
Á sjöunda hundrað manns
taka að jafnaði þátt í félagsstarfi
eldri borgara í Breiðholti. Fé-
lagsstarfið fer annars vegar fram
í Gerðubergi en hins vegar í fé-
lagsmiðstöðinni Árskógum. 

Mjög margt er í boði á vegum
félagsstarfsins og eykst fjöl-

breytni þess ár frá ári. Félags-
starfið miðar annars vegar að því
að skapa eldra fólki aðstöðu til
þess að taka þátt í margvíslegum
verkefnum en einnig er lögð
áhersla á að ná til fólks og fá það
til starfa. Eitt af markmiðum fé-
lagsstarfs eldri borgara er að rjúfa

einangrun þeirra þar sem hún er
fyrir hendi auk þess að stuðla að
því að fólk verði ekki viðskila við
samfélagið og lokist inni á milli
fjögurra veggja vegna þess að
ekkert er fyrir hendi sem það get-
ur starfað að eða tekið þátt í. Eitt
af því sem farið er að leggja

áherslu á í félagsstarfinu er að
skapa aðstöðu fyrir sérstaka
áhugahópa um einhver tiltekin
efni. Dæmi um það má nefna
áhugahóp um perlusaum sem
kemur að staðaldri saman í
Gerðubergi til þess að sinna
þessu áhugamáli sínu auk þess að
hittast og hafa gaman af. Þessi
ákveðni hópur varð upphaflega til
þegar leiðbeinandi var að störfum
en eftir að hann hætti þá héldu
þessar konur áfram að koma sam-
an og vinna að áhugamáli sínu.
Þær eru aðeins dæmi um þau fjöl-
mörgu áhugamál og það fjöl-
breytta starf sem unnið er á veg-
um félagsstarfsins í Breiðholti. Fé-
lagsstarf eldri borgara er nú að
fara af stað að loknum sumarleyf-
um og verður að vanda lögð áher-
sla á fjölbreytni og einnig að bygg-
ja upp hópa utan um tiltekin
áhugamál. Vetrardagskrá félags-
starfsins mun liggja fyrir í næsta
mánuði og þá er fátt annað að gera
fyrir eldri borgara, sem áhuga hafa
á að kynna sér fjölbreytni þess, að
athuga hvort þeir finna sér eitt-
hvað við hæfi. Vart þarf að taka
fram að margt eldra fólk er löngu
orðið fastir þátttakendur í félags-
starfinu og stundar það líkt og að
um vinnu væri að ræða. En það er
alltaf rúm fyrir fleiri að sögn for-
stöðufólks þess.

8. tbl. 13. árg.
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Lyfjaval.is

Sími 577 1166
Perlusaumshópurinn í Gerðubergi er gott dæmi um sjálfssprottinn hóp áhugafólks um tiltekið efni. Á
myndinni eru frá vinstri standandi Jóhanna Gunnarsdóttir og Jónína Melsteð. Sitjandi frá vinstri eru Jóna
Kortsdóttir, Inga Edith Karlsdóttir og Helga Helgadóttir. Myndin var tekin er þær komu saman í garðinum
við Gerðuberg í sumar. 

Á sjöunda hundrað
í félagsstarfi eldri borgara

®

fasteignasala
reynir erlingsson, löggiltur  
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali



Akstursþjónustan
gerir fólki kleift að
búa lengur heima 

Akstursþjónusta eldri borgara
er ætluð fyrir þá íbúa Reykjavíkur
sem eru 67 ára og eldri, búa sjálf-
stætt sem hafa ekki aðgang að
eigin farartæki og eru ófærir um
að nota almenningssamgöngur
vegna langvarandi hreyfihömlun-
ar. Umsókn um akstursþjónustu
eldri borgara skal berast til þjón-
ustumiðstöðva í því hverfi þar
sem umsækjandi býr. 

Markmiðið með akstursþjón-
ustunni er að gera eldri borgur-
um kleift að búa lengur heima án
þess að lokast inni á heimilum
sínum. Að öllu jöfnu er um að
ræða akstursþjónustu í læknis-
heimsóknir, skipulagða endur-
hæfingu og félagsstarf sem er til
þess að fallið að rjúfa félagslega
einangrun. Með skipulagðri end-
urhæfingu og skipulögðu félags-
starfi er átt við endurhæfingu og
félagsstarf sem er endurtekið
reglulega yfir ákveðinn tíma og
skipulagt, eins og þátttaka í nám-
skeiðum og starf innan félagasam-
taka.

Hugmyndir um
hverfalögreglu ræddar

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra hefur skipað starfshóp sem
hefur það verkefni að fara yfir
hugmyndir um eflingu hverfalög-
reglu. Í starfshópnum eru Stefán
Eiríksson, sem er nýr lögreglu-
stjóri höfuðborgarsvæðisins og
fulltrúi ráðuneytisins í hópnum
og auk hans tveir fulltrúar Reykja-
víkurborgar.

Nokkrar umræður hafa farið
fram á undanförnum árum um að
sýnilegri hverfislöggæslu verði
komið á í öllum hverfum borgar-
innar. Skipan starfshópsins nú er
í tengslum við endurskipulagn-
ingu á löggæslu höfuðborgar-
svæðisins í heild. Hugmyndir eru
um að hverfislöggæsla fái fast að-
setur í tengslum við allar sex
þjónustumiðstöðvar borgarinnar
líkt og nú í Grafarvogi og Breið-
holti.  

Leikskólagjöld lækka
Borgaráð hefur samþykkt tillög-

ur Vilhjálms Þ. Vilhjálmsonar
borgarstjóra um lækkun leik-
skólagjalda. 

Námsgjald sem áður var nefnt
kennslugjald, fyrir öll börn, alla
tíma, í öllum flokkum verður
lækkað um 25% frá og með 1.
september nk. Jafnframt verður
systkinaafsláttur af námsgjaldi
100% með öðru eða fleiri börnum
frá sama tíma.

Borgarráð gerir 
tillögu um 
leikskólasvið

Borgarráð Reykjavíkur sam-
þykkti fyrir skömmu tillögu
stjórnkerfisnefndar um að stofna
sérstakt leikskólaráð og leikskóla-
svið. Gert er ráð fyrir að leik-
skólaráðið fari með forræði og
ábyrgð málefna barna á leikskóla-
aldri í Reykjavík og þjónustu við
foreldra þeirra.

Með þessum breytingum munu
málefni leikskólans og daggæslu í
heimahúsum færast frá mennta-
ráði til hins nýja leikskólaráðs en
þó gert er ráð fyrir að leikskóla-
ráð og menntaráð muni starfa

náið saman að málefnum barna í
Reykjavík. Leikskólasvið verður
nýtt fagsvið hjá Reykjavíkurborg
og mun fara með framkvæmd
þeirra verkefna, sem heyra undir
nýja leikskólaráðið.  

Umhverfisvænir bílar
leigðir

Umhverfissvið Rykjavíkurborg-
ar tók nýlega á eigu átta Kia
Picanto-bifreiðir sem allar eru
knúnar dísileldsneyti. Markmiðið
með þessum bifreiðum er að tak-
marka kostnað þar sem dísilbif-

reiðar eru sparneytnari en þær
sem brenna bensíni en einnig að
sýna fordæmi og að vera til fyrir-
myndar í vistvænum rekstri.

Við ákvörðun um leigu á bílun-
um var stuðst við skilgreiningu
sænsku Vegagerðarinnar á vist-
vænum bílum og leigja einungis
bíla sem fullnægja þeim kröfum.
Bílar umhverfissviðs eru í fjórum
litum, grænir, hvítir, bláir og app-
elsínugulir. Bílarnir verða merktir
með hvatningu til ökumanna um
að aka á sparneytnum bifreiðum.
Bílarnir eyða um 4,4 lítrum á ekna
100 kílómetra og útblásturinn er
116 gr. CO2 á ekinn kílómeter.

ÁGÚST 20062 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Ritstjóri: Þórður Ingimarsson, Sími: 551 1519 • 893 5904

Netfang: thord@itn.is

Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson

Umbrot: Valur Kristjánsson

Prentun: Prentsmiðja Morgunblaðsins

Dreifing: Íslandspóstur 

8. tbl. 13. árgangur

Breiðholtsblaðið er gefið út í 9000 eintökum og dreift 

frítt í hvert hús í Breiðholtinu.

Að gera gott 
hverfi betra

S T U T T A R
B O R G A R F R É T T I R

A llt að 400 manns komu til starfa við fegrunarátak Reykjavíkur-
borgar í Breiðholti 22. júlí sl. Margir voru mættir þegar starfs-
dagurinn hófst kl. 11.00 að morgni og fleiri fólk var að bætast

við nær allan daginn. Þá eru ótaldir allir þeir sem nýttu daginn til þess
að laga til á lóðum sínum og bæta umhverfi hýbýla sinna í Breiðholti.
Fegrunarátakið fór vel af stað í Breiðholtinu og er nú fram haldið í öðr-
um hverfum borgarinnar.

En ekki er nóg að taka burt rusl sem fýkur um hverfi og byggðir. Ein-
nig þarf að huga að mannvirkjum hverskonar, bæði þeim er eru í opin-
beri eigu og einnig einstaklinga. Gangi opinber aðili á borð við Reykja-
víkurborg á undan með þeim hætti sem nú hefur orðið mun það verða
hvatning til einstaklinga, fólksins í hverfunum að huga að eigum sínum
og mannvirkjum með sambærilegum hætti. Með því gerir borgin og
íbúarnir í sameiningu góð hverfi enn betri. Breiðholtið er engin undan-
tekning að þessu leyti. Fegrunarátakið var upphaf vakningar um að
gera gott hverfi betra.

Ekki bílastæðavandi

B reiðholtið er ekki þjakað af bílastæðavanda. Góð bílastæði eru
umhverfis stærstu þjónustumiðstöðina í hverfinu í Mjóddinni og
alvarlegur vandi vegna skorts á bílastæðum er tæpast fyrir hendi

við aðra staði þar sem fólk kemur saman. Þá eru víðast hvar nokkuð
rúmgóð bílastæði við hýbýli fólks hvort sem um er að ræða fölbýli eða
einbýli þótt undantekningar á því kunni að finnast. 

Bílaeign almennings hefur meira en tvöfaldast frá því Breiðholtið
var byggt. Skipulag hverfisins var frá byrjun miðað við að veita þess-
um þarfasta þjóni mannsins í upphafi 21. aldar umtalsvert rými. Í því
fólst ákveðin framsýni og þótt skoðanir geti verið og séu skiptar um
nauðsyn bílaeignar getur tæpast nokkur dregið í efa þá kosti sem rými
fyrir einkabíla í úthverfi á borð við Breiðholtið hefur í för með sér.

Landfræðileg staða Breiðholtsins, fjarlægð þess frá öðrum hverfum
og umferð til og frá hverfinu kallar á umtalsverða bílaeign. Fólk ferðast
tæpast fótgangandi úr Breiðholtinu í önnur borgarhverfi. Hverfið
stendur einnig fremur hátt í borgarlandinu sem útlokar hjólreiðar að
verulegu leyti nema þá innan þess sjálfs eða jafnvel innan hverfishlut-
ann þriggja. Göngu- og hjólreiðastígar eru fremur hluti af möguleikum
fólks til útivistar og gerðum þess í frítíma en að um alvöru samgöngu-
æðar sé að ræða. Það er erfitt að búa í hverfi á borð við Breiðholtið án
bíls eða bíla. Skipuleggjendur þess hafa á sínum tíma tekið tillit til
þeirrar staðreyndar.

Afstaða til almenningssamganga

Í slendingar hafa aldrei litið á almenningssamgöngur sem raunveru-
legan samgöngumáta heldur aðeins nauðsynlega þjónustu vegna
þeirra sem einhverra hluta vegna geta ekki átt bíl eða stjórnað hon-

um, einkum ungmenna sem ekki hafa náð aldri til þess að taka öku-
próf og eldra fólks sem kann ekki eða kýs ekki að aka bifreið. Sú kyn-
slóð sem aldrei tók ökupróf er nú óðum að hverfa og mun meira er um
að eldra fólk ferðist akandi á einkabílum en áður og er það einn þátt-
urinn í vaxandi bílaumferð.

Þessi afstaða landsmanna til almenningssamganga kemur vel fram í
því að átak sem gert var til þess að efla þennan samgöngumáta á höf-
uðborgarsvæðinu í heild sinni virðist hafa mistekist með öllu. Ástæða
þess að ekki tókst betur til þótt nokkuð væri í lagt felst einkum í þess-
ari afstöðu fólksins. Borgaryfirvöld og borgarbúar verða á hinn bóginn
að spyrja sig þeirra spurningar á næstu árum hvort umhverfið þoli
langt um meiri not einkabíla en nú er orðið. Álagið á samgöngumann-
virki er þegar orðið umtalsvert þótt það sé engan veginn sambærilegt
við það sem gerist í stærri borgum í nágrannalöndum okkar eða fjar-
lægari lönd. Samgöngumálin snúast einnig um vaxandi mengun. Þess-
ar spurningar snúa að íbúum Breiðholtsins eins og öðrum, ekki síst
vegna þess að þeir búa í umhverfi sem er skipulagt til þess að ferðast
um á einkabílum og aðrir kostir ekki auðveldir í því efni.
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Um 400 íbúar í Breiðholti
tóku þátt í fegrunarátaki Reykja-
víkurborgar sem fram fór 22.
júlí sl. Margir voru mættir um
kl. 11.oo þegar vinna við átakið
hófst og voru sjálfboðaliðar að
bætast í hópinn allan daginn.
Starfsmenn Reykjavíkurborgar
höfðu undirbúið daginn og út-
hlutað verkefnum til  íbúanna.
Vinnudeginum lauk síðan með
grillveislu, skemmtiatriðum og
sundi á milli kl. 16 og17.00.

Þótt svo margir kæmu að átak-
inu á vegum Reykjavíkurborgar
og mættu til starfa þá notuðu
mjög margir íbúar í Breiðholti
daginn til þess að laga til í görð-
um sínum og umhverfs hýbýli
sín. Af þeim sökum vann mikill
fjöldi fólks að umhverfis- og fegr-
unarmálum þennan dag en óger-
legt er að áætla þann fjölda sem
tók til hendinni á heimalóðum.
Borgarfulltrúar og starfsmenn
borgarinnar létu sitt ekki eftir
liggja og mættu til leiks strax um
morguninn og störfuðu með íbú-
unum lengi dags. Í bækistöðinni
við Breiðholtslaug voru á meðan
annarra Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son, borgarstjóri og borgarfull-
trúana Gísli Marteinn Baldurs-
son, Sif Sigfúsdóttir, Jórunn Frí-
mannsdóttir og varaborgarfull-
trúinn Sóley Tómasdóttur. Í
bækistöðinni við Hólmasel var
Björn Ingi Hrafnsson, formaður
borgarráðs, mættur ásamt Jakob
Hrafnssyni bróður sínum til að
skipuleggja ásamt Gunnsteini
Olgeirssyni frá garðyrkju Reykja-
víkurborgar og við Breiðholts-
skóla höfðu þeir Ragnar Þor-
steinsson, framkvæmdastjóri
Þjónustumiðstöðvarinnar í Breið-
holti, og Vilhjálmur Grímsson
auga með framkvæmdum. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson

borgarstjóri kvaðst ánægður
með þennan fyrsta dag í
fegrunarátaki Reykjavíkurborgar.
Hann sagði að ekki hægt að þola
sóðaskap og hvatti húseigendur

og eigendur fyrirtækja til að
snyrta í kringum sig. Hann sagði
fólki líða betur í fallegu umhverfi
og það ætti því að sjá sóma sinn í
því að taka til á lóðum sínum.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri mætti til leiks í fegrunarátrak-
ið ásamt Guðrúnu Kristjánsdóttur konu sinni. Á milli þeirra á
myndinni er Laufey Zophoníasdóttir. Laufey er 72 ára íbúi í
Breiðholtinu. Hún lét ekki sitt eftir liggja og starfaði allan daginn að
fegrunarmálunum.

Um 400 manns í fegrunarátaki
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V I Ð T A L I Ð

Bragi Björnsson, kaup-
maður í Leiksporti hefur
fylgt Hólagarði frá byrjun.
Hann er uppalinn í Kópa-
vogi en á ættir til Hjalteyr-
ar við Eyjafjörð þar sem
afi hans stundaði húsa-
smíðar og verslun. Hann
er búsettur í Seljahverfi og
telur sig löngu orðinn
Breiðhylting enda hefur
hann starfað að verslun og
íþróttamálum í hverfinu
um langt skeið. Breiðholts-
blaðið leit við hjá Braga á
dögunum og forvitnaðist
m.a. um langa samleið
hans með Hólagarði.

Hluti af húsinu?
„Ég keypti mína fyrstu íbúð  hér

í Breiðholtinu 1982 og flutti fljót-
lega eftir það í hverfið. Ég fór
reyndar ekki langt, aðeins yfir
sundið úr Kópavoginum. Ég ólst
því ekki upp sem krakki í Breið-
holtinu en ég hef búið hér allan
minn búskap og var raunar farinn
að starfa fyrr í hverfinu því ég
réðst til Gunnars Snorrasonar í
Hólagarði um  svipað leyti og
starfaði þar í áratug eða þar til að
þeir feðgar Gunnar og Sigurður
seldu. Ég starfaði einnig í fyrstu
hjá nýjum eigendum og rætt var
um að ég tæki þar við ákveðinni
stöðu. En þá var búið að blunda
með mér um tíma að fara sjálfur
út í einhvern rekstur.“ Bragi segir
að um svipað leyti hafi sú staða
komið upp að hann tæki við rek-
stri sérverslunar í Hólagarði
ásamt fjölskyldu sinni. Hann lét
verða af því og drauminn rætast
og er búin að standa vaktina í
Leiksporti í 16 ár. „Stundum er
sagt við mig svona af gamansemi
að ég sé orðinn hluti af húsinu
hér í Hólagarði og ef litið er til
þess tíma sem ég er búinn að
vera hér þá má færa þessa líkingu
til sanns vegar. Ég er búinn að
vera hér í aldarfjórðung.“ 

Tók sportið inn í 
verslunina

Þegar Bragi tók við versluninni
var aðallega um leikfangaverslun
og ritföng að ræða með lítilshátt-
ar verslun með sportvörur. En
vegna þess að hann hafði tekið
virkan þátt í íþróttalífi í Breiðholt-
inu þá ákvað hann að auka hlut
sportvaranna í versluninni. Hann
segir að sér hafi fundist vanta
meira af verslun með sportvörur í
Breiðholtið og tilvalið að blanda
þessu betur saman. „Ég sá hins
vegar ekki grundvöll til þess að
breyta versluninni alfarið í sport-
vöruverslun enda um árstíða-
bundnar vörur að ræða. Þess
vegna hefur mér fundist þessi
blandaða vara sem ég er með hér
henta ágætlega. Sportvaran er
einkum vor og sumarvara, svo
koma skólavörurnar og ritföngin
á haustin og reyndar einnig í byrj-
un vorannar skólanna og leikföng-
in eru einkum á dagskrá í aðdrag-
anda jóla. Þessi blanda breikkar
þann hóp sem kemur í verslun-
ina. Ég held að nær útilokað væri
að reka hverfasérverslun sem
þessa með aðeins einni vöruteg-
und sem auk þess væri árstíða-
bundin. Það væri of einhæf þjón-
usta og við verðum líka að líta til
þess að stærsti viðskiptahópur-
inn er ungt fólk - jafnvel börn og
unglingar. Þess vegna hef ég hald-

ið mig innan þeirra marka sem
árstíðirnar skapa.“

Hólagarður er
hverfismiðstöð

Bragi bendir á að Hólagarður
sé góð hverfismiðstöð og mikill
misskilningur fólgin í því að stór
matvöruverslun drepi sérverslan-
irnar. Vissulega sé um einhverja
samkeppni að ræða en húsið
sjálft hafi mikið aðdráttarafl í
stóru hverfi. Ákveðinn styrkur
fylgi fjölbreytninni í stað þess
veikja hana eða starfsemina í hús-
inu í heild. Bragi segir að ekki ver-
ið mikið um eigendaskipti í versl-
unarkjarnanum. „Þetta er að
miklu leyti sama fólkið sem hefur
haldið út og það á ekki heldur í
beinni innbyrðis samkeppni. Ég
held að það styrki líka starfsem-
ina heldur en hitt þegar sömu að-
ilar halda um reksturinn til lengri
tíma. Við það myndast ákveðin
tengsl og sömu viðskiptavinirnir
leita hingað aftur og aftur.“ Bragi
segir að breytingar í bankastarf-
semi og póstþjónustu og fækkun
afgreiðslustaða hafi hugsanlega
haft eitthvað að segja fyrir versl-
unarstarfsemina í Hólagarði en
pósthúsi og bankaútibúi var lok-
að fyrir nokkru. „Tímarnir breyt-
ast og banka- og póstþjónustan
er alltaf að færast meira inn á Net-
ið. Af þeim sökum hefur almenn-
um afgreiðslustöðvum fækkað að
undanförnu. Nú er hins vegar ver-
ið að opna apótek í Hólagarði
þannig að eitt kemur í annars
stað.“

Verslunartíminn
að breytast

Bragi segir góðan anda ríkja í
Hólagarði. Fólk eigi góð samskipti
og reyni að starfa saman að þeim
málum er varða hagsmuni þess.
Við þessi orð hans rifjast upp við-
tal sem tíðindamaður Breiðholts-
blaðsins tók við Gunnar Snorra-
son í desember fyrir nær tveimur
áratugum. Þar lýsti hann áhuga
sínum á að koma upp öflugri
hverfismiðstöð fyrir Fella- og
Hólahverfin, sem þá voru tiltölu-
lega nýbyggð, þar sem hægt væri
að bjóða fjölbreytta þjónustu.

Þessi sýn Gunnars hefur gengið
eftir. Bragi segir meginbreyting-
una þá að heimavinnandi hús-
mæðrum hafi fækkað. Þetta eigi
auðvita ekkert frekar við um
þessi hverfi en önnur. Þjóðfélags-
þróunin sé í þá átt að færri vinni
heimavið. „Ég finn verulega breyt-
ingu á þessu á síðustu fimm til tíu
árum og hún kemur einkum í að-
sókninni. Fólk kemur nú orðið
mun meir á öðrum tímum en þeg-
ar ég byrjaði. Þá var mjög algengt
að fólk kæmi skömmu eftir opnun
á morgnana og þá einkum hús-
mæðurnar. Nú er aðalverslunar-
tíminn eftir kl 15 á daginn og fram
að lokun. Fólk kemur á leið heim
úr vinnu og þegar það er að ná í
börnin í leikskólana. Verslunin
hefur verið að færast út fyrir hinn
hefðbundna vinnutíma og það
gildir bæði um matvöruverslun-
ina og sérvöruna.“ Bragi segir
þegar hann er inntur eftir sam-
keppninni við stærri verslanir í
leikja- og sportvörunni að hún sé
ekki erfið. „Við erum alveg sam-
keppnishæfir hvað verð snertir
og okkar nálgun við viðskiptavin-
inn er nokkuð önnur en stóru
búðanna. Við erum einkum að
þjóna okkar viðskiptavinum á
hverfisgrunni. Ef einhverju er
áfátt í þessu efni þá er það að get-
um við e.t.v. ekki alltaf boðið
sama vöruúrvalið.“

Yngri flokkarnir eiga að
starfa í hverfunum

Bragi kveðst hafa átt í góðu
samstarfi við íþróttafélögin í
Breiðholtinu eftir að hann fór að
versla með sportvörurnar. Hann
spilaði fótbolta með ÍR til margra
ára og börn hans hafa alist upp í
ÍR umhverfinu í Seljahverfinu.
Þrátt fyrir að hafa starfað með ÍR
segist hann einnig hafa átt mjög
gott samtarf við Leikni og líta til
þess sem góðs og öflugs félags.
„Leiknismenn eru að vinna mjög
gott starf hér í Efra Breiðholtinu
en vissulega er alltaf spurning um
hvernig skynsamlegast og hag-
kvæmast er að vinna þessi mál
þegar kemur að efstu flokkunum
á borð við annan flokk og meist-
araflokk karla í fótboltanum. Þar
fara mestu átökin fram og fjár-

þörfin er líka mest hjá þessum að-
ilum. Þess vegna er rætt um sam-
starf og sameiningu og það er
búið að ræða um sameiningu
Leiknis og ÍR.“ Bragi segir að sam-
eining íþróttafélaga sé alltaf mjög
viðkvæm þótt finna megi marg-
vísleg rök sem mæli með henni.
„Persónulega er ég á móti því að
sameina yngri flokka starf þess-
ara félaga. Ástæðan fyrir þessari
skoðun minni er sú að við sam-
einingu þeirra held ég að mikið af
yngri krökkum myndi detta út og
jafnvel hætta í íþróttum. Ég held
að þetta starf með yngri flokkun-
um þurfi og eigi að vera innan
hverfanna en á hinn bóginn tel ég
meiri spurningu um starf meist-
araflokkanna. Með því að sam-
eina þá væri e.t.v. unnt að fá fram
enn sterkari lið sem hefðu tök á
að ná lengra auk þess sem að öll-
um líkindum mætti spara nokkurt
fé með slíkri sameiningu.“

Orðinn Breiðhyltingur og
ÍR-ingur

Þótt Bragi sé ÍR-ingur þá hóf
hann feril sinn með Fram og spil-
aði þar með yngri flokkunum og
allt upp í meistaraflokk en ákvað
þá að breyta til og ganga til liðs
við ÍR. „Framliðið var mjög sterkt
og þegar yngir strákarnir voru að
koma upp þá var ekki mikið pláss
en aðalástæðan fyrir skiptum
mínum var sú að sem íbúa í
Breiðholtinu þá fannst mér sjálf-
sagt að ganga til liðs við það félag
sem hafði meginbækistöð sína
þar. Þá var líka góður Frammari,
Gústav Björnsson, að þjálfa ÍR-lið-
ið og þótt mér hafi staðið til boða
að fara aftur til baka þá varð ekki
aftur snúið.“ Bragi segir að þessi
staðreynd hafi þó ekki dregið úr
þeim taugum sem hann hafi til
Leiknis. „Þar eru margir góðir
strákar að leik og störfum og ég á
góða vini í Leikni þótt ég sé ekki
félagsmaður.“ 

Sumarfríin ekki alltaf
löng

„Nei - ég hef ekkert orðið ríkur
af þessu. Ég hefði eflaust orðið
efnaðri ef ég hefði gerst atvinnu-
maður í fótbolta eða tekið eitt-

hvert vel launað starf að mér. Við
höfum rekið þetta á fjölskyldu-
grunni alla tíð og haft nóg fyrir
okkur. En þetta hefur vissulega
verið bindandi. Maður lokar ekki
ef sólin skín eða mann langar til
útlanda. Þetta er að því leyti eins
og að vera bóndi. Það þarf að
sinna þessu frá degi til dags og
allar fjarverur kosta að fá fólk til
þess að hlaupa í skarðið. Sumar-
fríin hafa því ekki alltaf verið
löng,“ segir Bragi nýkominn úr
viku fríi. En eitthvað hljóta menn
að hafa út úr rekstri af þessu tagi.
„Vissulega og ég held það sé
raunar margþætt. Ég hef átt mjög
ánægjuleg samskipti við fólk í
gegnum þetta starf mitt og rekst-
ur og það á sinn þátt í að ég hef
haldið ótrauður áfram.“ 

Breiðholtið að dafna og
fá jákvæðari ímynd

Bragi kveðst finna fyrir því að
Breiðholtið sé tekið að dafna að
nýju og sé að fá jákvæðari ímynd
en hafi verið á tímabili. „Ég held
að Breiðholtið sé síst verra hverfi
en önnur en það hefur stundum
orðið fyrir óréttmætri gagnrýni í
umræðunni og fengið of nei-
kvæða umfjöllun. Þetta kann að
stafa af því að hverfið er mjög
stórt og byggðist fremur hratt.
Auðvitað er alla mannlífsflóruna
að finna í Breiðholtinu. Þetta er
margbrotin byggð. Eiginlega heilt
borgarsamfélag inn í sjálfu aðal-
borgarsamfélaginu með alla þess
kosti og galla. Vera má að Breið-
holtið hafi fremur liðið fyrir það
en önnur hverfi. En þetta er að
breytast. Nú er vaxin úr grasi kyn-
slóð sem er fædd og uppalin í
Breiðholtinu og hún hefur aðrar
taugar til hverfisins en fólk sem
fannst kannski eins og það væri
að flytja út fyrir borgarmörkin við
að fara upp í Breiðholt. Börnin
eru almennt til fyrirmyndar þótt
til séu vandamál eins og allsstað-
ar. Undan þeim verður ekkert vik-
ist en ég held að þau séu ekki
neitt fyrirferðarmeiri en í öðrum
hverfum ef tekið er tillit til stærð-
ar þess og íbúafjölda.“

Lengi býr að fyrstu gerð
En Kópavogsstrákurinn og

Breiðhyltingurinn á sér líka rætur
úti á landi. „Faðir minn er frá
Hjalteyri við Eyjafjörð og móðir
mín er frá Akureyri þannig að ég
er eiginlega Norðlendingur þótt
ég sé fæddur og uppalinn hér
syðra. Ræturnar liggja því norður
og eru sterkari fyrir það að ég var
mikið fyrir norðan í uppvextinum.
Afi minn og amma bjuggu allan
sinn aldur á Hjalteyri og faðir
minn keypti hús skammt frá þeim
sem við notuðum sem sumar-
dvalarstað. Ég var því mikið á
Hjalteyri sem barn og unglingur
og fylgdist með mannlífinu þar
við sjóinn. Já - ég dorgaði á
bryggjunum á Hjalteyri,“ segir
Bragi aðspurður en þar er oft
mikið um fisk einkum þegar
sumri tekur að halla. „Maður beið
á vorin eftir að komast norður
þótt stundum væri erfitt að fara
frá fótboltanum. En það var jafn
erfitt að fara suður aftur. Svo
fækkaði ferðunum en ég hef þó
farið norður á hverju sumri. En
þar kemur fótboltinn einnig við
sögu og einkum pollamótin og
Essómótin á Akureyri. Svo má
rifja það upp að fyrstu handtök
mín á verslunarsviðinu voru á
Hjalteyri þar sem afi minn rak
litla verslun. Ég var stundum að
hjálpa honum í búðinni. Segir
máltækið ekki að lengi búi að
fyrstu gerð,“ segir Bragi Björns-
son í Leiksporti.

Í aldarfjórðung í Hólagarði

Bragi Björnsson handleikur bolta í verslun sinni í Hólagarði.



Síðari sýningarönn Gerðu-
bergs á þessu ári hefst á morgun
18. ágúst með opnun ljósmynda-
sýningar Ara Sigvaldasonar.
Sýninguna nefnir hann Reykja-
vík úr launsátri og er hún sett
upp í tilefni af 220 ára afmæli
Reykjavíkurborgar á þessu
hausti. Sýning Ara mun standa
til 21. janúar á næsta ári.

Sigurbjörn Kristinsson mun
opna sýningu í Boganum  15.
september n.k. þar sem hann sýn-
ir abstraktmálverk og stendur
sýning hans yfir til 5. nóvember.
Þann 23. september verður opn-
uð sýning í samstarfi við Reykja-

víkurakademíuna sem nefnist,
Afrískir minjagripir á Íslandi -
Samræða tveggja heima og stend-
ur sú sýning yfir til 12. nóvember. 

Kvæðamannafélagið Iðunn mun
standa fyrir kvæðalagaæfingum,
námskeiði og fræðslu- og
skemmtifundum fyrsta miðviku-
dags- og föstudagskvöld hvers
mánaðar á tímabilinu frá október
til desembermánaðar. Þann 15.
október verður dagur hljóðfæris-
ins 2006 í Gerðubergi. Dagurinn
er haldinn í samstarfi við Félag ís-
lenskra tónlistarmanna og verður
tileinkaður fiðlunni. Þann 18.
október verður opnuð sýning

Barnaspítala Hringsins úr lista-
verkaeign Gagns og gamans. Guð-
rún Bergsdóttir opnar síðan sýn-
ingu í Boganum þar sem hún mun
sýna útsaum. Sýningin verður
opnuð 10. nóvember og stendur
til 21. janúar. 

Sýning á myndskreytingum úr
íslenskum barnabókum ársins
2006 verður í samstarfi við Mynd-
stef, Pennann, Félag íslenskra
bókaútgefenda, og Félag íslenskra
teiknara og mun standa yfir frá
18. nóvember til 14. janúar. Ís-
lensku myndskreytiverðlaunin
verða afhent við opnun sýningar-
innar þann 18. nóvember.
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Fjölbreytt sýningar-
hald á haustdögum

Um 10% leikskólabarna í
Reykjavík eru af erlendum upp-
runa og fjölgar þeim ár frá ári og
búa flest þeirra í Breiðholti.
Menntasvið Reykjavíkurborgar
hefur af þessu tilefni gefið út
bæklinga á átta tungumálum.
Annar þeirra fjallar um leikskól-
ann og tvítyngi barna á leik-
skólastigi þar sem fjöltyngdum
fjölskyldum gefin góð ráð með
hvernig efla megi málþroska og

málskilning. Í hinum bæklingn-
um eru upplýsingar fyrir er-
lenda foreldra þar sem fjallað er
um þýðingu leikskólanáms fyrir
tvítyng börn.  

Bæklingarnir eru á íslensku,
ensku, tælensku, víetnömsku,
rússnesku, serbnesku, spænsku
og pólsku og liggja frammi í þjón-
ustumiðstöðvum Reykjavíkur. Þá
eru þeir í rafrænu formi á heima-
síðu Menntasviðs Reykjavíkur-

borgar, www.leikskolar.is, með
öðru efni fyrir nýja Íslendinga, s.s.
endurskoðaðri fjölmenningar-
stefnu borgarinnar fyrir leikskóla.
Börnin eru alls af 81 þjóðerni og
tala a.m.k. 60 ólík tungumál. Alls
áttu 239 börn báða foreldra af er-
lendum uppruna, en 437 áttu ann-
að foreldri íslenskt. Flest þeirra
leikskólabarna sem eru af erlendu
bergi brotnu eiga pólska, fil-
ippínska og tælenska foreldra.

Um 10% leikskólabarna
af erlendum uppruna



Krakkarnir í Breiðholtinu hafa
verið dugleg að sækja sér lesefni í
Gerðubergssafn í sumar. Í hvert
sinn sem 12 ára og yngri fá bækur
að láni fá þau mynd af ávexti og
festa á vegg í barnadeildinni.
Ávöxturinn er jafnframt happ-
drættismiði og svignar ávaxta-
hlaðborðið undan ávöxtunum,
sem nálgast nú þúsundið. Enn

gefst tækifæri til að taka þátt í
leiknum sem lýkur með upp-
skeruhátíð laugardaginn 2. sept-
ember kl 13.30. Þá munu 10
heppnir þátttakendur hreppa
vinning og Jón Víðis töframaður
sýnir töfrabrögð. Allir velkomnir!
Sumarlestur ber ávöxt, segir í
frétt frá safninu.

Að þessu sinni voru um 2.700
nemendur skráðir í Vinnuskóla
Reykjavíkurborgar sem heldur
lægri tala en undanfarin ár. Um
300 leiðbeinendur störfuðu við
skólann. Nemendum var boðin
ein vinnuvika til viðbótar og
nýtti um helmingur þeirra sér
hana. 

Að sögn Guðrúnar Þórsdóttur
skólastjóra var jákvæð hvatning
lykilhugtak í starfinu í sumar og
birtist það meðal annars í aukn-
um afköstum sem mætti því að
færri voru að störfum. Dæmi um
afköst nemenda má nefna að í
Hestabrekkum voru lagðir 250
metrar af stígum, 1000 metrar á

Nesjavallarleið, 400 metrar í Stór-
holti, 400 metrar á skotsvæði
borgarinnar og 900 metrar í Mið-
mundardal. Einnig voru tugir
metra lagðir í grenndarskógi Ár-
túnsskóla. Útskrift Vinnuskólans
verður 30. ágúst en þá fá fyrir-
myndarnemendur elsta árgangs-
ins viðurkenningu.
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Heimahjúkrun aukin, biðlistum
náð niður og ýmsar breytingar á
lífeyrismálum aldraðra

Nefnd sem fjallað hefur um líf-
eyrismál og búsetu- og þjónustu-
mál aldraðra hefur lagt til að
heimahjúkrun verði aukin veru-
lega og að stefnt að því að kvöld-
og næturþjónusta heimahjúkrun-
ar standi til boða um allt land.
Nefndin hefur einnig lagt fram
ýmsar tillögur um lífeyrismál
aldraðra. Í þeim er m.a. gert ráð
fyrir að heimilisuppbót einstak-
lings hækki um 4.361 krónu á
mánuði og að skerðingarhlutfall
tekjutryggingar verði lækkað úr
45% í 38,35%. Í tillögunum nefnd-
arinnar kemur fram að frítekju-
mark vegna atvinnutekna ellilíf-
eyrisþega verði 200 þúsund krón-
ur frá og með 1. janúar 2009 og

300 þúsund frá og með 1. janúar
2010. Nefndin leggur til að vasa-
peningar við dvöl á stofnun
hækka um 25%.

Nefndin hefur einnig lagt til að
framlög til bygginga hjúkrunar-
heimila verði aukin til að mæta
fjölgun aldraðra og ná biðlistum
eftir slíku húsnæði niður en nú
eru yfir 400 einstaklingar á
biðlista eftir innlögn. Nefndin
leggur til, að sú fjárhæð, sem nú
fer til heimahjúkrunar aldraðra,
verði á næstu fjórum árum aukin
í þrepum úr 540 milljónum á ári í
1.440 milljónir.  

Gert er ráð fyrir að sérstök
1.300 milljóna króna fjárveiting
verði til framkvæmda við hjúkr-

unarheimili, þar af komi 700 millj-
ónir á árinu 2008 og 600 milljónir
á árinu 2009. Til viðbótar komi ár-
legt 100 milljóna króna framlag
árin 2008, 2009 og 2010 sem gangi
sérstaklega til breytinga og end-
urbygginga hjúkrunarheimila um-
fram það sem gert er ráð fyrir nú
í langtímaáætlunum heilbrigðis-
ráðuneytisins til að breyta eldri
hjúkrunarrýmum úr fjölbýli í ein-
býli.

Þá er lagt til að sérstakt rekstr-
arframlag komi vegna fjölgunar
hjúkrunarheimila, samtals rúmir
1,7 milljarðar, sem samsvari
kostnaði við rekstur 200 rýma til
viðbótar því sem nú er gert ráð
fyrir í langtímaáætlunum.

Uppskeruhátíð
2. september

Ýmis þjónusta er í boði fyrir eldri borgara. Hér eru eldri borgarar úr Breiðholti að leggja af stað í
ferðalag.

Um 2.700 í 
vinnuskólanum í sumar

Breiðholtsdagurinn verður
haldinn hátíðlegur í fjórða sinn
laugardaginn 16. september.
Eins og undanfarin ár er stefnt
að því að kynna menningar,
félags- og íþróttastarfið í hverf-
inu með líflegum hætti. Ýmis
skemmtiatriði frá íbúum
hverfisins verða á dagskrá auk
listsýninga.  

Þessa dagana er unnið að því
að móta dagskrá Breiðholtsdags-
ins og nú þegar er fyrirhuguð sýn-
ing á ljósmyndum sem sendar
voru inn í ljósmyndasamkeppn-
ina sem Þjónustumiðstöð Breið-
holts stóð fyrir í júlí og ágúst. Að
sögn Þráins Hafsteinssonar,
frístundaráðgjafa var mjög góð
þátttaka í deginu í fyrra en þá
komu um 2000 manns í göngugöt-

una í Mjódd og skemmtu sér við
fjölbreytt skemmtiatriði sem að
lang mestum hluta voru úr Breið-
holtinu. Þráinn segir að  íbúar og
þeir sem starfa í Breiðholti séu
sérstaklega hvattir til að koma
með tillögur og uppástungur um
atriði sem ættu heima í dagskrá

Breiðholtsdagsins 16. september
n.k.  Hugmyndir og ábendingar
má senda til Þráins Hafsteinsson-
ar, frístundaráðgjafa í Þjónustu-
miðstöð Breiðholts, Álfabakka 12,
109 Reykjavík eða á netfangið:
betrabreidholt@reykjavik.is

Breiðholtsdagurinn 
verður 16. september

Sumarfrí grunnskólanna eru á
enda og n.k. þriðjudaginn 22.
ágúst verða allir grunnskólarnir í
Breiðholti settir.

Nánar má lesa um skólasetning-

ar og skólastarf á á heimasíðum
skólanna; Fellaskóla, Hólabrekku-
skóla, Breiðholtsskóla, Seljaskóla
og Ölduselsskóla.

Grunnskólarnir 
byrja á þriðjudaginn

Sambýlið Skagaseli 9 óskar eftir að ráða starfsfólk.
Um er að fullt starf og hlutavinnu. 
Leitað er að metnaðargjörnu fólki til að taka þátt í starfinu,

með jákvæð viðhorf og góðan starfsanda sem leiðarljós.
Um er að ræða vaktavinnu, annars vegar fullt starf , þar sem

eru morgunvaktir kvöldvaktir og önnur hver helgi.. Hins vegar
hlutastarf (35% eða eftir samkomulagi) helgarvaktir og kvöld-
vaktir, gæti hentað vel sem vinna með námi.

Starfið felst í því að veita fötluðu fólki stuðning á heimili sínu
við athafnir daglegs lífs og aðstoða þau við þátttöku í samfélag-
inu.

Skipulögð aðlögun og stuðningur fyrir nýtt starfsfólk er
fyrir hendi.

Launakjör eru eftir samningum ríkis og viðkomandi
stéttarfélags. 

Á SSR er unnið í samræmi við jafnréttisáætlun
Umsóknarblöð liggja frammi á aðalskrifstofu en einnig hægt

að sækja um beint á netinu, www.ssr.is
Nánari upplýsingar um störfin veitir Þóroddur Þórarinsson

forstöðuþroskaþjálfi  í síma 5870582, netfang: skagasel@ssr.is

Starfsfólk óskast

borgarblod.is



Í grennd við Gerðuberg í
Breiðholti var umhverfishópur-
inn í Vinnuskóla Reykjavíkur að
störfum þegar blaðamann bar
að garði. Krakkarnir í hópnum
virtust mjög ánægðir með starfið
í sumar og sögðu að ef fólk
gengi snyrtilega um og bæri
virðingu fyrir umhverfinu
myndi það um leið auka vellíð-
an og gera fólk glaðara. Hópur-
inn varð fyrir því óláni að glata
um stund smíðisgríp sínum ein-
um góðum. 

Ljótar öskutunnur verða
fögur blómaker

„Markmið verkefnisins var að
gefa umhverfishópnum færi á að
taka ábyrgð á umhverfi sínu og
koma með tillögur til úrbóta og
brydda um leið upp á skemmti-
legum nýjum,“  segir Guðjón
Ragnar Jónasson sem hefur um-
sjón með nýsköpunarverkefnum
Vinnuskólans. Vinna og verkefni
hópsins nýttust meðal annars við
undirbúning fegrunarátaksins í
Reykjavík Tökum upp hanskann
fyrir Breiðholt sem íbúar tóku
þátt í 22. júlí síðastliðinn. Hópur-
inn vildi gera Breiðholtið glað-
legra og hefur til að mynda bent á
að marg-grá-máluð undirgöng séu
ekki til eftirbreytni. Eftir hug-
myndavinnu lagði hópurinn til að
fagurblár litur yrði einkennislitur
Breiðholtsins. Þennan lit má nota
á lokunarhlið gatna, tengikassa,
ruslakassa og í undirgöngunum
svo dæmi sé tekið. Hópurinn hef-
ur þegar málað nokkur lokunar-
hlið með þessum lit. Ljótar
öskutunnur verða fögur blóma-

ker. Hópurinn hefur gert margt í
sumar auk hefðbundinna verk-
efna. Hann hefur fengist við smíði
bekkja sem staðsettir verða í
Elliðaárdalnum. Þá hafa krakkarn-
ir hannað og málað blómaker
sem gerð eru úr gömlum
öskutunnum. 

Vantar þemalit
Gunnar Örn Baldursson er

ánægður með að hafa verið í um-
hverfishópnum í sumar. „Við
gerðum fyrst úttekt á hverfinu og
héldum síðan fundi þar sem fram
komu góðar hugmyndir,“ segir
hann. „Ruslatunnurnar sem urðu
blómaker eru eitt af því sem
stendur upp úr í sumar,“ segir
Gísli Karl sem einnig kom fram
fyrir umhverfisráð Reykjavíkur-
borgar til að kynna hópinn. 

Verkefni hópsins „UM-HVERF-
IÐ-MITT“ er að gera Breiðholtið
betra með bættu umhverfi og við-
horfum. „Við höfum séð ýmislegt

skrautlegt, bekki sem má færa,
rusl í undirgöngum og margt sem
betur mætti fara. Við leggjum til
að listahópum verði leyft að mála
undirgöngin, að lífga upp á gráa
borgina með litum og hætta að
hafa rafmagnskassa og járnhlið
grá. Okkur finnst að finna mætti
Breiðholtinu þemalit og að breyta
mætti ímynd Breiðholtsins með
ýmsu móti,“ sögðu krakkarnir
þegar þau kynntu verkefni sín fyr-
ir umhverfisráði meðal annars.

„Þetta hefur gengið rosalega
vel,“ segir Björk Viggósdóttir leið-
beinandi í Vinnuskólanum. Hún
vonast til að starfið haldi áfram
næsta sumar. Krakkarnir í hópn-
um eru sannfærðir um ef fólk
gangi snyrtilega um og beri virð-
ingu fyrir umhverfinu muni það
um leið auka vellíðan þess í leið-
inni. „Umgengnin er betri í Breið-
holtinu núna heldur en hún var
áður,“ segja þau og nefna að þau
hafi valið bláan litinn handa
Breiðholti því hann eykur já-
kvæðni með fólki. 

Týndi útibekkurinn
Umhverfishópurinn varð fyrir

því áfalli í byrjun ágúst að einn af
smíðisgripum þeirra hvarf og var
lýst eftir honum í fjölmiðlum,
meðal annars kom frétt um bekk-
inn á mbl.is. Fljótlega kom í ljós,
að starfsmaður Reykjavíkurborg-
arsem heyrði fréttina um útibekk-
inn sem hvarf af bökkum Elliðaáa,
hafði bjargað bekknum úr háska.
Hann sagði að sennilega hafi gleð-
skapur verið haldinn á svæðinu
og bekkurinn verið notaður.

Skemmdir voru unnar á bekknum
og hann að lokum dreginn út í
árnar. Tómar bjórdollur voru á
svæðinu og rusl, annað sætis-
borð útibekksins var brotið.
Starfsmaðurinn fjarlægði bekkinn
og kom honum í skjól í bækistöð-
inni í Seljahverfi. Gert verður við
bekkinn og honum komið fyrir
aftur. Hópurinn fékk efnivið til að
vinna og smíða bekkinn. „ Þau
unnu bekkinn frá grunni og voru
bæði stolt og ánægð með árang-
urinn,“ segir Jóhann Jökull Ás-
mundsson leiðbeinandi hópsins.
Bekkurinn var svo staðsettur fyrir
neðan Fella- og Hólakirkju.

Öruggur vinnustaður
Fleiri hópar Vinnuskólans

kynntu verkefni sín einnig fyrir
borgarfulltrúum í Ráðhúsi Reykja-
víkur. Guðrún Þórsdóttir skóla-
stjóri Vinnuskólans segist mjög
stolt af krökkunum og vill leggja
áherslu á að skólinn sé eftirsókn-
arverður vinnustaður sem eigi að
vera fyrsti kostur á vinnumarkað-
inum. „Þetta er öruggur vinnu-
staður og hér er einnig fræðsla og
skapandi starf,“ segir hún. Guð-
rún segir að þótt nemendur
Vinnuskólans hafi verið færri en
undanfarin ár þá sé það sam-
dóma álit þeirra sem til þekkja að
afköst nemenda urðu jafnvel betri
en áður. „Áhersla var á að vinna
með hvatninguna og setti það
marga nemendur í afkastagírinn,“
segir hún. Upplýsingar um starf-
semi vinnuskólans má finna á
www.umhverfissvid.is og
www.vinnuskoli.is
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Breiðholtið í góðum höndum

Árný, Katrín og Sonja við fagurt blómaker sem hópurinn gerði.

Umhverfishópurinn við fagurblátt lokunarhlið - litinn völdu þau sem
einkennislit Breiðholts.

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!



Nýtt og glæsilegt Heilsuhús,
það fimmta í röðinni, opnaði í
Lágmúla 5 í júlí.

Þessi nýja verslun er um margt
sérstök, því fyrir utan að bjóða
upp á fjölbreytt úrval bætiefna,
lífrænna matvara og snyrtivara
líkt og fyrirfinnst nú í miklu úrvali
í öllum verslunum Heilshússins,
er sérstök áhersla á hollan
skyndibita og nýpressaða lífræna
safa, samskonar og nú er hægt að
gæða sér á í Heilsuhúsinu í
Kringlunni.

Heilsubitarnir, sem byggðir eru
meðal annars á hugmyndafræði
10 grunnreglna, þeirra Þorbjarg-
ar Hafsteinsdóttur næringar-
þerapista og Oscar Umahro
Cadogans fæðulistamanns, má
ýmist taka með sér eða borða á
staðnum.

Þess má líka geta að góð að-
staða verður fyrir námskeið og
sýnikennslu í Lágmúlanum og
þar munu þau Þorbjörg og
Umahro hafa aðstöðu og ef til vill
fjölbreytt flóra fólks með sér-

þekkingu um heilsu og heilbrigð-
an lífstíl þegar fram líða stundir.

Það sem hefur umfram allt ein-
kennt Heilsuhúsin í hartnær alda-
fjórðung er frábær þekking
starfsfólks og góð þjónusta. Á því
verður engin undantekning í
Lágmúlanum því þangað hafa nú

þegar verið ráðnir starfsmenn
með mikla þekkingu og reynslu á
þessu sviði.

Heilsuhúsin eru starfrækt við
Skólavörðustíg, í Kringlunni,
Smáratorgi, Selfossi og það
fimmta er eins og áður sagði í
Lágmúla 5.
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Verði framvarp um gerð mann-
virkja að lögum munu bygginga-
nefndir verða lagðar niður en
byggingafulltrúar annast verkefni
þeirra. Í frumvarpinu er gert ráð
fyrir að skipulagslög og bygginga-
lög verða aðskilin. Ýmsar breyt-
ingar eru fyrrihugaðar á skipu-
lags- og byggingamálum sam-
kvæmt frumvarpinu og helstu ný-
mælin þau að gert er ráð fyrir að
sérstakri Byggingastofnun verði
komið á fót. Á meðal verkefna
sem þeirri stofnun yrðu falið eru
byggingarmál, brunamál, eftirlit
með byggingarvörum á markaði,
rafmagnsöryggismál og eftirlit
með lyftum, en þessir málaflokk-
ar hafa hingað til verið á verk-
sviði Skipulagsstofnunar, Bruna-
málastofnunar, Neytendastofu og
Vinnueftirlits ríkisins. Fram-
kvæmd byggingarmála yrði ein-
nig færð frá Skipulagsstofnun til
hinnar nýju stofnunar 

Sveitarfélögin í landinu og þar
á meðal Reykjavíkurborg annast
byggingareftirlit og gert ráð fyrir
að þau sinni því hlutverki áfram
en í breyttri mynd. Með því að
leggja byggingarnefndir sveitarfé-
laganna niður koma sveitar-

stjórnir ekki lengur með beinum
hætti að stjórnsýslu byggingar-
mála. Hlutverk þeirra yrði að
ráða byggingarfulltrúa sem síðan
muni alfarið sjá um útgáfu bygg-
ingarleyfa og framkvæmd bygg-
ingareftirlits. Í því felst m.a. að
gert er ráð fyrir að allt byggingar-
eftirlit, yfirferð hönnunarganga
og annað eftirlit þ.a.m. fram-
kvæmd úttekta verða annað
hvort framkvæmdar af sérstök-
um fagaðilum á vegum bygging-
arfulltrúanna eða þeirra sjálfra.
Gert er ráð fyrir að byggingar-

stjóri gegni mikilvægu hlutverki
og annist m.a. um samskipi við
yfirvöld vegna mannvirkjagerðar.
Þá er gert ráð fyrir að trygginga-
skylda byggingarstjóra og hönn-
uða verði afnumin en þeim verði
þá áfram heimilt að kaupa sér
tryggingu til þess að draga úr
áhættu vegna hugsanlega skaða-
bótakrafna er gætu skapast
vegna mistaka eða gáleysis við
framkvæmd verkefna.

Verða bygginganefndir 
lagðar niður?

Nýtt og glæsilegt 
Heilsuhús í Lágmúla



Fríða Rún Þórðardóttir er nær-
ingarráðgjafi, unglingalandsliðs-
þjálfari FRÍ og varaformaður
frjálsíþróttadeildar ÍR. Þar fyrir
utan hjálpar hún ungum krökk-
um að hugsa vel um hvað þau
láta ofan í sig til að koma í
veg fyrir framtíðarkvilla tengda
offitu og óheilbrigðu líferni. Nú í
stutt spjall við Fríðu Rún:

Blaðamaður verður bara að
viðurkenna að hún sé ekki alveg
100% viss um hvað næringarráð-
gjafar gera svo að mér þótti snið-
ugt að hefja viðtalið á einni léttri
spurningu: Hvað gera næringar-
ráðgjafar? ,,Þeir leiðbeina fólki
um það hvað almennt hollt
mataræði gengur út á. Einnig að
ráðleggja þeim sem þurfa að
grennast, byggja sig upp, eru í
íþróttum, eru sjúkir eða með óþol
og ofnæmi og að lokum þeim sem
eru heilbrigðir en vilja gera enn
betur.“ 

Þar sem að Fríða Rún vinnur
bæði sem næringarráðgjafi og
unglingalandsliðsþjálfari hlýtur
hún að geta hnýtt það saman. En
hvernig setur maður það í sam-
spil að vera næringarfræðingur
og þjálfari?

,,Ég nýti það mjög mikið saman,
árangur í heilsurækt og íþróttum
er 50% mataræðið og 50% hreyf-
ingin/æfingarnar. Inn í þetta flétt-
ast svo hugarfarið en kannski má
segja að skiptingin sé 1/3 hugafar,
1/3 matur og 1/3 hreyfing eða
íþróttaæfingar. Auðvitað kemur
hugarfarið inn á mataræðið og
hreyfinguna, ef þú hefur ekki rétt
hugarfar gagnvart hreyfingu og
mataræði þá gengur þér ekki vel
að halda þig við hvorugt.

Dæmi: Ef þú notar sælgæti, gos
og snakk, kökur osfrv., til að láta
þér líða betur þegar þér leiðist þá
getur þú ekki búist við árangri ef
þú þarft að grennast eða bæta
mataræðið almennt. Einnig, ef þú
reynir ekki að gera það sem þú
getur til að njóta þess að hreyfa
þig þá gengur það ekki. Þú þarft
þá að finna þér nýja heilsurækt.
Mikilægt er að hafa hreyfinguna
fjölbreytta, þannig reynir á alla
vöðvahópa, þolið og hreyfingin
verður ekki leiðinleg. Gott er að
hafa félagsskap líka.“ Eins og
Fríða segir þá skiptir oft miklu
máli að hafa einhvern með sér til
að peppa sig upp og hjálpa sér.
Þá er mjög sniðugt að finna sér
einhvern félaga til að taka með
sér í ræktina, svona persónulegt
klapplið... 

Framboð, hraði, 
auglýsingar og verðlag

Okkar kynslóð hefur verið
merkt  „The Fast Food Gener-
ation“ af hverju ætli Fríðu finnist
það stafa? ,,Það eru margar
ástæður fyrir því, aukið framboð
og breyttar fyrirmyndir þ.e. frá
þeim sem eldri eru. Einnig hefur
sá mikli hraði og mikla vinna
sumra foreldra sem einkennir
okkar samfélag í dag og hefur
mikil áhrif. Auglýsingar í fjölmiðl-
um hafa líka mikil áhrif, fjöldi
sjálfsala og kannski hvernig
vörum eru gerð skil í verslunum,
dæmi, uppstilling sælgætis við
kassana í stórmörkuðum og tvö-
faldar hillusamstæður af sælgæti
svo dæmi sé tekið.“

Hvað þyrfti að gera til að bæta
ástandið?

Að mati Fríðu Rúnar þyrfti
,,meiri fræðslu og meira framboð
á hollustuvörum. Verðlag hefur
líka sitt að segja.“ Það er rétt það
sem Fríða er að segja um verðlag-
ið, vörur sem eru kallaðar „heilsu-
vörur“ eru oftast í dýrari kantin-
um, en þó að þetta sé dýrt þá
verður að horfa áfram og sjá
þetta allt í réttu ljósi. Þetta gefur
fólki meiri orku og lengir jafnvel
lífið um einhver ár. Einnig á að
endurmeta matseðilinn í mötu-

neytum skóla. Fyrr á þessu ári
var kokkurinn án klæða, hann
Jamie Oliver einmitt með heila
sjónvarpsseríu um hvernig væri
hægt að elda hollari og heilsu-
samlegri máltíðir fyrir börn í
grunnskólum í Bretlandi. Mat-

reiðslukonurnar voru ekki allar
hlynntar þessu af því að þetta
tæki of langan tíma og væri
kannski of mikil vinna. En það
verður bara að breyta þessum
hugsunarhætti. 

Og einnig þarf að endurskoða
sjoppumálin í skólunum þannig
að það sé meira val um hollustu-
vörur. Og verðsetja þær þannig
að nemendur skólanna hafi efni á
að kaupa þær.  

Ástandi aldrei verra en
nú

Þó að skyndibiti hafi verið til í
lengri tíma hefur ástandið aldrei
verið verr en núna. Það er búið
að stimpla Íslendinga sem eina af
feitustu þjóðum heims, sem að
segir mikið um núverandi ástand.

Skyndibiti er ódýr matarkostur
þó óhollur sé og það er auðvelt
að kippa honum með heim þegar
fjölskyldan er þreytt. Þannig að
blaðamaður spurði Fríðu Rún
hvort að fjölskyldan hætti ekki
bara að elda eftir nokkur ár og

plani bara kvöldverðinn í kring-
um skyndbitastaðina. McDonalds
á mánudegi, Dominos á þriðju-
degi, KFC á miðvikudegi og svo
framvegis. En Fríða Rún sagði eft-
irfarandi:

,,Nei, alveg örugglega ekki. Það
er mikil vakning og gott starf í
gangi í samfélaginu t.d. hjá Lýð-
heilsustöð að ógleymdum Lata-
bæ, það eru einnig nokkrir leik-
og grunnskólar sem eru búin að
taka sinn matseðill og gjörbreyta
honum.“ 

En það þarf alltaf að gera betur
og gera meira. Margar hendur
vinna létt verk.

Fleiri og fleiri foreldrar eru farn-
ir að vinna utan heimilis mjög
margar stundir og hafa þar með
minni tíma með fjölskyldunni,
gæti það verið ástæðan fyrir

versnandi matarvenjum barna?
,,Á mörgum heimilum já en alls
ekki hjá öllum. En það má ekki
bara líta á foreldrana og
uppalendurna. Það þarf líka að
líta til þeirra sem selja skólamötu-
neytum vörur og þeim sem elda í
mötuneytum um land allt, fram-
boðið þar hefur einnig mikil áhrif
á heilsu landsmanna.“

Holl hreyfing hefur áhrif
á fæðuval

Það sem skiptir mestu máli er
að breyta hugsunarhætti krakka á
heilbrigðu líferni og hollum mat.
Hvað gæti vakið áhuga barna til
að snakka á gulrót í stað súkklaði-
köku? Fríða Rún sagði eftirfar-
andi: ,,Góðar fyrirmyndir, fræðs-
la, spennandi framsettur matur í
skólamötuneytum, sem gerir þau
södd og sátt og hindrar að þau
hlaupi í sjoppuna í frímínútum.
Meðvitaðir foreldrar sem leggja á
sig að kaupa hollan mat og hollt
hráefni og vera góðar fyrirmyndir
sjálft. Þó það komi mataræðinu
ekki beint við þá er einnig mikil-
vægt að börnin hafi nóg fyrir
stafni og þau stundi heilbrigða
hreyfingu á sínum eigin forsend-
um. Holl hreyfing hefur áhrif á
fæðuval og alla líðan, kemur í veg
fyrir leiða auk þess sem mikið er
lagt upp úr fræðslu um hollt
mataræði hjá sumum deildum.
Sem frjálsíþróttakona til margra
ára þá þekki ég íþróttina mjög vel
og fullyrði að í fáum íþróttagrein-
um geti einstaklingar af eins mis-
munandi stærðum og gerðum
fundið grein við sitt hæfi. Þeir
sem hafa gott úthald veljast í
lengri hlaupin, þeir með hraðann
velja sprettina, þeir sem eru lang-
ir með gorma í fótunum veljast í
hástökk og langstökk og þeir sem
eru sterkir en geta ekki hlaupið
langt fara í köstin. Þannig byggist
upp lið með mismunandi karakt-
erum og setur það vissan svip á
liðsheildina.“

Þarf að gera enn betur
Latibær sló í gegn sem leikrit

hér á Íslandi fyrir nokkrum árum
og þar var krökkum og foreldrum
þeirra sýnt hvernig börn verða
sem að hanga inni alla daga, gera
engar æfingar og borða sælgæti
alla daga. Sigga Sæta var alltaf illt
í maganum, Solla Stirða gat ekki
reimað skóna sína vegna stirð-
leika og Goggi Mega var orðinn
sjónvarpssjúkur á því að horfa á
öll 13 sjónvörpin sem hann átti.
Ég spurði Fríðu Rún hvort að Lati-
bær væri ekki að þrælvirka á
hugsunarhátt barna þar sem
hann er núna orðin af sjónvarps-

þætti út um allan heim. Fríða Rún
svaraði eftirfarandi:

,,Það er ekki spurning, það þarf
bara að gera enn betur á fleiri
sviðum og ná til foreldranna líka
því þeir versla jú inn og stýra
matseðli heimilanna amk. eiga
þeir að gera það.“

Borða nógan mat og ekki
að fara í megrun

Ég bað Fríðu Rún um að nefna
einfalda þætti sem börn og for-
eldrar þeirra gætu haft í huga til
að bæta mataræðið á heimilinu
og ekki síst til að halda orkunni í
lagi, sem er eitt það mikilvægasta
fyrir unga líkama í blóma lífsins.
Ég fékk eftirfarandi upplýsingar:

Borða hollan morgunmat á
hverjum degi. Borða á tveggja til
þriggja klst fresti yfir daginn

Borða fisk a.m.k. 2 sinnum í
viku. Forðast djúpsteiktan mat.
Hafa nammidag aðeins einu sinni
í viku og byrja þá daginn á hollum
morgunmat og hádegismat en
láta svo meira eftir sér þegar líða
tekur á daginn. Borða gróft brauð
á hverjum degi með hollu áleggi
og grænmeti. Borða 2 til 3 stk. af
ávöxtum á hverjum degi. Borða
grænmeti með kvöldmatnum og
sem álegg á brauð. Borða nóg af
mat og aldrei að fara í megrun.
Borða eða drekka sem svarar
tveimur glösum af dag af mjólkur-
vörum. Drekka nóg af vatni.

Fríða Rún vildi koma með einn
mikilvægan punkt til að botna
viðtalið: 

,,Foreldrar þurfa að halda til
streitu heilbrigðri matarmenn-
ingu heima fyrir, móðir eða faðir
sem er alltaf í megrun er ekki al-
veg að senda nógu góð skilaboð
til barnanna og sérstaklega
stúlknanna. Leggja þarf áherslu á
heilbrigðan lífstíl allra á heimilinu
og að eldað sé sem mest úr
hreinu hráefni og mat sem allir
geta borðað saman. Samveru-
stundir fólks í dag eru orðnar allt
of fáar og matmálstímarnir eru
því sífellt mikilvægari samveru-
stund samhliða því að vera mikil-
vægur hluti af uppeldinu.“

Offita barna og unglinga, yngri
en 18 ára er vaxandi vandamál á
Íslandi eins og í flestum vestræn-
um löndum. Meðferð við offitu
barna og unglinga er mjög vanda-
söm og árangurinn er oft ekki
nægilega góður og því eru fyrir-
byggjandi aðferðir mjög mikil-
vægar. Þessi grein verður von-
andi góður stökkpallur í átt að
heilbrigðara líferni barna og ung-
linga í Breiðholtinu. 

Erna Ýr 
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Hollustan í fyrirrúmi

Fríða Rún Þórðardóttir næringarfræðingur og unglingalandsliðsþjálfari.

Fríða Rún segir nauðsynlegt að borða tvö til þrjú stk. af ávöxtum á
hverjum degi og borða grænmeti með kvöldmatnum og sem álegg á
brauð.

Það er mikil vakning og gott starf í gangi í samfélaginu t.d. hjá Lýð-
heilsustöð að ógleymdum Latabæ. 
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Sundfélagið Ægir er bikar-
meistsari í þriðja sinn í röð og
Ægisfélagar settu tvö Íslandsmet
í sigurgöngu sinni í Bikarkeppni
SSÍ 2006. Ægir er þó ekkert að
vekja athygli á sér í fyrsta skipti
því félagið er með elstu íþrótta-
félögum hér á landi, stofnað
þann 1. maí árið 1927. Því verð-
ur ekki annað sagt en þetta
gróna félag hafi elst vel og Ægis-
menn nútímans engu síðri en
þeir garpar sem hófu sundíþrótt-
ina til vegs með félsgsstofnun
fyrir bráðum 80 árum. Breið-
holtsblaðið spjallaði við Gústaf
Adolf Skúlason, formann Ægis
og Eyleif Jóhannesson, þjálfara
félagsins af þessu tilefni.

Félagatalan þrefaldast
Hver er galdurinn að baki þeirr-

ar velgengni sem Ægiringar hafa
notið á mótum að undanförnu.
Gústaf segir að rekja megi þá
sögu um tvö ári aftur í tímann.
„Þá réðum við Eyleif Jóhannes-
son sem yfirþjálfara félagsins og
hann er nú að ljúka öðru sundári
sínu. Jafnframt ráðningu Eyleifs
lögðum við mikla áhersu á að efla
yngri flokkana í sundinu. Við for-
um af stað með auglýsingaher-
ferð. Við fórum í skólana og
kynntum það starf sem við vorum
að bjóða. Þetta kynningarstarf
hlaut góðar undirtektir og nokkrir
eldri sundmenn gengu einnig til

liðs við eldri flokka félagsins. Við
fengum til liðs við okkur fólk af
öllu höfuðborgarsvæðinu og jafn-
vel utan af landi. Síðan hefur það
verið meginmarkmið okkar að
byggja félagið upp og félagatalan
hefur nær því þrefaldast á þess-
um tveimur árum sem liðin eru
frá því við hófum þetta átak.“
Gústaf segir að þrátt fyrir góðan
gang í elstu hópum félagsins
þessu tvö ár sé mikill áhugi fyrir

hendi á að byggja yngri flokkana
betur upp. „Við erum að sjá góð-
an árangur og erum mjög ánægð
með þá þróun vegna þess að upp-
bygging yngri flokka er mikilvæg
fyrir öll íþróttafélög.“

Ungverjar, Frakkar, Rúss-
ar og Egyptar

Gústaf segir að ekki sé nóg að
hafa einn aðila sem vinni ötullega
að málum sem þessum heldur
hafi ellefu þjálfarar komið að
störfum hjá félaginu á síðasta
sundári. „Við höfum verið heppin
að þessu leyti að til okkar hefur
komið bæði gott og vel menntað
fólk. Þar er bæði um íþróttakenn-
ara að ræða og einnig aðra sem
eiga það sameiginlegt að hafa
mikinn áhuga og metnað fyrir
sínu starfi. Við höfum haft þjálf-
ara frá Rússlandi, frá Egyptalandi,
Frakkandi og Ungverjalandi en
aðall okkar er að við erum með ís-
lenskan yfirþjálfara.“ En er fólk
frá þessum löngum gott sund-
fólk? Hér grípur Eyleifur Jóhann-
esson inni og svarar að bragði.
„Já - þessar þjóðir eiga gott sund-
fólk. Ekki síst Ungverjar sem eiga
sér ríka sundhefð ekkert síður en
við Íslendingar. Rússar eiga ein-
nig margt gott sunfólk og margar
fleiri þjóðir. Það er misskilningur
að Íslendingar séu alveg sér á báti
í þessum efnum vegna þess að
þeir eigi nóg af heitu vatni og mik-
ið af sundlaugum.“ Ungverski
þjálfrinn Zoltan Beláni er einnig
haldboltamaður. Hann hefur búið
hér um hríð og hefur spilað
marga leiki sem slíkur og varð
m.a. Íslandsmeistari með Fram
fyrr á þessu ári. 

Lykillinn er gott fólk
Gústaf segir að Ægiringar hafi

einnig verið heppnir með annað
fólk og félagsstarf. „Þar koma
margir að. Bæði þeir sem starfa í
stjórn og einnig í foreldraráði.
Lykilinn að góðu starfi er að fá
gott fólk og að margir hjálpist að.
Að öðrum kosti næðist ekki sá ár-
angur sem við höfum náð.“ Gúst-
af hefur verið formaður Ægis í
nær þrjú ár og kveðst hafa helgað
sig þessu starfi eins og hann hafi
frekast getað með fullu öðru
starfi. En er hann þá kominn í
250% vinnu með starfi og áhuga-
máli. „Nei - það er ekki alveg svo
mikið en ég er eflaust í miklu
meira en 100% vinnu ef allt er
talið. Það fer allur frítíminn í þetta
og fjölskyldan stendur þétt sam-
an að baki þessu starfi.“ Það kem-
ur á óvart þegar Gústaf segist
ekki vera neinn sérstakur sund-
maður sjálfur. Svona hæfilega fær
um að fara í heita pottinn en
hann hefur skýringar á reiðum
höndum. Þær helgast af því að
dætur hans hafa stundað sund af
miklum krafti og oft þróast málin
á þá leið þegar börn og ungmenni
taka þátt í íþóttum þá koma for-
eldrarnir að félagsstarfinu sem
liggur að baki íþróttaiðkuninni.
Og það er ljóst að áhuginn er mik-
ill. „Við leggjum mjög mikla áher-
slu á að grunnstarfið með börn-
unum og ungmennunum sé bæði
mikið og gott. Ef okkur tekst að
efla það og viðhalda því þá verð-
ur félagið áfram ölfugt og félag-
arnir skila eins góðum árangri og
þeir eru að gera í dag. Ef félagið
endurnýjast ekki jafnt og þétt þá
deyr starfið fljótlega út og árang-
urinn hverfur. Það er alltaf hætta
á að bólur komi upp. Nokkrir öfl-

ugir árgangar sýni áhuga og láti
til sín taka en hverfi svo á braut.
Þá er erfiðara að ná þessu upp
aftur.“ Eyleifur bendir á að al-
gengt sé að sterkir árgangar komi
fram en síðan komi dautt tilmabil
þegar þeir hætti. Þess vegna sé
svo mikilvægt að hafa breiðan
grunn að baki félaginu. „Við þurf-
um að leggja áherslu á að félagið
myndi einn samhangandi þráð
alveg niður í yngstu hópana og
þannig að allir séu að vinna eftir
sama formi í stað þess að einum
sé kennt eitt og öðrum annað,“
segir Eyleifur og Gústaf bætir við
að sami rauði þráðurinn gangi í
gegnum allt félags- og þjálfunar-
starfið. Stefnumörkunin gangi allt
niður í byrjendahópa og alla leið
upp.

Fullbókuð námskeið og
biðlistar

Ægismenn ætla að efla þetta
starf frekar á komandi hausti.
Ætlunin er að bjóða upp á ung-
barnasund, sund fyrir tveggja ára
og tveggja til þriggja ára í nýju
innilauginni við Breiðholtslaug-
ina. Eyleifur segir markmiðið vera
að geta boðið eitthvað fyrir alla.
Barnasundið fyrir yngstu hópana
og einnig æfingar fyrir þá sem
vilja minnka við sig. Ægir hefur
staðið fyrir námskeiðum fyrir
börn frá fjögurra til sex ára að
undanförnu og segir Eyleifur þau
hafa gengið mjög vel og notið vin-
sælda. „Við höfum aldrei auglýst
þessi námskeið en engu að síður
eru biðlistar til þess að komast
að,“ segir Eyleifur og Gústaf bætir
við að Ægir hafi ekki haft nægjan-
legt laugapláss í innilauginni til
þess að anna allri eftirspurn
vegna yngstu hópanna. Þeir segja

Eyleifur Jóhannsson, yfirþjálfari Ægis og Gústaf Adolf Skúlason
formaður.

Formaður, yfirþjálfari og keppendur. Efri röð frá vinstri: Gústaf Adolf Hjaltason, Jón Símon Gíslason. Árni
Már Árnason, Oddur Örnólfsson, Kjartan Hrafnkelsson, Jakob Jóhann Sveinsson, Baldur Snær Jónsson og
Eyleifur Jóhannsson. Neðri röð frá vinstri: Ólöf Lára Halldórsdóttir, Jóhanna Gerða Gústafsdóttir, Auður
Sif Jónsdóttir, Snæfríður Jóhannsdóttir og Anja Ríkey Jakobsdóttir.

Keppendur, þjálfarar og formaður hampa bikarnum að móti loknu.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri í hópi sigurvegara Ægis.

Boðsundsveit Sundfélagsins Ægis setti nýtt stúlknamet í 4x100m fjór-
sundi. Sveitina skipuðu Snæfríður Jóhannsdóttir, Auður Sif Jónsdóttir,
Guðrún Vaka Steingrímsdóttir og Jóhanna Gerða Gústafsdóttir.

Félagatalan hefur þrefaldast
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Heimasíða: www.borgarblod.is

Skólasetning Fellaskóla verður þriðjudaginn 22.
ágúst 2006. Nemendur mæti til skólasetningar í
hátíðarsal skólans:

8., 9. og 10. bekkir kl. 9.00
5., 6. og 7. bekkir kl. 10.00
2., 3. og 4. bekkir kl. 11.00

Nemendur 1. bekkjar verða sérstaklega boðaðir
með foreldrum sínum 22. og 23. ágúst.

Skólastjóri

Skólasetning 
Fellaskóla

haustið 2006
Skólasetning verður í Hólabrekkuskóla
þriðjudaginn 22. ágúst.
Nemendur mæti í hátíðarsal skólans sem hér
segir:

8., 9. og 10. bekkur kl. 9.00
5., 6. og 7. bekkur kl. 10.00
2., 3. og 4. bekkur kl. 11.00

Nemendur í 1. bekk verða boðaðir sérstaklega
með foreldrum sínum 22. og 23. ágúst.

Skólastjóri

Skólasetning 
Hólabrekkuskóla

haustið 2006

Nemendur mæti til skólasetningar 22. ágúst 2006
á sal skólans sem hér segir:

10. bekkur....................kl.9:00
9. bekkur......................kl.9:30
8. bekkur......................kl. 10:00
7. bekkur......................kl. 10:30
6. bekkur......................kl. 11:00
5. bekkur......................kl. 11:30
4. bekkur......................kl. 13:00
3.bekkur.......................kl. 13:30
2.bekkur.......................kl. 14:00
Nemendur í 1.bekk verða boðaðir í viðtöl með
foreldrum dagana 22. og 23. ágúst.  Bréf þess
efnis hefur verið póstlagt.

Skólastjóri

Skólasetning 2006 -2007 þriðjudaginn 22. ágúst

Starfsfólk Breiðholtsskóla býður nemendur
velkomna til starfa á nýju skólaári. 
Nemendur mæti til skólasetningar í anddyri
skólans sem hér segir: 

2., 3. og 4. bekkur kl.: 13.00
5., 6. og 7. bekkur kl.: 14:00
8., 9. og 10. bekkur kl.: 15:00

Nemendur 1. bekkjar verða boðaðir í viðtöl með
foreldrum 22. og 23. ágúst.

Skólastjóri

Skólasetning 
Ölduselsskóla
haustið 2006

Skólasetning 
Breiðholtsskóla

haustið 2006

Skólasetning verður þriðjudaginn 22. ágúst

Nemendur mæti til skólasetningar sem hér segir:
10. bekkur . . . .kl.   9.00 
9. bekkur . . . . .kl.   9.30 
8. bekkur. . . . . kl. 10.00 
7. bekkur . . . . .kl. 10.30 
6. bekkur . . . . .kl. 11.00
5. bekkur . . ... .kl. 11.30
4. bekkur . . ... .kl. 13.00
3. bekkur ... . . .kl. 13.30
2. bekkur . ... . .kl. 14.00

Nemendur mæti í samkomuhús skólans.

Nemendur í 1. bekk verða boðaðir sérstaklega í
viðtöl með foreldrum.

Skólastjóri

Skólasetning 
Seljaskóla

haustið 2006

að það vanti litlar kennslulaugar
og þessi mál hafi borið á góma
þar sem Ægiringar hafi mætt á
fundum með frambjóendum til
borgarstjórnar fyrir umliðnar
kosningar. „Við sjáum það sem
kjöraðstæður fyrir okkur ef byggt
yrði yfir Ölduselslaugina sem er
við Ölduselsskólann og hún gerð
að kennslu- og æfingalaug fyrir
Efra Breiðholtið og Seljahverfið.
Ég held að það sé hagkvæmasti
kosturinn í þeirri stöðu sem við
erum í dag til þess að bæta sund-
laugarýmið í þessum borgar-
hverfum.“ Gústaf segir að nýja
laugin niðri í Laugardal sé orðin
yfirfull og yfirsetin af æfingum- og
keppnisfólki og þótt sú laug sé
frábær þá sé ekki um kjörna að-
stöðu fyrir ungbarnasund né
sundkennslu að ræða. Eyleifur
segir það ósk foreldra að börnin
eigi sem stysta leið í sundið. Geti
jafnvel farið á hjóli eða gangandi
þegar þau stækka. Hann segir ein-
nig nauðsynlegt að börn geti farið
beint úr skólanum á æfingu og
með yfirbyggðri Ölduselslaug sé
hægt að bjóða slíka möguleika.
Þeir telja að þessar hugmyndir
falli vel að stefnu borgaryfirvalda
um að tengja skóla, listnám,
íþróttir og önnur störf barna og
mynda heilstæðan vinnudag
þeirra. Ölduselslaugin sé mið-
svæðis í stóru íbúðahverfi og í
námd við tvo stóra grunnskóla.
Þarna sé því um gott tækifæri að
ræða.

Fyrst er að venjast 
vatninu

Gústaf segir nokkur brögð að
því að Íslendingar, sem eru bú-
settir erlendis komi með börn
hingað heim á sumrin til þess að
láta þau læra að synda þaðan
sem enga sundkennslu er að hafa.
En hvernig byrjar barn að læra að
synda. Eyleifur segir að í fyrstu
þurfi að venja þau við vatnið og
síðan komi að því að kenna þeim
fyrstu sundtökin. „Þetta byggist á
því að kenna þeim að vera örugg í
því umhverfi sem vatnið skapar.
Þetta er allt annar heimur en að
hreyfa sig á þurru landi. Mannin-
um er eðlilegt að draga sig saman
til þess að bjarga sér. Í vatninu er
því öfugt farið. Mannslíkaminn
verður að rétta úr sér og það get-
ur reynst sumum erfitt að ná tök-
um á þessum grunnforsendum
sundsins. Þegar börnunum fer að
líða vel í vatninu þá geta þau farið
að læra og þá er framhaldið
barnaleikur.



Málefni Strætó bs. eru til um-
fjöllunar hjá Reykjavíkurborg.
Þær endurbætur sem gerðar
voru á þjónustu strætisvagn-
anna, m.a. með nýju leiðakerfi
sem tekið var upp fyrir rétt
rúmu ári, hafa ekki skilað þeim
árangri sem að var stefnt. Far-
þegum Strætó bs. hefur fækkað
umtalsvert og verulegur halli
hefur myndast í rekstri félags-
ins. Hafa þessar breytingar mis-
tekist. Hentar skipulag Reykja-
víkurborgar og jafnvel alls höf-
uðborgarsvæðisins ekki þessum
samgöngumáta. Hefur einkabíll-
inn endanlega fest sig í sessi
gegn almenningssamgöngum á
höfuðborgarsvæðinu. 

Veðurfar, vegalengdir og
skreppiþörf

Eflaust koma þessir þættir allir
við sögu og jafnvel fleiri. Einkabíl-
um hefur fjölgað meira og hraðar
að undanförnu en dæmi eru áður
til. Höfuðborgarsvæðið hefur ein-
nig þanist út með meiri hraða en
áður. Ný hverfi hafa byggst á
skömmum tíma auk þess sem
þéttleikastuðull þess er með
þeim lægsta sem þekkist á borg-
arsvæðum. Vegalengdir eru mikl-
ar miðað við fólksfjölda sem leiðir
til þess að almenningssamgöngur
verða kostnaðarsamari. Veðurfar
er fremur óhagstætt almennings-
samgöngum og spyrja má hvort
Íslendingar eru meira á ferðinni á
milli staða og flýti sér meira en
íbúar annarra þjóða. Ekki munu
hafa verið gerðar nákvæmar
rannsóknir á ferðatíðni landans
og þörf á flýti en uppbygging
skóla- og frístunda eru með þeim
hætti að skapa verulega umferð
foreldra með börn á milli staða.
Einnig má spyrja hvort Íslending-
ar séu haldnir meiri skreppiþörf

en aðrar þjóðir og fari þannig oft-
ar á milli staða á hverjum sólar-
hring en algengt getur talist ann-
arsstaðar.

Aðeins um 35% tekja
af fargjöldum

Fyrir fimm árum var ákveðið að
sameina og samhæfa almennings-
samgöngur á öllu höfuðborgar-
svæðinu í ljósi þess að um eitt
íbúa- og atvinnusvæði er að ræða
þótt það skiptist í sjö sjálfstæð

sveitarfélög. Strætó bs. var stofn-
að á árinu 2001 sem byggðasam-
lag sjö sveitarfélaga. Hugsunin að
baki þess var einkum að bæta
þjónustu almenningssamgang-
anna og að létta rekstur þeirra
sem kostuð er að verulegu leiti af
sveitarfélögunum. Af 2,3 milljarða
króna tekjum strætisvagnana
koma aðeins um 800 þúsund af
sölu farmiða en um 1,5 milljarður
eru framlög frá sveitarfélögunum
eða um 65% teknanna. Þá má ein-
nig geta þess að framlögin reikn-
ast ekki alfarið eftir eignaraðild
sveitarfélaganna að Strætó bs.
sem byggist á íbúafjölda þeirra.
Reykjavíkurborg greiðir t.d. 69%
framlaganna þótt eignaraðild
borgarinnar sé aðeins 63% og
helgast sú skipting af því viðmiði
að íbúar Reykjavíkur notfæri sér
þjónustu strætisvagnanna hlut-
fallslega í meira mæli en íbúar
hinna sveitarfélaganna. 

Leiðakerfið leysti ekki
vandann

Annar liður í að auka afköst og
skilvirkni almenningssamgang-
anna og bæta þjónustu þeirra var
að ráðast í mikla endurskipulagn-
ingu á leiðakerfi strætisvagnanna

og samhæfa það betur svæðinu
sem held í stað þess að láta mörk
sveitarfélaga ráða nokkru um
uppbyggingu ferða eins og áður
var. Miklar vonir voru bundnar
við hið nýja leiðakerfi sem byggt
var upp af ákveðnum stofnleiðum
að erlendri fyrirmynd. Í hinu nýja
kerfi aka vagnar um stofnleiðir á
tíu mínútna fresti sem er hugsað
til að tryggja nægjanlega ferða-
tíðni til þess að sem flestir geti
notfært sér þjónustuna en síðan
er tenginet innan tiltekinna
svæða. Mikil gagnrýni kom fram á
hið nýja leiðakerfi, bæði frá
starfsfólki Strætó bs. og einnig frá
viðskiptavinum félagsins sjálfum
farþegunum. Vegna gagnrýninnar
var ráðist í að endurskoða kerfið
og sníða af því ýmsa galla í ljósi
þeirrar reynslu sem fékkst með
notkun þess.

Farþegum fækkað um 1,2
milljónir

Þrátt fyrir sameiningu almenn-
ingssamganga á höfuðborgar-
svæðinu, uppstokkun leiðakerfis
Strætó bs. og lagfæringar á því
samkvæmt óskum notenda hafa
vonir um aukna notkun strætis-
vagna og bættan rekstrargrund-

völl Strætó bs. ekki gengið eftir.
Farþegum hefur fækkað ár frá ári.
Fjöldi þeirra hefur farið úr um 8.6
milljónum á árinu 2002 niður í um
7.4 milljónir á síðasta ári eða
fækkað um allt að 1,2 milljónir á
þremur árum. Afkomutölur fé-
lagsins hafa einnig farið á sömu
leið. Um 89.4 milljón króna hagn-
aður varð af rekstri Strætó bs. á
árinu 2003 en tap síðasta árs varð
rúmlega 197 milljónir. Við það
bætist að samkvæmt rekstrar-
spám virðist stefna í allt að 360
króna tap á þessu ári.

Umhverfisvandi og mið-
borgarskattar

Hvað sem þessum tölum líður
og að almenningssamgöngur telj-
ast ekki til lögbundinnar þjónustu
sveitarfélaga þá er viðurkennt að
um réttlætismál og nauðsynlega
þjónustu að ræða. Einnig er um
umhverfismál að ræða vegna
þess að eftir því sem stærra hlut-
fall íbúa notfærir sér þann sam-
göngumáta dregur úr álagi á um-
ferðamannvirki og mengun. Víða
er reynt að takmarka umferð í
borgum með sérstökum ráðstöf-
unum, einkum í miðborgum, og
má geta þess að nú kostar 15
krónur norskar eða um nífalda þá
upphæð í íslenskum krónum að
aka á einkabíl inn í miðborg Osló-
ar og sambærilegur skattur er nú
til reynslu í Stokkhólmi þar sem
þó allt að 70% af umferð inn til
miðborgarinnar er með almenn-
ingssamgöngum. Borgaryfirvöld í
Kaupmannahöfn fylgjast grannt
með tilrauninni í Stokkhólmi og
víðar er verið að leita leiða til
þess að draga úr bílaumferð í
borgum.

Sveitarfélögin eða ríkið
Þær leiðir sem nú eru til um-

ræðu og athugunar vegna vanda
Strætó bs. eru m.a. þær að hvort
heppilegt geti verið að skipta al-
menningssamgöngunum aftur
upp á milli sveitarfélaganna sem
standa sameiginlega að þeim nú.
Þær hugmyndir eru einkum
komnar frá Reykjavíkurborg enda
eru Reykvíkingar lang stærstu
notendur almenningssamgang-
anna. Jónína Bjartmars umhverf-
isráðherra hefur varpað því fram
hvort réttlætanlegt gæti verið að
ríkisvaldið komi á einhvern hátt
að rekstri þessa samgöngumáta
þar sem um mikilvægt umhverfis-
mál sé að ræða. Engum hugmynd-
um hefur þó verið varpað fram
um á hvern hátt slík þátttaka yrði
útfærð en benda má á að ríkis-
sjóður hefur all nokkrar tekjur af
starfsemi á borð við rekstur al-
menningssamganga í formi skatt-
lagningar. Strætó bs. greiðir t.d.
um 300 milljónir króna til ríkisins
á þessu ári í formi virðisauka-
skatts og olíugjalds auk annarra
hefðbundinna gjalda atvinnurek-
enda. Á þann hátt renna skatt-
greiðslur íbúanna til sveitarfélag-
anna áfram inn í ríkissjóð sem
skattleggur starfsemi þeirra. Þau
gjöld sem Strætó bs. þarf að
greiða til ríkisins á þessu ári jafn-
gilda því næstum því tapi sem
áætlað er að félagið verið fyrir.
Hver sem niðurstaðan af endur-
skoðun á rekstri almenningssam-
ganganna verður þá má ljóst vera
að þeim verður haldið áfram í
ljósi nauðsynjar á þessari þjón-
ustu og einnig um hversu stóran
umhverfisþátt er að ræða. Hvort
tekst að venja íbúa höfuðborgar-
svæðisins við að nota þær í meira
mæli í framtíðinni er öllu óljósara.
Til þess að svo megi verða þurfa
borgarbúar að sjá augljósa kosti
þess að taka strætóinn fram yfir
einkabílinn t.d. til þess að fara til
og frá skóla og vinnu. Eins og
staðan er í dag verður ekki annað
sagt en að almenningssamgöng-
urnar eiga í vanda.
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Almenningssamgöngur í vanda

Úr höfuðstöðvum Strætó í Mjódd.

Netsaga.is
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Getur verið að það leynist
töfraveröld inn í skáp. Þar
sem dýrin tala og hálf-

mennskar verur búa ásamt álf-
um? Þar sem hvíta nornin ræður
ríkjum og ískalt hjarta hennar
viðheldur eilífum vetri? Getur
verið að slík töfraveröld sé til og
hún sé inn í gamla skápnum?
Fjögur systkini lenda fyrir tilvilj-
un inn í Narníu og verða við það
þátttakendur í spennandi atburð-
arrás sem C.S. Lewis ritaði niður í
bók sinni Ljónið, nornin og skáp-
urinn. Sagan geymir margar
sterkar táknmyndir sem áhuga-
vert getur verið að skoða nánar
auk þess að vera frábært ævin-
týri. Hið góðlega ljón - að sjálf-
sögðu talandi vekur hlýju svo vet-
urinn hörfar en nornin er sterk
með töframátt sinn. Í sögunni er
ekki aðeins varpað fram hinni ei-
lífu spurningu um rétt og rangt
heldur einnig um hjartalag Ad-
amssona og Evudætra, um hjarta-
lag mann, hugrekki, kærleika,
fórnfýsi og trú, já trú á hið góða.
Það er best að upplýsa ekki of
mikið um söguþráðinn fyrir þá
sem enn hafa ekki lesið bókina
eða séð myndina. Best er að
kynnast Narníu af eigin raun og
sjá með því að þar er ævintýra-
heimurinn raunverulegri en í

fyrstu mætti ætla.  

Það er hins vegar ekki alltaf
auðvelt að greina milli þess
sem raunverulegt reynist

og þess sem aðeins tilheyrir æv-
intýrasögum. Sumar sögur eru
ævintýri líkastar þó sannar séu
en svo er því líka öfugt farið að
ævintýri og skáldskapur séu sett í
svo raunverulega umgjörð að
skilin þar á milli virðast óljós.
Margt sem borið er á borð fyrir
börn í formi afþreyingar er gert
með þessum hætti og oft vantar
mikið upp á að tekið sé tillit til
þroska barna og möguleika þeirra
á að greina milli veruleika og æv-
intýraheims. Börn velkjast ekki í
vafa um að talandi ljón tilheyrir
ævintýri, sem og fljúgandi súper-
mannhundur. En þegar kemur að
baráttu tveggja manna í bardaga-
búningi, jafnvel þó skrímsli komi
þar við sögu, getur það virst full
raunverulegt með tilheyrandi
áhrifum á barnið.  

En nú eru ævintýri sumars-
ins senn að baki og
framundan er vetrarstarfið

bæði í skólum og kirkjum. Þann 3.
september hefst barnastarf kirkj-
unnar þar sem kirkjan býður
börnum og unglingum að taka

þátt í uppbyggilegu starfi. Barna-
guðsþjónustur eru alla sunnu-
daga kl. 11 og á virkum dögum er
að finna starf fyrir eldri börn sem
og unglinga. Allt barnastarf kirkj-
unnar hefur það að markmiði að
leiða börnin til fundar við Jesú
Krist frá Nasaret. Sagðar eru sög-
ur af honum úr Nýja testament-
inu en einnig sögur af hetjum
Gamla testamentisins sem gefa
Spidermann og Batmann ekkert
eftir. Það sem gerir starf kirkjunn-
ar sérstakt er að allt sem fram fer
er byggt á raunverulegum atburð-
um. Sögurnar um Jesú geyma
staðreyndir um líf frelsarans og
máttur kærleika hans til okkar er
ekki tilbúningur heldur raunveru-
legur þeim sem upplifa hann. Það
er þennan kærleika sem kirkjan
boðar og vill umfaðma með þá
sem til hennar leita. Kærleikur,
kærleikur tautaði nornin í Narníu
með vændlætingu, þú skalt elska
af öllu hjarta þínu segir Jesús frá
Nasaret. Hvort viðhorfið stendur
hjartalagi okkar nær? Hvort er
raunverulegra?  Hvort er varan-
legra? Í kirkjunni getum við ekki
lofað talandi ljóni en við bjóðum
upp á það sem sannarlega er að
finna bæði í Narníu og Nasaret.  

TTTT IIII LLLL UUUU MMMM HHHH UUUU GGGG SSSS UUUU NNNN AAAA RRRR
Eftir sr. Bryndísi Möllu Elídóttur

Frá Narníu til Nasaret
Tónskóli Sigursveins D.

Kristinssonar er nú að hefja 31.
starfsár sitt í Breiðholti, en
skólinn starfar einnig Árseli í
Árbæjarhverfi og á Engjateigi 1.
Innritun fer fram á Engjateigi 1 frá
21. - 25. ágúst frá kl. 12 - 18. Einnig
má sækja um nám á heimasíðu
skólans. Húsið við Hraunberg 2 er

í næsta í nágrenni Fella- og
Hólabrekkuskóla. Flestir hefja
nám í forskóla (6 - 8 ára) en auk
þess er kennt á flest hljóðfæri og
tilheyrandi greinar. 

Upplýsingar fást á heimasíðu
(http://tsdk.ismennt.is) og þar
má einnig sækja um nám.

Tónskólinn í
Hraunbergi 
hefur vetrarstarf



Um 40 ÍR-ingar tóku þátt í
unglingalandsmóti Ungmennafé-
lags Íslands á Laugum í Þingeyja-
sveit sem fram fór 5. til 8. ágúst í
Reykjadal. Hekla Rún Ámunda-
dóttir úr ÍR sigraði í hástökki
stelpna 11 ára, stökk 1.30 m. og
gerði sér lítið fyrir og varð fimm-
ta í 600 m. hlaupi á 9.75 sek.
Hekla Rún hlaut þrenn verðlaun
á mótinu en hún varð önnur í
spjótkasti og þriðja í kúluvarpi í
sínum flokki.   

Dóroóthea Jóhannesdóttir ÍR
hafði nokkra yfirburði í hástökki
12 ára stelpna en hún stökk 1.40
m. í hástökki og Jóhanna Kristín
Jóhannesdóttir stökk 1.30 m. Jó-
hanna, Heiður Þórisdóttir, María
Rún Gunnlaugsdóttir og Hilda
Margrét komust síðan áfram í 100
m. hlaupinu. Heimir Þórisson ÍR
gerði sér lítið fyrir og hljóp 100 m.
undanrásir á 11.92 sek. í flokki 15
til 16 ára. Snorri Sigurðsson sem
aðallega hefur keppt í 800 m. og
1500 m. tók einnig þátt í 100 m.
hlaupinu og hljóp á 12.82 sek., Ár-
mann Óskarsson hljóp á 14.03
sek. í þessari sömu grein.

Hekla Rún áfram
Hekla Rún Ámundadóttir komst

áfram í undanúrslit í 60 m hlaupi
11 ára stelpna og Davíð Árni Þór-
mundsson varð 2. í langstökki 11
ára stráka með 4.15 m og komst
áfram í 60 m hlaupinu. Elín Ás-
laug Helgadóttir 4. í sömu grein í
með 4.38 m í flokki 13 ára telpna
en María Rún varð 6. með 4.33m,

Karen Gunnarsdóttir varð 9.,
Hilda Margrét 10., Heiður 15.,
Sæunn Ýr Óskarsdóttir 16. og
Jóhanna Rut Sævarsdóttir 21. en
41 telpa keppti í greininni. Hekla
Rún varð 2. í spjótkasti 11 ára
stelpna með 19.20 m. og Hulda
Þorsteinsdóttir fór einnig á verð-
launapall í hástökki með 1.55 m.
Arna Ómarsdóttir sigraði í spjót-
kasti meyja með 31.67 m. Chelsey
Kristína Birgisdóttir náð lágmarki
í úrvalshóp unglinga FRÍ þegar
hún hljóp 800 m. á 2:24.97 mín. og
sigraði með nokkrum yfirburðum.
Í lengri hlaupunum drengja þá
varð Ólafur Konráð 3. í 800 m. á
2:09.05 mín og Vignir Már
Lýðsson 7. með 2:17.92 mín. Snor-
ri Sigurðsson varð 5. í 800 m.
hlaupinu og hljóp á 2:11.43 mín.
og lágmark í úrvalshóp unglinga
FRÍ. Heimir varð 8. á 2:31.13 mín.
og Áramann Óskarsson varð 9. á
2:35.38 mín. María Rún Gunn-
laugsdóttir keppti í 800 m. hlaupi
og varð hún 3. á 2:42.49 mín. og
Sæunn Ýr Óskarsdóttir 7. á 2:54
mín.

Björg sigraði í 600 m.
hlaupinu

Keppt var í 600 m. hlaupum í
yngstu aldursflokkunum og sigr-
aði Björg Gunnarsdóttir í 600 m.
hlaupi 12 ára stelpna á 1:53.96
mín. Dóróthea varð 4. á 1.59,15
mín. og Andrea Bergþórsdóttir
13. á 2:14.70 mín. Í spjótkasti 13
ára telpna varð Heiður Þórisdótt-
ir í 3. sæti með 26.89 m., Elín Ás-

laug Helgadóttir í 4. sæti með
25.25 m. og Sæunn Ýr Óskarsdótt-
ir 5. með 24.15 m., María Rún
Guðlaugsdóttir 7. með 23.29 m.
og Hilda Margrét Ragnarsdóttir
11. með 21.56 m. Hekla Rún
Ámundadóttir sigraði í langstökki
í flokki 11 ára stelpna með 4.09
m., hún varð síðan 3. í kúluvarpi
með 6.96 m. og 7. í 800m á 2:13.90
min.

Elvar Ingi Vignisson varð 11. í
spjótkasti 11 ára stráka með kast
upp á 20.92 m.

Hulda Þorsteinsdóttir varð 2. í
langstökki með 4.81m en 25 stúlk-
ur kepptu í langstökki í þessum
flokki. Hún varð síðan 4. í 800 m.
hlaupi. Elín Áslaug Helgadóttir ÍR
varð þriðja í hástökki 13 ára telp-
na, stökk 1.45 m. Arna Ómars-
dóttir ÍR tryggði sér sín önnur
verðlaun á mótinu með silfri í
kúluvarpi meyja 15 til 16 ára,
kastaði 9.97 m. Ármann Óskars-
son ÍR kastaði 38.85 m. og varð
sjöundi. Ketill Guðmundsson ÍR
varð fjórði í 60 m. hlaupi stráka
11 ára á 9.43 sek.. Dóróthea
Jóhannesdóttir ÍR sigraði í 60 m.
hlaupi 12 ára stelpna á 8.76 sek.
og í því hlaupi varð Jóhanna
Kristín Jóhannesdóttir ÍR þriðja á
9.08 sek. Dóróthea og Jóhanna
unnu einnig gull og brons í lang-
stökki þegar Dóróthea stökk 4.62
m. og Jóhanna 4,27 m. Jóhanna
og Dóróthea voru svo í
boðhlaupssveit ÍBR sem sigraði í
4x100 m. boðhlaupi 12 ára
stelpna á 58.35 sek. 
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Áframhaldandi góður árangur
einkenndi síðari dag Meistara-
móts Íslands 15 til 22 ára og áttu
ÍR-ingar þar hlut að máli að
vanda. ÍR sigraði í stigakeppni í
sveina og meyjaflokki, varð í
öðru sæti í drengjaflokki, þriðja
sæti í ungkvennaflokki, fjórða
sæti í ungkarlaflokki og sigraði
svo í heildar stigakeppninni með
342, 5 stig en FH varð í öðru sæti
með 320,5 stig.

Fyrst ber að nefna árangur
sveinasveitarinnar í 4 x 400m boð-
hlaupi en hún varð í 1. sæti á nýju
Íslandsmeti 3:40.03 mín. en gamla
metið var í eigu landssveitar Ís-
lands, 3:43,6 mín. síðan 1997.
Sveitina skipuðu þeir Steinar
Thors, Snorri, Heimir og Einar
Daði. 

Guðmundur Sverrisson sem
keppir í sveinaflokki varð sigur-
vegari í sleggjukasti með 40,98 m.
hann varð síðan í 2. sæti í spjót-
kasti með 54.07 m. Sandra Péturs-
dóttir vann gull í sleggjukasti með
34.62m, og varð 3. í spjótkasti
með 26.94 m. 

Einar Daði Lárusson hélt áfram
þar sem frá var horfið eftir fyrri
daginn vann gull í 300 m. grinda-
hlaupi á 40,53 sek en Heimir Þóris-
son varð þriðji á 43,21 sem er
bæting hjá honum og Steinar
Thors varð fjórði á 44.26 sek. Ein-
ar Daði varð síðan í fyrsta sæti í
200 m. hlaupi á 24.02 sek, annar í
hástökki með 1.81 m, þriðji í
þrístökki með 12,76 m. Í 200 m átti
ÍR ss. tvo fyrstu hlaupara en
Heimir Þórisson varð 2. þegar
hann hljóp á 24.43 sek. Ásdís
Magnúsdóttir sigraði í þrístökki

með 10.70 m. og var 30 cm. á und-
an næsta keppanda. Í þrístökki
meyja varð Hulda Þorsteinsdóttir
í 3. sæti með 10.06 m. og Alda Gra-
ve 5. með 9.69 m.

Brynjar Gunnarsson sigraði í
300m grindahlaupi á 41,85 sek
annar í þrístökki með 11.98m

Valdís Anna Þrastardóttir varð
önnur í spjótkasti með 34.30 m
sem er nálægt hennar besta.

Sara Björk Lárusdóttir keppti í
300m grindahlaupi, sigraði og
bætti sig er hún hljóp á 49.42 sek,
og varð 2 sek á undan næsta
keppanda. Hún varð síðan í 2.
sæti í 800 m hlaupi á 2:43.54 mín. 

Helga Björt Bjarnadóttir varð 4.
í 300 m. grindahlaupi en hún hljóp
á 52.28 sek.

Kristborg Anna Ámundadóttir,
náði gulli í sleggjukasti með 30.41
m. sem er lágmark í úrvalshóp
unglinga FRÍ, og er hún 30 ÍR-ing-
urinn inn í hópinn. Fanney Björk
Tryggvadóttir varð í fyrsta sæti í
hástökki ungkvenna með 1.50 m.
og Helga Þráinsdóttir varð 2. í há-
stökki stúlkna með 1.56 m. Snorri
Sigurðsson bætti sig bæði í 3000
m. og 800 m. hlaupi. Í 3000 m. sigr-
aði hann á 10:06.21 mín og er það
lágmark í úrvalshópinn. Í 800 m.
hljóp hann á 2:12.08 mín. og varð í
3. sæti. Ólafur Konráð Sigurðsson
varð í 6. sæti í sömu grein og náði
að bæta sig þegar hann hljóp á
2:06.86 mín en hann varð 2. í 300
m. grindahlaupi á 43.78 sek. Vignir
Már Lýðsson varð fjórði í 3000 m.
á 10:22.39 mín. Í boðhlaupunum
varð A-sveit meyja í 3. sæti en B-
sveitin í því 4.

Góður árangur
á síðari degiHekla Rún með 

þrenn verðlaun frá Laugum

Unglingalandsmót Laugum:



Þau Guðmundur Sverrisson og
Valdís Anna Þrastardóttir hafa nú
bæst í Úrvalshóp FRÍ en þau eru
keppa bæði í spjótkasti. Guð-
mundur kastaði 700 g spjóti 51.57
m. á Gautaborgarleikunum en lág-
markið er 50 m. með 600 g. spjóti. 

Valdís Anna náði lágmarkinu á
sumarmóti FÍRR þegar hún kastaði
36.55 m. en lágmarkið í hópinn er
34 m. Þau eru 28. og 29. ÍR-ingurinn
í hópnum en í honum eru nú 135
einstaklingar og hafa aldrei verið
fleiri. Erna Dís Gunnarsdóttir er síð-

an mjög skammt frá lágmarki í 400
m. hlaupi en sex aðrir ÍR-ingar eru
nálægt lágmarki í hópinn og munu
gera atlögu að þeim á Meistaramóti
Íslands á næstu vikum.

ÍR-ingar í Úrvalshóp FRÍ

Ágætur árangur náðist á
Meistaramóts Íslands 15-22 ára.
Íslandsmet Einars Daða Lárus-
sonar í 100 m. grindahlaupi stóð
uppúr en hann hljóp á 13.67 sek.
en gamla metið var 13.6 sek. sett
árið 1995 af Sveini Þórarinssyni
FH. Einar sigraði einnig í 100m
hlaupi á 11.54 sek. og 400 m.
hlaupi á 53.40 sek, varð annar í
langstökki með 6.20 m. og 3. í
stangarstökki með 3.10 m. og 3. í
kringlukasti með 41.23m.

Brynjar Gunnarsson kom sá og
sigraði í 110 m. grindahlaup
drengja auk þess sem hann varð í
2. sæti í 400 m. hlaupi á 53.72 sek.
og 3. í kringlukasti með 33.64m.
Helga Þráinsdóttir, Fanney Björk
Tryggvadóttir og Hulda Þor-
steinsdóttir, sigruðu í sínum
flokkum í stangarstökki, Helga
stökk 2.50 m. og bætti sig þar
með um 10 cm, Fanney Björk 3.30
m. og Hulda 3.00 m. sem einnig er
bæting. Hulda varð síðan 4. í 80 m
grindahlaupi á 13.70 sek og 6. í

langstökki með 4.80 m.
Kristín Birna Ólafsdóttir sigraði

í kringlukasti 19-22 ára og varð 2.
í kúluvarpi. 

Heimir Þórsson varð 4. í 100 m
hlaupi sveina og bætti sig þegar
hann hljóp á 12.00 sek. sem er
viðmið í úrvalshóp unglinga en
hann var þegar í hópnum í
nokkrum greinum. Snorri Sigurðs-
son sigraði í 1500 m. og bætti sig
er hann hljóp á 4:28.11 mín. og
Sara Björk Lárusdóttir sigraði í
1500 m. hlaupi meyja á 5:33.36
mín. en hún varð í 3. sæti í 400 m.
hlaupi á 63.07 sek. Ásdís Eva Lár-
usdóttir varð 3. í 400 m. og var
skammt frá sínu besta þar. Krist-
borg Anna Ásmundardóttir sigr-
aði glæsilega í kringlukasti meyja
með 32.82 m. sem er bæting hjá
henni og skammt fá viðmiði í úr-
valshóp unglinga FRÍ sem er 34
m. Valdís Anna Þrastardóttir varð
4. í þessari sömu grein með 28.16
m. og Arna Ómarsdóttir 7. með
23.40 m.

Ásdís Magnúsdóttir varð 2. í
langstökki stökk 5.04 m. og varð
aðeins 12 cm. frá 1. sætinu. San-
dra Pétursdóttir varð 2. í kringlu-
kasti og bætti sig þegar hún kas-
taði 30.21 m. en hún varð síðan 3.
í kúluvarpi með 9.13 m.

Sveitir ÍR sigruðu síðan í 4 x 100
m. boðhlaupi sveina og meyja en
eftir fyrri daginn

Enn einn ÍR-ingurinn bættist í
úrvalshóp unglinga FRÍ þegar
Steinar Thors (1990) hljóp 400 m.
á 55.19 sek. en hann varð 3. í
hlaupinu. Þeir félagar Ólafur Kon-
ráð Sigurðsson og Vignir Már
Lýðsson kepptu í 1500 m. hlaupi
og varð Óli Konni 3. á 4:32.95 mín.
og Vignir Már 4. en hann bætti sig
þegar hann hljóp á 4:39.02 mín
sem er viðmið í úrvalshóp ung-
linga sem hann er nú þegar í.
Adam Þorgeirsson varð 4. í 1500
m. hlaupi sveina á 5:49.77 mín. 

ÍR er með forystu í heildarstiga-
keppninni 20 stigum á undan FH
með 189 stig.
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Fréttir
Íþróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Íþróttaskóli ÍR 
fyrir börn 3 - 6 ára

Komdu að leika
Tímarnir fara fram í ÍR

Skógarseli 12 
sími: 587-7080

Undirritaður hefur verið sam-
starfssamningur körfuknattleiks-
deildar ÍR og SPRON. Sam-
kvæmt samningnum mun
SPRON verða aðalstyrktaraðili
deildarinnar næstu þrjú árin og
nær samstarfið til æskulýðs-
starfs og meistaraflokka félags-
ins. Markmið samningsins er að
styðja við öflugt starf deildarinn-
ar og að ÍR eigi lið í fremstu röð,
í öllum aldursflokkum.

Samningurinn kveður á um
stuðning við alla aldurshópa fé-
lagsins og lögð er áhersla á þátt-
töku í barna- og unglingastarfi.
SPRON mun m.a. útvega öllum
iðkendum deildarinnar íþrótta-
töskur og haldið verður árlega
yngri flokka mót í íþróttahúsi ÍR
sem kallast mun SPRON mótið.

Körfuknattleiksdeild ÍR hefur
um árabil verið í hópi bestu fé-
laga landsins og ekkert félag hef-
ur unnið Íslandsmótið í meistara-
flokki karla oftar en ÍR, sem hefur
orðið Íslandsmeistari 15 sinnum.
Allir máttarstólpar meistaraflokks
karla verða áfram hjá félaginu auk
þess sem Hreggviður Magnússon
hefur gengið til liðs við ÍR eftir 3
ára dvöl í Bandaríkjunum við
nám og körfuknattleiksiðkun.

ÍR hefur ráðið Bárð Eyþórsson
sem þjálfara meistaraflokks karla
næstu fjögur árin. Bárður var um
árabil í hópi fremstu körfuknatt-
leiksmanna landsins og hefur á
undanförnum árum þjálfað lið
Snæfells með frábærum árangri.
Bárður hefur tvisvar verið kjörinn
þjálfari ársins í Úrvalsdeild.

Öflugt starf Júdódeildar held-
ur áfram og mikill hugur og eftir-
vænting er hjá Júdófólki ÍR fyrir
komandi haust.

Vöxtur deildarinnar og móttök-
ur iðkenda lofa góðum vetri. Í

sumar voru fyrstu sumaræfing-
arnar og voru bæði vel sóttar og
mæltust vel fyrir. Skráning fyrir
komandi vetur hefjast fljótlega og
munum við reyna eftir fremsta
megni að koma öllum fyrir.

Öflugt starf Júdó-
deildar heldur áfram

Um 150 glaðbeittir hlauparar
þreyttu Vatnsmýrarhlaupið 3.
ágúst. Forskráningin á Hlaup.is
hafði gengið mjög vel  og um 86
höfðu skráð sig þar. 

Þessar netskráningar hjálpa mikið

til við að létta álagið á skráningunni
og er einnig til hægðarauka fyrir
hlauparana sem geta farið í hlaupið
án þess að þurfa hugsa um skipti-
mynt.

Úrslit:
1. 16:20 mín Burkni  Helgason
2. 16:36 mín Valur Þórsson
3. 16:50 mín Birkir Marteinsson
28. 20:43 mín Huld Konráðsdóttir.

Um 150 í Vatnsmýrarhlaupi

Jón H. Magnússon, fyrrverandi
Íslandsmethafi í sleggjukast hlaut
gullverðlaun í lóðkasti á Evrópu-
meistaramóti öldunga í Poznan í
Pólandi á dögunum. 

Hann kastaði 18.14 m en sá sem
varð í 2. sæti kastaði 17.58 m.

Síðan bætti Jón við öðru gulli, og
þá í sleggjukasti. Jón kastaði 4kg.

sleggju 45,25 metra, sem er Íslands-
met í aldursflokknum. Jón var um
langt árabil í fremstu röð sleggu-
kastara hér á landi. Hans besti ár-
angur í sleggjukasti, 54,41 m frá
1969, er í dag 8. besti árangur Íslend-
ings frá upphafi. Þriðju verðlaun sín
á mótinu náði Jón er hann varð í 3.
sæti í kastþraut í flokki 70-74 ára en

þar er keppt í 5 greinum, hlaut hann
4.348 stig. Árangur Jóns í einstökum
greinum: Sleggjukast: 44.00 metrar
(sigraði). Kúluvarp: 10,19 m.
Kringlukast: 34:00 m. Lóðkast: 17,05
m (sigraði). Spjótkast: 31,68 m.

Gullverðlaun í lóðakasti

Kvennalið ÍR sigraði mjög
óvænt í stigakeppni félagsliða á
MÍ sem fram fór í áttugasta skipti
um helgina. Karlaliðið náði þrið-
ja sæti og í samanlagðri stiga-
keppni hafnaði ÍR í öðru sæti á
eftir liði FH. Þetta var óvænt
vegna þess að mikið var um for-
föll úr liðinu af ýmsum ástæðum.
Þeir ÍR-ingar sem kepptu um
helgina lögðu sig fram að vanda
og börðust eins og hetjur. Að ná
sigri í kvennakeppninni, öðru
sæti í heildarstigakeppninni og
þriðja sæti í karlakeppninni er
frábært sé tekið tillit til þess að
stór skörð hafa verið höggvin í
ÍR-liðið unanfarna daga, vikur og
mánuði. 

Jóhanna Ingadóttir stóð sig
mjög vel um helgina þegar hún
vann öruggan sigur í þrístökki
kvenna með 11,55 m og varð önn-
ur í langstökki með 5,72 m.  Fann-
ey Björk Tryggvadóttir sigraði í

stangarstökki með 3,40 m. sem er
hennar besti árangur utanhúss í
ár en Hulda Þorsteinsdóttir varð
3. með 2,90 m. og Bergrós Jóhann-
esdóttir 4. sæti í stangarstökki
með 2,50m en ÍR átti 4 keppendur
í greininni. Fríða Rún Þórðardóttir
varð önnur bæði í 1500 m. á
4:52,44 og 3000 m á 10:39,24 og
þriðja í 800 m. á 2:21,06 hlaupi
sem er hennar besti árangur í 800
m. í ár. Sandra Pétursdóttir varð
þriðja í sleggjukasti með 36,33 m.
sem er persónulegt met. Ásdís
Magnúsdóttir náði einnig þriðja
sæti í þrístökki 10,98 m. á per-
sónulegu meti. Valdís Anna Þrast-
ardóttir 15 ára náði fjórða sæti í
spjótaksti með 35,68m kasti og
Kristín Birna Ólafsdóttir varð 4. í
kringlukasti. Boðhlaupssveit ÍR í
4x100 m. boðhlaupi varð í þriðja
sæti á 51,69 sek. en sveitina skip-
uðu Fanney Björk Tryggvadóttir,
Birna Þórisdóttit, Helga Þráins-

dóttir og Jóhanna Ingadóttir. 
Karlalið ÍR vann óvænt til þriðju

verðlauna í stigakeppninni en þar
vann Brynjar Gunnarsson til silf-
urverðlauna í 400 m. grindahlaupi
á 59,17 sek. sem er frábært í ljósi
þess að hann er nýlega stiginn
upp úr erfiðum meiðslum. Vignir
Már Lýðsson hlaut silfur í 3000 m.
hindrunarhlaupi þegar hann hljóp
á 11:27,46 mín. sem var bæting
hjá honum. Valur Þórsson vann
brons í 5000 m. hlaupi á 16:41,56
mín., en þar náði nýliðinn Birkir
Marteinsson fjórða sæti á 17:13,10
mín. og sama sæti náði Ólafur
Konráð Albertsson í 1500m hlaupi
á persónulegu meti 4:19,39 mín.
Þá vakti frammistaða Guðrmund-
ar Sverrissonar í spjótkastinu
verulega athygli en hann náði
fimmta sæti með 52,58 m. en hann
er aðeins 16 ára gamall.

Kvennaliðið sigraði óvænt

ÍR Meistaramót

Íslandsmet Einars 
Daða stóð uppúr SPRON styrkir

körfuknattleiksdeild ÍR

Jón Örn Guðmundsson formaður körfuknattleiksdeildar ÍR, Svanhvít
Sverrisdóttir þjónustustjóri hjá SPRON og Guðlaug Þórhallsdóttir
þjónustufulltrúi handsala samninginn. Á bak við standa Hjálmar
Sigurþórsson og Jóhannes Karl Sveinsson frá körfuknattleiksdeild ÍR.
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