót
mæltu fram
k v æ m d  u n 
um á Hofs
valla göt unni 
og enn hafa 
þær ekki ver
ið dregn ar 
til baka að 
fullu og nú 
á að setja 
150 millj ón ir 
í að breyta 
göt unni enn meira. Sömu leið
is hef ur ekki ver ið hlust að á þá 
70.000 ein stak linga sem mót mælt 
hafa lok un Reykja vík ur flug vall ar 
í Vatns mýr inni. Und ir skrifta söfn
un inni var stung ið und ir stól og 
lát ið eins og hún hafi aldrei átt 
sér stað. Þetta er nú allt sam ráð
ið og íbúa lýð ræð ið sem Dag ur B. 
Egg erts son og fé lag ar boð uðu og 
stað fest ir hvern ig er far ið gegn 
hags mun um og vilja borg ar búa í 
hverju mál inu á fæt ur öðru.

MartaGuðjónsdóttir
varaborgarfulltrúi og skipar 6.

sæti á framboðslista Sjálfstæðis
flokksinsíReykjavík

Marta Guð jóns
dótt ir.

Sumardeginumfyrsta
fagnaðíVesturbænum

Sumardeginum fyrsta var fagnað með
hefðbundnumhætti24.aprílsl.

Vest ur bæ ing ar og gest ir þeirra fóru í skrúð göngu 
frá Mela skóla eft ir Haga meln um og Kapla skjóls veg
in um að KRheim il inu, þar sem margt var gert, börn
um og full orðn um til skemmt un ar.

Í kirkju garð in um í Suð ur götu var margt fólk sam an 
kom ið til að hlusta á fróð leik um þenn an merka 
kirkju garð.

Pappír er ekki 
bara pappír

BESTA – HREYFILSHÚSINU

Grensásvegi 18  I 108 Reykjavík 
Sími: 510 0000 I www.besta.is

EasyFlush® frá KATRIN tryggir gæðin 

KATRIN pappírinn færð þú í Besta, Grensásvegi
• Katrin Plus – hágæða pappír fyrir heimili og sumarbústaði                    
• Vistvænn fyrir rotþrær

Hlust að á fróð leik um sögu kirkju garðs ins við 
Suð ur götu.

Gul brönd ótt ur kött ur hafði mik inn áhuga á öllu því 
fólki sem skyndi lega birt ist á yf ir ráða svæði hans.

Skrúð gang an kem ur eft ir Haga meln um, leidd af 
lög reglu á mót or hjóli, skát um og lúðra sveit.

Á palli spil aði Ragn hild ur Helga dótt ir und ir söng 
Ástrós ar Sig ur jóns dótt ur, og var þeim vel fagn að.

Glímt við hraða braut inni í KRheim il inu með 
dyggri að stoð mömmu.

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða
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Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Sveinbjörg Birna Svein
björnsdóttir leiðir lista
Framsóknarflokksins og

flugvallavina tilborgarstjórnar
kosningar í Reykjavík 31. maí
nk.Samkvæmtsíðustu skoðana
könnun mælist framboðiðekki
meðnægjanlegt fylgi tilþessað
eiga fulltrúa í borgarstjórn, en
jókþófylgisittum123%ámilli
kannana. FramboðFramsóknar
og flugvallarvina er tiltölulega
nýtt af nálinni, en listinn var
samþykktur 29. apríl sl.  Áður
hafðiÓskarBergssonsemleiddi
listann fráþví ínóvembermán
uði2013,sagtsigfráhonum.

Sveinbjörg var spurð að því
hvort þessi atburðarrás hefði
ekkiveiktmöguleikaframboðsins
íReykjavík tilþessað fákjörinn
borgarfulltrúa, en telur hún svo
ekkiveraenþóhefðiaugljóslegra
verið betra að hafa lengri tíma
í kynningu og undirbúning, sér
staklegaþarsemþaðermikiðaf
nýjumandlitumálistanum.

- Kon ur eru í fjór um efstu sæt um 
fram boðs list ans. Telst það að þínu 
mati skyn sam legt í ljósi þess að 
sí fellt er ver ið að tala um jafn rétti 
kynj anna á fram boðs list um stjórn-
mála flokk anna?

..Það var stillt upp paralista í
þau 7 efstu sæti sem samþykkt
voru áður. Sá listi sem nú hef
ur verið kynnt samanstendur af
mjög skynsömu fólki með víð
tæka þekkingu og reynslu, sem
var tilbúið að koma um borð,
meðmjögstuttum fyrirvara.Það
hefði klárlega verið í meiri jafn
réttisanda að bjóða fram para
eða fléttulista og skynsamlegra
út fráþvísjónarmiði,enþettaer
fólkið sem var tilbúið að vinna
meðokkurogtíminnvarnaumur
og gaman að segja frá því hvað
konur í Framsókn og flugvallar
vinum eru ekki ákvarðantöku
fælnar og voru tilbúnar að taka
sætimeðstuttumfyrirvara.Þessi
lendingvar  í fullri sáttviðgras
rótflokksinsogþannmiklafjölda
sem sótti kjördæmafundinn hjá
okkur þar sem listinn var sam
þykktur.”

Flugvöllurinnáframí
Vatnsmýrinni

- Fram boð ið kenn ir sig við flug-
valla vini. Það er vænt an lega skýr 
skila boð til kjós enda að þið vilj-
ið að flug völl ur inn verði áfram í 
Vatns mýr inni um ald ur og ævi?

,,Já við viljum að flugvöllur
inn verði áfram í Vatnsmýrinni.
Í ályktun Framsóknarflokksins
er tekin skýrafstaða til þessað
flugvöllurinn eigi áfram að vera
í Vatnsmýrinni, jafnframt hefur
verið samþykkt byggðaáætlun
sem60þingmennsamþykktu,þar
semkemurskýrtframaðflugvöll
urinneigiaðveraáframíReykja
vík. Viðviljumverjaaðneyðar
brautinni verði ekki lokað strax
ánæstaárieinsogsamkomulag
núverandimeirihlutaoginnanrík
isráðherrasegirtilumogaðFlug
garðar sem í dag skapa um 500
störfogmennta800einstaklinga,
fari ekki. Þá teljum við að vera
flugvallarins á þeim stað sem
hannernú,séórjúfanlegurþáttur
í vexti ferðaþjónustu og annarri
atvinnustarfsemiíborginni.”

- Hvaða mál eða mála flokka 
aðra legg ið þér sér stak lega áherslu 
á í þess ari kosn inga bar áttu?

,,Við leggjum mikla áherslu á
skipulagsmálin og að það þurfi
aðendurskoða nýlega samþykkt
aðalskipulag Reykjavíkur 2010
2030, sem greir ráð fyrir alltof
mikilliþéttingubyggðar í 101og
að flugvöllurinn fari. Við erum
fámennborgmeðnægtlandrými,
en aðalskipulagið gerir ráð fyr
ir því að hér sé skortur á landi
og fjölmenni og það megi helst
ekkibúaíúthverfi.Þaðþarfmiklu
meira samráð fyrir íbúa borgar
innar við gerð aðalskipulags.  Í
aðalskipulaginu er m.a. gert ráð
fyrirsteinklumpabyggingummeð
fram öllum hafnarbakkanum og
norðanmegináSuðurlandsbraut
inni,ofanviðLaugardalinn.  Við
viljumkomaívegfyrirskipulags
slys, en þau eru fjölmörg sam
kvæmtaðalskipulaginu.”

Fjölskyldu-ogmennta-
málinofarlegaíhuga

,,Þá eru fjölskyldu og menna
málinokkurofarlega íhuga.Við
vilja koma á frístundakorti fyrir
eldri borgara að fjárhæð 20.000
krónur, við viljum bæta nýtingu
frístundakortsins,semFramsókn
arflokkurinnkomupphaflegá,og
heimilasamnýtinguámilli systk
ina.Viðskjótumþóekkilokufyr
iraðhækkunátímabilinu,enþað
yrðiþá frekargertmeðöðru frí
stundakorti,tilaðkomaívegfyrir
hækkanirágjaldskrám íþróttafé
laganna. Við teljum nauðsynlegt
aðendurskoðaskólaánaðgreini
negarogviðteljumaðborgineigi
aðstyðjaviðforeldra,kennaraog
annaðstarfsfólkskólaíagamálum
og fjölga úrræðum.  Við viljum
forgangsraða peningum borgar
innarmeðþvíaðaukafjárframlög
tilleikoggrunnskólaogsíðasten

ekkisístaðgerastórátakílestri.”

- Fram sók ar menn, m.a. nú ver-
andi fé lags- og hús næð is mála-
ráð herra, Eygló Harð ar dótt ir, hef-
ur lagt mikla áherslu sð koma á 
ný skip an í hús næð is mál um, ekki 
síst breytt rekstr ar fyr ir komu lag 
Íbúða lána sjóðs og koma til fram-
kvæmda kerfi sem snýr a hús-
næð is bót um. Ertu fylgj andi þess-
um hug mynd um og eru eru þær 
hag kvæm ar fyr ir ungt fólk sem vill 
koma yfir sér þaki í Reykja vík?

,,Já, það þarf raunverulegar
aðgerðir í húsnæðismálum og
huga betur að leigu og búsetu
réttarforminu. Staðreyndin er
sú að ekkert hefur verið gert í
húsnæðismálum Reykvíkinga á
þessu kjörtímabili. Það er nauð
synlegtaðfjölgaíbúðumíReykja
vík,bæðialmennumogfélagsleg
um,enáþessukjörtímabilihafa
einungis bæst við um 70 íbúð
ir í eignasafn félagsbústaða, en
ættuaðveraa.m.k.400.Fólkbýr
íólögleguhúsnæðiumallanbæ,
húsnæðisöryggier lítiðogbitnar
þetta ástand einna helst á þeim
sem minnst mega sín. Á síðasta
árivarbyrjaðaðbyggja617íbúð
ir, enáárinu2012 fjölgaðiþeim
um132og2011um6talsins.

Verkefnisstjórn um framtíðar
skipan húsnæðismála hefur skil
að félags og húsnæðismálaráð
herra tillögum sínum, þar sem
fjármögnunhúsnæðislánaverður
breytt,húsnæðissparnaðurfestur
í sessiánýog leigumarkaðurinn
efldurmeðmargvíslegumaðgerð
um.Jáégtelaðþettaséugóðar
hugmyndirsemmuninýtastþeim
Reykvíkingumsemþurfaaðkoma
sérþakiyfirhöfuðið,”segirSvein
björgSveinbjörnsdóttir.

,,Þaðþarfraunverulegaraðgerðir
íhúsnæðismálumoghugabetur
aðleigu-ogbúseturéttarforminu”
- seg ir Svein björg Birna Svein björns dótt ir sem leið ir lista 
Fram sókn ar flokks ins og flug valla vina í Reykja vík

SveinbjörgBirnaSveinbjörnsdóttir.

Elsta  dei ld  le ik skól ans
Grandaborgarvannþemarverk
efni um jörðina sem sjá mátti
áveggjum leikskólans, en lista
verkinvorutilsýnisumsíðustu
helgi.

Börnin máluðu jörðina. Hvert
barnvaldiséreittlandtilaðfjalla
um og þau teiknuðu myndir frá

landinu, gerðu þjóðfána lands
insogsvogerðubörninöll eina
manneskju einhverstaðar úr
heiminumogsvovorubörninlát
inleiðastkingumjörðina.

Listaverkináborðumvoruunn
in íMyndlistaskólanum íReykja
víkívetur.

Frábærmyndlista-
hátíðáGrandaborg

HeimurinníhnotskurnaðmatilistfenginnabarnaáGrandaborg.

Átt þú gamalt hús sem þarf 
að gera við - hvar á að byrja?

HÚSVERNDARSTOFA

Ókeypis ráðgjöf í Árbæjarsafni miðvikudaga kl. 15 - 17 
og á sama tíma í síma 411 6333.

Fræðslustofa um viðhald og viðgerðir eldri húsa.

AUGLÝSINGASÍMI

511 1188 / 895 8298
www.borgarblod.is
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NáttúrugöngurávegumBorgarbóka
safnsinsogReykjavíkiðandiaflífi:

Í maí munu Borg ar bóka safn 
Reykja vík ur og Reykja vík-ið-
andi af lífi taka hönd um sam-
an og bjóða upp á fræð andi og 
skemmti leg ar nátt úru göng ur um 
næsta ná grenni fjög urra bóka-
safna. 

Náttúrufræðingar munu leiða
göngurnar og mun hver ganga
hafa sérstakt þema. Hver ganga
tekur um klukkustund og verður
boðið upp á kaffi á eftir í húsa
kynnum bókasafnsins. Allir eru
velkomnirogþátttakaerókeypis.
Umsjónarmaðurmeðnáttúrugöng

unumerSnorriSigurðssonlíffræð
ingurogverkefnisstjóriReykjavík
iðandiaflífienhonumtilhaldsog
traustverðagóðirgestir.

Þegar hafa farið fram þrjár
náttúrugöngur en fjórða gangan
verður laugardaginn 24. maí nk.
fráGerðubergssafni íBreiðholtikl
14:00ogmunsúgangaheitaDagur
farfiskanna.24.maíeralþjóðlegur
dagur farfiskaogerhaldiðuppá
hannvíðaumheim.Gengiðverður
niðuraðElliðaámoggestirfrædd
irum laxagöngurogannað lífríki
íánum.

GengiðaðElliðaánum
áDegifarfiskanna

Enginhöfuðborgálaxveiðiáímiðriborg,nemaReykjavík!

Andarunginn.isbýðurm.a.
uppávörumerkið3sprouts

Opn uð var vef versl  un in 
And ar ung inn.is í enda febr ú ar 
af Hjör dísi Jóns dótt ur í Frosta-
skjóli 28 í Reykja vík. Hjör-
dís seg ir að hug mynd in hafi 
kvikn að þeg ar hún var í fæð-
ing ar or lofi með yngsta barn ið 
sitt og ætl aði að fara að gera 
barna her berg in fín eft ir að 
fjöl skyld an flutti í nýtt hús. 

, ,Ég rakst á þessar vörur
erlendis sem ég er með í vef
versluninni og ákvað að fara
að flytja þær inn til landsins.
Ég er menntaður viðskipta og
markaðsfræðingur og er með
mastersgráðu í alþjóðaviðskipt
um. Mig hefur alltaf langað til
þessaðfaraútíeiginreksturen
ekkifundiðmignægilegafyrren
nú,”segirHjördís.

Verslunin býður upp á vör
ur fyrir börn og aðallega frá
vörumerkinu 3 sprouts sem er
kanadískt. Vörumerkið er mjög
stórtvestanhafs,þaðhefurunn
ið til fjölda hönnunarverðlauna
fyrirgæðioggóðahönnunoger

líkamjögvinsælthjá fræga fólk
inu. Hjördís segir að viðbrögðin
hafiveriðgóðoghúnsébjartsýn
á framhaldið. Meðal þess sem

boðið er upp á eru dótahirslur,
körfur,kassarogfötur.

Skemmtilegarvöruríbarnaherbergið.

Lang ar þig út í vor ið í góð um 
fé lags skap? Hall grím ur Pét urs-
son á 400 ára af mæli. Mið viku-
dag inn 28. maí nk. býð ur Nes-
kirkja öll um sem vilja í safn að ar-
ferð í Hval fjörð. 

Farið verður frá Neskirkju kl.
13.30 og ekið að sumarbúðum
KFUM íVatnaskógi. Þaðanverð
ur farið að Saurbæ og gengið í
Hallgrímskirkju.KristinnJensSig
urþórsson, sóknarprestur, fræð
irumstaðinn,sálmaskáldiðHall
grímogfjölskylduhans.Meðíför
verðurHljómur,hinngleðiríkikór
eldriborgaraíNeskirkju,enhann
munsyngja íkirkjunni.Neskirkja
býður og kostar rútuferðina en
þátttakendur greiða 1000 krón
ur fyrir kaffi íVatnaskógi. Farar
stjóri verður sr. Sigurður Árni
Þórðarson.

Dagureldriborgara
Uppstigningardagur er dagur

eldriborgara. Í guðsþjónustunni
íNeskirkjukl.14.00syngurHljóm
urundirstjórnJóhönnuHalldórs
dóttur. Steingrímur Þórhallsson
leikuráorgeliðogSigurðurÁrni
Þórðarson,prédikar.Eftirathöfn
í kirkjunni verður veislukaffi
á Torginu. Gleðin heldur áfram
því Reynir Jónasson mun þenja
harmonikkunasínaog leikaund
ir almennan söng. Svo verður
ræðuhorn–n.k.speakerscorner:
Þausemhafa löngun tilaðsegja
skemmtisögu hafa aðgang að
hljóðnema.

Miðvikudagurinn 28. maí er
góður dagur fyrir vorferð inn í
ilmandi skóg og á vit menning
ar.Áuppstigningardegi, 29.maí,
erþérogölluþínufólkiboðiðtil
kirkjunnarþinnar.Neskirkjaþjón
ar lífinuogmannfólkinuáöllum
aldri.Veriðvelkomintilgleðinnar.

VorferðNeskirkju
oggleðiná
uppstigningardegi

SaurbæjarkirkjaáHvalfjarðarströnd.

Samstarfshópur
um forvarnir

www.borgarblod.is
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KR-síÐan

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

Strák arn ir í 8. Flokki karla 
urðu Ís lands meist ar ar fyr ir 
skömmu, sigr uðu Fjölni, Kefla-
vík, Hauka og Njarð vík í úr slita-
keppn inni. 

Leikur þeirra við Hauka sem

lentu í 2. sætivarmagnaður, en
sigurnáðisteftir fjórar framleng
ingar.Frábærárangursemstrák
arnrináðu ívetur,þeirsigruðu í
öllum fjórum mótum vetrarins.
ÞjálfariliðsinserBojanDesnica.

KRÍslandsmeistari
í8.flokkikarla

KR-ing ar eru Ís lands meist ar ar 
í Dom in os deild karla árið 2014 
eft ir sig ur á Grinda vík, 79-87 í 
fjórða leik lið anna í úr slita ser í-
unni. 

MartinHermannssonvarstiga
hæstur með 26 stig en þessi 19
ára piltur var valinn besti leik

maður úrslitakeppninnar. Að
margramativarþettabest leikni
leikurinn í seríunni. lyftHeima
menn í Grindavík ætluðu svo
sannarlega að selja sig dýrt og
ekki sýna neina gestrisni inn á
vellinum. Þeir leiddu lungan af
leiknummeðnokkurastigamun

en í lokinkomáhlaupKRliðsins,
þeirsettuþriggjastigakörfurog
tryggðu sigurinn. KR hefur sýnt
frá fyrsta leik Íslandsmótsins að
þettavarbesta liðið ídeildinni í
ár.TilhamingjuKRingar!

KR-ingarÍslandsmeistarar
íkörfuknattleikkarla2014!

Íslandsmeistarar2014.

KR stelp ur í 6. og 7. flokki 
kvenna kepptu á TM mót inu 
hjá Stjörn unni í Garða bæ 4. 
maí sl. 

7. flokkur sendi þrjú lið sem
öll stóðu sig með prýði. Stelp

urnarerubúnaraðveradugleg
araðtakaþátt ímótumogæfa
íveturogmiklar framfarirhafa
orðið. Semskilaði sér í góðum
árangriámótinu.

Knattspyrna:

Körfubolti:

KRáTM-mótinuí
6.og7.flokkikvenna

FlotturhópurKR-stúlknasemgamanverðuraðsjátilávellinumí
sumar.

MartinHermannssonvarvalinnbestileikmaðurúrslitakeppninnar.Hérerhannmeðstoltrifjölskyldunni
eftir leikinn.Fv.;systirhansAnnaMargrétHermannsdóttir,móðirhansMargrétElíasdóttir,MartinHer-
mannsson,faðirhansHermannHaukssonogbróðirArnórHermannsson.

ÞessirherramennhafaflestirmættáallaheimaleikiKRívetur.Þegarkemuraðúrslitastundklæðaþeir
siguppáeinsoghæfiröllumhátíðarstundum.F.v.;FinnurJakob,Halldór,EinarGylfiogJakob.Félagið
másannarlegaverastoltafþeirrakörfuboltaáhugaogstuðningi.

Sigrifagnaðogbikarnumlyft.
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