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Góð þjónusta – Hagstætt verð

Vesturbæjarútibú við Hagatorg

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

OPIÐ
allan sólarhringinn

á Eiðistorgi

PANTAÐU Á 

DOMINO’S APP SÍMI 58 12345

Miklar breytingar eru að eiga 
sér stað í verslunarhúsnæði í 
Örfirisey þar sem verslanir BYKO 
og ELKO eru til húsa.

Verslun BYKO mun flytja í 
vestasta verslunarbil húsnæðisins 
þar sem timburgeymsla verslunar-

innar var áður en henni verðu nú 
komið fyrir utan dyra. Við það 
mun verslun ELKO sem verið 
hefur baka til fá aukið rými og sér 
inngang á framhlið hússins. Við hlið 
ELKO mun Rúmfatalagerinn opna 
verslun en hann hefur ekki verið 

með verslunaraðstöðu í Örfirsey 
áður. Verslun Krónunnar verður svo 
áfram á sínum stað í austurhluta 
hússins. Með þessum breytingum 
verða fjórar stórar verslanir undir 
sama þaki við Fiskislóð Örfirisey. 
Sjá nánar á bls. 14.

Á Fjórar stórar verslanir 
undir sama þaki í Örfirisey

- bls. 4-5
Viðtal við 

Ásgeir Jónsson 
hagfræðing

- bls. 19
KR-síðan

Frístundamiðstöðin Frostaskjól í Vesturbænum hélt nýlega upp á þrjátíu ára afmæli með skemmtun fyrir 
alla fjölskylduna. Frostaskjól hóf starfsemi í febrúar 1986 og starfaði fyrstu árin sem félagsmiðstöð með 
áherslu á forvarnarstarf. Starfsemin hefur undið upp á sig ár frá ári og nú starfa fjögur frístundaheimili 
og tvær félagsmiðstöðvar undir Frostaskjóli. Um svipað leyti var efnt til mannréttindaviku í Frostaskjóli 
og var þessi mynd tekin af krökkum og leiðbeinanda í þeirri viku. Sjá frétt á bls. 12.

- bls. 6
Viðtal við

Dögg Hjaltalín

Himnasending?
Frostaskjól 30 ára

 fimmtudag - föstudag - laugardag - sunnudag
25. - 28. febrúar, á meðan birgðir endast

Læri og hryggirLæri og hryggir

Lambalæri úr kjötborði 1.498 kr/kg

Hryggir úr kjötborði     1.998 kr/kg

á helgartilboði !

Sími 551-0224 

Virka daga:    8:30  -  18
Laugardagar:   10  -  16

sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.

Sími: 511 6367



Hagrætt um tæpan
1,8 milljarð

Hagræða á um tæpan 1,8 
milljarð í Rekstri Reykjavíkurborg-
ar sem er í samræmi við fjárhags-
áætlun og verður heildarkrónu-
talan sem hagrætt verður fyrir 
1.780 milljónir af um 98 milljarða 
króna rekstri eða 1,82%. Hagræð-
ingin skiptist sem hér segir. Af 
8,1 milljarða  króna útgjöldum 
mun íþrótta- og tómstundasvið 
hagræða um 128 mkr. eða sem 
nemur 1,6% með eftirfarandi hætti.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
segir ekki verið að auka við 
niðurskurð í borginni með þeim 
tillögum sem ræddar hafa verið í 
borgarstjórn. Þær séu útfærslur 
á niðurskurðar- og hagræðingar-
tillögum sem samþykktar hafi 
verið við afgreiðslu fjárhagsáætlu-
nar þessa árs.

Gagnrýnir 
forgangsröðun

Halldór Halldórsson oddviti 
Sjálfstæðisflokks í borgarstjórn 
gagnrýnir forgangsröðun borgar-
innar og segir vel hægt að takast 
á við niðurskurð í rekstri hennar, 
án þess að vega að rótum grunn-
þjónustunnar. „Hluti af þessum 
hugmyndum snýr að skólunum 
og grunnþjónustunni. Eðlilega 
hafa skólastjórnendur og foreldra-
samfélagið brugðist við og haft 
af þessu áhyggjur. Við ætlum 
auðvitað að standa vaktina með 
þetta en munum samt sem áður 
leita leiða til að skera niður í 
rekstri borgarinnar. Ég tel að það 
sé mjög víða hægt að takast á 
við þann niðurskurð án þess að 
vega að rótum grunnþjónustunn-
ar,“ sagði Halldór í samtali við 
Reykjavík síðdegis á dögunum.

Ánægja með 
íbúalýðræði 
í Reykjavík

Ný skýrsla um íbúalýðræðis-
verkefnin Betri Reykjavík og Betri 
hverfi sýnir að Reykvíkingar eru 
ánægðir með þau en þó er bent 
á ýmis tækifæri til úrbóta og að 
auka þyrfti þátttöku með öflugri 
lýðræðisverkefnum. Í skýrslunni 
kemur fram að verkefnin Betri 
Reykjavík og Betri hverfi séu hluti 
af samfélagsstraumum undan-
farinna missera hérlendis og á 
alþjóðavísu þar sem kallað er á 
aukið samráð milli íbúa og stjórn-
valda við opinbera ákvarðanatöku.  

Minningarsjóður 
Gunnars Thoroddsen 
styrkir Hrókinn

Skákfélagið Hrókurinn fékk styrk 
úr Minningarsjóði Gunnars Thor-
oddsen upp á 350 þúsund krónur 
á dögunum. Hrafn Jökulsson, 
stofnandi og formaður Hróksins 
tók við styrknum frá Degi B. Egg-
ertssyni borgarstjóra í Reykjavík 
en borgarstjóri tilnefnir árlega 
styrkþega sjóðsins. Minningar-
sjóður Gunnars Thoroddsen var 
stofnaður af hjónunum Bentu og 
Valgarð Briem 29. desember 1985 
þegar liðin voru 75 ár frá fæðingu 
Gunnars.  

Barnasögur 
í leikskóla

Hagaskóli fékk hvatningar-
verðlaunin fyrir verkefnið Barna-
sögur í leikskóla en í því vinna 
nemendur í 10. bekk að því að 
semja og myndskreyta barnasögur 
fyrir leikskólabörn. Markmiðið 
með þessu skemmtilega verkefni 
sem hófst fyrir fjórum árum er 
að hvetja nemendur í 10. bekk til 
ritunar og auka samstarf unglinga 
og leikskólabarna í hverfinu.

Ekki stækkað við 
Dunhaga

Umhverfis- og skipulagsráð 
hefur staðfest fyrri afgreiðslu 
skipulagsfulltrúa frá 15. janúar 
2016 að ekki verði byggt við 
Dunhaga 18 til 20. Ráðið er hlynnt 

áformum um að opna verslun að 
nýju á jarðhæð hússins en leggst 
gegn stækkun íbúðarhúsnæðisins. 

Veitingastaður við 
Skólavörðustíg

Frestað hefur verið ákvörðun 
um veitingastað við Skólavörðustíg 
21A. Thailenska eldhúsið hefur 
sótt um leyfi til að innrétta veit-
ingahús í flokki I fyrir 14 gesti og 
veitingastað í flokki II fyrir 42 gesti 
á 1. og 2. hæð og breyta skipulagi 
íbúða á 2. 3. og 4. hæð í íbúðar- 
og atvinnuhúsi á lóð nr. 21A við 
Skólavörðustíg. 

Nýbyggingar
Frestað hefur verið erindi um 

leyfi til að rífa Tryggvagötu 14 
og iðnaðarhús á Vesturgötu 18, 
endurbyggja framhús á Tryggva-
götu 12 og byggja nýbyggingu 
með bílageymslu fyrir 13 bíla, 
verslun og þjónustu á götuhæð 
við Tryggvagötu og neðsta hluta 
Norðurstígs og hótel í flokki 
V með 107 herbergjum á efri 
hæðum á sameinaðri lóð nr. 14 við 
Tryggvagötu.

Hver ber kostnaðinn 
af gamla 
hafnargarðinum ?

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 
þingmaður Samfylkingarinnar 
spurði Sigrúnu Magnúsdóttur um-
hverfisráðherra á Alþingi um hver 
bæri kostnaðinn af flutningi gamla 
hafnargarðsins af lóð Hafnartorgs 
til geymslu og uppsetningu hans á 
upprunalegum stað að nýju. Í svari 
ráðherra segir að samkvæmt sam-
komulagi Minjastofnunar Íslands 
og Landstólpa þróunarfélags frá 
því í nóvember sé Landstólpa veitt 
heimild til að taka hafnargarðinn 
niður tímabundið og endurhlaða 
samkvæmt skilyrðum sem tilgreind 
eru í samkomulaginu. Í svari 
ráðherra kemur fram að samkomu-
lagið geri ráð fyrir að framkvæm-
daaðilinn annist þessar framkvæm-
dir og ber hann því einnig þann 
kostnað sem þær hafi í för með 
sér. Minjastofnun Íslands muni hins 
vegar bera launakostnað vegna 
eftirlits stofnunarinnar með fram-
kvæmdum. Gísli Steinar Gíslason 
stjórnarformaður Landstólpa segir 
þetta ekki vera rétt hjá ráðherra 
og vísar til bréfs til ráðuneytisins 
þess efnis að með inngripi þess 
með friðun tveggja hafnargarða 
í grunninum taki stjórnvöld á sig 
kostnaðinn við það. 
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H agræða á um tæpan 1,8 milljarð í rekstri Reykja-
víkurborgar á þessu ári. Flest ef ekki öll sveitar-
félög á landinu eru nú að finna út hvernig brugðist 

verði við hækkunum reksturskostnaðar meðal annars vegna 
launahækkana sem urðu í kjölfar kjarasamninga á síðasta ári. 
Menn geta greint á um forgangsröðun og aðferðafræði þegar 
verkefni á borð við niðurskurð þarf að vinna en vart verður 
deilt um að jafnvægi þarf að vera í rekstri sveitarfélaga.

S veitarfélög hafa ekki vald yfir tekjum sínum því tekju-
stofnar þeirra eru njörvaðir niður með lagasetningum 
Alþings. Ríkisvaldið ræður því hvað sveitarfélög hafa 

á milli handa. Tekur þeirra markast annars vegar af útsvari 
og hins vegar af fasteignasköttum sem eru ákveðnir af 
ríkisvaldinu.  

Þ ótt tekjur fólks og fasteiganverð hafi hækkað nokkuð 
og leitt til nokkrar hækkunar þessara tekjustofnanna 
nægir útsvar og fasteignaskattur engan veginn til þess að 

standa straum af útgjöldum sveitarfélaga – hvorki Reykjavíkur-
borgar né flestra annarra.  

S veitarfélögin hafa á undanförnum árum og áratugum 
verið að taka við rekstri fleiri þjónustuþátta af ríkinu. 
Rekstur grunnskólans var færður sveitarfélögunum á 

sínum tíma og málefni fatlaðs fólks allnokkru síðar. Sveitar-
félögin hafa einnig verið að vænta fleiri verkefna frá ríkinu í 
líkingu við það sem er í nágrannalöndunum. Að færa þjónustu 
nær íbúunum og takmarka miðstýringu.

V andinn við þessar breytingar er hins vegar sá að ríkis-
valdið hefur verið mjög tregt til þess að láta nægilegar 
tekjur fylgja þeim verkefnum sem færð hafa verið. Nú 

hefur eftir nokkurra ára bið verið samið um greiðslur vegna 
málefna fatlaðra en flutningi öldrunarþjónustunnar til sveitar-
félaganna hefur verið slegið á frest vegna tregðulögmála í 
ríkiskerfinu og ófyrirséð er á hvers forræði hjúkrunarheimilin 
verða á komandi árum.

N ú er nýr atvinnuvegur að þenjast út með meiri hraða en 
bjartrýnustu spámenn uggðu. Mikil fjölgun ferðamann 
kallar á ýmiskonar styrkingu innviða samfélagsins. 

Mörg þeirra verkefna falla til sveitarfélaga án þess að þau njóti 
neinna beinna tekja frá þessari atvinnugrein. Ekki hefur reynst 
unnt að semja um form á greiðslum fyrir náttúruskoðun og ekki 
heldur tekist að koma hér á sérstöku gistigjaldi (city tax) sem 
þekkt er víða erlendis og gæti runnið til sveitarfélaganna svo 
nokkuð sé nefnt. Þá má einnig nefna hugmyndir sem fram hafa 
komið um að sveitarfélögin fái hlutdeild í veltusköttum – t.d. í 
virðisaukaskatti til að mæta vaxandi kostnaði vegna verkefna.

S veitarfélögin hafa mörg verk að vinna – bæði höfuðborgin 
og önnur. Því er brýnt að leyst verði úr tekjuvandamálin 
nú þegar. Þau geta ekki endalaust skorðið niður án þess 

að það komi niður á þjónustu við íbúana.

Auka þarf tekjur 
sveitarfélaga

Vesturbæingar

Þarf maður þá að fara
að heimta gistináttagjald.

FEBRÚAR 2016

Frítt söluverðmat
Reynsla og vönduð vinnubrögð

Hringdu núna.
Davíð Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 897 1533
david@fr.is
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VILTU PRUFA
EITTHVAÐ NÝTT Í VETUR?

KYNNTU ÞÉR SKÍÐA OG FJÖLSKYLDUPAKKA SIGLÓ HÓTELS

TVEGGJA NÁTTA FJÖLSKYLDUPAKKI
Verð frá 15.790 kr. á mann

(verð miðast við tvo fullorðna og tvö börn
undir 16 ára aldri í tvær nætur)

Innifalið: Samtengjanlegt 50 fermetra herbergi
með uppábúnu rúmi fyrir allt að fjóra, tveimur sjónvörpum 

og tveimur baðherbergjum. Möguleiki á tveimur
aukarúmum fyrir börn gegn viðbótargjaldi.

TVEGGJA DAGA SKÍÐAPAKKI
Verð frá 24.400 kr. á mann

(verð miðast við tvo fullorðna saman í herbergi í tvær nætur)

Innifalið: tvær nætur fyrir tvo í classic herbergi, 
morgunverðarhlaðborð og tveggja daga skíðapassi um helgi.

Viltu eitthvað annað eða meira? Hafðu samband 
og við sníðum pakkann að þínum þörfum.



Ásgeir Jónsson hag-
f r æ ð i n g u r  s e n d i 
n ý v e r i ð  f r á  s é r 
bókarkver. Í bókinni 
er u tvær greinar 

sem fjalla báðar um eftirmál 
stórra gjaldþrota. Sú fyrri snýr að 
gjaldþroti Blöndalsbúðar, stærstu 
vefnaðarvöruverslunar landsins 
í Austurstræti árið 1955. Sú síðari 
lýsir bankahruninu hinu fyrra 
árið 1930 þegar Íslandsbanki varð 
gjaldþrota og Útvegsbankinn var 
stofnaður. Bankahrunið hið fyrra 
árið 1930 er Íslandsbanki varð 
gjaldþrota varð tilefni til pólitískr-
ar yfirtöku á bankakerfinu sem 
var fylgt eftir með setningu fjár-
magnshafta 1931 og lögsetningu 
vaxta 1933. Ásgeir spjallar við 
Vesturbæjarblaðið um þessi mál 
en einnig nútímann og hvort 
sambærileg vandamál séu enn að 
finna í hagkerfinu og ollu þessum 
tveimur afdrifaríku atburðum á 
liðinni öld. 

En af hverju hugkvæmdist 
Ásgeiri að fara að kafa ofan í þessi 
mál. "Það er saga að segja frá því. 
Ég fékk nokkra árganga af blaðinu 
Ófeigi hjá vini mínum séra Birni 
Jónssyni sem var prestur á Húsavík 
á árum áður en hann hefur löngum 
fengist við bóksölu. Þar var að finna 
óvenju vel skrifaðar og skemmtileg-
ar greinar eftir Jónas Jónsson frá 
Hriflu um íslenska fjármálakerfið 
þar sem hann meðal annars dregur 
menn sundur og saman í háði. 
Hvað sem annars má  um Jónas 
segja verður vart dregið í efla að 
hann var góður penni - trúlega einn 
sá besti í sögu íslenskrar blaða-
mennsku og í þessum greinum í 
Ófeigi leiftraði af stílvopni hans. 
Jónas hafði sérlega gaman af því 
að fjalla um okurlánarana. Frá þeim 
tíma hefur lítið sem ekkert verið 
fjallað um þessi mál og mér fannst 
áhugavert að rifja þessa atburði 
upp og skoða þá með tilliti til 
hagfræðinnar.“ 

Tekið var fyrir 
skuldabréfasölu erlendis

Ásgeir segir að aðdraganda 
að þessum atburðum megi rekja 
til þess að Ísland varð frjálst og 
fullvalda ríki í konungssambandi 
við Danmörku árið 1918. "Fram til 
þess tíma vorum við í myntbanda-
lagi með hinum Norðurlöndunum 
og föst við dönsku krónuna. Við 
fullveldið varð íslenska krónan 
sjálfstæð mynt og með mun hærri 
markaðsvöxtum en þegar landið 

var hluti af Danmörku. Ég held 
að menn hafi ekki skoðað þetta 
nægilega vel á sínum tíma og 
hugað að þeim afleiðingum sem 
þessi breyting – sjálfstæði íslensku 
krónunnar leiddu af sér. Það var 
enda svo að aðeins eftir tveggja 
ári fullveldi varð landið greiðslu-
þrota árið 1920 og í kjölfarið féll 
krónan verulega í verði og landið 
varð að leita til Bretlands varðandi 
lán á mjög þröngum kjörum. Ein 
af afleiðingum peningalegs sjálf-
stæðis var að Danir hættu að 
kaupa íslensk fasteignaskulda-
skuldabréf sem veðlánadeild 
Landsbankans gaf út. En fram til 
þess höfðu danskir fjárfestar fjár-
magnað íslensk fasteignalán. Þetta 
var alvarlegur missir þar sem 
þjóðin var fátæk á þessum tíma 
og innlendur sparnaður lítill sem 
enginn. Eftir fullveldið urðu því 
íslensk fasteignabréf nær óseljanleg 
og það skapaði veruleg vandræði 
fyrir húsbyggjendur.“

Peningaleysi skapaði 
farveg okurlána

„Ástandið átti enn eftir að versna 
við upphaf Kreppunnar miklu árið 
1930 en þá rataði eini einkabanki 
landsins – Íslandsbanki – í veruleg 
greiðsluvandræði.  Hann var 
yfirtekinn af ríkinu og endurreist-
ur sem Útvegsbankinn. Hann féll 
í hóp með hinum ríkisbönkunum 
tveimur – Búnaðarbankanum og 
Landsbankanum. Þessum bönkum 
var einkum ætlað að þjóna atvinnu-
vegunum eins og heiti þeirra gefa 
til kynna en alls ekki að veita hinum 
almenna manni neina þjónustu. 
Þarna komu sparisjóðirnir til og 
nokkuð til móts við þær þarfir og 
einkum á landsbyggðinni fyrir utan 
Sparisjóð Reykjavíkur og nágrennis 
síðar SPRON og Sparisjóð Hafnar-
fjarðar sem störfuðu á höfuðborg-
arsvæðinu. Þeir voru hins vegar of 
veikburða til þess að geta komið að 
fjárfrekum framkvæmdum. Stjórn-
völd ákváðu síðan í framhaldi að 
lækka vexti með handafli að því 
sem þekktist í Danmörku með 
lagasetningu 1933. Með þessu 
voru lögsettir vextir sem voru fyrir 
neðan markaðsvexti og jafnframt 
voru ríkisbönkunum þremur fengið 
það hlutverk að veita niðurgreiddu 
fjármagni í ákveðna farvegi – til 
undirstöðuatvinnuveganna, sjávar-
útvegs og landbúnaðar sem og 
til landsbyggðarinnar. Eftir stóðu 
ákveðnir hópar án lánsfjármögnun-
ar – þar á meðal húsbyggjendur 
og verslunarfyrirtæki. Og þarna 

var kominn grundvöllur þeirrar 
starfsemi sem kölluð voru okurlán.“

Höft og einangrunarhyggja 
– engin framþróun

Ásgeir bendir á að þarna 
hafi orðið annar vendipunkt-
ur í lífi þjóðar sem áratug áður 
hafi fengið fullveldi og reynt 
að fóta sig á opnum og frjálsum 
alþjóðamörkuðum. „Eftir þetta 
urðu höft og einangrunarhyggja rík-
jandi. Ekki reyndist unnt að byggja 
upp grundvöll fyrir peningastjórn 
í sjálfstæðu myntkerfi og varð 
árangur landsmanna eftir því. Árið 
1918 var íslensk fjármálasaga skilin 
frá öðrum löndum og nær engin 
framþróun varð í bankaþjónustu 
hér á landi fram undir lok 20. aldar. 
Ísland var þróað land en með mjög 
vanþróaða fjármálastarfsemi.“

Grunnur okurlána – tvær 
gerðir þeirra

Hvernig varð grunnur okur-
lánanna til? „Það vantaði peninga 
til alls og ekki þýddi að fara í banka. 
Fólk fór að leita til vina og ættingja 
sem áttu einhverja lausafjár-
muni. Það þróuðust tvær gerir af 
okurlánum. Önnur ávöxtunarleiðin 
fór oftast í gegnum lögfræðiskrif-
stofur sem voru að kaupa og selja 
víxla og ýmsir sem töldust eða 

töldu sig til góðborgara og höfðu 
eitthvert fé á milli handa lögðu það 
í þessa leið. Hin gerð okurlánanna 
spratt einkum upp af vínbanninu 
sem þá var ríkjandi. Menn sem 
höfðu hagnast af sölu spíra og 
landa fóru að leita leiða til þess að 
ávaxta afrakstur sinn. Og þá urðu 
til svokallaðir okurlánarar. Sigurður 
Berndsen var trúlega þekktastur 
þeirra sem starfræktu lánastarf-
semi af því tagi og þeir voru fleiri. 
Þessir menn höfðu nef fyrir því 
hvernig mátti hagnast á lánastarf-
semi til einhverra framkvæmda í 
peningalausu landi.“

Búðin rekin á 30 til 60% 
vöxtum

Ásgeir segir að verslunin hafi 
til dæmis þurft fé til þess að leysa 
út vörur. „Í upphafi árs 1955 varð 
Blöndalsbúðin í Austurstræti 
í Reykjavík gjaldþrota. Hún hafði 
verið verið rekin á okurlánum með 
á bilinu 30% til 60% ávöxtun um 
tíma. Framkvæmdastjóri búðarin-
nar mun hafa felst kaup á miklu 
magni af vörum erlendis frá en 
síðan gengið erfiðlega að selja 
þær hér heima og sat því uppi 
með stóran lager sem hann fjár-
magnaði með okurlánum. Það gat 
ekki gengið til lengdar. En þetta 
leiddi til þess að Alþingi skipaði 
rannsóknarnefnd til þess að fjalla 
um okur. Á eftir fylgdu húsleitir, 
handtökur, og loks voru fjórir menn 
dæmdir fyrir ólöglega vaxtatöku.“   

Millistétt var að myndast
Ásgeir segir að á þessum tíma – 

eftir stríðið hafi millistétt verið að 
myndast í landinu í kjölfar aukinnar 
velmegunar. Þetta var fólk sem 
fékkst við verslun og fleiri atvinnu- 
og þjónustugreinar sem voru farnar 
að eflast og því langaði til þess 
að kaupa sér íbúðir, bíla og svo 
framvegis en gramdist það sérstak-
lega að hvergi var aðgang að lánsfé 
að finna nema þá að leita til okur-
lánara. Það var í þessu umhverfi 
sem umræðan um okurlánaranna 
varð svo hörð. En þrátt fyrir harða 
þjóðfélagsumræðu eftir gjaldþrot 
Blöndalsbúðar, rannsóknir á 
lánastarfsemi og dóma fyrir okur 
hætti þessi starfsemi ekki og 
sumir þessara manna lánuðu allt 
fram á áttunda tug liðinnar aldar 
eða á meðan þeir drógu andann. 
Það er ekki að undra því áfram 
var sami fjármagnsskorturinn til 
staðar. Um svipað leyti, eða eftir 
1955, fóru sparisjóðirnir að taka 
við sér. Þeir tóku mikinn sprett 
um og upp úr 1985. Urðu leiðandi 
að vissu leyti einkum að því sem 
snerti aukna tækni í bankastarfsemi 
og einnig í kortaviðskiptum. Þeir 
áttu sinn blómatíma og um svipað 
leyti hvarf okurlánastarfsemin af 
sjónarsviðinu.“

Enn ekki hægt að 
fjármagna framkvæmdir 
án hárra vaxta

Talið færist nær nútímanum og 
vaxtarstiginu á Íslandi. Ásgeir segir 
bein tengsl á milli vaxtarstigsins 
og krónunnar. „Hvert myntsvæði 
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Peningalegt sjálfstæði 
er keypt dýru verði

Ásgeir Jónsson hagfræðingur.
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Hvert myntsvæði 
er með sitt eigið 
vaxtastig sem meðal 
annars ræðst af 
verðbólgu, pólitískri 
áhættu og fleiru. Og 
allt frá fullveldi hafa 
vextir hérlendis verið 
hærri en þekkist í 
nágrannalöndunum. 
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er með sitt eigið vaxtastig sem 
meðal annars ræðst af verðbólgu, 
pólitískri áhættu og fleiru. Og allt 
frá fullveldi hafa vextir hérlendis 
verið hærri en þekkist í nágranna-
löndunum.“ Ásgeir segir að steininn 
hafi tekið úr eftir 1970 þegar 
verðbólga hljóp á tveggja stafa tölu 
og lánsfé brann upp í neikvæðum 
raunvöxtum. Það var ekki fyrr en 
með verðtryggingunni 1979 að 
tókst að koma húsnæðislánakerfinu 
í sæmilegan farveg þannig að fólk 
ætti kost á langri fjármögnun..“

Eiga ofurháir nafnvextir að 
koma stað verðtryggingar

Ásgeir segir að lífeyrissjóðirnir 
hafi smám saman til sögunnar en 
það hafi ekki orðið fyrr en með 
verðtryggingunni að unnt var að 
fá fjármuni til húsnæðiskaupa 
m.a. með því að þeir fóru að 
kaupa fasteignatryggð skuldabréf. 
Ásgeir segir víðs fjarri að við 
séum komin með lausn á hinum þráláta óstöðugleika í íslensku 

fjármálakerfi. „Bankahrunið var 
að sönnu einstakur atburður þar 
sem heilt fjármálakerfi þróaðs 
ríkis féll í kapphlaupi um lausafé. 
En í ljósi sögunnar þá var þetta 
enn einn hlekkurinn í langri 
keðju fjármálaóstöðugleika og 
gjaldeyrisvandræða sem hefur 
einkennt sögu landsins á 20. öld 
og það sem af er þeirri 21. Haustið 
2008 var gripið til gamalkunnugs 
ráðs frá 1931 að loka landið inni 
í fjármagnshöftum. Þannig hefur 
sagan gengið í hring.“

Höfum við þá ekkert lært?
„Svarið við því er því miður 

neikvætt. Hvað sem menn vilja 
segja um athafnir einstakra banka-
manna í aðdraganda hrunsins 2008 
löglegrar sem ólöglegra eftir því 
hvernig dómar falla þá er orsök 
hrunsins miklu stærri. Hún felst í 
kerfisbundnum galla í íslenska hag-
kerfinu þar sem krónan einangrar 
okkur og leiðir af sér síendurtekna 
verðbólgu. Þetta lagast ekkert með 
því að loka fyrir einn lánsmöguleika 
af mörgum með því að banna verð-

tryggingu og breytilegir vextir hafa 
sína ókosti. Þeir stýrast af verðlags-
breytingum og verðbólgu og geta 
reynst hættulegir. Ég er ekki hrifinn 
af verðtryggingu en mér sýnist 
að hún verði áfram fylgifiskur 
krónunnar. Hvað eru menn tilbúnir 
að gera ef ekkert annað kemur í 
staðinn. Eru menn tilbúnir að 
greiða himinháa nafnvextir til þess 
að tryggja að fáist fjármagn eða 
ætla menn að fara sömu leið og 
farin var 1933 að lækka vexti með 
handafli og kalla nýja kynslóð okur-
lánara til leiks. Stjórnmálamenn fást 
ekki til þess ræða þennan vanda 
eða alvöru lausnir á honum.“

Ekki samskonar bóla
En telur Ásgeir hættu á nýrri 

bólu. Eru einhver teikn um slíka 
þróun á lofti. Hann segir enga láns-
fjárbólu í uppsiglingu á við þá sem 
óx upp á síðasta áratug og endaði 
í hruninu 2008 en engu síður sé 
hætta á að hagkerfið muni ofhitna. 
„Það verður meira í ætt við eldri 
hagsveiflur sem einkum orsökuðust 
af sveiflum í sjávarútvegi en núna 
er það ferðaþjónustan sem dregur 

vagninn. Erlendum ferðamönn-
um hefur fjölgað gríðarlega hratt 
á síðustu fjórum til fimm árum á 
síðasta ári komu um 300 þúsund 
fleiri en árið 2014. Horfur á þessu 
ári virðast enn betri þar sem fjöldi 
ferðamanna nú á vetrarmánuðum 
er svipaður og á sumarmánuðum 
fyrir ekki svo löngu síðan. Þetta 
skapar ýmis vandamál og við sjáum 
sífellt í fréttum þegar senda þarf 
björgunarsveitir út til að ná í fólk 
uppi á heiðar og fjöll. En áhrifin 
á hagkerfið hafa hins vegar verið 
jákvæð – hingað til. Ferðaþjónustan 
hefur orðið til þess að styrkja 
gengi krónunnar og auka kaupmátt 
almennings. Hins vegar er erfitt 
að spá fyrir um framtíðina. Íslend-
ingar hafa áður brennt sig á setja 
öll egg í sömu körfu og reiða sig 
á eina atvinnugrein – hvort sem 
það var sjávarútvegur eða fjár-
málaþjónusta. Af þeim sökum má 
setja ákveðna fyrirvara við svona 
mikinn ofurvöxt ferðaþjónustu líkt 
og við höfum nú verið að sjá. Velta 
má fyrir sér hvað innviðir landsins 
þoli mikla aukningu til viðbótar og 
hve lengi þessi vöxtur getur varað 
Hins vegar er það ljóst að Ísland 
mun ávallt vera ferðamannaland 
sökum bæði einstæðrar náttúru 
og menningar og kannski er þessi 
grein aðeins rétt að byrja.“ 

Gengisfellingar kosta 
verðbólgu og skell fyrir 
heimilin

En er þá jákvætt að hafa 
krónuna. „Svarið við þessu getur 
verið bæði já og nei. Krónan hefur 
bæði kosti og galla. Kostirnir 
eru að með krónuna getum við 
leiðrétt hagkerfið ef svo má að orði 
komast með því fella gengið og 
endurheimta samkeppnishæfnina 
eftir að landsmenn hafa farið fram 
úr sér varðandi launahækkanir og 
verðbólgu. Og það hefur sannar-
lega verið gert reglulega frá því að 
krónan varð sjálfstæð mynt við 
fullveldið árið 1918. Aftur á móti 
fylgir sá böggull skammrifi að slíkar 
leiðréttingar kosta verðbólgu og 

skell fyrir heimilin í landinu. Það 
fer nefnilega ekki saman að rokka 
með gengi gjaldmiðilsins og 
halda skuldavanda heimilanna 
í skefjum. Frá fullveldi hafa 
Íslendingar búið við viðvarandi 
óstöðugleika og síendurteknar 
gjaldeyriskreppur. Ef hægt er að 
líta á gengislækkun sem meðal er 
vandinn sá að nær ómögulegt er 
að stjórna skammtastærðinni þar 
sem frjálsir gjaldeyrismarkaðir láta 
illa að stjórn líkt og við fengum að 
reyna árið 2008, og raunar einnig 
2006 og 2001. Ef höftin hefðu ekki 
verið komið á árið 2008 hefði þurft 
gríðarlega miklar vaxtahækkanir 
til þess að rétt gjaldmiðillinn 
aftur af. Hins vegar var krónan 
rétt af með höftum og ég helt að 
hún verði aldrei aftur haftalaus. 
Raunar er það svo að árin 2001 til 
2008 eru einstök í fullveldissögu 
landsins sem eini tíminn sem 
krónan flaut með frjálsum hætti en 
annars hefur gjaldmiðlinum verið 
haldið á réttum kili með höftum. 
Peningalegt sjálfstæði er því fremur 
dýru verði keypt. Að sumu leyti má 
segja að þær aðstæður sem skópu 
okurlánaranna á sínum tíma séu 
enn til staðar.“

Austurstræti um 1930. Fremst til hægri er hús Íslandsbanka.
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Bankahrunið var 
að sönnu einstakur 
atburður þar sem heilt 
fjármálakerfi þróaðs 
ríkis féll í kapphlaupi 
um lausafé. En í ljós 
sögunnar þá var þetta 
enn einn hlekkurinn 
í langri keðju 
fjármálaóstöðugleika 
og gjaldeyrisvandræða 
sem hefur einkennt 
sögu landsins á 20. öld 
og það sem af er 
þeirri 21.

Ég er ekki hrifinn af 
verðtryggingu en mér 
sýnist að hún verði 
áfram fylgifiskur 
krónunnar. Hvað eru 
menn tilbúnir að gera 
ef ekkert annað kemur 
í staðinn. Eru menn 
tilbúnir að greiða 
himinháa nafnvextir 
til þess að tryggja að 
fáist fjármagn.
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Dögg Hjaltalín festi 
kaup á Bókaútgáfunni 
Sölku á liðnu hausti 
af Hildi Hermóðs-
dóttur sem stofnaði 

útgáfuna árið 2000. Bókaútgáfan 
Salka hefur gefið út tugi titla á 
undanförnum árum og nokkrar 
nýjar bækur komu út fyrir 
síðustu jól. Dögg kemur ný inn 
í bókaútgáfuna en hefur fengist 
við bóksölu áður. Hún var meðal 
annars verslunarstjóri í bókabúð 
Máls og Menningar á Laugavegi 
18 um tíma og rak sína eigin 
viðskiptabókabúð um árabil. 
Dögg er viðskiptafræðingur að 
mennt og hefur meðal annars 
starfað sem blaðamaður og í 
kynningarmálum en bækurnar 
hafa ekki látið hana í friði. Hún 
kveðst hafa verið búin að velta 
bókaútgáfu fyrir sér um hríð og 
var með nokkrar bækur á hug-
myndastigi þegar hún afréð 
að festa kaup á Sölku. Hún er 
bjartsýn á framhaldið og hefur 
nú ráðið Önnu Leu Friðriksdóttur 
íslenskufræðing sem starfaði sem 
verslunar- og sölustjóri í Máli og 
menningu og Iðu til starfa við hlið 
sér. Dögg býr á Bráðræðisholtinu 
vestast í Vesturbænum í gömlu 
timburhúsi ásamt eiginmanni 
s ínum Ólaf i  F innbogasyni 
fasteignasala og dætrum þeirra.

„Nei – ég er ekki fæddur Vestur-
bæingur,“ segir Dögg aðspurð en 
hún er fædd og uppalin í Norður-
mýrinni. Annars á ég ættir að 
rekja til Siglufjarðar, Akureyrar og 
Patreksfjarðar svo eitthvað sé nefnt 
en Hjaltalínsnafnið var tekið upp af 
Jóni Oddssyni Hjaltalín á öndverðri 

18. öld og talið er að það dragi nafn 
sitt af Hjaltadalnum í Skagafirði. Ég 
flutti vestur í bæ þegar ég fór að 
heiman; fyrst á Hringbrautina en 
síðar á Ljósvallagötuna þar sem ég 
var þangað til við fluttum hingað á 
holtið þar sem ég ætla mér að vera 
með fjölskyldunni, hænunum okkar 
fjórum og kettinum.

Hænsnagarður á 
Bráðræðisholtinu

Hænsnagarður á Bráðræðishol-
tinu. „Já - mér fannst við henda 
svo miklu af matarafgöngum að 
eins mætti nota þá í hænsnafóður 
og nú er svo komið að við 
hendum engum mat en breytum 
afgöngunum í egg með þessum 
hætti. Það er ekkert mál að vera 
með hænur á holtinu og það kemur 
á óvart hversu skemmtilegar 
skepnur þær eru en núna erum 
við með fjórar hænur. Þær hafa að 
vísu sloppið út oftar en einu sinni 
en þær skila sér alltaf heim aftur. 
Kötturinn lætur þær líka í friði. 
Þær eru stærri en hann og veiðieðli 
hans er ekki meira en svo að hann 
leggur ekki í þær enda myndi hann 
ekki hafa neitt upp úr því annað 
en að goggað yrði í hann. Hann 
passar þær svo fyrir öðrum köttum 
í staðinn.“   

Frábært að vera í 
Vesturbænum

Þú spyrð um Vesturbæinn. „Það 
er í einu orði sagt frábært að vera 
þar. Það er stutt í allt og vinir 
okkar og kunningjar búa flestir í 
nágrenninu því gamla gengið úr 

Norðurmýrinni flutti að sjálfsögðu 
í Vesturbæinn. Á Bráðræðisholt-
inu er mjög góð stemning og við 
eigum frábæra nágranna sem eru 
duglegir við að gefa hænunum. Mér 
finnst húsin mjög sjarmerandi og 
eiga öll sína sögu, t.d. er húsið sem 
við búum í hluti af Vorboðanum, 
sem var sumardvalarheimili fyrir 
fátæk börn en húsið ber nú nafnið 
Vorboðinn. Húsið var skáli og 
leikfimisalur sem var fluttur frá 
Rauðhólum og endurbyggður 1982. 
Varðveislugildi hússins er því mikið 
bæði vegna menningarsögunnar og 
götumyndarinnar.“

Viljum Grandaveginn 
áfram lokaðan

En nú er verið að byggja í 
kringum ykkur. Þrengir að ekki 
að gömlu og sögulegu húsunum. 
„Við erum náttúrlega að glíma 
við þéttingu byggðar hér eins 
og í öðrum grónum hverfum og 
er Lýsisreiturinn kominn langt á 
veg. Grandavegurinn hefur verið 
lokaður vegna þessara bygginga-
framkvæmda og við ætlum að 
berjast fyrir því að halda honum 
þannig til að lágmarka umferðina 
inn í hverfið. Borgaryfirvöld 
lofuðu okkur samstarfi til að draga 
úr óþægindum samhliða aukinni 
umferð þannig að ég trúi því að 
staðið verði við það.“

Gaf út matreiðslubók 
fyrir börn

„Ég er með meistaragráðu í 
viðskiptafræði og skrifaði meistara-

ritgerðina mína um bókaútgáfu og 
bóksölu á Íslandi. Ég var í Versló og 
þaðan lá leiðin í viðskiptafræðina í 
Háskóla Íslands. Ég tók svona smá 
lykkju á leiðina og fór í Hússtjórnar-
skólann sem er við Sólvallagötu og 
er það skemmtilegasta nám sem ég 
hef verið í en þar er kennt að elda, 
sauma, prjóna og annað sem snýr 
að heimilisrekstri sem allir þurfa 
jú að glíma við daglega. Þetta er 
einnig hagnýtasta nám sem ég hef 
farið í og mæli ég eindregið með að 
fólk taki eina önn í þessum skóla.“

Plokkfiskur og 
grjónagrautur

„Upphafið að bókaútgáfunni má 
í raun rekja til þess að ég ætlaði 
sjálf að gefa út matreiðslubók fyrir 
börn og kom hún út núna fyrir 
jólin undir merkjum Sölku. Eldum 
sjálf er matreiðslubók fyrir börn 
á aldrinum 4 til 10 ára og við val 
á uppskriftum var litið til þess 
að hafa þær eins einfaldar og 
aðgengilegar og hægt var. Bókin 
sýnir uppskriftirnar skref fyrir 
skref þannig að yngstu börnin geta 
fylgt leiðbeiningunum. Í bókinni 
er hefðbundinn matur, sem er oft 
á boðstólum á mínu heimili við 
miklar vinsældir, t.d. plokkfiskur 
og grjónagrautur. Ég er sjálf með 
eina sex ára sem er mjög liðtæk 
í eldhúsinu og er mjög hrifin af 
bókinni.“

Salka er þekkt 
sem kvennaforlag

„Núna er ég inn á Suðurlands-

braut með starfsaðstöðu fyrir 
Sölku. Ekki alveg í Miðbænum 
eða Vesturbænum en get hjólað 
eða labbað í gegnum þau hverfi á 
leiðinni í vinnuna. Ég sakna þess 
auðvitað aðeins að vera ekki hér 
í nafla alheimsins en þarna hef eg 
tök á  að vera með starfsaðstöðuna 
og lagerinn á sama stað og í því 
felst mikill kostur að þurfa ekki 
stöðugt að hlaupa á milli og mikill 
tímasparnaður. Ekki má heldur 
gleyma því að fyrir mjög stóran 
hluta viðskiptavina er Suður-
landsbrautin mun aðgengilegri 
en miðbærinn. Nei – ég er ekkert 
kvíðin þótt ég sé sjálf komin út í 
samkeppnisrekstur. Ég hef unnið 
við svipaðan rekstur áður og tel 
mig þekkja markaðinn nokkuð vel. 
Mér finnst ég líka vera að sameina 
tvö áhugamál mín viðskipti og 
bækur undir sama hatti og kúnstin 
er auðvitað sú og vera með 
áhugaverða titla – bækur sem fólk 
hefur áhuga á og vill kaupa en 
einnig að halda kostnaðinum niðri. 
Þetta er góð blanda af bókatextum 
og Exelskjölum. Salka hefur verið 
þekkt fyrir að vera kvennaforlag 
og við ætlum okkur að halda 
áfram á svipaðri braut til að vera 
á en auðvitað ætlum við að gefa út 
fjölbreyttar og spennandi bækur.“

Verðum að skilgreina 
velgengni upp á nýtt

Dögg segir að bækur almenns 
eðlis heilli sig mikið og er nýjasta 
bókin sem Salka gefur út er eftir 
töffarann Ariönnu Huffington, 
stofnanda Huffington post og eina 
valdamestu konu heims. „Þar fjallar 
hún um hvernig við verðum að 
skilagreina upp á nýtt hvernig við 
metum velgengni því peningar og 
völd eru orðinn úreltur mælikvarði 
á velgengi. Við þurfum að hlusta 
á okkur sjálf og boðar Arianna 
byltingu í hvernig við hugsum, 
hvernig við vinnum og hvernig við 
lifum. Þessa nýju sýn byggir hún 
á vísindalegum niðurstöðum á 
sviði sálfræði, svefnrannsókna og 
lýðheilsu svo eitthvað sé nefnt.“

Holt að hoppa í 
djúpu laugina

Ég var eini starfsmaðurinn til 
að byrja með, var ein í öllu eins 
og sagt er en um áramótin fékk 
ég kjarnakonuna Önnu Leu til 
mín. Anna Lea hefur bæði reynslu 
af bóksölu og bókaútgáfu en hún 
hefur ásamt félögum sínum verið 
með bókaútgáfuna Lesstofuna 
um hríð. En það er hollt að hoppa 
út í djúpu laugina og það er 
ekkert annað að gera en að vera 
bjartsýnn, trúa á það sem maður er 
að fást við og vera fylgin sér,“ segir 
Dögg Hjaltalín bókaútgefandi. 

Holt að hoppa í djúpu laugina

Hreinsun og endurnýjun í yfir 50 ár

Laugavegi 86 • 101 Reykjavík
S: 511 2004  • E-mail: dunogfidur@dunogfidur.is

www.dunogfidur.is

Dún & Fiður

Íslenskar ungbarna 
sængur 80x100 cm  

í 57 ár

ALHLIÐA MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

www.husavidgerdir.is/hafa-samband
info@husavidgerdir.is - Sími 565-7070

Finndu okkur á

Fegrun og lenging líftíma 
steyptra mannvirkja er 

okkar áhugamál. Við 
höfum náð góðum árangri 

í margs konar múr- og 
steypuviðgerðum, 

múrfiltun, steiningu og 
múrklæðningum. Hafðu samband

Við skoðum og gerum tilboð!

Dögg Hjaltalín t.v. og Anna Lea Friðriksdóttir 
og ásamt Ólafi Ragnar Grímssyni við 
afhendingu Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
á Bessastöðum núna fyrr í febrúar.
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Á hverjum þriðjudegi hittast 
nokkrir vaskir karlmenn í 
félagsstarfinu á Aflagranda 
40. Auk þess að sýna sig og sjá 
aðra og fá sér kaffisopa í góðum 
félagsskap hafa þeir lagt þá list 
fyrir sig að bregða hnífum og 
tálga í tré. 

Magnús Steingrímsson húsa-
smíðameistari, sem hefur alið 
aldur sin á Bráðræðisholtinu rétt 
þar hjá annast kennslu og tilsögn 
í trélistinni. Hann segir flesta geta 
tileinkað sér handabrögðin en 
auðvitað verði menn misjafnlega 
leiknir í því eins og öðru sem 
menn taka sér fyrir hendur. 
Sumir félaganna hafa fengist 
við tré áður og aðrir tálgað en 
ekki allir. Magnús segir það ekki 
nauðsynlegt og því síður skilyrði 
að kunna eitthvað fyrir sér í 
tálgun. Um að gera sé að byrja og 

síðan skapi æfingin meistarann 
eins og sést á þessum myndum 

sem teknar voru af tálgurunum á 
Aflagranda í janúar.   

Tálgarar skapa trélist á Aflagranda

Margvíslegur munir verða til á borðum tálgaranna á Aflagranda.

Ég heiti Sighvatur og 
er svona „handyman“ 
tek að mér að mála, 
parketleggja, breyta, 
bæta og ditta að hinu og 
þessu, má eiginlega segja 
að ég geri hvað sem er fyrir 
hvern sem er svo lengi sem það er 
löglegt og siðlegt, endilega hafið 
samband í síma 8498668, eða sendið 
mér mail : sighvatur67@gmail.com

Hvað get ég gert 
fyrir þig...?

Kveðja Sighvatur Ívarsson

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Við óskum KR-ingum til hamingju með

bikarmeistaratitilinn í körfuknattleik karla

árið 2016. Landsbankinn kappkostar að 

styðja við bakið á íslensku íþróttalífi og er 

stoltur bakhjarl körfuknattleiksdeildar KR.

Til hamingju KR-ingar!

Ný end ur hæf ing ar deild verður opnuð á 
Landsspítala Landa koti 1. mars næst kom andi. 
Um er að ræða til rauna verk efni Land spít al ans til 
þess að létta álagið á bráðalegu deild um spít al ans 
í Foss vogi og á Hring braut. Vonast er til þess að 
þessi tilraun takist vel og nýtist fólki sem þarf á 
endurhæfingu að halda.

Um er að ræða 18 rúma endurhæfingardeild fyrir 
aldraða of verður deildin opin alla daga vikunnar 
eða svokölluð sjö daga deild daga deild og ætluð 
fyrir sjúklinga spítalans sem þurfa áframhaldandi 
endurhæfingu til að geta útskrifast aftur í 
sjálfstæða búsetu. Í Landakoti eru fyrir þrjár sjö 
daga endurhæfingardeildir fyrir spítalann og ein 
fimm daga deild sem tekur sjúklinga úr heimahúsi 
til endurhæfingar í tvær til þrjár vikur. Þessi nýja 

deild verður ætluð sjúklingum spítalans sem þurfa 
endurhæfingu í eina til fjórar vikur.

Ný endurhæfingardeild

Landakotsspítali sem nú er hluti Landsspítala 
Háskólasjúkrahúss. Söfnunarkassar í Vesturbænum eru m.a. við:

Sundlaugina • Shell • Skátaheimili

– gefðu okkur tækifæri!
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Þau stórtíðindi hafa borist úr 
Örfirisey að Reykjavíkurborg 
hefur tekið þrjá  hæðir í hinu 
svonefnda Marshallhúsi á leigu 
til 15 ára. Húsnæðið verður 
endurleigt til listastarfsemi 
og fyrirhugað er koma á fót 
veitingaaðstöðu á neðstu hæð 
hússins sem verður ótengt 
annarri starfsemi. Þeir aðilar 
sem starfa munu í húsnæðinu 
verða i8 Gallerí, Nýlistasafnið 
(Nýló), Kling og Bang og Stúdíó 
Reykjavík en hinn þekkti 
myndlistarmaður og hönnuður 
Ólafur Elíasson tengist starfsemi 
þess. Með þessu verður öflug 
lista- og menningarstarfsemi 
beggja vegna í Örfiriseynni en 
Sjóminjasafnið og höfuðstöðvar 
tölvufyrirtækisins CCP eru á 
hinum enda hennar – þeim sem 
nær er landi.  

Marshallhúsið er í eigu HP 
Granda og var byggt sem 
síldarverksmiðja 1948. Þá höfðu 
Íslendingum borist fjármunir frá 
Bandaríkjastjórn en Bandaríkin 
styrktu Evrópuríki að lokinni 
heimsstyrjöldinni 1939 til 1945 og 
nefndist aðstoðin Marshallaðstoð 
– kennd við George Marahall 
h e r s h ö f ð i n g j a  o g  s í ð a r 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna 

sem hafði árið áður 1947 farið 
til Evrópu og séð með eigin 
aug um hversu  s tyr jö ld in 
hafði farið illa með álfuna. Þótt 
Íslendingar hafi ekki orðið fyrir 
beinu tjóni á mannvirkjum vegna 
átakanna fengu þeir að fljóta 
með þegar styrkveitingunum 
var úthlutað. Eftir að Jósef 
Stalin leiðtogi Sovétríkjanna 

á þeim tíma bannaði ríkjum 
Austur Evrópu sem orðin voru 
leppríki Kremlarstjóranrinnar 
í Moskvu að taka við amerískri 
Marshall aðstoð fóru Vestur 
Evrópuríki að huga að samstarfi 
sem segja má að sé upphaf 
núverandi Evrópusamstarfs og 
Evrópusambandsins en í Austur 
Evrópu var viðskiptabandalagið 

Comecon ti l  sem hvarf af 
s j ó n a r s v i ð i n u  m e ð  f a l l i 
Sovétríkjanna. Árið 1948 stofnuðu 
Reykjavíkurborg og HF Kveldúlfur 
sem var í eigu Thorsaranna 
sameignarfélagið Faxa um 
byggingu verksmiðjunnar og var 
fé úr Marshallaðstoðinni notað 
til þess að hluta. Þaðan er heiti 
hússins fengið en á þessu tíma 
var Suðurlandssíld að ganga inn 
í Kollafjörð. Verksmiðjan var í 
notkun í um hálfa öld eða fram 
undir síðustu aldamót en húsið 
hefur staðið tómt frá þeim tíma. 

Síldarbræðsla verður 
glæsibygging

Sumarið 2014 hlaut HB Gerandi 
verðlaun Reykjavíkurborgar fyrir 
endurbætur sem félagið lét gera 
á gamla síldarbræðsluhúsinu 
sem þykir  bæði  g læsi leg 
bygging og söguleg. Húsið er 
teiknað af Eiríki Einarssyni og 
Sigurði Guðmundssyni þekktum 
arkitektum þess tíma og er 
fjórlyft með mjórri þakhæð eftir 
miðjuási og byggt úrjárnbendri 
steinsteypu. Hönnuðir endurbóta 
þess eru ASK arkitektar og ÍAV 
annaðist verkið. Hugmyndasmiðir 
þessa verkefnis um nýtingu 
þess nú eru þeir Ásmundur 
Hrafn Sturluson og Steinþór Kári 
Kárason arkitektar hjá Kurt og Pí 
arkitektum.

Ánægjulegt að sjá líf 
færast í húsið

Við undirskrift leigusamningsins 
v ið  Reyk jav íkurborg  sagði 
Vilhjálmur Vilhjálmsson forstjóri 
HB Granda þetta samstarf marka 
tímamót. Hann lýsti ánægju með 
þá uppbyggingu sem átt hefur sér 
stað í nærumhverfnu á Grandanum 
og sagði ánægjulegt að sjá líf 
færast í Marshall húsið á nýjan leik.   
Vel fari á að starfsemi HB Granda 
í Reykjavík sé á milli listaverksins 
Þúfu eftir listakonuna Ólöfu 
Nordal sem HB Grandi lét reisa 
og fyrirhugaðrar listamiðstöðvar 
í húsnæði félagsins. Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri sagði við 
sama tækifæri mikið fagnaðarefni 
að samstarf hafi  tekist um 
öfluga menningarstarfsemi í 
Marshallhúsinu. „HB Grandi 
mun ráðast í endurgerð hússins 
af myndarbrag þannig að húsið 
verður sannkölluð borgarprýði. 
Reykjavíkurborg kemur að málinu 
með því að leigutryggja verkefnið. 
Það sem skiptir þó mestu máli 
er að náðst hefur samstarf 
við spennandi og kraftmikla 
samstarfsaðila á myndlistarsviðinu 
sem áttu ákveðið frumkvæði 
að verkefninu. Það mun tryggja 
að Marshall húsið verður eitt 
mest spennandi myndlistar- og 
menningarhús borgarinnar og þó 
víðar væri leitað,“ sagði Dagur.

Stórtíðindi úr Örfirisey

Borgarstjóri, arkitektar og hugmyndasmiðir.

... Reykjavíkurborg tekur Marshallhúsið á leigu fyrir listastarfsemi

Marshallhúsið úti á Örfirisey.

Velkomin í 
Íslandsbanka á Granda 

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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NESSKIP
Vesturbæjarútibú við Hagatorg

Bæjarins 
beztu 
pylsur

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
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Fiskislóð 3
Sími: 519 5400

Fiskislóð 1
Sími: 580 8500

Ánanaustum
Sími: 520 2200
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Fiskislóð 5
Sími: 525 8100
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Fiskislóð 15
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Fiskislóð 53-55
Sími: 571 4444

Fiskislóð 10
Sími: 440 4000
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8
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EE sjálfskiptingar
og ráðgjöf ehf

Fiskislóð 75
Sími: 551 9200

Hlín Reykdal 
Stúdíó

Fiskislóð 75
Sími: 571 1407 / 616 2316

Fiskislóð 39
Sími: 575 5636
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Fyrirtæki og 
þjónusta 
á Granda

6 7 9 10

Fiskislóð 15
Sími: 535 9400

Fiskislóð 29
Sími: 568 0000

16

Fiskislóð 16
Sími: 577 3344

17 18

8

12

12

13

13

17

17

Fiskislóð 45
Sími: 893 9663

Fiskislóð 31
Sími: 546 0023

Fiskislóð 45
Sími: 534-6600

Vönduð Hollensk rafmagnsreiðhjól
Barnastólar og hjólatöskur

Hólmaslóð 6
Sími: 553 8030

Harðfisk-
salan

18

18

Grandagarði 101
Sími: 552 9094

facebook/grandakaffi

Fjölbreytt 
þjónustufyrirtæki

á Grandanum!

14

14
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Nú í febrúar var ein vika 
helguð mannréttindafræðslu í 
frístundamiðstöðinni Frostaskjóli. 
Mikið fjör var þessa daga og 
auðsýnilegt að börn og unglingar 
höfðu áhuga á að fræðast um 
réttindi sín og samfélög þar sem 
mannréttindi eru ekki virt.

Á undanförnum árum hafa 
starfseiningar Frostaskjóls helgað 
einni viku í febrúar sérstakri fræðslu 
mannréttindum, með áherslu á 
jöfnuð og lýðræði. Börn og unglingar 
hafa unnið alls konar skemmtileg 
verkefni og farið í leiki tengda 
mannréttindum og samvinnu. 
Tjáningar- og mótmælaréttur 
barnanna er hafður að leiðarljósi 
þessa viku, með áherslu að læra í 
gegnum upplifun og leik.

Mikið fjör var á stöðunum. Börnin 
í frístundaheimilunum reyndu 
til að mynda í sameiningu að 
bjarga heilli þjóð með því að færa 
geislavirka flösku af sprengjusvæði 
og prófuðu að halda af stað í stríð 
þar sem eina lausnin á friði var að 
tala saman og hlusta hvert á annað. 
Einræðisherrar frístundaheimilanna 
tóku þau einnig til sín einn daginn, 
en þá voru börnin svipt vali sínu 
og sett á svæði sem herranum 
hentaði. Uppi varð fótur og fit 
– og börnin hvött til að mótmæla 
yfirvaldinu, sem sat fast á sínu og 
hafði engan áhuga á barnalýðræði. 
Ljósmyndamaraþon, sögustundir, 
plakatagerð, söngur og margt annað 
einkenndi vikuna og var hún því 
sérlega vel heppnuð.

Í  f é l a g s m i ð s t ö ð i n n i  v a r 
mannréttindakaffihús og þau horfðu 
á margskonar efni um mannréttindi 
og skort á mannréttindum.

Börn og unglingar tóku með sér 
gott vegarnesti inn framtíð lýðræðis 
og jöfnuðar  og eru betur upplýst um 
mannréttindi og hvað þau geta gert 
til að auka þau.

Mannréttindavika
í Frostaskjóli

Spurt og spekúlerað á mannréttindaviku.

Borgarstjóri heim-
sækir Frostaskjól

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri heimsótti frístundamiðstöð-
ina Frostaskjól miðvikudaginn 3. febrúar sl.

Unglingarnir í ungmennaráði Vesturbæjar tóku vel á móti 
borgarstjóranum og áttu þau góðan fund um ýmis málefni sem 
brenna á unglingum í dag. Að því loknu buðu börnin á frístunda-
heimilunum borgarstjórann velkominn með bingói og dansi þar 
sem og borgarstjórinn sýndi frábæra takta. 

Gómsæti í göngufæri

Geirsgata 1 • Sími 511 1888

s: 511 5577

HÁRSTUDIO 
VESTURBÆJAR

Dansað af krafti við Just Dance.

Borgarstjóri og ungmennaráð Vesturbæjar að loknum fundi 
með borgarstjóra.

Einn af hápunktum vetrardagskrár frístunda-
miðstöðvarinnar Frostaskjóls er hin árlega 
skíðaferð ungmennanna í félagsmiðstöðinni 
Frosta. Að þessu sinni var stefnan tekin á Akureyri 
helgina 29. til 31. janúar.

Gríðarlegur áhugi var fyrir ferðinni í ár og fór 
skráning fram úr björtustu vonum. Alls fóru 110 
manns með í ferðina, 101 unglingur og 9 starfsmenn. 
Það var því stór og glæsilegur hópur sem hélt af stað 
í fjölmennustu skíðaferð Frosta til þessa.

Strax í upphafi ferðar hófst skemmtilegur leikur 
sem fólst í því að unglingunum var skipt í smærri 
hópa þar sem þau unnu saman sem lið og leystu í 
sameiningu allskyns þrautir. Hver hópur fékk afhent 

eitt egg sem þau áttu að passa upp á í ferðinni. Þau 
gáfu egginu nafn, stofnuðu instagram-síðu fyrir eggið 
og söfnuðu stigum með þrautum tengdum egginu 
sínu. Gist var í Glerárskóla þar sem hver hópur 
fékk sína heimastofu. Unglingarnir skemmtu sér á 
skíðum og snjóbretti í Hlíðarfjalli, skelltu sér út að 
borða og áttu svo góða stund saman á kvöldvöku á 
laugardagskvöldinu. Eftir annan góðan dag í fjallinu á 
sunnudeginum lögðu sáttir og sælir unglingar af stað 
heim á leið eftir skemmtilega og viðburðaríka helgi.

Hópurinn var til fyrirmyndar hvert sem farið var 
og eiga unglingarnir mikið hrós skilið fyrir hafa látið 
ferðina ganga svona vel fyrir sig. Starfsfólk Frosta er 
gríðarlega stolt af þeim og er strax byrjað að hlakka 
til næstu ferðar.

Skíðaferð Frosta 
til Akureyrar

Fjör var á kvöldvöku í skíðaferðinni.
Nokkrir hressir unglingar á selfie með starfsmanni 
Frosta.

Börn og unglingar tóku með sér gott vegarnesti inn framtíð lýðræðis 
og jöfnuðar.
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Hey þú háskólanemi!
Manst’ ekk’ eftir mér? 

Flug-grillsjoppan í Skerjafirði 
sem nefnd er Bike Cave er staðurinn 

ef þig langar í góðan mat/
vegan-borgara á frábæru verði. 

Take away eða þú mætir á 
staðinn og sest niður.

Bike Cave 
Einarsnesi 36 • 101 RVK
www.bikecave.is
Erum á Facebook
Símar 770-3113 og 666-6136

Höggborar höggva nú klöppina á „Ólafsreit“ við 
Laugaveg 4 til 6. Gamla húsið við Laugavegi 6 hefur 
verið flutt til Hafnarfjarðar þar sem það verður 
geymt á geymslusvæðið meðan framkvæmdum 
stendur á reitnum sem húsið stendur alla jafna 
á. Núverandi eigendur lóðarinnar fengu leyfi hjá 
Reykjavíkurborg og Samgöngustofu til að flytja 
húsið.

Forsaga þessa mál er nokkuð sérstök og kemur 
pólitík þar sterkt svið sögu. Reykjavíkurborg 
samþykkti á árinu 2014 að taka tilboði BAB Capital ehf. 
í Laugaveg 4 og 6 er hljóðaði upp á 365 milljónir króna. 
Borgin hafði keypt þessar lóðir sex árum áður fyrir 
580 milljónir króna og voru kaupin gerð í tengslum 
við samstarfsyfirlýsingu Ólafs F. Magnússonar og 
sjálfstæðismanna í borgarstjórn þegar myndaður 
var nýr meirihluti og Ólafur F. varð borgarstjóri. Á 
þeim tíma var haft eft ir Degi B. Eggerts syni núverandi 
borgarstjóra að útgjöld borg ar inn ar vegna upp kaupa 
og upp bygg ing ar myndu verða um milljarður króna og 
að tap borg ar inn ar gæti orðið þegar upp væri staðið 

hálfur millj arður. Óskar Magnús son þáverandi borg ar-
full trúi Fram sókn ar tók í sama streng og kvaðst ótt ast 
að fórn ar kostnaður og hreint tap borg ar inn ar yrði á 
bilinu 500 til 600 millj ón ir.

Nýtt deiliskipulag – minna byggingamagn
Kostnaður borgarinnar vegna framkvæmda 

sem ráðist var í á reitnum og að færa húsin í sína 
upprunalegu mynd var áætlaður um 130 milljónir 
króna árið 2011 en bókfært verð umræddra 
eigna var metið á um 728 milljónir króna hjá 
Reykjavíkurborg. Húsin hafa verið leigð út frá árinu 
2011. Hugmyndir voru um að selja þau fyrir um ári 
en þá kom í ljós að leiðrétta þurfti deiliskipulag. 
Lokið var við nýtt deiliskipulag sem er með töluvert 
minna byggingamagni en upprunalegt skipulag 
gerði ráð fyrir. Ætlunin er þegar tilteknum hluta 
byggingarframkvæmda verður lokið á lóðinni við 
Laugaveg verði gamla húsið flutt til baka og sett á sinn 
upprunalega stað.

Borað og byggt á „Ólafsreit“

BÆNDAHÖLLIN

Íslenskir bændur eiga Radisson Blu Hótel Sögu og er hótelið 
því oft kallað bændahöllin. Að sjálfsögðu er íslenskt hráefni 
í forgrunni í réttunum okkar. Við vitum hvaðan vörurnar okkar 
koma og treystum að það leiði ti l betri gæða og upplifunar
fyrir gestina.

Hvort sem þú kemur á Grill ið, Skrúð, Mímisbar, á fund eða
í veislu til okkar geturðu verið viss um að þú færð frábæra rétti, 
framúrskarandi gæði og faglega þjónustu.

MEISTARAKOKKURINN, SIGGI HELGA
Siggi Helga, veitingastjóri hótelsins, er einn besti kokkur 
landsins og fór fyrir Íslands hönd árið 2015 í hina heimsþekktu 
Bocuse d’Or keppni. Hann hefur myndað frábær tengsl við 
íslenska bændur og tryggja þeir í sameiningu að gestirnir okkar 
njóti þess besta sem völ er á.

FULLKOMIÐ SAMSPIL MATAR OG DRYKKJAR

ÁVINNINGUR AL LA  LE IÐ

BRAGÐGOTT & BRAKANDI FERSKT

Þannig er umhverfis við Laugaveg 4 til 6 þessa dagana. Höggborarnir hamast á klöppinni.
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Landakotsskóli

LÍTILL SKÓLI Í VESTURBÆNUM MEÐ TRAUSTA
OG METNAÐARFULLA NÁMSKRÁ

 Lestrarkennsla hefst í 5 ára bekk
 Ensku- og frönskukennsla frá 5 ára bekk og upp úr
 Fleiri kennslustundir í íslensku og stærðfræði

en námskrá kveður á um
 Ríkulegt framboð list- og verkgreina; dans, leiklist, 

myndmennt, smíði, textílmennt og tónmennt
 Heimspekikennsla og þjálfun í gagnrýnni hugsun
 Fámennir bekkir og öflugt foreldrasamstarf
 Hollur og fjölbreyttur matur frá Móður náttúru

 

BOÐIÐ ER UPP Á MJÖG ÖFLUGT FRÍSTUNDASTARF 
AÐ LOKINNI KENNSLU FYRIR 5 ÁRA - 4. BEKK

 Skipulagt tónlistarnám; fiðla, ukulele, kór og tónspuni
 Myndlist og hreyfimyndagerð
 Forritun, þrívíddarhönnun
 Skák, leiklist og kínverska
 Listasmiðjur undir stjórn ýmissa listamanna
 Hollur og góður síðdegisbiti
 Útivist og öflug hreyfing
 Tenging við íþróttastarf

Komið og skoðið skólann þegar ykkur hentar!

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu skólans www.landakotsskoli.is.
 

Nokkur pláss eru laus í 5 ára bekk næsta skólaár.
Umsóknareyðublað á heimasíðu.

Hafið samband í síma 510 8200 eða með tölvupósti á landakotsskoli@landakotsskoli.is 

Ætlum að opna litríka og skemmtilega 
verslun fyrir almenning

„Við erum að færa verslunina 
til hér í húsinu og raunar að 
gerbreyta öllu skipulagi hennar,“ 
segir Agnar Kárason verslu-
narstjóri í BYKO á Fiskislóð í 
samtali við Vesturbæjarblaðið. 
„Ætlunin er að færa timbur -
geymsluna út úr húsinu. Raunin 
var sú að timbrið vildi skemmast 
við hefðbundinn innanhússhita 
og því er mun betur komið fyrir 
utanhúss auk þess sem nokkuð 
kostnaðarsamt er að nýta fer -
metrana undir timburgeymslu. 
Þetta þýðir að vestasta bilið hér 
í húsinu losnar og þangað ætlum 
við að flytja byggingavöruversl-
unina en ELKO sem verið hefur 
hér baka til fær meira rými og 
verður í stærra rými. Þá mun 
Rúmfatalagerinn opna verslun 
í eystri hlutanum næst verslun 
Krónunnar.

En þýða þessir flutningar breyt-
ingar á rekstri verslunarinnar 
að öðru leyti. „Já – við munum 
auka áhersluna á að veita fólkinu 
sem kemur inn af götunni meiri 
og betri þjónustu án þess þó að 
draga úr þjónustu við byggin-
garaðila og verktaka sem leita til 
okkar eftir áhöldum og efni. Það 
kemur í ljós þegar við opnum 
búðin eftir breytingarnar sem 
við áætlun að verði 15. apríl. Við 

stefnum á að hafa opið á meðan á 
því verki stendur og vonandi tekst 
það en viðskiptavinir verða þó 
varir við eitthvert rask.

Nýja verslunin verður með 
nokkuð öðru yfirbragði

Nokkru  sem v ið  kö l lum 
framtíðar verslun (future store) 
þar sem áhersla verður lögð 
á að sýna fólki á hvern hátt má 
gera ýmsa hluti heima fyrir. Við 
ætlum líka að leggja áherslu 
á að verslunin verði litrík og 
skemmtileg og upplifunin að 
koma í hana verði líkari því að 
koma inn á heimili fólks. Fólk á 
að finna til upplifunar þegar 
það kemur hingað inn til okkar 
og vonandi eiga sem flestir eftir 
að fá hugmyndir hér um hvernig 
þeir geta byggt og bætt hjá sér. Ég 
hef þá trú að þessi andlitslyfting 
sem við ætlum að gera samhliða 
flutningnum eigi eftir að laða 
fólk til okkar og held að þeir 
rekstraraðilar sem verða hér í 
húsinu eigi aðeins eftir að styrkja 
hvorn annan.

Vaxandi menningar- 
og þjónustusvæði

Hér er fyrsta flokks aðstaða 
og góð bílastæði og því má ekki 
gleyma að Örfiriseyin er alltaf að 
vaxa sem menningar- og þjónustu-
svæði. Fleira og fleira fólk leggur 
leið sína hingað.“ Agnar segir að 
fólk þurfi ekki að kvíða því að hitta 
ekki sama starfsfólkið áfram þegar 
það kemur í verslunina.

Guðmundur, Sigga og aðrir 
reynsluboltar verð hér áfram þótt 
við færum okkur um set og gefum 
versluninni nýtt yfirbragð,“ segir 
Agnar að lokum.

Endurbætt og stækkuð 
ELKO verslun

ELKO opnaði verslun árið 
2010 á Granda í samstarfi við 

BYKO til að geta betur þjónað 
viðskiptavinum sínum á því 
svæði.  Síðan ELKO opnaði 
hefur verslanasvæðið á Granda 
styrkst töluvert og er nú útséð 
að svæðið mun styrkjast enn 
frekar. Á vor- og sumarmánuðum 
mun ELKO stækka verslun sína 
töluvert. Verslunin mun verða 
sjálfstæð eining með sérinngang. 
Vöruúrval verður aukið til muna 
í öllum vöruflokkum ásamt því 
að innréttingar, gólfefni, lýsing, 
útlit og merkingar verða endur-
nýjaðar. ELKO hefur átt öfluga 
nágranna í sama húsi, BYKO og 
Krónuna. Við þennan góða hóp 
bætist svo við Rúmfatalagerinn 
sem mun verða kærkomin viðbót 
fyrir eininguna. Óttar Örn Sigur-
bergsson, innkaupastjóri ELKO 
er spenntur fyrir breytingunum: 
„ELKO hlakkar til að bjóða 
viðskiptavinum sínum í nýja 
verslun í góðum kjarna þar sem 
öflugar verslanir á borð við ELKO, 
Krónuna, BYKO og Rúmfata-
lagerinn bjóða fjölbreyttar vörur 

á góðu verði“. Að sögn Óttars 
verður boðið upp á sannkallaða 

veislu á opnunardaginn sem 
verður auglýst síðar.

Um 59 af hundraði vilja sjá 
Reykjavíkurflugvöll um kyrrt. 
Þetta er umtalsverð breyting 
frá því árið 2013 að allt að 
72 vildu flugvöllinn áfram í 
Vatnsmýrinni.

Þetta kemur fram í könnun 
Maskínu um afstöðu til Reyk-
javíkurflugvallar. Einnig kemur 
fram að um 22% kváðust vilja 
völlinn burt úr vatnsmýrinni 
í stað einungir 10% árið 2013. 
Þá hefur þeim sem telja sig í 
meðallagi hlynnta núverandi 
staðsetningu fjölgað úr 10% í 
19% á milli þessara ára. Röskle-
ga sautján prósent sögðust 
andvígir því að hafa flugvöl-
linn áfram í Vatnsmýrinni árið 
2013 en rúmlega 22 prósent 
nú. Talsvert fleiri segjast nú „í 
meðallagi hlynnt“ núverandi 
staðsetningu, rösklega tíu 
prósent árið 2013 en rúm-
lega nítján prósent nú. Íbúar 
landsbyggðarinnar eru áfram 
hlynntari því að hafa flugvöl-
linn áfram í Vatnsmýrinni og 
þeir sem lokið hafa háskóla-
menntun áfram andvígari 
því. Þá kemur einnig fram að 
kjósendur stjórnarflokkanna 
eru mun hlynntari núverandi 
staðsetningu en kjósendur 
stjórnarandstöðuflokkanna.

Fleiri vilja 
flugvöllinn 
burt Agnar Kárason verslunarstjóri BYKO í Örfirisey.

Miklar deilur hafa staðið 
og standa enn um hvort 
Reykjavíkurflugvöllur eigi að 
vera áfram í Vatnsmýrinni. 

BYKO – ELKO – Rúmfatalagerinn og Krónan verða öll með verslunarstarfsemi í þessari húsalengju í 
Örfirisey.
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SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI
Fyrir neðan sundlaugina og World Class.
www.facebook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFGREIÐSLUTÍMI:
Virkir dagar  8:30 - 18
Laugardagar  10 - 16

  
 

 
 

MÖNTRU 
ARMBÖND!
Silfruð, gyllt. & rósagull. 

NÝ SENDING KOMIN 
TIL LANDSINS.

Jógafatnaður á 
stráka & stelpur!
Lífrænn, notalegur, fallegur 
& Fair Trade.

Framtíðin er núna.

Augu, eyru, munnur og nef!

Lífræn & frönsk
Dr. Bach eru ilmvötn 
sem gefa.
6 tegundir.
Henta líka þeim sem 
ekki þola ilmvötn.

MANDUKA er 
drottningin!
Manduka PRO og 
eKO jógadýnur í 
mörgum litum og 
stærðum.
Allskyns 
jógafylgihlutir.

Má bjóða 
þér drykk?
Viltu skot, 
þeyting, 
kaffi, te, kakó, 
eða súpu?

Það er mjög áhugavert að skoða hvernig ásett verð á 
íbúðarhúsnæði hefur þróast allt öðruvísi á vesturhluta 
Reykjavíkursvæðisins heldur en í úthverfum.

Samkvæmt hagfræðideild Landsbankans hækkaði 
fasteignaverð í Reykjavík í heild um 9,4% á árinu 2015, um 
10% í fjölbýli og 7,6% í sérbýli. Þetta eru mestu hækkanir 
sem sést hafa frá árinu 2007 og meiri hækkanir á sérbýli en 
sést hafa í núverandi hækkanahrinu. Þessi hækkun sérbýlis 
kemur skýrt fram í línuriti hér til hliðar, en í myndinni eru 
hæðir, rað/par og einbýli flokkuð saman þar sem slíkar eignir 
eru enn sem komið er helst keyptar til íbúðar frekar en 
útleigu.  Greiningardeildir bankanna spá 7-8% hækkunum á 
ári næstu 2-3 árin.

Ljóst er að mikil ásókn er í kaup á íbúðum eða eignum 
sem henta til útleigu fyrir ferðamenn. Þessi þróun, ásamt 
uppsafnaðri þörf eftir nokkuð langvinna sölulægð, hefur 
drifið hækkanir undanfarinna ára, sem ætti að vera mun 
heilbrigðara en hækkanir fyrir 2008 voru. Þær hækkanir 
voru drifnar áfram fyrst og fremst af aðgengi að lánsfé 
meðan núverandi hækkanir íbúða eru drifnar af 
tekjumöguleikum sem fást með kaupunum, auk almennrar 
kaupmáttaraukningar.

Þrátt fyrir þetta, að grunnur núverandi hækkana 
er allt annar en áður hefur verið í hækkunum á verði 
íbúðarhúsnæðis, þá á núverandi tímabil það sammerkt með 
fyrri hækkunum að hækkanir fara fyrst af stað í mið- og 
vesturhluta Reykjavíkursvæðisins og þróast síðan áfram 
út í úthverfin. Þetta er áhugaverð þróun, þar sem ekki 
virðast vera forsendur fyrir að kaupa íbúðir til útleigu fyrir 
ferðamenn í úthverfunum. Áhugavert er að bera saman þessa 
þróun eftir hverfum, en næstu tvær myndir sýna þessar 
breytingar annars vegar í fjölbýli en hins vegar í sérbýli.

Tvennt þarf að benda sérstaklega á með þessa mynd:  
Annars vegar eru tölur fyrir febrúar 2016 ekki marktækar 
að öllu leiti þar sem svo stutt er liðið á mánuðinn, og hins 
vegar má sjá á bláu línunni að á árinu 2015 koma öðru 
hvoru nokkrar mjög hátt verðlagðar eignir í fjölbýli til sölu 
í 101 sem hafa mikil áhrif á verð fjölbýlis í póstnúmerum 

í vesturhluta borgarinnar.
Af myndinni má draga ýmsar áhugaverðar ályktanir, til 

dæmis það að hækkanaferlið í úthverfum (gula línan) er 
ákveðnara en í mið og vesturhluta borgarinnar; fermetraverð 
er enn hæst í 101 Reykjavík en sveiflur eru meiri í Miðbæ, 
Vesturbæ og Nesi en í úthverfunum þar sem skýrar hækkanir 
á ásettu verði koma fram.

Þessi mynd hér til hliðar er sömuleiðis mjög áhugaverð. 
Hún sýnir þróun ásetts verð á fermeter í sérbýli, en undir 
sérbýli flokkast hæðir, raðhús, parhús og einbýli. Það vekur 
óneitanlega athygli að verðþróun skuli vera nánast alveg í 
takt, og að enn sem komið er hafi verðhækkanir á sérbýlum 
ekki dugað til að minnka verðbil sérbýla milli úthverfanna og 
vesturhlutans.

Ólafur H. Guðgeirsson hjá Miðborg fasteignasölu 
getur svarað ýmsum spurningum sem lúta að verðþróun 
á einstökum tegundum eigna með meiri nákvæmni 
en hér er gert.

Þróun fasteignaverðs í 
Vesturbæ og á Seltjarnarnesi
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www.borgarblod.is

Framkvæmdir standa yfir 
á endurvinnslustöðinni við 
Ánanaust. Stöðin var orðin of 
lítil og tímabært að koma til 
móts við viðskiptavini með 
stærri og notendavænni stöð.

Að framkvæmdum loknum 
eiga  viðskiptavinir  von á umtals-

vert notendavænni og rúmbetri 
stöð,  ásamt betra aðgengi við 
losun úrgangs og hráefna til 
endurvinnslu.  

Sérstaklega verður aðstaða til 
losunar á trjágreinum og öðrum 
garðaúrgangi bætt til muna.

Við óskum þess að viðskipta-

vinir endurvinnslustöðvarinnar 
í Ánanaustum sýni okkur þolin-
mæði á meðan á framkvæmdum 
stendur, því stærri og betri stöð 
verður tilbúin á vormánuðum.

SORPA bs.

Stærri og betri stöð 
með vorinu

Endurvinnslustöð SORPU við Ánanaust
Forvarnarsjóður Reykjavíkur
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. 
Hægt er að sækja um styrki til verkefna í einstökum 
hverfum eða almennt í borginni.  Hverfisráð veita 
styrki til verkefna í hverfum, en velferðarráð til
almennra forvarnarverkefna í borginni.

Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, fyrirtækjum 
og stofnunum tækifæri til að vinna að forvörnum í borginni.   

Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta 
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar 
í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til. 

Sótt er um styrkinn á heimasíðu sjóðsins 
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 

Þar er einnig hægt að nálgast úthutunarreglur 
forvarnarsjóðs.

Opnað er fyrir umsóknir 15. febrúar kl. 12:00 og er 
umsóknarfrestur til miðnættis 15. mars 2016. 

Alls eru 10 milljónir króna til úthlutunar úr 
Forvarnarsjóðnum árið 2016.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum 
verða veittir til verkefna sem styðja: 
• Forvarnir í þágu barna og unglinga
• Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar
• Bætta lýðheilsu
• Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og 
 fyrirtækja í þágu forvarna og félagsauðs
• Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum sem 
 borgarstjórn setur hverju sinni

Waldorfskólinn Sólstafir, sem 
starfað hefur í Reykjavík um 
árabil, er staðsettur í Sóltúni 6, 
miðsvæðis í borginni. Starfað 
er mótað eftir aðferðafræði 
waldor fstefnunnar sem er 
alþjóðleg skólastefna. Skólinn 
er sjálfstætt starfandi almennur 
grunnskóli og nemendur hans 
eru á aldrinum 6-16 ára og koma 
af öllu höfuðborgarsvæðinu. 

Waldor fs te fnan  bygg ir  á 
heildrænum kennsluaðferðum 
sem miða að því  að laða 
fram áhugasama og skapandi 
nemendur með frumkvæði og 
sjálfstæða hugsun.

Skólinn stækkar
Framkvæmdir eru að hefjast 

v i ð  f y r s t a  á f a n g a  n ý r r a r 
skólabyggingar Waldorfskólans  í 
Sóltúninu. Á næsta skólaári gefst 
því tækifæri til þess að bjóða 
marga nýja nemendur velkomna 
í fyrsta bekk. Opnað hefur 
verið fyrir umsóknir fyrir næsta 
skólaár. Skólinn stefnir að því 
að byggja nýja skólahúsnæðið í 
nokkrum áföngum og þessi fyrsti 
áfangi kemur til með að hafa, 
auk skólastofa, tveggja deilda 
leikskóla. Arkitekt og yfirhönnuður 
nýju skólabyggingarinnar er 
Sigríður Sigþórsdóttir.

Skapandi skólastarf
Í Waldorfskólanum er lagt 

upp úr eigin rannsóknarvinnu 

nemenda og upplifun þeirra á 
námsefninu. Námsgreinarnar eru 
kenndar í nokkurra vikna lotum 
yfir veturinn til að hægt sé að 
nálgast námsefnið frá mörgum 
sjónarhornum og kafa djúpt í 
viðfangsefnin. Bæði framsetning 
og úr vinnsla námsefnis er 
listræn og vinna nemendur 
sínar eigin vinnubækur í öllum 
fögum. Útinám,vettvangsnám 
og samþætting námsgreina eru 
nýtt á margvíslegan hátt. Erlend 
tungumál eru kennd í skólanum 
frá fyrsta bekk og yngri nemendur 
læra á blokkflautu. Einnig er tónlist 

ofin inn í daglegt starf skólans. Í 
skólanum eru ekki hefðbundin 
próf  og  heimavinna yngr i 
nemenda er í lágmarki. Þessir 
kennsluhættir gera nemendum 
kleift að nýta sína eigin skapandi 
krafta á allan mögulegan hátt í 
náminu og styrkir þá í sjálfstæðum 
og listfengum vinnubrögðum. 
Skólastefnunni fylgja vistvæn 
umhverfissjónarmið og er boðið 
upp á lífrænt grænmetisfæði 
í hádeginu auk þess sem það 
hráefni sem notað er í skólanum er 
eins vandað og umhverfisvænt og 
kostur er.

Waldorfskólinn byggir
í Sóltúninu í Reykjavík

Í Waldorfskólanum er lagt upp úr eigin rannsóknarvinnu nemenda 
og upplifun þeirra á námsefninu

Kynning

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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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson
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Nokkuð er síðan Sveinn 
Kjartansson matreiðslumeist-
ari og sjónvarpskokkur opnaði 
veitingastaðinn AALTO Bistro í 
Norræna húsinu. Norrænahúsið 
var löngu þekkt fyrir skemmti-
lega kaffistofu þar sem fólk kom 
saman, fékk sér kaffi og oft með 
því og létta rétti sem þar voru 
á boðstóðum. Síðan komu nýir 
aðilar að rekstri veitingastaðarins 
og breyttu honum í mun þyngri 
stað – restaurant með stærri og 
þyngri réttum og lögðu aukna á 
áherslu á fólk sem var fara út að 
borða eins og það er kallað. 

Eftir að Sveinn tók við staðnum 
ákvað hann að færa hann að hluta 
aftur í gamla farið þar sem fólk 
getur komið og fengið sér kaffi 
og ýmsa létta rétti en breytir yfir 
í alhliða veitingahús á kvöldin. 
Hann vill þó ekki aðeins viðhalda 

fagmennskunni heldur efla hana og 
lætur gæðin blómstra eins og hans 
er von og vísa.

Sveinn segir að AALTO Bistro 
marki sérstöðu þar sem farnar 
eru ótroðnar og spennandi slóðir í 
matreiðslu og við nýtingu á óhefð-
bundnu hráefni, sem og daðrað 
við skandinavíska matargerð undir 
miðevrópskum áhrifum. “Gestir 
njóta málsverðar með ómótstæði-
legu útsýni yfir fuglafriðlandið í 
Vatnsmýrinni og miðborgina.”

Hollur og ljúffengur matur 
og einnig matur fyrir 
grænkera

Á AALTO Bistro er á boðstólum 
hollur og ljúffengur matur úr fersku 
gæðahráefni. Þá eru einnig á mat-
seðlinum réttir fyrir grænkera, 
enda er einn af kokkunum á AALTO 

Bistro Gunnhildur Emilsdóttir 
sem hefur getið sér gott orð sem 
grænmetiskokkur í gegnum tíðina, 
m.a. þegar hún rak veitingahúsið Á 
næstu grösum.

Fiskur dagsins og súpa í 
hádeginu

Í hádeginu bíður Sveinn upp á 
fisk dagsins, súpu dagsins og 
aðra rétti sem hafa slegið í gegn 
hjá gestum staðarins, eins og 
brokkolíbökur, gráðostabökur, 
sjávarréttapönnu og ýmislegt 
fleira. Matseðillinn sem breytist frá 
degi til dags eftir framboði á því 
ferskasta sem til er.

Kaffihúsið komið aftur
AALTO Bistro er einnig kaffihús 

og á eftirmiðdögum er tilvalið að 
koma við á Bókasafni Norræna 

hússins og krækja sér í tímarit eða 
bók og setjast niður yfir ilmandi 
kaffi og njóta með því  heima-
bakaða köku eða annað spennandi 
sætmeti.

Rómantískur staður á 
kvöldin

Þegar kvöldar breytist AALTO 
Bistro í einstakan, rómantískan 
stað til að verja kvöldinu. Þá 
er boðið upp á ævintýraferð 
bragðlaukanna með eðal vínum 
og því tilvalinn staður til að gera 
sér eftirminnilega dagamun. 
AALTO Bistro er opið fram eftir 
kvöldi fimmtudaga, föstudaga 
og laugardaga. Aðra daga vikun-
nar er eldhúsið opið til kl. 17.00. 
Gestum og gangandi gefst því 
tækifæri á að njóta til hins ítrasta 
alls þess sem Norræna húsið 
hefur upp á að bjóða; bókmenntir, 
myndlist, matargerð og menning í 
sinni fjölbreyttustu mynd.

Nafnið frá Alvar Alto
Vei t ingastaður inn  AALTO 

Bistro dregur nafn sitt af hönnuði 
Norræna hússins, hinum heims-
þekkta finnska arkitekt, Alvar 
Aalto (1898 til 1976), og vill Sveinn  
þannig heiðra minningu hans og 
arfleifð. Norræna húsið er eitt af 
hans seinni verkum og er líkt og 
falinn demantur á meðal þekktari 
verka hans. Húsið ber mörg 
höfundareinkenni Aaltos. Þau sjást 
einna best í bláu flísunum á þaki 
hússins, í hvelfingu bókasafnsins 
og í hinni miklu notkun á hvítum 
lit, flísum og við í allri bygging-
unni. Alvar Aalto hannaði einnig 
húsgögn í flestallar byggingar 
sínar og í Norræna húsinu eru öll 
húsgögn og ljós hönnuð af honum. 
Norræna húsið var opnað árið 
1968 og hefur alla tíð skipt miklu 
máli fyrir menningarlíf á Íslandi.

Sveinn lætur gæðin blómstra
í kaffi- og veitingahúsi

Sveinn Kjartansson matreiðslu-
meistari og sjónvarpskokkur 
veitingastaðinn AALTO Bistro í 
Norræna húsinu.

Myndin sýnir meðal ásett fermetraverð íbúðarhúsnæðis í vesturbæ Reykjavíkur 
og á Seltjarnarnesi. Ekki er gerður greinarmunur á tegundum húsnæðis, svo sem 
einbýli, fjölbýlishúsum eða nýjum íbúðum.
Við hjá Miðborg erum með allar þær upplýsingar sem þú þarft, til að fá sem best 
verð fyrir þitt húsnæði.
Til að fá frekari upplýsingar um þróun ásetts verð fyrir þína gerð eignar í þínu 
póstnúmeri, hafðu samband við Ólaf H. Guðgeirsson í síma 663-2508 
eða sendu póst á olafur@midborg.is

Miðborg fasteignasala  •  Sundagarðar 2  •  104 Reykjavík  •  Sími 533 4800
www.midborg.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA, nemi til löggildingar
fasteigna- og skipasölu

Björn Þorri Viktorsson hrl.
löggiltur fasteigna- 
og skipasali

AALTO Bistro í Norrænahúsinu

Gunnhildur Emilsdóttir hefur 
getið sér gott orð sem græn-
metiskokkur í gegnum tíðina.
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Margt er í boði fyrir utan 
venjubundið starf í Dómkirkj-
unni því nú er boðið upp á 
samtal um trú, prjónakvöld, 
kyrrðardag og barnastarf á 
kirkjuloftinu alla sunnudaga 
meðan messa er. Prjónakvöldin 
eru 4. mánudag hvers mánaðar 
kl. 19 og sl. mánudag var Össur 
Skarphéðinsson gestur og fór 
hann á kostum.  

Síðastliðinn fimmtudag var 
farið í heimsókn í hjúkrunar-
heimilið Mörkina þar sem gestir 
fengum innilegar og höfðinglegar 
móttökur. Skoðuðuð var sýningu 
á íslenskum þjóðlífsmyndum 
eftir Sigríði Kjaran, hlustað var 
á kórsöng og loks var sest að 
veisluborði.  

Samtal um trú – hvað 
eiga biblían og Kóraninn 
sameiginlegt

Eru guðspjöllin áreiðanlegar 
heimildir? Hvað eiga Biblían 
og Kóraninn sameiginlegt? 
Hvað segir Kóraninn um Jesú? 
Hver var Páll postuli? Hvað var 
siðbót Lúters eiginlega? Hvers 
vegna helgihald? Þessar og fleiri 
spurningar sem varða trú og sið 
verða til umfjöllunar á námskeiði 
í Safnaðarheimili Dómkirkjunn-
ar á miðvikudagskvöldum um 
föstuna. Námskeiðið sem nefnist 
„Samtal um trú“ hófst á öskudag, 
og hafa þessi kvöld verið vel sótt 
og skapast áhugaverðar umræður. 
Tvö skipti eru eftir þ.e.  2. og  9. 
mars. Að loknu inngangserindi er 
einfaldur kvöldverður og samtal 
til um kl. 20.30 Þeir séra Sveinn 
Valgeirsson og Karl Sigurbjörns-
son, biskup, leiða samtalið. 
Námskeiðið er ókeypis, en máltíð 
fæst við vægu verði. Laugardag-

inn, 12. mars verður kyrrðardagur 
í Safnaðarheimilinu, kl. 8.30 til 15, 
undir leiðsögn Karls Sigurbjörns-
sonar, biskups. Kyrrðardagur, 
retreat, er hvíldardagur, þar sem 
færi gefst að leita inn í þá góðu, 
umvefjandi kyrrð, sem veitir 
hjartanu hvíld, og styrkjast í trú 
og bæn. 

Opna Húsið er í Safnaðar-
heimili Dómkirkjunnar 
Lækjargötu 14a

Fimmtudaga kl. 13:30, koma 

góðir gestur, gott er með kaffinu 
og allir velkomnir. Þetta fólk mun 
líta við í safnaðarheimilinu og 
spjalla við kaffigesti:

25. febrúar Ellert Schram, 3. 
mars Sigríður Snævar, 10. mars 
Helgi Skúli Kjartansson, 17. mars 
Þorvaldur Friðriksson, 7. apríl 
Hólmfríður, Kristín og Julian og 
14. apríl Þórey Dögg, 28. apríl 
Gerður G. Bjarklind, 12. maí 
Hjördís Geirsdóttir og  19. maí 
verður vorferðalag.

Margt að gerast í safnaðar-
starfi Dómkirkjunnar

ANDRI SIGURÐSSON
Löggiltur fasteignasali

s. 690 3111www.frittsoluverdmat.is

„Ég er löggiltur fasteignasali 
og hef starfað við sölu fasteigna 
samfleytt frá árinu 1997“.

Frá kirkjustarfi í safnaðarheimili Dómkirkjunnar.

LÁN AÐ 36 MÁNUÐUM

LÍTIL VERK  -  STÓR VERK
OG  ALLT  ÞAR  Á  MILLI

TRAUST
OG

ÁBYRG
ÞJÓNUSTA

 www.fyrirtak.is     -     fyrirtak@fyrirtak.is     -     sími: 7707997

Í 5 ára bekkjardeild Landa-
kotsskóla gefst börnum kostur á 
öflugu upphafi skólagöngunnar.

Unnið er markvisst með 
undanfara og upphaf lesturs 
og ritunar sem og talnaskilning 
og er það gert í gegnum leik, 
útikennslu, stöðvavinnu og val.  
5 ára börn fá einnig kennslu 
í náttúrfufræði sem er samofin 
lestrarnáminu en útikennsla 
er ríkur þáttur í því. Eitt af 
sérkennum Landakotsskóla er 
heimspeki- og frönskukennsla í 
öllum bekkjum og þar er 5 ára 

deildin engin undantekning.  
Rík áhersla lögð á listmenntun 
barna í Landakotsskóla;  í 5 ára 
bekk hefjast allir dagar á söng 
auk þess sem börnin  fá kennslu 
í dansi og tónmennt í hverri 
viku. 5 ára börn fá líka kennslu 
í ukulele og vikulegar kennslu-
stundir í myndmennt. Tekið er 
eftir nemendum Landakotsskóla 
vegna góðrar framkomu og 
prúðmennsku. Góður andi og 
jákvæður agi ríkja innan skólans 
og eiga þessir þættir ríkan þátt 
í góðum námsárangri nemenda.

Öflugt upphaf 
skólagöngunnar

Landakotskóli:

Hér vinna nemendur 
að risaeðluverkefni 
sem seinna verður 
sett upp sem leikrit 
með heimagerðum 
leikbrúðum.



KR varð bikar meistari í 
körfubolta eftir góðan sigur á 
Þór Þorlákshöfn en lokatölur 
voru 95 - 79. Þetta var 11. bikar-
meistaratitill meistaraflokks 
karla. Þrátt fyrir mikla sigurhefð 
hefur bikarmeistaratitillinn 
runnið úr greipum KR-inga 
undafarin ár en í síðustu sex 
bikarúrslitaleikjum hefur KR 
hampað titlinum einu sinni sem 
var árið 2011.

Fyrri hálfleikur var jafn og 
spennandi, liðin skiptust á að leiða 
en það voru Þórsarar sem voru 
einu stigi yfir þegar liðin gengu til 
búningsherbergja í hálfleik, 40-39. 
KR-inga áttu í erfiðleikum með 
Vance Hall, bandarískan leikmann 
andstæðinganna, í fyrri hálfleik. 
Hins vegar hafði Helgi Már 
Magnússon komið sterkur inn af 
bekknum hjá KR og átti hann eftir 
að eiga eftirminnilegan dag.

Í seinni hálfleik tóku KR-ingar 
til sinna ráða, spiluðu flottan 
varnarleik og liðsbolta í sókninni. 
Þegar þeir gera það er ekkert lið 
sem getur stoppað strákana. KR 
var komið níu stigum yfir eftir 
þriðja leikhluta og vann leikinn 
að lokum með sextán stiga mun. 
Í seinni hálfleik var Craion flottur 
og endaði með 17 stig og 13 
fráköst. Ægir átti einnig skínandi 
leik með 15 stig og sex stoðsend-

ingar, Pavel var liðinu drjúgur með 
11 fráköst og 9 stoðsendingar. Þá 
komu Björn Kristjáns og Snorri 
sterkir inn af bekknum. Fyrirliðinn 
Brynjar Þór skoraði 12 stig í sínum 
387 leik fyrir KR frá upphafi og 
er þar með orðinn leikjahæsti 
leikmaður meistaraflokks karla frá 
upphafi.

Maður dagsins var þó Helgi 
Már Magnússon. Helgi Már hefur 
gefið það út að þetta sé hans 
síðasta tímabil og í sínum fimmta 
bikarúrslitaleik ætlaði hann sér að 
ná í titilinn eftirsótta. Helgi skoraði 
26 stig, tók sex fráköst og gaf 
þrjár stoðsendingar og var valinn 
maður leiksins.
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KR-síÐanKR bikarmeistari í 11. sinn

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 19:00.

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00. 

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

Fram kemur á heimasíðu KR að 
félagið hefur samið við danska 
knatt spyrnumann inn Morten Beck 
Andersen um að leika með liðinu á 
kom andi leiktíð. Andersen er 28 ára 
gam all sókn ar maður og kem ur frá 
danska úr vals deild arliðinu Hobro. 
Hann ólst upp hjá AGF en lék svo með 
Skive og Silkeborg.

Andersen á að baki 180 leiki í efstu 
og næ stefstu deild Dan merk ur og hef ur 
skorað í þeim 61 mark, eða sem jafn gild-
ir marki í þriðja hverj um leik.

Anna Dani hefur einnig gengið til liðs 
við KR en það er kant maðurinn Kennie 
Chopart sem fé lagið keypti frá Fjölni. 
Fé lagið hef ur hins veg ar látið Sör en 
Frederiksen og Almarr Ormars son fara 
frá félaginu. Áður hafði KR látið Grét-
ar Sig finn Sig urðsson, Jón as Guðna 
Sæv ars son, Jacob Schoop og Þor stein 
Má Ragn ars son fara frá síðasta tíma bili. 
Indriði Sig urðsson, Michael Præst og 
Finn ur Orri Mar geirs son hafa hins veg ar 
bæst í hóp inn og hef ur Indriði verið 
gerður að fyr irliða liðsins.

Tveir Danir til KR

heitur matur
í hádeginu

og á kvöldin

taktu meÐ

borÐaÐu á staÐnum 
eða

Alvöru matur

eða

GETRaUnanÚMER 

KR ER 107

www.kr.is

Brynjar Þór Björnsson og Helgi Már Magnússon lyfta bikarnum.

KR varð 117 ára 16. febrúar. 
Af því tilefni úthlutaði Fram-
tíðarsjóður KR tveimur styrkjum 
en sjóðnum ætlað er að styðja 
við framgang félagsins til lengri 
tíma. Styrkirnir nema samtals 
um hálfri milljón króna. Annar 
styrkurinn mun renna til 
tækjakaupa sem nýtast við 
þjálfun stúlkna í körfubolta, 
en hinn verður nýttur í kynn-
ingarátak sem miðar að því að 
fjölga stúlkum meðal iðkenda í 
knattspyrnu.

Gylfi Aðalsteinsson formaður 
KR og Guðjón Guðmundsson, 
formaður stjórnar Framtíðarsjóðs 
KR, afhentu forsvarsmönnum 
yngri flokka KR í körfubolta og 
knattspyrnu styrkina í kaffisam-
sæti í KR-heimilinu. Viðstaddar 
voru einnig hressar körfubolta- 
og knattspyrnustúlkur úr yngri 
flokkum KR.

Um Framtíðarsjóð KR. Fram-
tíðarsjóður KR, sem settur var 
á stofn fyrir nokkrum árum, er 
sjálfseignarstofnun. Framlög 
í  Framtíðarsjóð KR mynda 
höfuðstól sem skerðist ekki 
og vex með nýjum framlögum. 
Markmið Framtíðarsjóðs KR er 
að verða með tíð og tíma horn-
steinn félagsins alls, varanlegur 
grunnur fyrir framþróun félagsins 
um ókomin ár. 

Framtíðarsjóður KR úthlutar 
styrkjum á 117 ára afmæli KR

Sigrún Skarphéðinsdóttir, þjálfari yngri flokka í körfubolta, 
Guðjón Guðmundsson, formaður stjórnar Framtíðarsjóðs KR, Gylfi 
Aðalsteinsson formaður KR, Þóra Passauer, stjórn knattspyrnudeildar, 
Guðrún Kristmundsdóttir formaður körfuboltadeildar, og úr yngri 
flokkum KR í knattspyrnu og körfubolta stúlkna: Jasmín, Ragna, 
Íris, Írena, Helena, Þorbjörg, Aríanna, Guðrún, Helga, Ásdís, Auður 
og Sigrún.

Morten Beck 
Andersen.
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og minnir á að hér mælum við 
blóðþrýsting. Hlökkum til að sjá þig! 
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