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Fer Þjón ustu mið stöð Breið holts 
í Suð ur Mjódd neðan ÍR-svæðisins 
í fram tíð inni er spurn ing sem kom-
ið hef ur fram. Rætt var um hús-
næð is mál þjón ustu mið stöðv ar-
inn ar á síð asta fundi Hverf is ráðs 
Breið holts. Þor steinn Hjart ar son, 
fram kvæmda stjóri þjón ustu mið-

stöðv ar inn ar nefndi á fund in um 
að hugs an lega ætti um ræð an um 
hús næð is mál in að tengj ast þeirri 
upp bygg ingu sem fyr ir hug uð er í 
Suð ur  mjódd.

Í fund ar gerð hverf is ráðs kem ur 
fram að í öðr um hverf um virð ist 
sem þjón ustu mið stöðv arn ar hafa 

ver ið tekn ar inn í fram tíð ar skiplag 
hverf anna með skýr ari hætti en 
gert hef ur ver ið í Breið holt inu. 
Nokk ur um ræða varð um hús næð-
is mál stöðv ar inn ar og upp bygg ing-
ar á form í Suð ur Mjódd auk þess 
sem ósk kom fram um að til lög-
ur að deiliskipu lagi verði kynnt ar 

fyr ir Hverf is ráði. Hús næði Þjón-
ustu mið stöðv ar Breið holts, sem 
nú er að skil ið á þrem ur hæð um 
í Mjódd inni þyk ir óhent ugt fyr ir 
þjón ustu starf semi af því tagi sem 
mið stöð in sinn ir. Ljóst mun því 
að hús næð is mál henn ar verði til 
um ræðu á næst unni.

Fer Þjón ustu mið stöð in í Suð ur Mjódd?

Útsala á Folaldakjöti úr kjötborði
Bergtoppur 1/2 lítri 69 kr.

Valdir ostar og mjólkurvörur á tilboði

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

Breyttur opnunartími: Virka daga 9-21 og lau.-sun. 10-21.

Þessar tvær stúlkur voru mættar á Breiðholtadaginn sem haldinn var 8. september sl. Nánar er sagt frá 
Breiðholtsdeginum í máli og myndum á bls. 8.

- bls. 4-5
Árni Ísleifs

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

    662 6163
blondal@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
Löggiltur fasteignasali

            Áralöng reynsla 
og fagmennska

borgarblod.is
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S T U T T A R
B O R G A R F R É T T I R

T vær konur á góðum aldri voru á leið heim frá vinnu-
stað sínum og röbbuðu saman í haustblíðunni á dög-
unum. Þegar önnur þeirra kvaðst vera að bíða eftir 

barnabarninu sínu sem ætlaði að koma og gista yfir helg-
ina leit hin við og sagðist aldrei láta barnabörnin gista hjá 
sér. Hún ætti fjögur barnabörn og hefði tilkynnt börnum sín-
um að hún myndi ekki láta barnabörnin gista heima hjá sér. 
Hún skyldi gæta þeirra þegar þeim og henni hentaði en þá 
gerði hún það inni á þeirra eigin heimilum. Hinni konunni 
sem farin var að hlakka til helgarinnar með litla barnabarn-
inu sínu hnykkti nokkuð við þessa lýsingu samstarfskonu 
sinnar en lét þó á engu bera og þær tóku upp annað tal.

B áðar þessar konur eru af þeirri kynslóð sem gerbreytti 
samfélaginu með því að fara út á vinnumarkaðinn. Mæð-
ur þeirra voru heimavinnandi eins og algengt var fyrir 

þremur til fjórum áratugum. Báðar hafa þær verið öflugir þátt-
takendur í atvinnulífinu og lagt jafnréttinu lið með atvinnuþátt-
töku sinni og félagsstörfum í gegnum tíðina. Þær eru hluti af 
hinni nýju samfélagsímynd sem enn er unnið að því að móta. 

Þ ótt tæpast efist nokkur um að þær samfélagsbreytingar 
sem þessar konur eru hluti af hafi orðið einstaklingum 
og þjóðarheildinni að gagni þá er engin launung á því að 

samfélagið hefur þurft að bregðast við þeim með ýmsu móti. 
Einkum á sviðum uppeldis- og skólamála þar sem stofnanir 
hafa að hluta tekið við uppeldishlutverki sem áður var sinnt á 
heimilunum. Með þessum orðum er alls ekki verið að amast við 
viðgangi kvenna á vinnumarkaði eða nauðsynlegum samfélags-
breytingum. Hin mikla atvinnuþátttaka þeirra hefur orðið til 
góðs. Hún hefur eflt atvinnulífið og einnig nauðsynlegt jafnrétti 
og þótt enn sé þörf á jafnréttisbaráttu og þá ekki síst til að bæta 
launakjör kvenna til jafns við kjör karla.

 

E n þessum breytingum þarf að fylgja eftir á fleiri sviðum. 
Tengsl kynslóðanna mega ekki rofna eins og í sumum til-
fellum virðast vera að gerast. Nauðsynlegt er að börn, full-

orðnir og eldra fólk eigi samveru þar sem hver kynslóð miðlar 
af uppvexti æskunnar, ötulleika miðæviáranna og reynslu hinna 
eldri. Lítil börn þurfa að njóta athygli þeirra eldri og ummönn-
unar þeirra eftir því sem kostur er og sú nautn á að vera gagn-
kvæm.

S amfélagið er farið að bregðast við þessum rofnu samskipt-
um kynslóðanna á þann hátt sem það getur. Á vegum 
félagsstarfs í Breiðholti er t.d. farið að leiða kynslóðirnar 

saman. Finna verkefni þar sem þeir ungu og hinir eldri geta 
komið saman og átt stundir hvorir með öðrum. Góð reynsla 
er af slíku starfi a.m.k. í Breiðholtinu í Reykjavík. Uppeldislegt 
hlutverk af samneyti kynslóðanna má ekki vanmeta. Samfé-
lagið þarf að búa svo um hnúta að samvera með börnunum 
skarist ekki við framabrautina í atvinnulífinu eða tómstundir 
efri áranna hvar sem fólk kýs að sinna þessu nauðsynlega hlut-
verki.

Kynslóðirnar saman
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Vilja bílastæði í stað 
graseyju

Í  fundargerð Hverfisráðs 
Breiðholts kemur fram að  Fram-
kvæmdaráð Reykjavíkurborgar 
hafi ekki tekið vel í ósk íbúa við 
Krummahála 10 um fleiri bílastæði 
og að hússtjórn þar hafi ekki feng-
ið fullnægjandi svar við óskum 
sínum.  

Í skriflegri fyrirspurn íbúa við 
Krummahóla 10 kemur fram að 
um leið og fagnað er tillögum sem 
miða að því að draga úr hraða og 
bæta umferðaröryggi í Krumma-
hólum sé óskað eftir því að starfs-
menn framkvæmdasviðs svari 
athugasemdum húsfélagsins um 
að óþarfi sé að setja gangstétt í 
graseyju sunnanmegin í Krumma-
hólum, þar sem íbúarnir vilja setja 
niður bílastæði, enda sé gangstétt 
norðanmegin. Ennfremur hefur 
verið óskað eftir því að fram-
kvæmdasvið svari þeirri spurn-
ingu hvort ekki séu fordæmi fyrir 
því í öðrum hverfum að graseyjar 
af þessu tagi hafi verið teknar und-
ir bílastæði. Þá óskar húsfélagið 
upplýsinga um hver sé staða á 
framkvæmdum við að gera Hóla-
hverfi, og þar með Krummahóla 
að 30 kílómetra hverfi.  

Fagráðgjafi í  
Breiðholtið

Ákveðið hefur verið að ráða 
fagráðgjafa í Breiðholtið frá og með 
næstu áramótum sem mun sinna 
málefnum barna af erlendum upp-
runa. Hlutfall þeirra fer hækkandi 
í skólum í Breiðholtinu og sker 
Fellaskóli sig úr hvað þetta hlutfall 
varðar. 

 Mikil reynsla hefur orðið til á 
undanförnum árum við kennslu 
nýbúa í skólunum, sérstaklega í 
þeim skólum þar sem hlutfall nem-
enda af erlendum uppruna er hátt. 
Sérstakur vinnuhópur hefur einnig 
starfað á vegum menntaráðs að 

málefnum þessara barna. Hópur-
inn hefur lokið störfum og skilaði 
greinargerð um málefni barna af 
erlendum uppruna í grunnskólum 
Reykjavíkurborgar. Menntaráð hef-
ur ákveðið að vinna samkvæmt 
þeim tillögum sem hópurinn setti 
fram, m.a. með því að stofna til 
starfs fagráðgjafa í Breiðholti.

Aukið framlag til 
strætó

Ákveðið hefur verið að Reykja-
víkurborg greiði 334,6 milljóna 
króna aukaframlag til rekstrar 
Strætó bs. á árunum 2007 til 2009 
og verður þessum aukakostnaði 
mætt með hækkun á áætluðum 
skatttekjum í fjárhagsáætlun. 
Framlagið skiptist á milli ára og 
í ár verða greiddar 97,3 milljónir 
króna, 182,5 milljónir króna árið 
2008 og 54,8 milljónir árið 2009. 

Fatlaðir fá líka  
ókeypis

Borgarráð Reykjavíkur hefur 
ákveðið að fatlaðir framhalds- 
og háskólanemendur geti notað 
Ferðaþjónustu fatlaðra í Reykjavík 
endurgjaldslaust veturinn 2007 
til 2008 í tilraunaskyni. Ákvörðun 
þessi fylgir í kjölfar samþykktar 
borgarráðs frá 2. ágúst þar sem 
framhalds- og háskólanemendum 
var gert kleift að notað Strætó 
endurgjaldslaust skólaárið 2007 
til 2008.

Sveigjanleg þjónusta 
á frístundaheimilum

Íþrótta- og tómstundaráð hef-
ur samþykkt að taka upp sveigj-
anlega þjónustu fyrir börn í frí-
stundaheimilum í Vesturhlíð, Lang-
holtsskóla, Fossvogsskóla, Laug-
arnesskóla, Hamraskóla, Korpu-

skóla, Breiðholtsskóla, Fellaskóla, 
Hólabrekkuskóla, Seljaskóla, 
Ölduselsskóla, Árbæjarskóla, 
Ingunnarskóla, Sæmundarskóla, 
Norðlingaskóla og Selásskóla. Er 
þetta gert í tilraunaskyni og mun 
árangur af þessu verkefni verða 
metinn til grundvallar þess hvort 
því verður haldið áfram eftir að 
tilrauninni lýkur. 

Samgöngumálin 
komust í umræðuna

Samgönguvikan heppnaðist 
mjög vel að dómi Pálma Freys 
Randverssonar, verkefnisstjóra 
vikunnar. Viðburðir sem voru á 
dagskrá hafi verið vel sóttir og 
einnig orðið mikil umræða í fjöl-
miðlum um samgöngur auk þess 
að fólk hafi rætt málin sín á milli 
á förnum vegi. Samgönguvika 
Reykjavíkur varð tilefni mikill aum-
ræðna, fjölmargar fréttir birtust 
í fjölmiðlum af tilefni hennar og 
greinar um samgöngumál voru 
sendar fjölmiðlum til birtingar. Í 
samgönguvikunni var m.a. fjallað 
um hjólreiðar, almenningssam-
göngur, orkugjafa framtíðar fyrir 
bifreiðar, skipulags- og umhverfis-
mál og lýðheilsu.  

Upplýsingablað á pdf 
formi

Þjónustumiðstöð Breiðholts hef-
ur gefið út upplýsingablað í sam-
starfi við ÍTR þar sem hægt er að 
nálgast upplýsingar um fjölbreytt 
íþrótta-, tómstunda- og félagsstarf 
í Breiðholti fyrir fólk á öllum aldri. 
Í blaðinu er kynning á tónlistar-
námi, ýmis konar námskeiðstilboð-
um, bókasöfnum, safnaðarstarfi, 
nemendafélagi FB o.fl. Umrætt 
blað var hluti af Breiðholtsblað-
inu í ágúst 2007 en er nú einnig 
aðgengilegt  á heimasíðu Reykja-
víkurborgar á pdf formi.

ÍTR · Bæjarhálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 411-5000 · www.itr.is · itr@itr.is

Frístundakort
- Nýtt styrkjakerfi í frístundastarfi fyrir 6-18 ára 

börn og unglinga í Reykjavík.
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Ég get verið fundvís á lög sem fólk vill heyra
Árni Ísleifs, tónlistarmaður 

hlaut heiðursverðlaun Reykja-
víkurborgar á Breiðholtsdegi 
fyrir nokkru. Árni hefur búið 
í Breiðholtinu um árabil en 
hann flutti þangað eftir að hafa 
átt heima og starfað um langan 
tíma á Egilsstöðum. Hann hóf 
snemma að semja tónlist og hafa 
lög hans verið á vinsældalistum 
áratugum saman. Árni hóf að 
leika opinberlega á hljóðfæri 
árið 1945 með hljómsveit Björn 
R. Einarssonar en hann spilaði 
einnig með mönnum á borð við 
Jan Moravek og Jose Riba sem 
voru þekktir hljómlistarmenn á 
þeim tíma. 

Árni vann lengi við kennslustörf 
jafnframt tónsmíðum og hljóð-
færaleik og þekktastur er hann 
trúlega fyrir jazzáhuga sinn og fað-
erni og uppeldi Jazzhátíðarinnar 
á Egilsstöðum. Hann kom henni 
af stað og annaðist um hana árum 
saman og hátíðin er löngu orðin 
að alþjóðlegum viðburði. Þrátt 
fyrir að átta áratugi að baki star-
far Árni enn að tónlist. Hann leik-
ur undir með Gerðubergskórnum 
og stýrir kórnum Kátum körlum 
sem eiga sér sam stað í Árskóg-
um í Breiðholti. Hann segir enga 
ástæðu til þess að hætta að starfa 
á meðan heilsan sé í lagi enda 
síungur í anda sem í útliti. “Ég er 
búinn að glamra í 62 ár. Ætli ég 
haldi ekki upp á það þegar þau 
eru orðin 65,” segir hann, lýtur 
upp og vingjarnlegu glotti bregð-
ur fyrir í öðru munnvikinu, Árni 
á greinilega til ríka gamansemi 
og grípur stundum til hennar. 
Hann segir að nú þurfi að finna 
upp nýyrði í íslenskunni. Orðið 
karlfrelsi. “Við höfum stundum 
verið að ræða það félagarnir að 
við yrðum líklega að taka aðferðir 
Lýsiströtu upp til þess að knýja 
karlfrelsið fram.” 

Þetta var tilviljun á   
fasteignamarkaðnum

“Ég er búinn að vera hér í Breið-
holtinu í um níu ár. Eftir að ég 
kom til baka frá Egilsstöðum var 
ég í eitt ár í Árbæjarhverfinu en 
síðan er ég búinn að vera hér í 
Æsufellinu. Ég kann ágætlega 
við mig í Breiðholtinu og útsýnið 
af fimmtu hæðinni er ómælt og 
hreint frábært. Ég get virt borg-
ina fyrir mér að Esjunni ógleym-
dri og síðan sé ég Snæfellsjökul 
ágætlega á góðviðrisdögum. Það 
var þó ekkert sérstakt sem var 
til þess að ég valdi Breiðholtið. 
Ég var að leita eftir íbúð og þetta 
varð svona fyrir tilviljun á fast-
eignamarkaðnum. Ég var nefni-
lega svo heppinn að mér lánaðist 
að kaupa íbúð hér áður en íbúða-
verðið hækkaði upp úr öllu valdi. 
Ég held að svona íbúð sé búin 
að tvöfaldast í verði að minnsta 
kosti frá þeim tíma að ég keypti 
hana. Ég sé þetta í fasteignablað-
inu. Það er verið að bjóða svona 

íbúðir á ívið tvöföldu verði við 
það sem þær væru keyptar fyrir. 
Mér finnst þetta íbúðaverð nú eig-
inlega alveg komið út úr korti en 
eftirspurnin virðist halda þessu 
uppi.”

Bjargaði þeim á Eskifirði
“Ég var 22 ár fyrir austan. Ég 

ætlaði nú bara að vera stutt en 
þeir tóku mjög vel á móti mér 
og ég lenti í ýmsum verkefnum 
þarna svo þetta lengdist. Ég fór 
upphaflega sem tónlistarkennari 
og var ráðinn sem slíkur við Tón-
listarskóla Fljótsdalshéraðs. En 
fljótlega var ég búinn að koma 
mér út í fleira og þar á meðal að 
vera kirkjuorganisti úti í sveit. Ég 
er nú upphaflega píanóleikari en 
ég varð að sinna ýmsu öðru í tón-
listarkennslunni og kirkjustarfinu. 
Þar á meðal að kenna á gítar þótt 
ég hefði eiginlega aldrei snert á 
því hljóðfæri. Flestir nemendur 
mínir stunduðu þó jafnan píanó-
nám en síðan komu ýmsar aðrar 
greinar við sögu auk þess sem ég 
sinnti tónmenntakennslu í barna-
skólanum.” Árni segir að ekki hafi 
verið um hreint frumkvöðlastarf 
að ræða. Tónlistarkennsla hafi 
verið fyrir á Héraði undir stjórn 
skólastjórans Magnúsar Magnús-
sonar sem hafi verið mjög dugleg-
ur maður. “Magnús þessi var af 
tónlistarfólki kominn og náskyld-
ur Sigursveini D. Kristjánssyni frá 
Ólafsfirði sem stofnaði og rak Tón-
skóla Sigursveins í Reykjavík.” 
En hvernig var fyrir borgarbúann 
að koma til Egilsstaða? “Það var 
mjög gott að koma þangað og búa 
þar. Veðurblíðan var mikil þótt 
stundum gæti snjóað á veturna. 
Ekki var löng leið í skólann fyrir 
mig en stundum tók ég veiðibúss-
urnar fram til þess að klofa í gegn-
um skaflana þegar verst var. Nei 
- ég varð ekki fyrir neinu óvæntu 
við að flytja úr höfuðborginni og 
út á land. Ég lenti líka fljótlega í 
því að spila við hin og þessi tæki-
færi. Á þorrablótum og á árshá-
tíðum og öðrum hefðbundnum 
viðburðum sem fóru fram eystra. 
Ég spilaði við messur á Völlun-
um og aðeins upp í Skriðdal. Svo 
bjargaði ég þeim á Fáskrúðsfirði 
í kirkjustarfinu þegar organistinn 
þar stakk af. Hann átti kærustu 
úti í Eistlandi og það héldu hon-
um engin bönd. Hann var íslensk-
ur en hafði kynnst þessari konu. 
Þetta var áður en tónlistarfólk frá 
Austur Evrópu fór að koma hing-
að til þess að starfa að tónlistar-
málum.”    

Jan Moravek forðaði mér 
frá Djúpuvík

Þú hefur trúlega spilað flestar 
tegundir tónlistar? Árni hugsar 
sig um. “Já - ég hef spilað ýmsar 
tegundir. Ég hef auðvitað spilað 
mikið af danstónlist í gegnum árin 
en jazzinn hefur nú alltaf verið 
í miklu uppáhaldi hjá mér. Mér 

var boðið til New Orleans fyrir 
nokkrum árum.” Árni hefur líka 
kynnst og starfað með mörgum 
tónlistarmönnum á lífsleiðinni. 
Allt frá Birni R., Moravek og Riba 
til þeirra manna sem nú spila 
með honum í Dixilandhljómsveit 
Árna Ísleifs. “Þeir eru auðvitað 
orðnir margir á löngum tíma. Svo 
löngum að þegar ég byrjaði að 
spila opinberlega var enn verið 
að bræða síld í verksmiðjunni við 
Djúpuvík á Ströndum. Það vildi 
nefnilega þannig til að þá átti að 
senda mig norður á Djúpuvík í 
síld en Jan Moravek kom í veg fyr-
ir það og fékk mig þess í stað til 
þess að spila með sér í Tívolíinu í 
Vatnsmýrinni sem þá var verið að 
opna. Það varð úr. Ég fór aldrei í 
síldina en lærði ýmislegt í vistinni 
hjá Moravek sem var mjög hlýr og 
elskulegur maður. Það kom mik-
ið af erlendum skemmtikröftum 
til þess að starfa í tívólíinu. Allir 
komu þeir með sína tónlist sem 
við þurftum að æfa og spila og 
gera það rétt því ef línudansarar 
og aðrir fimleikamenn hefðu farið 
að heyra mikið af fölskum hljóm-
um þá hefðu þeir kannski farið 
að hrapað niður. Þetta var mjög 
fjölbreytilegt og því afskaplega 
lærdómsríkt fyrir ungan tónlist-
armann. Ég spilaði svo með Jose 
Riba í Silfurtunglinu. Ég kynntist 
Vínartónlist í gegnum Moravek 
og spænskri tónlist hjá Riba. Ég 
spilaði líka í tíu ár í Naustinu og 
þá fékk ég vit á því að fara í skóla. 

Ég var að vinna á kvöldin og gat 
sinnt náminu á daginn. Á þessum 
árum fékk ég mér kennsluréttind-
in og útskrifaðist sem tónmennta-
kennari 1971.”

Ég get verið fundvís á lög 
sem fólk vill heyra

Við höfum bara talað um hljóð-
færaleikarann og tónmennta-
kennarann Árna Ísleifs til þessa en 
þú hefur samið talsvert af tónlist. 
“Já - ég hef samið ýmislegt. Eftir 
að ég fór að spila með Jose Riba 
fór ég að fást við að semja undir 
spænskum áhrifum og fólk hélt að 
þessi tónlist kæmi beint frá Spáni. 
Nú er ég að gefa út geisladisk og 
nótnabók með 28 lögum. Mörg 
þessara laga hafa verið þekkt í 
gegnum árin og fólk verið að raula 
þau. Lög eins og Sína ó Sína. Svo 
samdi ég barnalögin sem Soffía og 
Anna Sigga sungu um 1960. Sumar 
í sveit, Snjókarlinn, Óla prakkara 
fleiri lög. Við unnum þetta mest 
heima. Soffía er dóttir mín eins 
og margir vita og Anna Sigga bjó í 
næsta húsi og ég fór ekkert lengra 
til þess að fá aðra í dúettinn. Hún 
er dóttir Þorgríms Einarssonar 
sem var einn fyrsti offsetprentar-
inn hér á landi. Um þær mundir 
var ég líka að spila á Gömlu döns-
unum í Breiðfirðingabúð þannig 
að ég hef gripið í margt eins og þú 
heyrir.” Fékkstu þér þá harmon-
ikku? “Ég gerði það nú síðar meir 
en ég spilaði lang mest á píanóið 

og líka þegar ég var að spila á 
Gömlu dönsunum. Ég er ekki góð-
ur harmonikkuleikari en ég get 
verið fundvís á lög sem fólk vill 
heyra.”

Á við þrjú bæjarfélög
En aftur í huganum með Árna 

til Egilsstaða þar sem hann fékkst 
bæði við kennslu og kirkjuorg-
elleik. Hann lét þó ekki við það 
sitja því á Egilsstöðum tók hann 
að sinna stóra áhugamálinu sínu 
- jazzinum af þvílíkum krafti að 
þar liggur stór hluti af ævistarfi 
hans. Árni er stofnandi og faðir 
að alþjóðlegri jazzhátíð sem hefur 
verið árlegur viðburður eystra í 
tvo áratugi. Hann kveðst verða að 
viðurkenna að hafa stofnaði þessa 
hátíð og verið framkvæmdastjóri 
hennar í 18 ár en það var haldið 
upp á 20 ára afmæli hennar í sum-
ar sem leið. Jazzhátíðir er reyndar 
orðin heimsfræg. Ég var farinn að 
fá bréf frá umboðsmönnum nær 
allsstaðar að úr heiminum. Jafn-
vel frá Ástralíu. Það hafa komið 
gestir til þess að spila á jazzhá-
tíðinni frá Norðurlöndunum, Eng-
landi, Hollandi og fleiri löndum í 
gegnum árin sem sýnir að hún er 
orðin vel þekkt á meðal jazzáhuga-
fólks. Danska sendiráðið veitti 
mér líka mikinn stuðning við að 
byggja hátíðina upp með því að 
fá þekkta danska jazzista og fiðlu-
keikara til þess að koma fram á 
hátíðinni þegar ég var að koma 
henni af stað.” En hverja hafðir 
þú með þér við að byggja þetta 
upp og skipuleggja. Vernharður 
Linnet aðstoðaði mig stundum og 
Friðrik Theodórs, var oft kynnir 
á hátíðinni en annars var ég var 
alltaf einráður og sá um alla hluti 
og hélt því áfram í allmörg ár eft-
ir að ég kom suður. Það var ekki 
fyrr fyrir tveimur árum að heima-
menn tóku við þessu af mér. Ég 
var auðvitað ekkert að yngjast 
nema svona hæfilega og ég vissi 
af traustum mönnum sem hefðu 
áhuga á þessu og gætu tekið við 
að annast um hátíðina. Ég gerði 
þetta alltaf að mestu einn og það 
þurfti þrjú bæjarfélög til að taka 
við þegar að ég hætti. Þetta geng-
ur líka alveg prýðilega hjá þeim. 
Þetta eru músikalskir menn sem 
standa að hátíðinni. Menn sem 
kunna ýmislegt fyrir sér. Já - ég 
get ekki séð annað en að jazzhá-
tíðin á Egilsstöðum sé komin til 
þess að vera sem fastur tónlist-
ar- og menningarviðburður á 
Austurlandi. Auk erlendra jazzista 
þá hefur nær öll flóra innlendra 
jazzista komið fram á Egilsstöð-
um.” Árni segir að Seyðifjörður 
sé líka orðinn öflugur menning-
arbær með tónlistarlífi. “Það er 
mikið tónlistarlíf fyrir austan og 
sú breyting hefur orðið á jazzhá-
tíðinni að lengst af var hún ein-
göngu haldin á Egilsstöðum en nú 
er farið á fleiri staði með tónleika 
sem eru hluti af henni. Ég held að 

Árni Ísleifs.

V I Ð T A L I Ð

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������



5BreiðholtsblaðiðOKTÓBER 2007

það hafi bæði kosti og galla. Með þessu 
nær hún hugsanlega til fleiri áheyrenda 
og hátíðin var aftur á móti orðin eins og 
hálfgert ættarmót þar sem sama fólkið 
hittist ár eftir ár til þess að spila og hlus-
ta á jazzinn. Svo er heldur ekki alltaf gott 
að þurfa að keyra á milli staða á jazzhá-
tíð,” segir Árni og hlær við. Það þarf ekki 
að spyrja hann nánar út í það af hverju 
óþægilegt getur verið að þurfa að stunda 
akstur á jazzhátíð á Austurlandi.”

Gerðubergskórinn og  
Kátir karlar

Árni settist ekki í helgan stein eftir 
gott starf í höfuðborginni á yngri árum 
og langt og gifturíkt tónlistarstarf á Aust-
urlandi. Þegar hann var fluttur suður 
á ný stofnaði hann Dixilandhljómsveit 
Árna Ísleifs. “Hún spilar nú ekki mikið. 
Og þó alltaf öðru hvoru. Við æfum all-
taf og eru til í slaginn. Vorum að spila í 
Félagsmiðstöðinni í Hraunbæ um daginn. 
Við höfum verið að spila 17. júní og á sjó-
mannadaginn og svona þegar einhverjir 
hafa viljað hlusta á okkur. Ég er með 
nokkra góða menn með mér: Guðmund 

Nordal á klarinettu, Sverrir Sveinsson, 
faðir Skúla Sverrissonar, bassaleikara 
sem hefur starfað mikið erlendis. Svo 
eru Björn Björnsson, sem leikur á saxa-
fón Royne Höltgren leikur á túbu. Hann 
er frá Svíþjóð og hreint ótrúlegur. Hann 
imróvserar á þetta stóra og þunga hljóð-
færi eins og ekkert sé. Svo spilar Sigurð-
ur Þórarinsson á trommur auk þess sem 
Friðrik Theodórsson er stundum líka 
með okkur. Hann var einn af stofnfélög-
unum og var fastur með okkur áður og 
skreppur enn þá með öðru hvoru.” Og 
Árni sinnir fleiri verkefnum. “Já - það 
hefur æxlast þannig til að ég hef tengst 
Gerðubergskórnum. Aðallega sem undir-
leikari því ég er nú ekki mikill söngmaður 
og svo er ég fara að stjórna karlakórnum 
Kátir karlar. Þetta eru allt menn sem hafa 
verið í kórum. Þeir koma vítt og breitt að 
en fá að æfa í Árskógum í Mjóddinni. Jú 
- þeir eru allir á mjög góðum aldri,” Held-
ur Árni áfram “en ætli ég sé samt ekki 
aldursforsetinn. Ég gæti trúað því” og 
þar með var Árni Ísleifs farinn af stað í 
Árskóga til þess að láta Kára karla þenja 
raddböndin.

Árni við píanóið í stelingum sem margir þekkja hann.

Gæðavörur á
ótrúlega góðu verði

Verslunin 4 you hefur nú opnað við 
Eddufell í Breiðholti. Verslunin sérhæfir 
sig í sölu á ýmsum húsmunum og aðalat-
riðið í verslunarrekstrinum er að bjóða 
fólki vörur á heildsöluverði í versluninni. 
“Ég vinn þetta á þann hátt að flytja vörurn-
ar beint frá framleiðendum erlendis og 
bjóða þær til sölu án nokkurra milliliða,” 
segir Guðbrandur Jónatansson, verslun-
areigandi. Með þessu móti næ ég að bjóða 
mun lægra verð fyrir sambærilegar vörur 
og víða eru fáanlegar með bæði heild-
sölu og smásöluálagningu. Upphafið að 
þessu má raunar rekja til þess að ég var 
að flytja inn harmonikur frá Svíþjóð og 
selja beint og án allra milliliða. Þetta gekk 
mjög vel hjá mér og ég fór að hugleiða 
hvort ekki væri hægt að bjóða fleiri vörur 
á hagstæðu verði með sama innflutnings- 
og söluferli.”

Guðbrandur býður nú m.a. amerísk gæða-
rúm í verslun sinni fyrir hluta þess verðs 
sem sambærileg rúm kosta í öðrum verslun-
um. Hann býður einnig ýmsa aðra húsmuni 
eins og húðir og teppi og núna er hann að 
bíða eftir sendingu af kaffivélum sem bæði 
henta fyrir heimili og vinnustaði. “Ég mun 
fljótlega geta boðið heilar eldhúsinnrétt-
ingar og margt fleira,” segir hann “að því 
ógleymdu að ég er hefja samstarf við annan 
aðila um innflutning á sumarhúsum frá Pól-
landi og verðlagningin á þeim mun koma 
algerlega á óvart.” Guðbrandur segir að fólk 
verði að koma og skoða og í sumum tilfell-
um að panta vöruna þar sem þessir verslun-
arhættir bjóði ekki upp að liggja með stóra 
lagera. “Við það myndast fjármagnskostn-
aður sem myndi renna inn í verðið og þá 
yrði varan ekki á eins hagstæðum kjörum. 
Fólk hefur verið að koma hingað að und-

anförnu og skoða og það setur einhvern 
biðtíma ekkert fyrir sig því það skilur hvern-
ig grundvöllur þessara viðskiptahátta er 
byggður upp. En af hverju varð Eddufellið 
í Breiðholti fyrir valinu? “Ég er hér í mjög 
hagstæðri húsaleigu og auk þess var vel til 
fundið að hressa upp á þetta verslunarum-
hverfi sem farið var að dala. Þessi rekstur 
er heldur ekki háður neinni sérstakri stað-
setningu. Það er varan og verðin sem þetta 
byggir á en ekki staðsetningin vegna þess 
að fólk kemur algerlega burtséð frá henni. 
Ég hef fundið það þessar tvær vikur sem ég 
hef verið hér að fólk kemur. Það eru margir 
búnir að líta inn og ég hef enga ástæðu til 
annars en að vera bjartsýnn,” segir Guð-
brandur Jónatansson.

Útsala á Folaldakjöti úr kjötborði

15 % afsláttur af ostum við kassa
 
Fetaostur • Piparostur • Gullostur • Camembert

Lundir 1998 kr. • Fille 1898 kr. • Mínutústeik 1598 kr. • Piparsteik 1598 kr.
Snitsel 1298 kr. • Gúllash 1198 kr.

Skyrdrykkir allar 
gerðir 15 % afsláttur 

við kassa

Bergtoppur 69 kr.
1⁄2 lítra

Kókómjólk Sykurskert 
í flösku 15 % afsláttur 

við kassa

Nýtt Þykkmjólk 
með Vanillubragði  

15 % afsláttur við kassa

Guðbrandur greip eina af harmonikkunum 
og spilaði fyrir tíðindamann Breiðholts-
blaðsins í versluninni í Eddufellinu.



Handverkshefð í hönnun nefn-
ist sýning sem nú stendur yfir í 
Gerðubergi og er sett upp í sam-
starfi við Heimilisiðnaðarfélag 
Íslands og Handverk og hönnun. 
Á sýningunni sýna 34 hönnuðir, 
lista- og handverksfólk verk sem 
öll hafa með einhverjum hætti 
tengingu við hefðir í íslensku 
handverki. Eins og titill sýningar-
innar ber með sér er markmiðið 
að sýna verk þar sem handverks-
hefðin er nýtt sem innblástur 
að nýjum verkum. Í Norræna 
húsinu stendur yfir sýning með 
sama nafni þar sem sjá má verk 
nemenda á öllum skólastigum.  

Þátttakendur í sýningunni eru: 
Anna Guðmundsdóttir, Anna 
Gunnarsdóttir, Anna Þórunn 
Hauksdóttir, Auður Vésteinsdótt-
ir, Ásdís Birgisdóttir, Bergrós 
Kjartansdóttir, Bjargey Ingólfs-
dóttir, Bjarni Þór Kristjánsson, 
Björg Juto, Dóra Árna, Friðgeir 
Guðmundsson, Fríða Gylfadóttir, 
Guðný Hafsteinsdóttir, Guðrún H. 
Bjarnadóttir, Hafdís Sverrisdóttir, 
Hélene Magnússon, Inga Elín Krist-
insdóttir, Ingibjörg Hanna Péturs-
dóttir, Jóna Björg Jónsdóttir, Krist-
veig Halldórsdóttir, Oddný Magn-
úsdóttir, Ófeigur Björnsson, Ólöf 
María Ólafsdóttir, Philippe Ricart, 
Rósa Helgadóttir, Sif Ægisdóttir, 
Sigga á Grund, Sigríður Ásdís Jóns-
dóttir, Sigrún Lára Shanko, Sigrún 
Skarphéðinsdóttir, Steinunn Berg-
steinsdóttir, Védís Jónsdóttir, 
Þórey Sigríður Jónsdóttir, Þórunn 
Símonardóttir. Sýningin er haldin í 
tengslum við Norrænt heimilisiðn-
aðarþing sem haldið var á Grand 
hótel í Reykjavík 26. til 30. septem-
ber sl. á vegum Heimilisiðnaðarfé-
lag Íslands. 
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Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borg-
arstjóri veitti fjórum Breiðholts-
búum heiðursviðurkenningar á 
Breiðholtsdeginum föstudaginn 7. 
september sl. Þau eru Árni Ísleifs, 
Guðrún Jónsdóttir, Ragnar Bjarna-
son og Þorbergur Eysteinsson. 
Í beinu framhaldi tók hann svo 
lagið með Ragnari sem fjölmargir 
gestir í Nettótjaldinu kunnu vel 
að meta. En hvaða fólk er þetta 
sem borgarstjóri heiðraði á þenn-
an hátt og hvað býr að baki viður-
kenningunum. 

Árni Ísleifs, tónlistarmaður byrj-
aði að semja tónlist barn að aldri 
og hafa lög hans verið ofarlega á 
vinsældarlistum þjóðarinnar áratug-
um saman. Árni var orðinn hljóm-
sveitarstjóri innan við tvítugt og 
hefur á löngum ferli sínum fengist 
við ýmiskonar tónlistariðkun og 
kennslu. Djassinn hefur lengi átt 
hug hans og er hann í hópi þeirra 
tónlistarmanna sem ruddi brautina 
fyrir djasstónlist hér á landi. Árni 
efndi til djasshátíðar þegar hann 
bjó og starfaði á Egilsstöðum og er 
hátíðin þegar orðin heimsfræg með 
umboðsmenn víða um lönd. Árni 
Ísleifs er sannkallaður djasskóngur 
Íslands og er að fagna 80 ára afmæli 
sínu um þessar mundir með útgáfu 
á geisladisk og nótnabók.  

Guðrún Jónsdóttir hefur stjórnað 
félagsstarfi í Menningarmiðstöðinni 
í Gerðubergi síðastliðin 20 ár og hef-
ur á þeim tíma verið brautryðjandi 
nýrra hugmynda og þróunar á sviði 
félagsstarfs í Reykjavík. Hún hefur 
undirbúið og stýrt fjölda samstarfs-

verkefna eldri borgara í Gerðubergi 
og barna í leikskólum og grunnskól-
um. Guðrún hefur tengt kynslóðirn-
ar saman til góðra verka á áhrifarík-
an hátt. Í því starfi hafa stofnanir 
og skólar tengst sterkari böndum 
og lagt mikla rækt við jákvæð gildi 
og samvinnu. Leiðarljós Guðrúnar 
í starfi með öldruðum hefur jafnan 
verið að hver einstaklingur fái að 
njóta sín og nýti hæfileika sína fyrir 
sig og samfélagið svo lengi sem lifir.  

Ragnar Bjarnason, tónlistarmað-
ur er fæddur og uppalinn í dægur-
tónlist, sem hefur orðið að stórum 
hluta ævistarf hans. Ragnar er einn 
þeirra tónlistarmanna sem náð hef-
ur því að auka vinsældir sínar með 
árunum og þá ekki síst á meðal 
yngra fólks. Tónlist Rangars hefur 
glatt Breiðholtsbúa sem aðra lands-
menn um langan tíma og hann hefur 
einng átt stóran þátt í því að dæg-

urtónlist er nú orðin viðurkennd 
listgrein en var hann valinn borgar-
listamaður fyrir árið 2007.   

Þorbergur Eysteinsson er einn 
af þeim ÍR-ingum sem hafa haldið 
tryggð við félagið frá barnsaldri til 
fullorðinsára. Um margra áratuga 
skeið var Þorbergur einn af máttar-
stólpum öflugs sjálfboðaliðastarfs 
hjá Skíðadeild ÍR þar sem grettistaki 
var lyft með uppbyggingu á skíða-
lyftum og skíðaskála ÍR í Hamragili. Í 
starfi sínu sem framkvæmdastjóri ÍR 
sem hann gengdi í rúman áratug var 
Þorbergur í lykilhlutverki í samstarfi 
ÍR við önnur félög, skóla og stofnan-
ir í hverfinu. Með óeigingjörnu sjálf-
boðaliðastarfi og faglegum vinnu-
brögðum sem framkvæmdastjóri ÍR 
hefur Þorbergur lagt ómetanlegan 
skerf til uppbyggingar íþrótta- og 
félagsstarfs í Breiðholti.

Fjórir Breiðhyltingar hlutu 
heiðursviðurkenningar

Árni Ísleifs, tónlistarmaður, Guðrún Jónsdóttir, forstöðumaður félagsstarfsins í Gerðubergi, Þorbergur 
Eysteinsson, fyrrum framkvæmdastjóri ÍR, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri, Ragnar Bjarnason, 
tónlistarmaður og söngvari og Þorsteinn Hjartarson, forstöðumaður þjónustumiðstöðvar Breiðholts eftir 
afhendingu heiðursviðurkenninganna á Breiðholtsdeginum. Villi og Raggi eru greinilega að taka lagið og 
ónefnd manneskja er við myndatöku.  

Handverkshefð 
í hönnun

Hér gefur að líta sýnishorn frá 
hönnunarsýningunni.

Þessar þrjá konur voru að hvíla sig eftir gönguferð í húsakynnum 
félagsstarfsins í Gerðubergi á dögunum. Þær eru allar í gönguhóp 
á vegum þess og heita fr.v. Jóna Guðmundsdóttir, Erla Hannes-
dóttir og Arnfríður Gunnarsdóttir. Þær eru mjög duglegar að 
ganga úti í öllum veðrum og eru gott dæmi um vináttu og kunn-
ingsskap sem verður til í félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar. Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

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

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson
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Marg ir íbú ar Breið holts eru 
orðn ir þreytt ir á um ferða töf un-
um sem far ið er að gæta á álags-
tím um á gatna mót um Bú staða veg-
ar og Reykja nes braut ar þar sem 
um ferð af Bú staða vegi er beint 
inn á Reykja nes braut til norð urs 
og suð urs. Ein föld um ferða ljós 
stýra um ferð á þess um gatna-
mót um sem þýð ir að um ferð 
um Reykja nes braut er stöðv uð 
til þess að hleypa um ferð inni 
af Bú staða vegi inn. Lengi hef ur 
ver ið ætl un in að koma upp mis-
læg um gatna mót um á þess um 
stað líkt og á Stekkj ar bakka og á 
Breið holts braut en ekk ert orð ið 
úr fram kvæmd um. Gert er ráð 
fyr ir mis læg um gatna mót um í 
skipu lagi og einnig fjár magni til 
verks ins.

Fyr ir rúmu ári hafn aði borg ar-
ráð tveim ur hug mynd um, sem 
fyr ir tæk ið Línu hönn un vann um 
mis læg gatna mót á þess um stað 
með þeim rök um að fram kvæmd-
ir gætu rask að um hverfi og líf ríki 
El liða ánna og lít ið virð ist hafa ver-
ið að hafst í mál inu síð an. Mál ið 
var til um ræðu á síð asta fundi 
Hverfa ráð Breið holts þar sem Stef-
án Jó hann Stef áns son, full trúi í 
ráð inu og í fram kvæmda ráði ósk-
að sér stak lega eft ir því að hverf is-
ráð ið fengi upp lýs ing ar frá skipu-
lags sviði og fram kvæmda sviði 
um stöðu mála er varð ar til lög ur 
um fram kvæmd ir við gatna mót 
Reykja nes braut ar og Bú staða veg-
ar. Fram kvæmda ráð hef ur lagt til 
að vinstri beygju af Bú staða vegi 
inn á Reykja nes braut verði lok-
að. Það greiði fyr ir um ferð um 

Reykja nes braut ina. Vega gerð in og 
lög regl an eru sögð já kvæði í mál-
inu og þessa breyt ingu má fram-
kvæma með stutt um fyr ir vara. 
Skipt ar skoð an ir eru þó um að 
lok un in leysi mik inn vanda og eng-
an til fram búð ar. Vanda mál ið er 
að mjög þröngt rými er til allra 
fram kvæmda á þessu svæði eink-
um vegna þess hversu far veg ur 
El liða ánna er skammt und an og 
að El liða ár dal ur inn er á nátt úru-
minja skrá. Til lög ur Línu hönn un-
ar sem borg ar ráð hafn aði byggð-
ust ann ars veg ar á því að vinstri 
beygju ramp ur af Reykja nes braut 
til norð urs og vest ur Bú staða veg 
yrði leidd ur um und ir göng und-
ir Reykja nes braut en hins veg ar 
að byggð yrði brú fyr ir hann yfir 
Reykja nes braut ina. Hefðu und-
ir göng in ver ið val in hefði þurft 
að færa minni kvísl El liða ánna til 
en ekki hefði þurft að koma til 
breyt inga á ár far veg in um vegna 
brú ar gerð ar. Eft ir að borg ar ráð 
hafn aði hug mynd un um munu 
starfs menn Línu hönn un ar hafa 
unn ið að frek ari út færslu þeirra 
með það fyr ir aug un að hægt 
yrði að nýta þær til þess að leysa 
þann um ferð ar vanda sem skap-
ast vegna Bú staða veg ar ins. Fram 
hef ur kom ið af hálfu full trúa sam-
tak anna Betra Breið holts að um 
hálfa klukku stund taki að aka úr 
Breið holt inu nið ur í Kvos á álags-
tím um og að marg ir bíl ar standi í 
hæga gangi á löng um kafla vegna 
þess að um ferð af Bú staða veg in-
um sé lát in stöðva um ferð um 
Reykja nes braut ina.
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Eng ar lausn ir 
við Bú staða veg

Gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðarvegar.

Gríptu tækifæriðfyrir 15. október
• Gjafabréf fyrir tvo í Borgarleikhúsið

• 10.000 kr. gjafabréf á veitingahúsið  Argentínu eftir þriggja mánaða virk viðskipti
• Frítt e2 vildarkort fyrsta árið
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DEBET MEÐ KREDIT

Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON,
í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is

* skv. útlánareglum SPRON

Skoðaðu framtíðina með DMK
og sæktu um á spron.is

DMK þjónusta SPRON miðar að því að
mæta þörfum ungs fólks á leið út í lífið
og gera fjármálin einfaldari, hagkvæmari
og þægilegri.*

• DMK DEBETKORT – ekkert árgjald

• DMK YFIRDRÁTTARHEIMILD – LÍN-kjör fyrstu tvö árin 

• DMK TILTEKTARLÁN – á einstökum kjörum

• DMK LÉTTLÁN – léttari greiðslubyrði

• DMK RÁÐGJÖF – sérsniðin að þörfum hvers og eins

• DMK 50% AFSLÁTTUR – af kreditkortum

• DMK 90% ÍBÚÐALÁN – sérkjör á brunatryggingu fyrstu íbúðar

• DMK REGLULEGUR SPARNAÐUR – ýmis sérkjör

Frítt Einkaklúbbskort
Viðskiptavinum í DMK stendur til boða frítt Einkaklúbbskort.

Gríptu tækifæriðfyrir 15. október
• Gjafabréf fyrir tvo í Borgarleikhúsið

• 10.000 kr. gjafabréf á veitingahúsið

Einstök
kjör

Íbúa sam tök Breið holts eru 
ósátt við upp sett ningu svo kall-
aðra 3G-senda á sveg um síma-
fyri tæk is ins Nova á barna skóla 
í Breið holt inu. Íbúa sam tök in 
áforma fund um mál ið á næst-
unni og hef ur for mað ur sam-
tak anna Helgi Krist ó fers son 
sagst munu beita sér fyr ir að 
send arn ir verði tekn ir nið ur. 

Finn björg Gríms dótt ir, sem 
býr í Selja hvef inu seg ist hafa 
mikl ar áhyggj ur af send un um. 
Við vit um ekki hvaða áhrif þeir 
geti haft og fólk sé mjög mis-
næmt fyr ir bylgj um sem þessi 
fjar skipta tækni get ur hugs an-
lega or sak að. For eldr ar barna í 
við kom andi skól um hafa einnig 
lýst áhyggj um vegna send anna.

Samn ing ur var gerð ur á milli 
síma fyr ir tæk is ins Nova og eigna-
sjóðs Reykja vík ur borg ar sem á 

hús næði skó anna. Sam kvæmt 
heim ild um Breið holts blaðs ins 
mun hann hafa ver ið gerð ur án 
vit und ar for svar manna við kom-
andi skóla. Einnig er um trún-
að ar mál að ræða hvað síma fyr-
ir tæk ið greið ir eigna sjóðn um 
í leigu fyr ir af not af þök um og 
veggj um skól anna. Ákvörð um 
um upp setn ingu send anna var 
tek in á grund velli grein ar gerð ir 
frá land lækn is emb ætt inu þar 
sem fram kem ur að þrátt fyr-
ir rann són ir hafi ekki tek ist að 
sýna fram á skað semi refseg ul-
sviðs og út varps bylgna á heilsu. 
Í til skip un frá Erópu sam band-
inu nr. 85/337/ kem ur fram að 
sé ráð ist í fram kvæmd ir sem 
kunni að hafa veru leg ar breyt-
ing ar í för með sér fyr ir nán asta 
um hverfi skuli kynna breyt ing-
arn ar fyr ir íbú um. 

Íbúa sam tök in 
vilja sendana burt
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Breiðholtsdagurinn var 
haldinn hátíðlegur í fimmta 
sinn föstudaginn 7. septem-
ber sl. Á Breiðholtsdeginum 
er jafnan leitast við að skapa 
íbúum hverfisins vettvang 
til að koma fram og skem-
mta sér saman á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt en helstu 
markmið þessa dags eru að 
stuðla að aukinni samheldni 
og hverfisvitund í Breiðholti. 

Strax frá morgni var boðið 
upp á fjölbreytta leikjadagskrá 
á íþróttasvæði ÍR sem einkum 
var ætluð fyrir fyrir nemendur 
í grunnskólum Breiðholts. Nem-
endur í 1. til 5. bekk komu fyrst 
en eldri nemendur um hádegi. 
Um hádegi var haldið sameig-
inlegt hópatriði þar sem allir 
nemendur í Breiðholti sendu 
kveðjur sínar til heimsins. Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson, Breið-
hyltingur og borgarstjóri tók 
þátt í fjölskylduskemmtun sein-
ni hluta dags og veitt þá m.a. 
fjórum valinkunnum Breiðholts-
búum heiðursviðurkenningar. 
Fjölskylduskemmtun hófst kl. 
17:00 í risatjaldi á ÍR-svæðinu 
með fjölbreyttri dagskrá. Þess 
má geta að slík metnaðarfull 
dagskrá væri tæpast fram-
kvæmanleg nema með góðum 
stuðningi borgaryfirvalda og 
nokkurra fyrirtækja sem fá nán-
ari kynningu annars staðar.

Fjölmenni á fimmta Breiðholtsdegi

Guðrún Kristjánsdóttir, kona Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, borgar-
stjóra, Marta Guðjónsdóttir varaborgarfulltrúi og Þorkell Ragnarsson. Glöð  börn á Breiðholtsdegi.

Mannfjöldi í tjaldinu á Breiðholtsdegi.

Eldri borgararar í hringdansi og vel merktir “Betra Breiðholti.” Í hverju skildi verði að keppa þarna?

Unga fólkið naut sín á Breiðholtsdegi.

Elísabet Pálmadóttir ásamt dótt-
ur sinni Rakel Pétursdóttur.
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Skiptu tímanlega,
vertu öruggur og
forðastu biðraðirnar!

Umhverfisvænn valkostur í stað nagladekkja

Harðskeljadekk - Umhverfisvænni lausn!
Frá framleiðanda ársins árið 2007 kemur byltingarkennt
ofurdekk sem hentar við hörðustu vetraraðstæður líkt og ríkja 
gjarnan á Íslandi. TOYO nýtir sér eiginleika valhnetuskelja, eins 
harðasta efnis sem fyrirfinnst í náttúrunni. Þannig næst á 
umhverfisvænni hátt aukið öryggi, minni loftmengun og 
lágmarks malbiksskemmdir. 

Í fyrstu hálku ár hvert verður fjöldi árekstra sem flesta hefði 
mátt koma í veg fyrir. Að setja vetrardekkin undir snemma losar 
þig við biðraðir og stress, og eykur öryggi þitt til muna.

Settu TOYO harðskeljadekkin undir strax í dag. Ekki bíða!

TOYOHarðskeljadekkByltingarkennt svar viðauknum kröfum um umhverfisvænni dekk og aukið öryggi í
vetrarakstri!

Fiskislóð 30
Sími 561 4110Vagnhöfða 23 - S: 590 2000 Harð
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Efnt var til götugrills í Rituhól-
um á góðviðrisdegi í september 
síðast liðnum. Tilefni þess var 
að fyrir ári síðan kom Reykja-
víkurborg á nágrannavörslu í 
götunni ásamt tveimur öðrum 
götum, Starrahólum og Trönuhól-
um. Mikil og góð stemning ríkti 
í götugrillinu og að sjálfsögðu 
var Árni Johnsen íbúi í götunni 
mættur með gítarinn og stýrði 
fjöldasöng við góðar undirtektir 
íbúa. Að sögn Péturs Guðmunds-
sonar íbúa er þetta viðburður 
sem er komin til að vera þar sem 
götugrillið heppnaðist einstak-
lega vel.  

Aðspurður sagði Pétur að í 
götunni væri mikil samstaða 
og gott samkomulag íbúa en 
með nágrannavörslunni hafi 
persónuleg tengsl og samskipti 
aukist til muna sem er lykilatriði 
til að árangur náist. Í nágranna-
vörslunni felst að allir íbúar fá 
fræðslu um hvernig á að bera sig 
að og afhentir eru límmiðar sem 
gefa hana til kynna og sett upp 
skilti í þeim götum sem formleg 
nágrannavarsla er. Einnig er val-
inn götustjóri í hverri götu sem 
sér um samskipti og upplýsinga-
miðlun til íbúa.  Í götugrillinu 
var tækifærið notað og völdust 
Kristín Jónsdóttir og Kristján Þor-
steinsson götustjórar Rituhóla. 
Þegar Reykjavíkurborg hóf þessa 
forvarnarvinnu beitti Pétur sér 
fyrir því að nágrannavörslu yrði 
komið á í ofangreindum götum 
sem eru botnlangagötur með teng-
ingu í gegnum göngustíga og því 
auðveldara að koma á samvinnu 
milli gatnanna. Pétur telur afar 
mikilvægt að nágrannavarslan 
dreifi sér um borgina því hún hafi 
þegar sannað gildi sitt þar sem 
henni hefur verið komið á því hún 
geri fólk meðvitaðra og  skapi 
fólki meiri hugarró þegar það er 
ekki heima.  Einnig er mikilvægt 
að fá samanburð við önnur hverfi 
og í því sambandi sé ég fyrir mér 
að komið verði á nágrannavörslu 
í öllum hverfishlutum Breiðholts. 

Hér má sjá nokkrar myndir úr   
velheppnuðu götugrilli.

Úr ríki náttúrunnar nefnist 
myndlistarsýning Guðmundu 
S. Gunnarsdóttir sem nú stend-
ur yfir í Bogunum í Gerðubergi. 
Guðmunda er Vestfirðingur. Frá 
Kirkjubóli í Önundarfirði en átti 
sér heimahaga á nokkrum stöð-
um fyrir vestan m.a. á Hofi í Dýra-
firði. Hún ólst einnig að nokkru 
leyti upp hjá móðurforeldrum sín-
um eins og títt var á þeim tíma 
þegar systkinahópar voru fjöl-
mennir. Guðmunda hefur búið 
á höfuðborgarsvæðinu í 40 ár er 
hún fluttist frá Þingeyri.

Myndlistin blundaði í henni allt 
frá bernsku eins og kom skýrt fram 
í teiknigetu hennar í barnaskóla 
og löngunin til að læra bjó með 
henni alla tíð. Aðstæður leyfðu 
þó ekki að hún gæti sinnt þessu 
áhugamáli sínu fyrr en eftir að 
hún hætti störfum. Þá tók hún til 
við að sækja ýmis námskeið svo 
sem í postulíns- og vatnslitamálun 
en einnig í keramik og myndlist. 
Guðmunda sækir hugmyndir sín-
ar í náttúruna eins og heiti sýning-
arinnar bendir til. Hún nýtir sér 
einnig þann efnivið sem náttúran 
leggur henni til og má þar nefna 

rekavið, mosa og steina sem hún 
mylur niður í sérstöku morteli og 
notar stundum sem grunn að mál-
verkum. Af sýningunni má bæði 
sjá hina meðfæddu hæfileika Guð-
mundu til þess að skynja umhverfi 
sitt á myndrænan hátt og einnig 
að skila því á myndflöt innan fjög-
urra horna hvort sem hún málar 
með hefðbundnum hætti eða nýtir 
náttúruefnin til þess að skapa verk 
sín frá grunni þegar rekaviðurinn 
eða steinninn verða að bakgrunni 
myndanna. Guðmunda málar ýmist 
með hefðbundnum hætti. Dregur 
landslag upp á striga eða stíliser-
ar og bregður fyrir sig aðferðum 
abstraktmálunar í sumum mynd-
um. Hún virðist nokkuð jafnvíg á 
þær aðferðir sem hún notar en þó 
er eins og hún nái sér best á strik 
þegar hún fæst við hina náttúru-
lega grunna - steina, rekavið og 
jafnvel herta fiskhausa. Konseptið 
er jafnan hið sama. Að endurvinna 
náttúruna eins og hún kemur fyrir 
sjónir í myndverki en leyfa sér að 
auki nokkurn undirleik. Að jazza 
aðeins með málningaráhöldin og 
láta áhorfandanum eftir að íhuga 
það sem hann horfir á.

Úr ríki náttúrunnar
Tvö verka Guðmundu á sýningunni í Boganum í Gerðubergi.

Götugrill í tilefni af nágrannavörslu

Hef til sölu
ullarvettlinga, hosur, gamósíur og 
lambhúshettur á börn og fullorðna.

Upplýsingar: Hulda í síma 557 4532

Ókeypis heimsendingaþjónusta á blómum og 

gjafavöru á Stór-Reykjavíkursvæðið 

ALLAR helgar og eftir kl. 19.00 virka daga.

Opið frá 11-21 nema sunnudaga til 19.00 

Blómaþjónusta eftir lokun frá 08-23 í Gsm 866 1510.

 Fjölbrautaskólinn í Breið-
holti býður nemendum sínum 
upp á íþróttaáfanga sem kallast 
ÍÞR  3U12 en það er að ganga 
Laugaveginn. Vegna vinsældar 
Laugavegsgöngu hjá FÍ höfum 
við brugðið á það ráð að ganga 
hann öfugt, þ.e. frá Þórsmörk 
og til Landmannalauga. Leiðin 
er aðeins erfiðari þannig því 
hækkunin frá Þórsmörk og upp í 
Emstrur (Botna) er um 300 metr-
ar en það er fyrsta dagleiðin. 

Önnur dagleið er Emstrur - Álfta-
vatn sem er þægileg gönguleið 
með mikilli fjallasýn og þann dag 
þarf að vaða tvær ár. Þriðja dag-

leiðin Álftavatn - Landmannalaug-
ar er erfiðust því þá er hækkun 
um 490 metrar upp í Hrafntinnu-
sker og svo aftur niður um 470 
metra niður í Landmannalaugar. 
Þetta er líka lengsta gönguleiðin í 
kílómetrum svo seinasti dagurinn 
tekur vel á.

Það voru 24 einstaklingar sem 
gengu Laugaveginn þetta árið, 20 
nemendur og 4 kennarar en þetta 
varð í fyrsta skipti sem allir gengu 
alla leið eða eins og gantast var 
með, það var slegið heimsmet í 
FB. Áfanginn hefur hlotið góðar 
undirtektir hjá nemendum þar 
sem þeir klára sinn íþróttaáfanga 

á einni helgi og finnst mörgum 
það þægilegt. Annaðhvort vegna 
þess að íþróttir komust ekki í töflu 
eða af því viðkomandi er meira 
fyrir útivist en að stunda sína lík-
amsrækt innanhúss í íþróttasal 
eða tækjasal. Íþróttakennsla FB 
fer fram í Austurbergi og þar hafa 
nemendur FB aðgang að fínum 
lyftingatækjum, bæði lausum lóð-
um sem og tækjum.

Á vorönn er einnig boðið upp á 
útivistaráfanga en þá er hann klár-
aður á fimm laugardögum og höf-
um við gengið á Helgafell, kring-
um Elliðavatn, á Keili, Hengil og 
Esjuna svo eitthvað sé nefnt.

Laugavegsganga FB (Heimsmet í FB)
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Raggý Björg Guðjónsdóttir, 
varaþingmaður og framhalds-
skólakennari  segir lesendum frá 
bókinni sem hún var að ljúka við 
að lesa en það er Undantekningin 
eftir  danska höfundinn Christian 
Jungersen sem kom út í íslenskri 
þýðingu Ólafar Eldjárn í fyrra.

 
Hvers vegna varð þessi bók fyrir 

valinu hjá þér?
Á mínum vinnustað í Kvenna-

skólanum í Reykjavík er leshópur 
sem kallar sig ,,Glæpaklíkuna’’ en 
markmið hópsins er að lesa glæpa- 
og spennusögur og síðan hittumst 
við reglulega og spjöllum um þær 
bækur sem við höfum verið að 
lesa og höfunda þeirra.  Að þessu 
sinni varð Undantekningin fyrir 
valinu hjá hópnum .

Þetta er mjög hress og skemmti-
legur hópur og ég  mæli með því 
fyrir vinnustaði að starfrækja 
svona leshóp því það eflir almennt 
góðan starfsanda.

Er Christan Jungersen þekktur  
höfundur?

Já, hann er mjög þekktur og til 
marks um það er að þegar Und-
antekningin kom út í Danmörku 
toppaði hún Da Vinci lykilinn á 
vinsældalistanum.  Bókin hefur 
unnið til margra verðlauna,  hún 
hlaut meðal annars  dönsku bók-
menntaverðlaunin “Gylltu lárber-
in” árið 2005. Undantekning  hefur 
líka fengið afar góðar viðtökur hér 
heima á Íslandi og því er síst að 
þakka góðri þýðingu Ólafar Eld-
járn.

Um hvað fjallar bókin?
Það má segja að þetta sé afar 

spennandi sakamála- og sálfræði-
leg spennusaga sem fjallar í raun 
um einelti á vinnustað.

Bókin lýsir atburðarrás á vinnu-
stað í Kaupmannahöfn sem rann-

sakar og safnar upplýsingum um 
þjóðarmorð. Á vinnustaðnum star-
fa fjórar  konur sem teljast vera vel 
menntaðar og sýna samúð með 
þjáðum og kúguðum. Tveimur 
kvennanna berast nafnlaust hótun-
arbréf  og þeim verður ljóst hvaða 
ógn starfið á stofnuninni felur í sér 
og þær fara að velta fyrir sér hver 
stendur á bak við sendingarnar 
og ýmsir atburðir gerast sem ýtir 
undir ofsóknarkennd kvennanna.  
Til að byrja með virka konurnar  á 
lesandann sem saklausar og góðar 
konur en síðar kemur í ljós að ekki 
er allt sem sýnist. Andrúmsloftið 
á vinnustaðnum er lævi blandið 
og smám saman kemur eineltið í 
sinni grimmustu mynd í ljós þar 
sem tvær kvennanna ráðast gegn 
þeirri þriðju og gera henni lífið 
óbærilegt.

Ógnin sem vofir yfir kallar fram 
hið rétta andlit kvennanna sem ein-
kennist af valdabaráttu og þeirri 
grimmd sem einelti einkennist af. 
Það sem einkennir þessar mann-
eskjur er að þær gefa sig út fyrir 
að vera hugsjónakonur sem láta 
sig varða þá sem minna mega sín 
en eru í raun miskunnarlausar og 

illskan uppmáluð.
Bókin minnir okkur á að í vægð-

arlausum heimi getur baktal þró-
ast í einelti og þaðan í annað verra.  
Þetta er saga sem fær mann til að 
velta almennt  fyrir sér mannleg-
um samskiptum og hvernig maður 
sjálfur myndi bregðast við í slíkum 
aðstæðum. 

Undantekningin er vel skrifuð 
spennandi bók þar sem höfundi 
tekst að gera sögupersónurnar 
ljóslifandi. 

Er ,,Glæpaklíkan’’  leshópurinn 
þinn búinn að ákveða næstu bók?

Nei en það eru nokkrar nýjar 
spennandi bækur sem ég sé fyr-
ir mér að gætu orðið fyrir valinu 
eins og tildæmis Skák Tyrkinn eftir 
Robert Löhr, Leynda kvöldmáltíð-
in eftir Javier Sierra og Englaflug 
eftir Michael Connelly.

Lestu bækur að staðaldri?
Já, það má segja það en það er 

að vísu árstíðabundið því ég les 
meira yfir vetrarmánuðina en á 
sumrin. Það er oft haft á orði að 
bókin sé besti vinur mannsins og 
ég get fyllilega tekið undir það því 
ég tel að í lestri góðra bóka sé fólg-
in ákveðn lífsgæði.

Áhugi minn á bókalestri er ekki 
síst tilkominn vegna þess að for-
eldrar mínir lásu mikið fyrir mig 
í barnæsku og það leiddi til þess 
að þegar ég var orðin læs las ég 
að staðaldri og ferðirnar á Borg-
arbókasafnið voru ófáar að sækja 
Fimm bækurnar eftir Enid Blyton 
og Öddu bækurnar eftir Jennu 
Jensdóttur og Hreiðar Stefánsson. 

Mig langar í lokin til að hvetja 
alla foreldra til að lesa mikið fyrir 
börnin sín því það eflir málkennd 
þeirra og lesskilning auk þess sem 
þessar stundir geta orðið mestu 
gæðastundir fjölskyldunnar.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Raggý Björg Guðjónsdóttir.
Hin árlega kattasýning Garð-

heima var haldin 22. og 23. 
september s.l.. Fjölmargir sóttu 
Garðheima heim þessa helgi og 
skoðuðu nýjar og fjölbreyttar teg-
undir katta sem ræktaðar eru á 
Íslandi í dag.

Mikla athygli vakti tegundin 

Maine Coom sem stoltur ræktandi 
heldur á hér á myndinni.  Tegund-
in Maine Coom er tiltölulega ný í 
ræktun hér á landi. Þeir eru blíð-
ir og rólegir heimiliskettir sem 
finnst gaman að leika sér. Köttur-
inn á myndinni er 11 kg.  Algeng 
stærð þeirra er 4 til 10 kg.

Óskar eftir starfsfólki í hlutastarf og fulltstarf.
Opið er til kl: 22 öll kvöld og hentar 

því vel með skóla.
Umsóknareyðublöð á staðnum

Engihjalla 8, Kópavogi.

Starfsfólk óskast



Guðrún Sif Unnarsdóttir er fyrsta 
stelpan sem sem tekur þátt í nýj-
um afreksáfanga í körfuknattleik 
Fjölbrautaskólans í Breiðholti. 
Hún er nítján ára gömul og býr í 
Austurbergi ásamt móður sinni og 
æfir körfubolta með Breiðabliki. 
Guðrún er frekar óákveðin með 
áframhaldandi nám að loknu stúd-
entsprófi.

Hvað varð til þess að þú byrjaðir 
að æfa körfubolta en ekki einhverja 
aðra íþrótt?

Það var þegar ég var ellefu ára 
gömul. Þá kom maður frá ÍR að 
kynna körfuboltastarfið og bauð okk-
ur að mæta á æfingar. Ég hef ekkert 
stoppað síðan þá.

Af hverju FB en ekki t.d.Íþróttaaka-
demían í Keflavík?

Ég ætlaði ekki að fara í þetta pró-
gramm til að byrja með þar sem ég 
er á félagsfræðibraut. Það var kærast-
inn minn sem fékk mig til að fara í 
þetta.

Hvað er gert í þessu prógrammi?
Við erum bara fjögur í körfunni 

núna þannig það er mest einstak-
lingsæfingar. Þá eru ákveðin atriði 
tekin fyrir hjá hverjum og einum. 
Sumir þurfa að laga skotið og aðr-
ir dripplið. Bjarni Gaukur og Torfi 
Magnússon sjá um þetta hjá okkur. 
Við æfum þrisvar sínnum í viku hér 
í skólanum og síðan bætast æfingarn-
ar hjá Breiðabliki ofan á.

Hver var fyrsti þjálfarinn þinn?
Hann heitir Einar. Hann þjálfaði 

mig hjá ÍR.

Hverjir finnst þér vera efnilegustu 
leikmenn landsins um þessar mundir?

 Strákarnir í prógramminu eru 
rosalega efnilegir og einnig Helena 
Sverrisdóttir.

Hver er að þínu mati besti þjálfar-
inn í dag?

Tvímælalaust Ari Gunn., þjálfar-
inn hjá Hamri í Hveragerði. Ég fór á 
æfingu hjá honum þegar ég var að 
íhuga að skipta um lið og hann er 

algjör „killer” og mjög góður þjálfari.

Sérðu sjálfa þig þjálfa í framtíðinni?
Ég var að þjálfa átta og níu ára 

stelpur á síðasta tímabili og það var 
mjög fínt, en það er ekki mikil löngun 
í vera þjálfari í fullu starfi. Þetta er 
fínt svona með öðru.

Hverjir eru bestu íslensku leikmenn-
irnir í karla- og kvennaflokki frá upp-
hafi?

Helena Sverrisdóttir og Jón Arnór 
Stefánsson.

Hver er að þínu mati besti NBA leik-
maðurinn frá upphafi?

Michael Jordan.

Sætasti sigurinn á ferlinum?
Þegar við unnum Njarðvík einu 

sinni í unglingaflokki, þetta var fyrsti 
sigurinn okkar á Suðurnesjaliði.

Sárasti ósigurinn?
Leikur á móti KFÍ í yngri flokkun-

um, vorum að vinna með tveimur 
stigum þegar KFÍ setti niður þriggja-
stigakörfu á lokasekúndum leiksins. 

Hvort má læra meira af sigur-eða 
tapleikjum?

Bæði held ég.

Hvernig undirbýrð þú þig fyrir leiki?
Ég borða hollan mat yfir daginn, 

drekk nóg af vatni og hugsa um leik-
inn. 

Hver er þín uppáhaldsíþrótt að frá-
töldum körfubolta?

Fótbolti.

Furðulegasti liðsfélaginn?
Það er engin, þær eru allar frekar 

normal.

Uppáhalds:
kvikmynd: Holiday
bók: Engin í augnablikinu
matur: Hamborgari
matsölustaður: Askur
staður á Íslandi: Reykjavík
staður erlendis: Spánn
lið í NBA: LA Lakers
lið í enska boltanum: Man. United
hátíðisdagur:  Jólin
heimasíða: www.breidablik.is

Viðtal  Elva Rut  FLM 213 
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Afrekskona í körfuboltanum

Guðrún Sif Unnarsdóttir.

Arnór Freyr Stefánsson er sext-
án ára handboltastrákur. Hann 
er markmaður og spilar með 
3. flokki  en einnig spilar hann 
með 2. flokki og meistaraflokki 
með íþróttafélaginu ÍR. Arnór 
er í afreksáfanga í handbolta í 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 
Hann er mjög efnilegur á sínu 
sviði og leggur sig 150% fram. 
Hann setur sér markmið og 
stendur undir þeim kröfum sem 
gerðar eru til hans. Hann spilar 
einnig með unglingalandsliðinu 
(U17) í handbolta.

Hvar ertu búsettur og hvernig 
finnst þér að búa þar?

Ég bý í Bakkaselinu í Breiðholt-
inu. Mér finnst rosalega gott að 
alast hér upp og finnst mér mjög 
gaman að búa í Breiðholtinu.

Í hvaða skóla varstu og hvernig 
gekk það?

Ég  var í Seljaskóla í Breiðholti 
og það var bara mjög fínt. Ég náði 
öllum prófunum í samræmdu og 
er alveg rosalega ánægður með 
það. 

Langaði þig alltaf að fara í 
Fjöbrautaskólann í Breiðholti?

Nei, ekki alveg. Fyrsta valið mitt 
var Verslunarskólinn en ég komst 
ekki inn. Ég held því fram að ég 
hafi ekki verið nógu fallegur! En 
mér finnst rosalega gaman hérna 
í Fjölbrautaskólanum í Breið-
holti og busaferðin var ótrúlega 
skemmtileg!

Á hvaða braut ertu?
Ég er á Náttúrufræðibraut sem 

er ekki alveg skemmtilegasta 
brautin, en þetta er ágætt.

Hver eru áhugamál þín?
Augljóslega er það handboltinn 

og stendur hann upp úr en svo 
finnst mér mjög gaman að hanga 
með vinum og kærustunni.

Hvernig líkar þér afreksáfang-
inn?

Mér finnst alveg rosalega gam-
an að vera í honum og er þetta 
bara frábært; að fá að spila hand-
bolta sem mér finnst alveg æði 
að gera. Það eru náttúrulega kröf-
ur sem ég þarf að standa undir 
en ég er tilbúinn að takast á við 
þær. Ég er tilbúinn til að leggja 
mig 150% fram og ætla ég mér að 
standast þær kröfur sem gerðar 
eru til mín.

Hverjir eru framtíðardraumar 
þínir?

Framtíðardraumar mínir eru 
frekar augljósir og það er að ná 
langt í handbolta og komast í 
atvinnumennskuna og hefur það 
alltaf verið draumur minn síðan 
ég var lítill polli með nærbuxurn-
ar á hausnum að æfa mig að kasta 
og henda mér í loftið.

Hvað varstu að gera af þér í sum-
ar?

Ég var bara að vinna í BYKO 
sem afgreiðslumaður og tek það 
fram að ég var EKKI að vinna á 
kassa. Ég var líka bara að taka 
því rólega þegar að ég var í fríi frá 
handboltanum sem var í mánuð 
og var bara að hanga með vinum 
mínum og hafa það skemmtilegt.

Lokaorð?
Ég er kátur drengur sem nota 

skó númer 43-44, er 1.87 cm á 
hæð  og er 71 kíló. Uppáhaldskvik-
myndirnar mínar eru Saving Pri-
vate Ryan og Rocky 3. Ég er alæta 
á tónlist og finnst mér mjög gam-
an af lífinu.

Viðtal Ástrós Eiðsdóttir 
FLM213  

Ég var ekki nógu fallegur

Arnór Freyr Stefánsson.

Viðtal við tvo nemendur FB sem eru í afreksáfanga skólans:
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HAFNARBRAUT 13-15 
200 KÓPAVOGUR

SÍMI:  891 9900

BORG

6591159

FRÍTT
VERÐMAT!

TOPP ÞJÓNUSTA
6599606

www.remaxeignir.com

Töframaðurinn Pétur Pókus 

er besti kosturinn ef velja á 

töframann í afmælið,

Pétur Pókus 846-1219

Varist eftirlíkingar!

Skemmtilegasti töframaður landsins

borgarblod.is
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Ég sat í sóf an um heima, búin 
að kveikja á kert um og allt 
í einu lang aði mig til að sjá 

góða bíó mynd. Ég sendi ung ling-
inn minn út á mynd banda leigu, 
var of löt til að fara þang að sjálf. 
Hann leigði mynd sem ég hafði 
heyrt tal að um en var ekki búin að 
koma því í verk að horfa á. Mynd-
in er þýsk og heit ir Das Leben der 
And eren.

Hún ger ist í Aust ur -Þýska landi 
á nokk urra ára tíma bili áður en 
Berlín ar múr inn féll. Alls ráð andi 
er Stasi-lög regl an í Aust ur-Þýska-
landi og á með an íbú ar Vest ur-
Þýska lands lifa frek ar eðli legu lífi 
búa íbú ar í Aust ur-Þýska land við 
ógn ar stjórn, kúg un og rit skoð un. 
Wiesler, for ingi í Stasi lög regl unni 
tek ur að sér  að fylgj ast með leik-
rita höf undi sem grun að ur er um 

njósn ir. Með tím an um fer Wiesler 
að þykja vænt um leik rita höf und-
inn og eig in konu hans, hann kynn-
ist hugs un um þeirra, fylgist með 
sam töl um við vini og kunn ingja 
og smám sam an sér hann að það 
sem hann áleit að væri heil ag ur 
sann leik ur var kannski ekki al veg 
það eina rétta. Wiesler bjarg ar leik-
rita höf und in um frá fang elsi. End ir 
mynd ar inn ar kem ur á óvart, er 
eins og ljós birta sem lýs ir upp 
grá an hvers dags leik ann og hef ur 
mik il áhrif á áhorf and ann. Mér 
fannst mynd in vera meist ara verk. 
En hvers vegna er ég að segja frá 
þess ari mynd ? Jú, vegna þess að 
hún sýn ir vel ná unga kær leik ann 
í hnot skurn. Wiesler var ekki að 
biðja um þakk læti fyr ir að hafa 
forða leik rita skáld inu frá fang els-
is vist. Hann var auð mjúk ur, venju-
leg ur mað ur sem reyndi að gera 
það besta sem hann gat gert í erf-
ið um að stæð um. Hann fór á móti 

þeim gild um sem hann hafði til-
eink að sér vegna um hyggju fyr ir 
með bróð ur sin um. Það eru marg-
ir sem leggja sitt af mörg um til 
að að stoða aðra í okk ar dag lega 
lífi. Fyr ir stuttu síð an  feng um við 
að heyra um sam visku fanga sem 
hafði set ið í fang elsi í Argent ínu 
um ára bil en var lát inn laus vegna 
áhrifa frá ís lensk um hópi inn an 
Am nesty International. Þetta sýn-
ir okk ur að við get um öll lagt af 
mörk um, okk ar lóð á vog ar skál-
arn ar. Þó að okk ur kunni að finn-
ast fram lag okk ar vera lít il vægt 
og ekki neitt merki legt get ur það 
svo sann ar lega haft áhrif og stuðl-
að að betra mann lífi. Það er svo 
mik il vægt að við séum opin fyr ir 
því að leyfa Guði að nota okk ur 
í dag legu lífi okk ar þannig að við 
í öll um okk ar sam skipt um fram-
göng um með kær leika, um hyggju 
og virð ingu að leið ar ljósi.

Náungakærleikur í hnotskurn

TIL UM HUGS UN AR
Eft ir Ragnhildi Ásgeirsdóttur, djákna

Sam kvæmt 31. grein Barna sátt-
mála Sam ein uðu þjóð anna eiga öll 
börn rétt á leik, frí stund um og list-
ræn um störf um sem sam ræm ast 
þeirra aldri. Til þess að koma til 
móts við ósk ir og þarf ir barn anna 
er nú boð ið upp á klúbba starf í öll-
um frí stunda heim il un um í Breið-
holti. Klúbba starf ið vikrar þannig 
að börn in fá að velja sér klúbba 
eft ir áhuga sviði. Hver klúbb ur er 
starf rækt ur einu sinni til tvisvar 

sinn um í viku og eiga því börn in 
mögu leika á því að vera í fleiri en 
ein um klúbb á frí stunda heim il inu. 
Sem dæmi um klúbba má nefna 
skák klúbb, íþrótta klúbb, tölvu-
klúbb, lista klúbb, úti vista klúbb 
og yoga klúbb. Í gegn um klúbba-
starf ið fá börn in svo tæki færi til 
að taka virk an þátt í upp byggi-
legu starfi frí stunda heim il is ins og 
láta skoð an ir sín ar í ljós í gegn um 
barna lýð ræði.

Arn ór Geir Jóns son, deild ar stjóri barna starfs 
Mið bergi skrif ar:

Klúbba starf á frí stunda-
heim il un um í Breið holti

NETSAGA.IS

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN ÁRSKÓGUM 4, sem er hluti af starfsemi Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, er opin alla virka daga
frá 9.00 til kl. 16.30. Starfsemi hennar er ætluð öllum aldurshópum. 
Markmið starfsfólks stöðvarinnar er að taka vel á móti öllu fólki og aðstoða hvern og einn við að finna afþreyingu við sitt hæfi.  

BOÐIÐ ER  UPP Á FJÖLBREYTTA DAGSKRÁ í vel búnu og þægilegu umhverfi.  Má nefna leikfimi – boccia – félagsvist – 
handavinnu – útskurð – söngstund – myndlist og bingó.  Sameiginleg helgistund er einu sinni í viku.  
Hádegismatur og síðdegiskaffi er niðurgreitt fyrir eldri borgara og öryrkja.  Dagblöðin liggja frammi alla daga.
Í Árskógum 4 er veitt baðþjónusta í mjög góðri aðstöðu.  Fyrir þá sem ekki geta komið sér sjálfir á staðinn er hægt að
sækja um akstursþjónustu.

ÝMSIR VIÐBURÐIR ERU ÁRLEGIR OG / EÐA TILFALLANDI, svo sem grillveisla, kvöldvökur, haustfagnaður, þorrablót, 
dansleikir og leikhúsferðir. Allir viðburðir á vegum félags-miðstöðvarinnar eru auglýstir daglega í dálknum “Staður og stund” 
í Morgunblaðinu.

FRÁ FÉLAGSMIÐSTÖÐINNI ÁRSKÓGUM 4 ER STARFRÆKT félagsleg heimaþjónusta, þar á meðal kvöld- og helgarþjónusta.
Í húsinu er fótsnyrting og hárgreiðsla á  II. hæð.  Við pantanir á tímum vinsamlega snúið ykkur til Fótaaðgerðastofu 
Hugrúnar Ólafsdóttur, sími 587-8841 og
Hárgreiðslustofu Guðrúnar Magnúsdóttur, sími 587-8840.

BREIÐHOLTSBÚAR ERU HVATTIR TIL AÐ KOMA Í HEIMSÓKN, eða fá senda til sín dagskrá félagsmiðstöðvarinnar.
Bjóðum nýja gesti sérstaklega velkomna hvenær sem er á opnunartíma stöðvarinnar til að kynna sér starfsemina. 
Ávallt kaffi á könnunni og vonumst til að sjá sem flesta. 

Félagsmiðstöðin Árskógum 4
Sími 535-2700
Tölvupóstur: kristjan.sigurmundsson@reykjavik.is
Heimasíða: http://www.breidholt.is

, sem er hluti af starfsemi Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, er opin alla virka daga

Félagsmiðstöðin
Árskógum 4

Frá klúbba starfi í Mið bergi.

vesturgÖtu 12
opiÐ 14-18 mÁn.-lau.
www.nornabudin.is

galdrar Í 
neytendapakkningum,

spÁspil, rÚnir og 
Óvenjuleg 
gjafavara.

n  rnabúðin
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Haustið heilsar okkur með lát-
um eftir ákaflega ljúft og gott sum-
ar. Vetrarstarfið í Gerðubergssafni 
byrjar kannski ekki með látum en 
þó má segja að það sé komið á 
fullt skrið. Opnunartíminn breytt-
ist 1. september og er nú opið um 
helgar frá kl. 13-16, á miðvikudags-
kvöldum til kl. 21 og til kl. 19 á 
föstudögum. 

Við höfum dregið út heppna þátt-
takendur úr getraunum sumarsins. 
Öll börn sem fengu bók að láni í sum-
ar fengu býflugu til að hengja upp á 
vegg. Alls söfnuðust 606 býflugur 
og erum við bókakonurnar alsælar 

með lestur barnanna. Dregnir voru 
út 10 heppnir þátttakendur og fengu 
þeir bók eða bangsa í vinning. Ein-
nig gátu  þeir sem vildu spreytt sig 
á jurtagetraun þar sem þekkja átti 
nokkrar íslenskar jurtir. Alls tóku 
um 160 manns þátt og einn heppinn  
þátttakandi fékk Garðablómabók-
ina. Fyrsta bókaspjall vetrarins var 
haldið 5. september. Voru þá bækur 
þeirra höfunda sem tóku þátt í bók-
menntahátíð í Reykjavík til umræðu. 
Bókaspjall undir forystu Sigurbjarg-
ar Júlíusdóttur verður haldið annan 
hvern mánuð í vetur. Næsta spjall 
verður því 7. nóvember. Þá verð-

ur umfjöllunarefnið glæpasögur og 
glæpasöguleshringur kemur í heim-
sókn. Allir bókaunnendur eru hvatt-
ir til að koma í bókaspjallið, fá sér 
kaffisopa og heyra um og segja frá 
áhugaverðum bókum. Barnastarfið 
er hafið með sögustundum og safn-
kynningum. Einnig hefur 1. bekkur 
grunnskóla Breiðholts  mætt í dag-
skrá helgaða barnabókahöfundinum 
sænska, Astrid Lindgren. Sá frábæri 
höfundur hefði orðið 100 ára nú í 
nóvember og verður Lindgren því 
gert hátt undir höfði á næstu vikum. 
Fyrstu sjálfsafgreiðsluvélar Borgar-
bókasafns komu í aðalsafn, Kringlu-

safn og Gerðubergssafn í júní síð-
astliðnum. Gert er ráð fyrir að sjálfs-
afgreiðsluvélar verði komnar í  öll 
söfn, nema Seljasafn, fyrir áramót. 
Gestir safnsins geta nú bæði tekið 

og skilað safnefni sínu sjálfir og eru 
langflestir ánægðir með þessa breyt-
ingu. Starfsfólkið er þó ekkert á för-
um og er sem fyrr ætíð til þjónustu 
reiðubúið.
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Líflegt haust í Gerðubergssafni

Félagsmiðstöðin Hólmasel 
er komin á fullt skrið eftir sum-
ardvala og af nógu er að taka. 
Klúbbastarfið er byrjað og má þar 
nefna einna helst, stelpuklúbbinn 
sem hefur verið starfræktur um 
nokkurra ára skeið með stórkost-
legri þátttöku. Kvikmyndaklúbb-
urinn Corleone var stofnaður, 
og er markmiðið þar að horfa á 
stærstu jafnt sem umdeildustu 
kvikmyndir sögunnar. Fjölmargir 
skráðu sig til leiks, og má því með 
sanni segja að yngri Breiðhylting-
ar séu kvikmyndaunnendur með 
meiru. Nokkrir aðrir klúbbar eru 
í vinnslu þegar þetta er skrifað.  

Veturinn hefur farið vel af stað, 
og er mæting bara þrusugóð.  
Hólmaselsráðið hefur hafið störf 
og er með starfsfólki í undirbún-
ingsvinnu og skipulagningu á dag-
skrá, en ráðið hefur í hyggju að 
gera þennan vetur ógleymanlegan, 
með stóru Ó-i.  Það sem er í bígerð 

má nefna, Náttfatanótt sem er vin-
sælasti viðburður ársins, en þar 
koma unglingarnir saman í Hólma-
seli yfir nótt með tilheyrandi hama-
gangi, Lan-nótt, Risa froðudiskó, 
skíðaferð, nóg af fróðleik á fræðslu-
kvöldum, skautaferð, keiluferð, 
sing-star mót o.fl. Eins og sjá má 
þá verður nóg að gera hjá okkur í 
vetur og hvetjum við  alla unglinga 
úr hverfinu að kíkja.  Einnig er vert 
að minnst á félagsmiðstöðvadag-
inn 31. október, en þá er opið hús 
í Hólmseli og hvetjum við alla for-
eldra til að koma við í heimsókn 
og sjá hvar unglingarnir „hanga” 
á kvöldin. Við minnum á opnun-
artímann sem er alla virka daga 
frá 14:00 - 17:00 og svo öll kvöld 
nema fimmtudaga frá 19:30-22:00, 
nema annað sé auglýst. Við ætlum 
einnig að minna á heimasíðuna 
www.holmasel.is og innan tíðar 
verður komin myspace síða, www.
myspace.com/holmasel

Vetrarstarfið komið á fullt



Fyrstu æfingar haustsins hjá 
yngri flokkum Frjálsíþrótta-
deildar ÍR hófust samkvæmt 
vetrardagskránni hjá þremur 
flokkum mánudag þriðja sept-
ember. 5 til 7 ára flokkur og 8 
til 10 ára flokkur í Laugardal 
hófu æfingar þar og 8 til10 ára 
flokkur í Breiðholti átti að hefja 
æfingar í Fellaskóla en varð frá 
að hverfa vegna þess að íþrótta-

húsið var ekki tilbúið.
 Góð mæting var í alla flokkana 

þrjá eða samtals um 60 krakk-
ar. Fjórða og sjötta september 
hófust svo æfingar í flokkum 11 
til 12 ára og 13 til 15 ára í Laug-
ardal og hjá 5 til 7 ára flokki í 
Breiðholti. Stefnt er að foreldra-
fundum með öllum flokkum í 
septembermánuði þar sem farið 
verður yfir markmið og skipu-
lag þjálfunarinnar og helstu 
verkefni s.s. mót og æfingabúð-

ir sem framundan eru í vetur 
og næsta sumar. Æfingar meist-
araflokks hefjast af fullum krafti 
24. september en fram að þeim 
tíma æfir hver og einn í samráði 
við þjálfara. Vert er að benda á 
nýtt útlit heimasíðu frjálsíþrótta-
deildarinnar en þar má finna 
ýmsar upplýsingar um deildina 
þar á meðal lykilupplýsingar um 
æfingatíma allra aldurshópa og 
einnig ÍR-skokks.
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Enn vantar í þrjár stöður
ÍR hefur allt til alls að fara af 

stað með leikfimi fyrir fólk á 
efri árum, eina sem vantar er 
hæfur íþróttakennari í starfið.  

Einnig vantar okkur íþrótta-
kennara fyrir Íþróttaskóla sex 
ára í Fellaskóla en það er 2 x 
40 mín. í viku og vel greitt fyrir. 
Svo er það Unglingaráð knatt-

spyrnudeildar ÍR en deildin er 
að leita að áhugasömum og 
metnaðarfullum þjálfara til að 
taka að sér þjálfun hjá 7. flokki 
karla. Þetta eru hressir strákar 
ásamt því að foreldrastarfið er 
mjög öflugt hjá flokknum.  Þjálf-
aramenntun er skilyrði sem og 
reynsla.

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Metþátttaka hefur verið í get-
raunaleik ÍR í septembermán-
uði en aldrei hafa jafnmargir 
getraunahópar tekið þátt.  Það 
er góður árangur á 100 ára 
afmæli ÍR. Sumir kalla þetta 
að tippa og er hin besta stund 
með góðum hópi fólks í sínu 
félagi.  Getraunir ÍR fara fram 
í ÍR heimilinu og er ávallt boð-
ið upp á kaffi og með því.  Ef 
því er að skipta þá geta börnin 
spilað og litað á meðan foreldr-
arnir tippa.

Það hefur verið dregið í riðla 
en það er ekki of seint að taka 
þátt.  Einnig getur hver og einn 
tippað fyrir sig.  Athugið að með 

því að taka þátt eruð þátttakend-
ur að styðja við bakið á ÍR því 
peningarnir sem fást fyrir hvern 
þátttökuseðil skiptist á allar 
deildir innan ÍR.  Það sem meira 
er að það kemur meira til okkar 
með þátttöku innan ÍR en úti í 
næsta söluturni.  Getraunanúm-
er ÍR er 109. Um miðjan septem-
bermánuð náði ÍR 8. sætinu yfir 
söluhæstu félögin sem er mun 
betri árangur en á sama tíma í 
fyrra og því er að þakka þeim 
fjölmörgu sem tóku þátt laugar-
daginn 15. sept. Getraunirnar 
eru s.s. á laugardögum kl. 11 til 
13 og á fimmtudagskvöldum kl. 
20 til 21.

Metþátttaka í 
getraunaleik ÍR

Sumarið hefur verið gert upp 
hjá Frjálsíþróttadeild ÍR og var 
samkoman á mjög svo skemmti-
legum stað, eða gamla ÍR húsinu 
uppi á Árbæjarsafni. Jón Þ. Ólafs-
son sagði margar skemmtilegar 
sögur frá æfingum og aðbúnaði 
frjálsíþróttafólks á þeim tíma 
þegar húsið stóð á Landakots-
hæðinni.  

Á hátíðinni fengu margir viður-
kenningu fyrir sinn árangur bæði 
sem einstaklingar og með sínum 
hópi sem árangurinn náðist fyrir. 
Stjórn deildarinnar sem og Þrá-
inn Hafsteinsson yfirþjálfari og 
aðrir þjálfarar innan deildarinnar 
hlutu viðurkenningu fyrir mjög 
svo ósérhlífið starf og þáðu bók 
ÍR fyrir, 100 ár til heilla. Einnig 
vakti athygli að Felix Sigurðsson 
fyrrum stjórnarmaður og kona 
hans gáfu mjög svo tignarlegan 
farandbikar sem verður veittur 
ár hvert fyrir bestan árangur á 
árinu. Farið er eftir stigagjöf FRÍ. 
Fyrst til að hljóta þennan bikar er 
Sigríður Rósa.

Uppskeruhátíð Frjálsíþróttadeildar

Haustæfingar frjálsíþróttadeildar hafnar

Einn hópanna hlýtur lof fyrir góðan árangur.

Sigríður Rósa með bikarinn.

Stjórn og þjálfarar ÍR á uppskeruhátíðinni.

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!

20 Íslandsmeistaratitlar
Öldungameistaramót MÍ var 

haldið á Varmárvelli í Mosfells-
bæ helgina 24. til 25. ágúst.

Á mótinu náðu ÍR-ingar í 
20 Íslandsmeistaratitla, fern 
silfurverðlaun og tvenn brons-
verðlaun. Þessi frábæri árang-
ur gaf annað sætið í heildar-

stigakeppni mótsins en ÍR-
ingar fengu alls 152 stig. Til 
hamingju eldri iðkendur hjá ÍR 
þið eruð góð fyrirmynd fyrir 
íþróttaæskuna.

Sjá má öll úrslit á www.fri.is/
mótaforrit/MÍ öldunga



AFGREIÐSLUTÍMI MÁNUD-FIMMTUD. 12.00 TIL 18.30.
BÓNUS BÝÐUR BETUR

Bónus kryddaðir kjúklingabitar 

298298298 kr
kg

TILBÚNIR BEINT Í OFNINN

12981298129812981298 kr
kg

ferskar HOLTA 
kjúklingabringur 

Bónus kryddaðir kjúklingabitar 
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