
Við Drafnarfell og Eddufell í 
Efra Breiðholti standa verslunar-
hús auð og sumstaðar er neglt 
fyrir glugga. Verslanir og önnur 
þjónustufyrirtæki hafa hætt starf-
semi eða flutt hana á brott að 
hluta til verður tilkomu stærri 
verslunarmiðstöðva. 

Ekki er lengur hægt að leigja 
eignirnar út vegna þess að þær 
henta ekki fyrir þá starfsemi sem 
áður var. Til hægri handar við 
verslunarhverfið er stóra Æsu- 
og Asparfellsblokkin en blokkar-
lengjan við Fannarfell, Gyðufell 
og Iðufell á vinstri hönd. Veruleg-
ar endurbætur hafa verið unnar 
á þessum blokkarbyggingum á 
undanförnum árum auk þess sem 
Félagsbústaðir hafa selt margar 
íbúðir í því skini að dreifa félags-
legum íbúðum meira um borgina. 
Í viðtali við Guðmund H. Guð-
mundsson, bakarameistara í Húsi 
bakarans og birt er hér í blaðinu 
er þeirri hugmynd varpað fram 
að vinna þurfi nýtt deiliskipulag 
fyrir þetta svæði með íbúðabygg-
ingar og nokkurt þjónusturými í 
huga. Nýtingarhlutfall núverandi 

deiliskipulags muni ekki nægjan-
legt til þess að vekja áhuga bygg-
ingaraðila og fjárfesta. Guðmund-
ur segir að í raun þyrfti að rífa 
þetta hverfi og byggja upp frá 
grunni með breyttar þarfir þjón-
ustuaðila og íbúa að leiðarljósi. 

Verslanamiðstöðin við Drafnarfell 
og Eddufell þjónar augljóslega 
ekki lengur þeim tilgangi sem 
henni var ætlaður í upphafi og í 
viðtali lýsir einn af frumkvöðlum 
hennar eftir breyttu skipulagi og 
bættri nýtingu þessa svæðis. 

4. tbl. 14. árg.

APRÍL 2007Dreift frítt í öll hús í Brei›holtinu

- bls. 8
Hvaða bók/bækur

ertu að lesa?

Neglt fyrir glugga 
í Efra Breiðholti

- Viðtalið
bls. 4 Ónotað verslunarhúsnæði í Fellahverfi í Breiðholti.

Páskalamb af nýslátruðu
Grillkjötið og páskasteikin veljið sjálf úr kjötborði
Emmess Skafís 33 % meira 599 kr. 2 lítrar
Fersk jarðarber 198 kr. askjan

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Verður Jakinn 
reistur í 
Breiðholtinu?

Hugmyndir eru um að láta 
reisa styttu af Guðmundu J. 
Guðmundssyni, fyrrum for-
manni Dagsbrúar eða Guð-
mundi Jaka eins og hann var 
jafnan nefndur í daglegu tali í 
Breiðholtinu. Það er Samfylking-
arfélagið í Breiðholti sem stend-
ur að baki þessari hugmynd en 
Guðmundur J. var einn þeirra 
manna sem hafi mikil áhrif á 
þær húsnæðisbætur í Reykja-
vík sem fólust í byggingu Breið-
holtsins. Þá var hann einn af 
fyrstu íbúum hverfisins og bjó 
þar lengi.

Glæsilegt kjötborð
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V erslunarhúsin við Drafnarfell og Eddufell í Efra Breiðholti 
hafa átt glæstari tíð. Þetta svæði var skipulagt til verslun-
ar og þjónustu fyrir Fellahverfið. Á þeim tíma voru aðrir 

verslunarhættir en nú. Hverfaverslanir voru algengar og lág-
vöruverslanir, stórmarkaðir og verslanamiðstöðvar voru ekki 
til. Fólk sótti ýmsa þjónustu í mun meira mæli innan síns hverf-
is en síðar hefur orðið. Smám saman dróg úr þörf fyrir þetta 
verslunarsvæði og eigendur fyrirtækja fluttu rekstur sinn á 
brott eða hættu honum. Með tilkomu heimabankans og netvið-
skipta í bankaþjónustu fækkuðu bankarnir útibúum og banka-
útibúið við Eddufell var sameinað útibúi í Mjódd. Nú er svo 
komið að umtalsverður hluti verslunar- og þjónustuhúsnæðis-
ins stendur autt og gefur ekkert af sér á sama tíma og eigendur 
þess þurfa að greiða af því fasteigaskatt til Reykjavíkurborgar. 
Á vegum borgarinnar hefur enn sem komið er lítið verið gert til 
þess að bregðast við þessum breytingum og þeim vanda sem 
þær eru farnar að skapa. Guðmundur H. Guðmundsson, bakara-
meistari, sem starfað hefur á þessu svæði frá því það var byggt, 
varpar fram athyglisverðri hugmynd í viðtali hér í blaðinu. 
Hann telur að breyta þurfi nýtingu þessa svæðis. Vinna þurfi 
nýtt deiliskipulag þar sem áhersla verði lögð á íbúðabyggð 
með nægjanlegu nýtingarhlutfalli til þess að byggingaraðilar 
og fjárfestar sjái sér hag í að ráðast í nýbyggingar. Eldri bygg-
ingar verði að víkja enda séu takmörkuð not fyrir þær eins og 
dæmin sýna. Innan nýs skipulag geti rúmast möguleikar á tak-
markaðri þjónustubyggð í tengslum við íbúðabyggingarnar, t.d. 
á jarðhæðum einhverra þeirra til þess að unnt verði að reka 
lágmarksþjónustu í hverfinu. Hugmynd Guðmundar er athygl-
isverð. Verði henni komið í framkvæmd gæti risið aðlaðandi 
svæði þar sem yfirgefin og augnstungin atvinnuhús er nú að 
finna inni í miðri íbúðabyggð. 

Gleymska 
stjórnmálamanna

K omandi alþingiskosningar virðast að einhverju leyti 
ætla að snúast um velferðarmál. Spurning er um hvort 
um er að ræða þá velferð sem almennt hefur vaxið á 

undanförnum árum eða hvort fremur er um að ræða þá hópa 
sem ekki hafa notið hennar sem skyldi og er þá einkum átt við 
eldri borgara, öryrkja og aðra sem standa kunna höllum fæti 
í atvinnulífinu. Er fólk að hugsa um þá almennu velferð sem 
myndast af öflugu atvinnulífi eða á það fremur við þá velferð 
sem hinu opinbera; ríki og sveitarfélögum ber að sjá til að allir 
njóti burtséð frá tækifærum á vinnumarkaði. Þegar væntanlegir 
kjósendur svara “velferðarmál” þegar þeir eru spurðir um hver 
kosningamálin verði í skoðanakönnunum skiptir máli við hvað 
þeir eiga. Hvort þeir eiga við atvinnulífið almennt og þann hag 
sem landsmann hafa af eflingu þess eða hvort þeir meina þá 
afmörkuðu hópa er stuðnings þurfi á hverjum tíma. Tæpast 
verður efast um þann þrótt sem býr í atvinnulífinu um þessar 
mundir og þá velferð sem hann skapar og fólk á hugsanlega við 
þegar það svarar “velferðarmálin” þegar könnunaraðila hringja. 
Aðrir kunna fremur að huga að vanda aldraðra, öryrkja og ann-
arra sem nauðsynlegt þurfa á betri kjörum að halda. Samfélag 
velferðar af völdum atvinnulífs hefur efni á að búa vel að þessu 
fólki þótt stjórnmálamenn hafi gleymt sér að einhverju leyti þeg-
ar það er annars vegar. Ef til vill er þessi gleymska stjórnmála-
manna megin ástæða þess hversu margir nefna velferðarmál 
þegar þeir eru inntir eftir því hver verði helstu kosningamálin.

Drafnarfell 
og Eddufell
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Átta konur við 
sorphirðu

Átta konur starfa nú hjá Sorp-
hirðu Reykjavíkur. Aldrei fyrr hafa 
svo margar konur starfað að sorp-
hirðu að vetri til. Tvær til þrjár 
fastráðnar konur hafa starfað að 
sorphirðunni yfir veturinn á und-
anförnum árum en eins og sjá má 
hefur þeim fjölgað verulega. Mikil 
ásókn hefur verið í afleysingavinnu 
við sorphirðuna á sumrin og reynt 
hefur verið að auka hlut kvenna í 
starfi og hafa allt að 10 til 12 konur 
starfað þar yfir sumartímann. Um 
60 starfsmenn vinna að jafnaði við 
sorphirðu hjá Reykjavíkurborg. Sig-
ríður Ólafsdóttir, rekstrarstjóri Sorp-
hirðunnar segir konur farnar sækja 
meira en áður í þetta starf sem geti 
verið erfitt einkum að vetrinum þeg-
ar tíð sé slæm og ófærð mikil.  

Rætt um málefni  
heimilislausra

Málefni heimilislausra voru til 
umfjöllunar á sérstöku málþingi fyr-
ir skömmu. Á undanförnum misser-
um hafa þessi mál verið til umfjöll-
unar hjá mörgum stofnunum sem 
láta sig málið varða og einnig hafa 
fjölmiðlar í auknum mæli kynnt 
stöðu þessa fólks. Þeir sem stóðu 
að málþinginu hafa allir komið að 
málefnum heimilislausra á einn eða 
annan hátt og ákváðu í framhaldi 
af því að vinna saman að því að 
byggja upp samstarf allra sem star-
fa að málefnum heimilislausa. Til 
þess að það megi verða er nauðsyn-
legt að kortlögð verði sú þjónusta 

og úrræði sem fyrir hendi eru. Að 
málþinginu stóðu Þjónustumiðstöð 
Miðborgar og Hlíða, Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar, Hjálparstarf 
kirkjunnar, Samhjálp og Reykjavík-
urdeild Rauða kross Íslands. Stefán 
Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborg-
arsvæðisins og Geir Jón Þórisson, 
yfirlögregluþjónn stýrðu málþing-
inu en Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
borgarstjóri setti samkomuna. Fjöl-
di erinda var fluttur á málþinginu 
en þar var boðið upp á fjölbreytta 
dagskrá þar sem kynnt var þjón-
usta og úrræði fyrir heimilislausa, 
hugleiðingar um stöðu heimilis-
lausra í samfélaginu, framtíðarsýn, 
staða heimilislausra út frá læknis-
fræðilegu sjónarhorni. 

Höfuðborgarstofa   
tilnefnd

Höfuðborgarstofa er á meðal 
fimm markaðsskrifstofa, sem til-
nefndar eru til verðlaunanna Evr-
ópsk markaðsskrifstofa ársins í 
ár en verðlaunin eru veitt af mark-
aðssamtökum evrópskra borga 
Markaðsskrifstofurnar sem eru til-
nefndar ásamt Höfuðborgarstofu í 
Reykjavík, eru í Kaupmannahöfn, 
Gautaborg, Liverpool og Valencia. 
Tilgangur verðlaunaveitingarinnar 
er að veita viðurkenningu fyrir fram-
úrskarandi árangur og fagmennsku 
meðal evrópskra borga og mark-
aðsskrifstofa þeirra. Verðlaunaaf-
hendingin fyrir bestu ferðamanna-
borgina fer fram í fyrsta skipti í ár, 
þann 13. júní í Aþenu og kemur þá 
í ljós hvort Höfuðborgarstofa muni 
hljóta titilinn evrópsk markaðsskrif-
stofa ársins.

Ánægja með skóla-
hljómsveitir

Mikil ánægja er meðal forráða-
manna barna með skólahljómsveit-
irnar í Reykjavík. Þetta kemur fram 
í niðurstöður úr viðhorfskönnun 
meðal forráðamanna, sem gerð var 
á vegum Menntasviðs Reykjavíkur-
borgar. Niðurstöðurnar sýna að níu 
af hverjum tíu voru ánægðir með 
einkakennslu sem börn þeirra fengu 
og töldu að barni þeirra liði vel í tón-
listarnáminu. Um 80% forráðamanna 
voru ánægð með hljómsveitaræfing-
arnar. Í könnunin kom einnig fram 
að meira en helmingur nemenda æfi 
sig í 1 til 2 klukkustundir á viku og 
að um 70% forráðamanna barna á 
aldrinum 7 til 10 ára aðstoði börnin 
við æfingar.    

Rafrænu skilríkin 
komin

Notendur vefs Reykjavíkurborgar 
geta nú skráð sig inn í Rafræna Reykja-
vík með öruggum og auðveldum 
hætti með nýjum rafrænum skilríkj-
um. Reykjavíkurborg er meðal þeirra 
fyrstu á landinu til að taka í notkun 
hin nýju rafrænu skilríkin, sem eru í 
formi debetkorts með innbyggðum 
örgjörva. Rafrænu skilríkin voru kynnt 
á stórsýningunni Tækni og vit 2007 
sem nýlega fór fram og hlutu þau verð-
laun á sýningunni sem áhugaverðasta 
vara eða þjónusta sýningarinnar. Raf-
rænu skilríkin eru samstarfsverkefni 
ríkis, banka og sparisjóða. en stefnt er 
að því að nýjum debetkortum verði 
dreift til almennings í haust. Nánari 
upplýsingar um skilríkin má nálgast á 
heimasíðunni reykjavik.is

slóðin er www.islandshreyfingin.is
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Í ár fagna ÍR-ingar aldarafmæli félagsins og bikarmeistaratitill meistaraflokks 
karla í körfuknattleik var kærkomin afmælisgjöf.

SPRON, styrktaraðili körfuknattleiksdeildar ÍR, óskar Breiðhyltingum 
til hamingju með 100 ára afmæli ÍR og sigursælt körfuknattleikslið.

Til hamingju 
með bikarinn ÍR-ingar!

Bikarmeistarar 2007
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Skemmtilegu málin eru miklu fleiri
Guðrún Björk Freysteinsdótt-

ir, verkefnisstjóri í Hólmaseli, er 
Breiðhyltingur í húð og hár. Hún 
ólst upp í Hólahverfinu og býr 
enn á æskuslóðum sínum. Hún 
segist hafa farið aðeins yfir læk-
inn á daginn þegar hún lauk fram-
haldsskóla frá Borgarholtsskóla 
eftir að hafa tekið fyrri hluta 
námsins í FB. “Svo vinn ég í Selja-
hverfinu þannig að Breiðholtið er 
hverfið mitt áfram þótt ég flakki 
á milli póstnúmera þegar ég fer á 
milli heimilis og vinnu.”

Lögfræðin átti ekki   
við mig

“Ég byrjaði skólagönguna í Hóla-
brekkuskóla og þaðan lá leiðin í 
FB en ég skipti síðan á námstíman-
um og fór yfir í Borgarholtsskóla. 
Ég kunni ekki illa við mig í FB en 
mig langaði bara að prufa eitthvað 
annað. Kynnast nýju fólki. Borgar-
holtsskólinn var þá alveg nýr með 
nýjum brautum og þetta var spenn-
andi umhverfi. Nei - ég fór ekki í bif-
vélavirkjunina,” segir Guðrún Björk 
en um það leyti var verið að koma 
á fót framhaldsbraut í því fagi við 
skólann. “Ég var á félagsfræðibraut 
en það fóru nokkrar stelpur í bif-
vélavirkjunina þótt strákarnir hafi 
verið fleiri sem gripu þetta tæki-
færi. Þetta var svolítil tískubylgja ef 
satt skal segja þarna í Borgarholts-
skólanum enda um algera nýjung 
að ræða í hefðbundnum framhalds-
skóla. Ég hef þó trúlega verið of 
stapíl til þess að ánetjast af bíla-
dellunni og leggja hana fyrir mig 
í námi eða starfi.” Guðrún kveðst 
ekki vita hvort einhverjar af þess-
um stelpum starfi við bifvélavirkj-
un eða tengt bílum í dag en það 
sé alls ekki ótrúlegt. Jafnréttið hafi 
komið við þetta svið eins og önnur 
og stelpur farnar að vinna að ýmsu 
sem talin voru strákastörf hér áður 
fyrr. Svo hélstu áfram námi? Svo lá 
leiðin í kennaranám við Kennara-
háskólann. Mér féll strax vel við 
kennaranámið enda er það byggt á 
miklu vali og er fjölbreytt frá fyrsta 
degi. 

Skemmtilegu málin eru 
miklu fleiri

Guðrún Björk segist alltaf hafa 
kunnað vel við sig í Breiðholtinu 
og ekki hafa hugsað um að flytjast 
burt. “Ég er ekki haldin söknuði 
eftir miðborgarlífinu enda aldrei 
prufað það. Hér í Breiðholtinu er 
stutt í flest en þó mættu vera fleiri 
staðir þar sem fólk getur hist. Það 
mættu vera fleiri matsölustaðir og 
kaffihús vegna þess að þann þátt 
vantar eiginlega alveg í þetta stóra 
hverfi. Fólk tekur kannski ekki eftir 
þessu. Breiðhyltingar eru líklega 
svo vanir að fara niður í bæ ef þá 
langar að fá sér að borða eða í kaffi 
og spjall eða þá að skreppa á kráar-
rölt að kvöldinu. Þeir velta þessu 
ekkert fyrir sér. Maður veit auðvit-
að aldrei hvar maður verður um 
alla framtíð,” heldur Guðrún Björk 
áfram “en ég vinn hér og þetta er 
afskaplega þægilegt eins og það 
er. Ég vinn reyndar í öðrum hverf-

ishluta og það hefur sína kosti að 
vera ekki með vinnuna alveg við 
dyrnar heima hjá sér. Ég starfa líka 
með unglingum og það koma ýmis 
mál upp í því starfi bæði skemmti-
leg og líka mál sem geta verið erfið 
og reynt á mann að takast á við og 
þá er gott að það tengist ekki fólk-
inu í næsta húsi en sem betur fer 
eru skemmtilegu málin fleiri.”

HM og enski boltinn
Guðrún Björk tók við starfi verk-

efnisstjóra í Hólmaseli fyrir tveim-
ur árum þá nýkomin frá námi. Hún 
segist hafa haft meiri áhuga á ung-
lingastarfinu en að fara beint út í 
kennslu. “Það má alltaf prufa hana 
síðar.” En hvernig er að starfa við 
æskulýðsmiðstöð eins og Hólma-
sel. Um hvað snýst starfið. Hvert er 
í raun hlutverk hennar? “Hlutverk-
ið er að annast um tómstundastarf 
fyrir börn og unglinga í hverfinu og 
um það snýst starfið. Þetta miðast 
við fimmta bekk grunnskólans og 
upp úr en þó einkum unglingadeild-
ina frá 13 til 16 ára þar sem mest 
áhersla er lögð á þann aldurshóp. 
Við erum með sérstakt starf fyrir 
12 ára krakkana á föstudögum en 
opið hús fyrir unglingana alla daga 
frá kl. 14.00 til 17.00, einnig er opið 
þrjú kvöld í viku frá 19:30- 22 nema 
á föstudögum er opið til 23:00.” 
Guðrún Björk segir að dagopnun 
virki mjög vel og nánast alltaf full 
hús hjá þeim. “Við höfum þetta 
svona hæfilega frjálslegt fyrir þau. 
Erum ekki með fasta dagskrá en 
þau geta gengið að ákveðnum hlut-
um vísum á dagopnun. Við reynum 
að spila þetta svolítið eftir eyranu 
og finna út hvað þau vilja gera. Við 
vorum með útsendingar á meðan 
HM í handbolta stóð yfir og við 
erum aðeins að gera tilraunir með 
enska boltann. Þetta er nýjung í 
starfinu sem er að koma til. Áhugi 
unglinganna fer vaxandi og nú eru 
bæði strákar og stelpur að koma 
og horfa á boltann þannig að ég 
geri ráð fyrir að við munum auka 
þetta í framtíðinni.”

Krakkarnir leita mikið  
til okkar

Þetta leiðir hugann að því hvort 
þörfin fyrir tómstundastarf eins og 
Hólmasel og önnur tómstundaheim-
ili eru að annast aukist stöðugt. For-
eldrar vinna meira og minna er um 
að krakkarnir komi að einhverjum 
heima þegar skólanum lýkur á dag-
inn.”Mér finnst ég finna breytingu 
frá minni kynslóð þótt það séu ekki 
ýkja mörg ár síðan ég var á þessum 
aldri. Ég ólst upp hjá afa mínum og 
ömmu og naut e.t.v. meira heimilis-
lífs af þeim sökum en ýmsir aðrir. 
Ég er kannski ekki fyllilega dómbær 
að því leyti en ég finn þó vel fyrir 
þessu. Mér finnst stundum eins og 
sumir krakkarnir vilji hreinlega búa 
hjá okkur. Vinahóparnir eru oft stór-
ir og krakkana vantar staði til þess 
að vera á þegar þau hafa ekki að 
neinum að hverfa heima. Ég held 
að ef félags- og tómstundastarfs-
ins nyti ekki við myndu krakkarnir 
bara finna sér einhverja staði til 

þess að hanga á án þess að hafa 
neitt sérstakt markmið með því 
annað en að vera saman.” Guðrún 
Björk segir krakkana gjarnan leita 
til starfsfólks félagsmiðstöðvanna 
með ýmis mál sem þau vilji ræða. 
Stundum sé um almenn mál að 
ræða en þau komi einnig til þeirra 
með einkamál. “Við hlustum á þau 
og ræðum við þau um það sem 
þau vilja ræða og reynum að leið-
beina þeim eftir bestu getu. Þau 
sýna okkur oft mikinn trúnað og 
tjá bæði gleðitíðindi og ræða ein-
nig það sem veldur þeim vanda. 
Við bregðum okkur því oft í hlut-
verk pabba og mömmu svona þeg-
ar þess gerist þörf og það hentar.” 
Guðrún Björk segir að börn upplifi 
ýmsa hluti oft með öðrum hætti 
en fullorðnir. Þau geta upplifað sig 
sem fórnarlömb vegna aðstæðna 
sem okkur hinum þykja alveg eðli-
legar og sjálfssagðar. “Þá reynum 
við að gera þeim grein fyrir raun-
veruleikanum þannig að þau skilji 
aðstæðurnar og af hverju þær eru 
svona en ekki einhvernveginn öðru-
vísi. Þau eru misjafnlega þroskuð 
til þess að takast á við hið daglega 
líf jafnvel þótt ekkert óvænt eða 
alvarlegt komi upp á. 

Stelpuklúbbur og blogg
Nokkrir klúbbar eru starfandi á 

vegum Hólmasels. Þar á meðal er 
stór stelpuklúbbur og þær halda 
m.a. úti bloggsíðu þar sem þær 
kjósa um hvað þær vilja gera. “Við 
í Hólmaseli höldum utan um klúbb-
inn og starf hans en þær stýra því 
annars sjálfar. Stelpurnar eru ótrú-
lega uppfindningasamar og sem 
dæmi um áhugamál þeirra get 
ég nefnt bíóferðir og dekur og að 
hugsa vel um húðina. Svo hittast 
þær mikið bara til þess að spjalla. 
Strákarnir eru búnir að uppgötva 
hvað þær eru að gera og nú vilja 
þeir koma einhverju svipuðu á fót 
hjá sér.” Guðrún Björk segir þessa 
krakka á þeim aldri að félagsstarfið 
sé nokkuð kyngreint. Stelpurnar 
eru líka með dansklúbb en strákar 
á þessum aldri eru ekki eins áhuga-
samir um dansinn og þær dansa 
þá bara hverjar við aðrar. Þeir séu 
meira í þjónustuhlutverkinu. Passa 
upp á salinn. Sjá um að allt sé í lagi 
og að stilla græjurnar fyrir þær og 
annast tónlistina. “Þeir eru feimn-
ari við að dansa einkum eftir að 
komið sé upp í sjöunda til áttunda 
bekk. Þá er eins og þeir hverfi inn 

í einhverskonar skel með það. Þótt 
stelpurnar og strákarnir eigi marga 
sameiginlega póla þá eru þau enn 
á því þroskastigi að velja að gera 
ýmsa hluti sitt í hvoru lagi. Þau eru 
ekki mikið farin að skjóta sér hvort 
í öðru. Það kemur seinna. Dæmi 
um þetta er að strákar sækja mikið 
í að spila billjard á meðan stelpurn-
ar setjast í sófa og spjalla saman.”  

Er “hot spot” á  
Siglufirði?

Einn þátturinn í starfi Hólmasels 
eru ferðalög með unglingadeildirn-
ar. Guðrún Björk segir þennan þátt 
starfsins njóta mikilla vinsælda og 
fyrir skömmu var farin skíðaferð 
til Siglufjarðar. “Ég held að marg-
ir krakkar hafi ekki ferðast mikið 
um landið. Jafnvel ekki farið neitt 
út fyrir höfuðborgarsvæðið. Sum 
þeirra virðast fremur hafa farið til 
útlanda og sum oft. Einhver þeirra 
sem fóru til Siglufjarðar voru undr-
andi á því hversu langt væri þang-
að. Miklu lengra en til Spánar. Þetta 
eru um fimm og hálfur tími í rútu 
en flugið til Spánar tekur bara um 
fjóra tíma. Svona eru viðmiðanirn-
ar. Þau voru líka að tala um hvað 
allir hefðu verið almennlegir við 
þau eins og það hefði komið þeim á 
óvart. Ég veit ekki hvort þetta hefur 

eitthvað með það að gera að fólk sé 
almennlegra eða opnara úti á landi. 
Kannski er ekki eins mikið stress í 
fámennari byggðunum út um land-
ið eða Siglfirðingar bara gestrisnari 
en gengur og gerist. Þetta var alla 
vega upplifun krakkanna sjálfra af 
ferðinni. Reyndar var starfsmaður 
frá okkur með þeim sem er ættað-
ur frá Siglufirði og þekkir vel til í 
bænum. Því má vera að þau hafi 
fengið meiri innanbæjarupplifun 
í ferðinni í gegnum hann og þau 
tengsl sem hann hefur en annars 
hefði orðið. Nokkuð var líka um að 
þau spyrðu hvort þau mættu taka 
tölvurnar með sér norður og hvort 
væri “hot spot” á Siglufirði svo þau 
kæmust á Netið.” 

Fartölvueign að aukast
“Ég gæti trúað að fartölvur séu 

stöðugt að verða algengari sem 
fermingargjafir. En þetta er líka 
eitthvað skipt eftir hverfum vegna 
þess að við vorum að ræða þetta á 
milli okkar sem störfum í efra Breið-
holtinu og í Hólmaseli og þau könn-
uðust tæpast við að fá spurningar 
um tölvur frá krökkunum á borð 
við þær sem við fengum fyrir Siglu-
fjarðarferðina. Þetta getur tengst 
aðstöðu og efnahag foreldranna og 
einnig smitað út frá sér innan skól-
anna og vinahópanna án þess að 
ég vilji fara frekar út í samanburð af 
því tagi.” Guðrún Björk segir nokk-
uð um að krakkarnir komi með 
tölvurnar sínar í félagsmiðstöðina, 
tengi sig saman og spili tölvuleiki. 
Þetta er ákveðinn hópur sem er 
mest í þessu. Við höfum verið með 
mót þar sem krakka koma með tölv-
urnar sínar, tengja sig saman og 
spila tölvuleiki. Þegar við héldum 
fyrsta mótið af þessu tagi fyrir um 
tveimur árum þá var áhuginn tak-
markaður. Við máttum eiginlega 
pína krakkana í þetta og fengum 14 
til þess að taka þátt. Á síðasta móti 
sem við héldum í janúar á þessu 
áru voru um 40 þátttakendur sem 
sýnir að tölvuáhugi og tölvueign 
fer vaxandi á meðal krakkanna. Þau 
fara fyrr af stað og mörg þeirra eru 
komin langt á þessari braut í sjö-
unda og áttunda bekk. Krökkum 
er löngu hætt að bregða við tölv-
um og tölvunotkun. Þau alast orðið 
upp við þetta frá unga aldri og flest 
læra að umgangast tölvurnar á rétt-
an hátt þótt stundum séu að koma 
upp mál þar sem þau hafa ánetjast 
þeim um of. Ég geri því ráð fyrir að 
tölvan eigi eftir að skipa stærri sess 
í félagsstarfi barna og unglinga í 
framtíðinni,” segir Guðrún Björk 
Freysteinsdóttir, verkefnastjóri í 
Hólmaseli. 

Guðrún Björn Freysteinsdóttir, verkefnisstjóri ÍTR í Hólmaseli.
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Verslunarhúsin við Drafnafell 
og Eddufell gegnt Fellaskóla í 
Efra Breiðholti standa að stór-
um hluta auð. Þegar hverfið var 
skipulagt var gert ráð fyrir lít-
illi verslanamiðstöð við þessar 
götur. Í nágrenninu eru stór fjöl-
býlishús og hugsunin að baki 
skipulaginu var sú að mynda 
þjónustukjarna fyrir nærliggj-
andi byggð. Margvísleg verslana- 
og þjónustustarfsemi var í þessu 
hverfi um árabil en síðan fór að 
draga úr henni. Forráðamenn 
þjónustufyrirtækja tóku að flytja 
þau burt eða að hætta starfsemi. 
Nú eru aðeins nokkur þjónustu-
fyrirtæki starfrækt við Drafnar-
fell og Eddufell en stærstur hluti 
húsanna auður og ónotaður.

Tómt og neglt   
fyrir glugga

Stærsta ónotaða húsnæðið 
hýsti verslun KRON við Eddufell á 
sínum tíma en eins og kunnugt er 
hætti KRON verslunarekstri fyrir 
nokkrum árum. Húsið mun losa 
um 1200 fermetra til samans á 
tveimur hæðum. Engin starfsemi 
er þar önnur en eitthvert pláss er 
leigt út til geymslu fyrir hjólhýsi á 
jarðhæðinni. Neglt er fyrir glugga 
sem mun að sögn Guðmundar H. 
Guðmundssonar, bakarameistara 
í Húsi bakarans hafi verið gert 
til þess að verja glerrúður fyrir 
óprúttnum vegfarendum sem 
gjarnan sækja í að vinna skemmd-
arverk á eignum sem ekki eru í 
notkun. Þetta húsnæði er í eigu 
eins aðila sem festi kaup á því 
til þess að stunda leigustarfsemi. 
Vart þarf að taka fram að hann 
hefur mjög litlar tekjur af því en 
all nokkurn kostnað, m.a. í formi 

fasteignagjalda til Reykjavíkur-
borgar. Húsið fyrir framan KRON 
húsið er einnig að stórum hluta 
tómt. Verslun er í öðrum enda 
þess en vídeóleigu og grilli hefur 
verið lokað. Á baklóð stendur ann-
að hús, sem er í eigu sex aðila en 
allri starfsemi hefur verið hætt 
eða hún flutt á aðra staði. Hluti 
þess húss er nú nýttur sem vistar-
verur fyrir fólk þótt hlutverk þess 
hafi verið og sé allt annað. 

Íbúðahverfi með   
þjónusturýmum

Guðmundur H. Guðmundsson, 
bakarmeistari segir að fyrir um 
fimm árum hafi nýtt deiliskipu-
lag verið unnið fyrir svæðið þar 
sem gert hafi verið ráð fyrir ýms-
um breytingum, einkum að auka 
hlutfall íbúðarhúsnæðis og nýta 
þetta svæði þannig betur en nú 
er gert. Guðmundur hefur starfað 
þarna allt frá byggingu Fellahverf-
isins. Fyrst að rekstri Breiðholts-
bakarís, sem hann opnaði þegar 
hverfið var enn í byggingu og rak 
þar til á síðasta ári að hann seldi 
bakaríið en stofnaði í staðin lít-
ið bakarí og kaffihús sem hann 
rekur nú. Hann segir að frá þeim 
tíma að deiliskipulagið hafi verið 
unnið hafi ekkert gerst. Einhverjir 
byggingaraðilar muni hafa skoðað 
þetta svæði en trúlega sé nýtingar-
hlutfallið í deiliskipulaginu of lítið 
til þess að hagkvæmt geti talist að 
ráðast í framkvæmdir á grundvelli 
þess. “Mín skoðun er sú að þetta 
verslana- og þjónustusvæði sé 
barn síns tíma. Það þjónaði vel en 
aðstæður eru breyttar og nú þarf 
að bregðast við þróuninni og taka 
allt svæðið til gagngerrar endur-
skipulagningar. Það er ekki hægt 

að hafa þetta svona inni í miðju 
íbúðahverfinu. Ég tel að rífa ætti 
að minnsta kosti hluta þessara 
bygginga eða þær allar og byg-
gja svæðið algerlega upp að nýju 
í samræmi við breyttar aðstæð-
ur og þarfir. Ég get séð fyrir mér 
íbúðahverfi sem félli að nærliggj-
andi byggð og gera mætti ráð fyr-
ir þjónusturýmum á jarðhæð þar 
sem hægt væri að sinna ákveð-
inni verslanaþjónustu. Þótt þetta 
svæði henti ekki lengur fyrir versl-
anamiðstöð eða verslanaþjónustu 
af þeirri stærð sem ákveðin var 
í upphafi þá tel ég engu að síður 
þörf fyrir ákveðna þjónustu fyrir 
nágrennið og horfi í því sambandi 
á málið í ljósi eigin reynslu af að 
hafa starfað hér allt frá því að 
hverfið var byggt.” Guðmundur 
kveðst telja að tilkoma stóru versl-

anamiðstöðvanna eigi mikinn þátt 
í því að ekki var lengur rekstrar-
grundvöllur fyrir verslunarsvæði 
af þeirri stærð sem um er að ræða 
við Drafnarfell og Eddufell. “Fólk 
sækir í Smárann, í Mjóddina og 
allt niður í Kringlu en vill engu að 
síður hafa ákveðna nærþjónustu 
í hverfinu. Ég finn þetta vel hér 
hjá mér. Hingað kemur margt fólk, 
ekki síst á morgnana og fram eftir 
degi og kaffihúsið dregur mikið 
að. Fólk vill geta komið á morgn-
ana, fengið sér kaffi og stundum 
með því og verslað síðan til dags-
ins í leiðinni. Ég hef ekki haft opið 
á kvöldin. Ég veit ekki hversu mik-

ið sótt yrði hingað á þeim tíma og 
grill sem var hér í næsta húsi er 
búið að loka. Vídeóleigurnar virð-
ast líka vera á undanhaldi með 
aukinni sölu myndefnis á geisla-
diskum og niðurhali af netinu.” 
Guðmundir segir miklar breyting-
ar hafa orðið á öllu hverfinu. Hér 
hafa orðið mikil skipti á íbúum á 
undanförnum árum. Sumt af því 
má eflaust rekja til sölu á félagsleg-
um íbúðum. Á fyrstu árum mínum 
hér heyrði nánast til undantekn-
inga að ekki væru brotnar rúður 
um hverja helgi en nú er undan-
tekning ef það gerist.” 

Góð reynsla af nýbúunum
“Hér býr mikið af fólki af erlend-

um uppruna,” heldur Guðmundur 
áfram. Ég hef mjög góða reynslu 
af því fólki bæði sem viðskipta-
vina og einnig sem starfsfólks en 
margar konur af erlendum upp-
runa hafa unnið hjá mér í gegnum 
tíðina. Ég held að íbúabreytingin 
eigi þó ekki neinn þátt í því að 
verslun hefur minnkað hér held-
ur megi fyrst og fremst rekja það 
til breytts verslunarumhverfis og 
breyttra verslunarhátta. Af þeim 
ástæðum verða borgaryfirvöld að 
skoða þetta mál með opnum huga 
og haga nýtingu svæðisins eins 
og best verður kosið. Í ljósi reynsl-
unnar tel ég það ekki verða gert 
með öðrum hætti en að breyta 
deiliskipulaginu og leggja áherslu 
á íbúðabyggð á svæðinu. Við get-
um ekki haft aflagt verslanasvæði 
hér inni í miðju íbúðahverfi.” 
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Afrakstur náms, 
áhugi og hæfileikar

Guðlaug Sveinsdóttir sýnir 
myndverk í Boganum í Gerðu-
bergi um þessar mundir. Guðrún 
er ættuð af Austurlandi nánar til-
tekið frá Higgstekk í Skriðdal. 
Eftir nám við Alþýðuskólann á 
Eiðum tók hún að leggja stund á 
útsaum en myndir náttúrunnar 
heilluðu hana frá bernsku aldri. 
Hún byrjaði snemma að búa til 
myndverk, bæði í útsaumnum 
en einnig fékkst hún við að mála 
og vinna klippimyndir. 

Í upphafi mun hún hafa ætl-
að sér að verða kennari en vent 
kvæði í kross og hélt til náms við 
Ljósmæðraskólann í Reykjavík. Að 
því loknu hélt hún til Austurlands 
að nýju. Hóf búskap og sinnti ljós-
móðurstörfum með barneignum 
og heimilishaldi. Eftir að slitnaði 
upp úr fyrra hjónabandi hennar 
hélt hún með börn sín til Egils-
staða þar sem hún starfaði síð-
an við flest sem til féll í fyrstu 
en snéri sér síðan að ljósmóður-
störfunum sem gátu verið marg-
þætt í dreifðum byggðum upp úr 
miðri síðustu öld. Hún giftist aftur 
og eignaðist tvíbura með síðari 
manni sínum. Myndlistin blund-
aði alltaf í henni þótt lítill tími 
væri afgangs frá krefjandi starfi og 
stóru heimili til að sinna því hugð-
arefni. Í upphafi níunda áratugar-
ins hélt Guðlaug til Noregs, starf-
aði þar við ljósmóðurstörf um 
hríð en nýtti þann tíma sem gafst 
frá vinnu til þess að sinna áhuga-
máli sínu. Þar tók hún fyrstu eig-
inlegu skrefin í námi í myndlist 
sem var námskeið í rósamálun en 
hét myndlistrarnámi áfram eftir 
að hún kom heim og hefur sótt 
tug námskeiða á undanförnum 
árum. Myndir Guðlaugar sýna svo 
ekki verður um villst að hún hefur 
haft fullt erindi í myndlistarnám 
eftir að tími tók að gefast frá öðr-
um störfum. Í myndum hennar 

kemur saman afrakstur námsins 
en einnig sá áhugi og þeir hæfleik-
ar sem búið hafa með henni um 
langa ævi. Hún leikur sér að lit-
um og formum sem hún sækir 
gjarnan í landslag og náttúrulíf 
og hvort sem hún fylgir formum 
náttúrunnar eða skapar sín eigin 
í óhefðbundnu málverki er kunn-

áttu hennar og natni við brugðið. 
Þá bregður kyrralífsmyndum ein-
nig fyrir enda fyrsta námskeiðið á 
ferli hennar til myndlistarmanns 
úr þeirri smiðju. Ástæða er til 
þess að óska Guðlaugu til ham-
ingju með sýninguna og hvetja 
Breiðholtsbúa og aðra til þess að 
sjá og njóta.

Landslag er Guðlaugu hugleikið þegar hún málar. Stundum fylgir 
hún hefðbundnum formum en bregður stílfæringum fyrir sig í öðrum 
verkum. Þarna gæti abstraktáhrifa í túlkun hennar á landslagi.

Lína, Emil, Ronja, Kalli 
og öll hin í Gerðubergi

Menningarmiðstöðin Gerðu-
berg efndi nýlega til ráðstefnu 
um barnabókmenntir og barna-
menningu og tileinkaða hana 
minningu sænska barnabókahöf-
undinum Astrid Lindgren. Gest-
ur ráðstefnunnar var Helena 
Gomér, yfirmaður barnadeildar 
Rum för barn í menningarhúsi 
Stokkhólmsborgar og hélt hún 
fyrirlestur um Astrid og verk 
hennar. Silja Aðalsteinsdóttir og 
Sigþrúður Gunnarsdóttir fjöll-
uðu um æviferil og skáldskap 
Lindgren og Katrín Jakobsdóttir 
fjallaði um villta barnið og sið-
menninguna í verkum hennar 
og ræddi það einkum út frá sög-
unum af Línu langsokk.

Flestar persónur í bókum Astrid 
Lindgren eiga sér rætur í heimi 
ævintýra. Sögur hennar verða þó 
seint alfarið taldar til ævintýra-
bókmennta vegna þess að í gegn-
um frásöguna tengir hún persón-
ur sínar og sögusvið jafnan við 
raunveruleika sem hún staðsetur 
ýmist í tíma nálægt æskustöðv-
um sínum eða í ótímasettu rúmi. 
Flestar bóka hennar eiga sér á 
einhvern hátt upptök í lífi hennar 
sjálfrar og hvar sem borið er nið-
ur skín hið raunverulega í gegn 
um látbragð og rökræðu persón-
anna sem ævintýrið hefur frelsi til 
að teygja og túlka á marga vegu. 
Sögusvið Astridar eru í mörgum 
tilvikum með mjög sterkum blæ 
sem í flestum tilvikum ber sam-
an við heimahagana. Kattholt er 
dæmigerður sveitabær í Smálönd-
um og Sjónarhóll Línu langsokks 
gæti verið yfirgefið hús í útjaðr-
inum á Wimmerby. Í bókunum á 
borð við Ronju ræningjadóttur 
og Bróðir minn ljónshjarta er far-
ið nokkru lengra inn í heim ævin-
týrisins þótt hin margræða heim-
speki sem Astrid Lindgren var 
hugleikin sé í raun hin sama. 

Skoðanir hafa verið skiptar um 
bækur Astrid Lindgren allt frá 
því að þær hófu að koma út þótt 

tæpast hafi verið efast um snilli 
hennar sem sagnaskálds og rit-
höfundar. Þegar hún hafði lokið 
fyrstu útgáfunni af Línu langsokk 
fékkst sagan ekki gefin út því orð 
og athafnir sögupersónurnar voru 
talin fara svo langt út fyrir allt 
sem skynsamlegt gat verið. Astrid 
skrifaði því aðra útgáfu af sögunni 
og dró nokkuð úr hvatvísi Línu og 
það er ekki fyrr en nú rúmum 60 
árum síðar sem þessi frumútgáfa 
kemur fyrir sjónir lesenda.

Astrid þótti oft fara á skjön við 
hefðbundna uppeldisfræði og 
jafnvel hæðast að borgaralegum 
gildum samtímans. Börnin virtust 
oft fullkomnari foreldrunum og 
einkennandi er hversu karlmenn 
og feður standa konum og mæðr-
um oft að baki. Í raun má segja að 
bækur Astridar Lindgren spanni 
endana á evrópskir heimspeki, allt 
frá kenningum svissneska heim-
spekingsins Rousseau um að við 
eigum að vænta þess af öllum hlut-
um og þeir fullnægi þörfum tilfinn-
inga og náttúrulegra hvata en ekki 
rödd skynseminnar yfir til kenn-
inga Nietzsche um ofurmennið en 
sögunum um Línu hefur stundum 
verið jafnað við þá hugsun. Sem 
dæmi um þær deildu meiningar 
sem jafnan voru um Astrid Lind-
gren þrátt fyrir þá viðurkenningu 
sem verk hennar fengu má geta 
þess að hún hlaut aldrei Nóbels-
verðlaunin þótt mörgum hafi fund-
ist hún verðug þeirra og verðugri 
en ýmsir sem þeirra hafa notið. 
Vel var til þess fundið af stjórn-
endum Gerðubergs að taka verk 
Astridar Lindgren til umfjöllunar 
og þá barnamenningu sem hún 
stendur fyrir. Mörg verka hennar 
njóta mikilla vinsælda fyrir sígild-
leika þeirra og að vera sprottin úr 
sagnaheimi ævintýranna en hafa 
einnig orðið mörgum uppspretta 
hugsana um uppeldið, lífið og til-
veruna þar sem mönnum hefur 
sýnst sitt á hvað.

Konur settu svip á barnabókmenntir og barnamenningu í Gerðubergi.

Sumarskólinn í FB
www.fb.is

U m  8 0  á f a n g a r  í  b o ð i  
Net innr i tun  s tendur  y f i r
Nám fyrir nemendur úr 10. bekk



7BreiðholtsblaðiðAPRÍL 2007

Yfir 200 grunnskólanemendur 
í stærðfræðikeppni

Yfir 200 grunnskólanemend-
ur tóku þátt í Stærðfræðikeppni 
grunnskólanema í Breiðholti sem 
fram fór fyrir stuttu. Þetta var í 
10. skipti sem keppnin fer fram. 
Keppnin er haldin í samvinnu 
grunnskólanna í Breiðholti og Fjöl-
brautaskólans í Breiðholti með 
styrk frá Reykjavíkurborg. Fjöl-
brautaskólinn í Breiðholti sér um 
framkvæmd keppninnar og tóku 
nemendur úr 8., 9. og 10. bekk 
grunnskólanna fimm í Breiðholti 
þátt í keppninni. Allir þátttakend-
ur fengu viðurkenningu fyrir þátt-
töku.

Verðlaunaafhending fór fram í 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 
og voru veitt glæsileg verðlaun 
til fimm stigahæstu keppendanna 
í hverjum árgangi. Glitnir, Heimil-
istæki og VÍS gáfu verðlaunin til 
keppninnar. Flest verðlaun komu 
í hlut nemenda úr Ölduselsskóla, 
eða 6 talsins. Bestum árangri 
náðu þau Sigríður Stefanía Hlyns-
dóttir, Ölduselsskóla og Árni Ind-
riðason, Breiðholtsskóla. Úrslit 
urðu annars þessi:

10. bekkur
1.-2. Sigríður Stefanía Hlynsdótt

ir, Ölduselsskóla
1.-2. Árni Indriðason, 
Breiðholtsskóla
3. Ingi Óskarsson, 
Hólabrekkuskóla
4. Guðrún Dögg Sveinbjörns
dóttir, Ölduselsskóla
5. Andri Ingvason, Fellaskóla

9. bekkur
1. Atli Guðlaugsson, 
Hólabrekkuskóla
2. Rebekka Helga Pálsdóttir, 
Seljaskóla
3. Eva Dröfn Benjamínsdóttir, 
Ölduselsskóla
4. Þorsteinn Halldórsson, 
Hólabrekkuskóli
5. Ívar Kristinn Jasonarson, 
Hólabrekkuskóla

8. bekkur
1. Unnur Rún Sveinsdóttir, 
Ölduselsskóli
2. Arnór Gunnar Gunnarsson, 
Ölduselsskóli
3. Linh Thuy Vu Duong, 
Fellaskóli
4. Viktor Pajdak, Ölduselsskóli
5. Unnur Karen Guðbjörnsdótt
ir, Breiðholtsskóla

Verðlaunahafar í stærðfræðikeppni FB ásamt Kristínu Arnalds, skólameistara FB, Stefáni Benedikts-
syni, aðstoðarskólameistara og Gunnari Páli Jóakimssyni, stærðfræðikennara og umsjónarmanni 
keppninnar.

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

10 tulipanar 
og glervasi

1.280 kr

TILBOÐ

ALLT FYRIR PÁSKANA 
Á EINUM STAÐ

Páskaeggjaleit í 
Elliðarárdalnum

Félag sjálfstæðismanna í Breið-
holti og Árbæ munu í fyrsta sinn 
vera með páskaeggjaleit fyrir börn-
in í Elliðarárdalnum við gömlu raf-
veitustöðina laugardaginn 7. apríl 
næstkomandi eða laugardaginn 
fyrir páska. Páskaeggjaleit var 
fyrst hrundið af stað fyrir rúmum 
áratug af hverfafélagi sjálfstæð-
ismanna í Nes- og Melahverfi og 
hefur jafnan vakið mikla ánægju 
barnanna og síðan hefur hvert 
Sjálfstæðisfélagið í Reykjavík af 
öðru tekið þennan sið upp.   

Páskaeggjaleitin krefst mikils 
undirbúnings og nú eru félögin 
hér í Breiðholti og Árbæ í stakk 
búin að láta til skara skríða  enda 
kjöraðstæður fyrir hendi til að 
halda svona páskaeggjaleit þar 

sem við höfum þessa frábæru 
náttúruperlu Elliðarárdalinn sem 
liggur að þessum hverfum segir 
Ragnhildur Björg Guðjónsdóttir. 
Leitað verður að fagurlega skreytt-
um hænueggjum og börnin fá að 
launum súkkulaðiegg. Á staðn-
um verður margt til skemmtunar 
ýmis leiktæki verða á staðnum 
og keppt verður í húllahopp og 
sigurvegarar fá stór páskaegg í 
verðlaun.   Börnin eru hvött til 
að taka með sér körfu eða poka 
undir hænueggin. Páskaeggjaleit-
in hefst stundvíslega kl. 14.00  
og allir eru velkomnir, krakkar, 
mömmur, ömmur, pabbar og afar 
og hvet ég sem flesta til að láta 
sjá sig  og gera sér glaðan dag seg-
ir Ragnhildur Björg.

Ragnhildur Björg Guðjónsdóttir við Gömlu rafstöðina í Elliðaárdaln-
um þar sem páskaeggjaleitin mun fara fram á laugardaginn kemur.
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Fyrir rúmum þremur árum 
vaknaði ég af löngum bók-
menntadvala. Ég var átján ára 
og áttaði mig á því að ég hafði 
bókstaflega dregist aftur úr hvað 
varðar vitneskju á gáfulegum 
hlutum og almennum glæsileik. 
Mér bauð við þeim óskapnaði 
sem ég hafði leyft mér að verða! 
Ég var orðinn einn af sauðsvört-
um almúganum fannst mér.

Mér fannst ég þurfa að sanna 
mig fyrir sjálfum mér og því var 
hvatningin til bókalesturs ekki 
bara heilbrigð löngun til þess að 
slaka á uppi í sófa með góða bók, 
heldur einnig óheilbrigð kapp-
semi og sjálfshatur, en kraft slíkra 
hvata má ekki vanmeta.

Eins og við flest vitum þá eru 
til óteljandi flokkar bókmennta 
og teljast sumir til hábókmennta 
og aðrir til lágbókmennta. Eins og 
þið getið rétt ímyndað ykkur þá 
gat ég ekki hugsað mér að koma 
nálægt lágbókmenntunum (sama 
hversu litríkar bókakápur þeir-
ra kynnu að vera). Nei, ég skyldi 
aðeins lesa djúpt!

Á næstu mánuðum og árum las 
ég margar af bestu (og þyngstu!) 
bókum sem ég hef nokkurn tím-
ann lesið. Ég táraðist yfir fegurð 
og sannleika „Óbærilegs léttleika 
tilverunnar” Milans Kundera og 
grét eins og smábarn yfir „Ilmi” 
Patricks Süskind. Ég hló hrossa-
hlátri að tilhugalífi ofvitans Þór-
bergs Þórðarsonar og ég var 
pyntaður á hrottafenginn hátt af 
stóra bróður í „1984” eftir George 
Orwell. Þetta var rosalegt! Ekki 
nóg með að þessar bækur köll-

uðu fram afar sterkar tilfinningar 
í lesandanum mér, þá voru þær 
einnig uppfullar af djúpum hugs-
unum, sumum framandi, öðrum 
þægilega kunnuglegum.

Eftir því sem ég las meira þá 
læknaðist ég af bókasnobbi mínu. 
Ég fór að átta mig á því að sumar 
bækur gætu verið „einfaldar” og 
auðlesnar en um leið afburðabók-
menntir. Má t.d. nefna “The Catch-
er in the Rye” eftir J.D. Salinger 
í þessu samhengi. Ég áttaði mig 
líka á því að sumar bækur sem ég 
las og gætu ekki undir nokkrum 
kringumstæðum flokkast und-
ir „hábókmenntir” gerðu mikla 
lukku í heilabúi mínu. Þá er ég 
helst að tala um vísindaskáld-
skap.

Vísindaskáldskapur er að mínu 
mati vanmetnasti bókmennta-
flokkur í sögu ritlistarinnar. Þeg-

ar vel tekst til blandar hann lista-
lega saman skemmtilegum hug-
myndum um þróun mannsins 
og húmor. Núna er ég því annars 
vegar að lesa bók stútfulla af smá-
sögum eftir Philip K. Dick, ókrýnd-
an konung vísindaskáldskaparins, 
höfund sagna sem ekki ómerkari 
kvikmyndir en “Blade Runner”, 
“Total Recall”, “Minority Report” 
og “A Scanner Darkly” hafa verið 
gerðar eftir, og hinsvegar er ég 
að lesa bækur eftir hetjuna mína 
John Swartzwelder. Swartzwelder 
er best þekktur sem handritshöf-
undur fyrir Simpson-þættina og 
hefur skrifað um það bil 59 þætti 
um gulu fjölskylduna. Fyrir nok-
kru pantaði ég fyrstu bók hans af 
Amazon.com sem ber heitið “The 
Time Machine Did It” og fjallar 
um seinheppinn og einkar treggáf-
aðan einkaspæjara sem tekst á 
við glæpamenn sem hafa tímavél 
í fórum sínum. Eftir að hafa lesið 
þá bók alla á örfáum klukkustund-
um og hlegið stanslaust á með-
an fór ég aftur á amazon.com og 
pantaði hinar þrjár bækur hans. 
Um þessar mundir er því mikið 
hlegið á heimili mínu.

Og já, meðan ég man. Í gær las 
ég líka ljóðabók Nýhil-pennans 
Óttars M. Norðfjörð „Gleði og 
Glötun”. Hún var hressandi mjög. 
„Satan er land þitt” er mjög fallegt 
ljóð. Síðan hef ég náttúrulega ver-
ið að lesa fleiri hluti upp á síðkast-
ið, eins og blogg, símaskrána og 
málshætti og svoleiðis, en það er 
önnur saga.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Gunnar Jónsson.

Samféshelgin var annan og þriðja mars sl. Að 
þessu sinni var hún haldin í Laugardagshöll. Mið-
berg og Hólmasel voru með sameiginlegt atriði 
með söng og dans. Rútuferðir voru frá Miðbergi 
og Hólmaseli báða dagana og í þeim voru um 200 
krakkar sem allir skemmtu sér frábærlega. 

Dagana 9 til 11 mars fór Miðberg í skíðaferð til 
Siglufjarðar. Það fóru 28 krakkar og fjórir starfs-
menn. Lagt var af stað klukkan eitt á föstudegi og 
komið heim klukkan níu á sunnudagskvöldi. Veðrið 
á Siglufirði var frábært og skíðafæri eins og best 
verður á kosið. Hópurinn fór út að borða bæði kvöld-
in og hélt kvöldvöku í gagnfræðiskólanum þar sem 
hann gisti. Hópurinn var til fyrirmyndar og viljum 
við í Miðbergi þakka þeim fyrir frábæra helgi.

Það verður nóg um að vera í mars hjá okkur í Mið-
bergi. Teknóball, salsadans, töskuvika í listasmiðj-
unni og margt fleirra. Fimmtudagar eru bíódagar, kl: 
14:30 er mynd sýnd á breiðtjaldi og popp og djús. 

Allar upplýsingar og myndir er að finna á heimasíð-
ur okkar www.midberg.is Myndirnar tala sínu máli.

Samféshelgi, skíðaferð o.fl.

Flottar í Miðbergi.

Big Papas pizza í Engihjallan-
um í Kópavogi er nú farinn að 
bjóða Breiðholtsbúum upp á 
heimsendingarþjónustu á pizz-
um. Hafþór Smari Sigmundsson, 
eigandi Big Papas er enginn 
nýgræðingur í pizzabakstri en 
hann starfaði hjá Pizzahöllinni í 
Mjóddinni í Breiðholti í um  sex 
ár eða til 2005, áður en að hann 
flutti sig yfir í Kópavoginn og 
stofnaði Big Papas pizza í Engja-
hjalla 8. 

“Þetta hefur gengið vel hjá okk-
ur þennan tíma og nú erum við að 
auka þjónustuna með heimsend-
ingarþjónustu í Breiðholtið.” Auk 
heimsendingarþjónustunnar er Big 
Papas með rúmgóðan og vistlegan 
sal í Engjahjallanum sem tekur allt 
að 40 manns í sæti. Í veitingasal 
Big Papas pizza er barnahorn fyrir 
fjölskylduna þegar hún kemur sam-
an til þess að fá sér pizzu og einnig 
eru fótboltaleikir sýndir í beinni 

útsendingu. Þá býður Big Papas 
aðstöðu fyrir viðburði á borð við 
afmæli og önnur einkasamkvæmi. 
“Big Papas notar aðeins 100% 
íslenskan ost og fyrsta flokks hrá-
efni. Þeir sem að vilja gæða pizz-

ur á lágmarks verði hvet ég ykk-
ur til að prófa Big Papas pizzur. 
Hvort sem þú vilt sækja, borða í 
sal eða fá sent heim Verð og tilboð 
er hægt að finna inná bigpapas.is,” 
segir Hafþór Smári.

Big Papas pizza með 
heimsendingar í Breiðholtið

Katrín Ósk Guðmundsdóttir og Hafþór Smári Sigmundsson í Big 
Papas pizzum.

Eigum sumargjöfina 
fyrir þig

Umboð fyrir Happdrætti Háskóla Íslands SÍBS og DAS

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali

KODAK-framköllun frá kr. 1070.-

Barcelona-barnasett
treyjur - buxur - sokkar 

kr. 6.990.- st. 2-10



Þann 27. mars síðastliðinn 
var haldinn opinn íbúafundur 
á vegum Hverfaráðs Breiðholts 
í Gerðubergi.  Gestir fundarins 
voru Hanna Birna Kristjáns-
dóttir, borgarfulltrúi, formað-
ur Skipulagsráðs Reykjavík-
urborgar og Óskar Bergsson, 
varaborgarfulltrúi, formaður 

Framkvæmdaráðs Reykjavíkur-
borgar. 

Í upphafi fundar hélt Helgi 
Kristófersson erindi á vegum 
Íbúasamtakanna Betra Breið-
holts en hann er formaður sam-
takanna. Helgi gaf tóninn fyrir 
fundinn með vel útfærðu erindi 
sem fékk góðar viðtökur fundar-
gesta. Þar fór hann m.a. í máli  og 
myndum yfir ástand nærumhverf-
is Breiðholtsskóla og talaði enga 
tæpitungu. Má segja að orðið 
leðjuslagur hafi fengið eiginlega 
merkingu í pólitískri umræðu 
kvöldsins. Einnig sagði Helgi frá 
athyglisverðum tillögum Íbúa-
samtakanna um lengingu skíða-
brekkunnar í Jafnaseli og hvernig 
bæti megi umgengni við svæðið. 
En einhverjir bíleigendur hafa 
verið að spæna upp skíðabrekk-
una þannig að stórsér á henni.

Í framsöguerindi Hönnu Birnu 
kom fram m.a. að Skipulagsráð 
hefur áhyggjur af framgangi á 
erindi Skipulagsráðs til íbúa um 
breytt deiliskipulag í Kleifarseli. 
Telur hún að núverandi ástand 
verslunarhúsnæðis sé til vansa 
og verði ekkert að gert muni það 
drabbast niður og verða engum 
til gangs og umhverfinu til lítils 
sóma. Að hennar mati liggja fyrir 
ágætar tillögur að byggingu fjöl-
býlishúss, sem gæti gert sig vel 
á svæðinu og bendir á umbreyt-
ingu verslunarhúss við Leiru-
bakka því til staðfestingar. Það 
kom fram í máli hennar að athuga-
semdir íbúa við Kleifarsel og 
nágrenni hafi að mestu snúist um 
auknar áhyggjur af bílaumferð 
vegna fjölgunar íbúða, en hún 
taldi að mun meiri umferð hefði 
verið þegar rekin var verslun í 
húsnæðinu, þannig að umferðin 
ætti ekki að standi í vegi fyrir 
breyttu deiliskipulagi.

Óskar Bergsson ræddi væntan-
legar framkvæmdir í Breiðholt-
inu á vegum Framkvæmdsviðs 
Reykjavíkurborgar og dreifði 
starfsáætlun Framkvæmdsviðs 
fyrir árið 2007 til fundargesta. 
Hann sagði frá áætlunum um að 
taka upp allar gangstéttar í Breið-
holti á kjörtímabilinu. Eins að á 
árinu verði farið í gagngerar end-
urbætur á lóð Fellaskóla. Hann 
ræddi aðgerðir gegn veggjakro-
ti og eins um tíðari hreinsanir 
gatna og gangstétta í Breiðholti, 
en búið er að tvöfalda tíðnina 

frá því sem áður var. Hann sagði 
frá um 500 milljóna króna auknu 
framlagi Borgarstjórnar umfram 
það sem verið hefur, sem nota á 
til viðhalds gatna og eigna Borg-
arinnar. Breiðholtið ásamt öðr-
um úthverfum Reykjavíkur munu 
njóta sérstakrar athygli á þessu 
kjörtímabili, enda telur núver-
andi meirihluti að úthverfin hafi 
setið á hakanum undanfarin 
kjörtímabil á kostnað miðbæjar 
Reykjavíkur.

Fundurinn var líflegur og þeg-
ar opnað var fyrir fyrirspurn-
ir frá íbúum stóð ekki á þeim. 
Þeir spurðu meðal annars um 
umhirðu í kringum skólana í 
Beiðholti, uppbyggingu á íþrótta-
svæðum, hvernig bæti megi úr 
bílastæðavanda við fjölbýlishús, 
uppbyggingu á íbúðum fyrir aldr-
aða og þjónustu við þá, viðhald 
göngustíga, hávaða frá umferð, 
hvort vernda eigi leifarnar af 
Breiðholtsbænum og þá hvernig, 
sundlaugarbyggingu á svæði ÍR í 
Mjódd, bílastæðavanda við versl-
unarmiðstöðina í Mjódd ofl. ofl. 
Formaður Hverfisráðs sagði frá 
hugmyndum sínum um að færa 
Seljabraut frá húsunum er við 
hana standa þar sem hún liggur 
frá Engjaseli að Flúða- eða Jafnar-
seli, til að bæta öryggi og ásýnd 
götunnar og lífsgæði íbúanna 
sem við hana búa. Það getur orð-
ið þrautin þyngri þar sem um 

dýra framkvæmd er að ræða. 
Hanna Birna og Óskar svöruðu 

öllum fyrirspyrjendum ásamt 
fulltrúum Hverfisráðs Breið-
holts. Var gerður góður rómur 
að umgjörð fundarins þar sem 
að íbúar fengu rúman tíma til að 
spyrja fulltrúa sína um hverfið 
sitt. Hverfisráð Breiðholts held-
ur opinn fund með íbúum í það 
minnsta einu sinni á ári. Það er 
von mín að íbúar Breiðholts noti 

tækifærið sem svona fundir eru 
í ríkari mæli. Með því að mæta 
fundina taka íbúar virkan þátt í 
mótun umhverfisins hafa bein 
áhrif á umræðu og athafnir borg-
aryfirvalda. Um það geta Íbúa-
samtökin Betra Breiðholts vitnað 
sem ásamt verslunareigendum 
og Hverfisráði Breiðholts, settu 
sig mjög á móti opnun spilasalar 
í verslunarmiðstöðinni í Mjódd-
inni. 
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1. Teg. 4124 Stærðir 36-42

2. Teg. 2062 Stærðir 40-47
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Ítalskir
gæðaskór

á dömur og herra

Allir með
 dempun

 í hæl

SPÖNGINNI S: 587 0740
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4. Teg. 2076 Stærðir 39-47

www.xena.is

Guðlaugur Sverrisson, formaður Hverfisráðs Breiðholts skrifar:

Hverfaráðsfundur í Breiðholtinu

Guðlaugur Sverrisson

Meira fjör, styttri 
tími og skemmti-
legur félags-
skapur.
Hjá okkur færðu, 
aðhald og stuðning 
hvort sem þú þarft
að grennast eða 
styrkjast. Regluleg-
ar líkamsmælingar
svo þú getir fylgst 
með árangrinum.

Líkamsrækt fyrir konur
Betri heilsa á 30 mínútum

Hringdu og pantaðu
prufutíma og líkamsmælingu

50% afsláttur af þjónustugjaldi

Fyrir allar

konur

Curves, Bæjarlind 12 - Sími 566 6161 - curves@simnet.is
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Arna Grétarsdóttir, prestur er uppalinn við Vesturbergið í Breiðholti og býr þar í dag. Hún     
rifjar upp eitt og annað úr bernsku sinni í fyrsti bernskuminningunni sem Breiðholtsblaðið 
birtir úr Breiðholtinu.

Sr. Arna Grétarsdóttir er fædd 
í Reykjavík árið 1971. Foreldrar 
hennar eru Grétar Skarphéðins-
son, húsasmiðameistari og Ruth 
Árnadóttir, samskiptafulltrúi en 
þau eru frumbyggjar í efra- Breið-
holti. Arna var aðeins nokkurra 
mánaða gömul þegar hún flutti 
ásamt foreldrum sínum og eldri 
systur sinni Hrefnu í Írabakkann 
í Breiðholti þar sem fjölskyldan 
bjó á meðan byggt var raðhús í 
Vesturberginu. Í Vesturberginu 
bjó Arna frá tveggja ára aldri og 
þar til hún flutti að heiman. Eftir 
að fjölskyldan flutti í Vesturberg-
ið bættist í hópinn ein systir í 
viðbót Margrét og einn bróðir 
Skarphéðinn. Nú er Arna flutt aft-
ur í Vesturbergið og býr því rétt 
hjá foreldrum sínum og tengda-
foreldrum.

Hrædd við    
jólasveinabúninginn

Fyrsta minningin er frá því þeg-
ar faðir minn klæddi sig í jóla-
sveinabúning og ég varð alveg 
dauðhrædd. Áttaði mig þá ekk-
ert á því að þetta væri karlinn, 
hann faðir minn.

Þegar ég var þriggja, fjögurra 
ára fékk ég þríhjól í afmælisgjöf 
og fékk að hjóla “niður fyrir” eins 
og við kölluðum það. Þar hitti 
ég stelpu sem var á þríhjóli líka, 
jafnaldra mín og ég man svo vel 
þegar ég spurði hana hvort hún 
vildi vera vinkona mín og hún 
sagði glaðlega já, já og svo héld-
um við áfram að hjóla. Þetta var 
fyrsta vinkonan sem ég eignað-
ist og hét hún Ninní Waage. Hún 
hefur nú kvatt þennan heim og 

er minning hennar mér afar kær 
ásamt fleirum sem kynntust þess-
ari lífsglöðu og brosandi stelpu. 
Það var gott að alast upp í Breið-
holtinu. Það var stór hópur krak-
ka sem léku sér í hinum ýmsu 
útileikjum. Við fórum í brennó, 
teyjó, snú snú, og lang vinsæl-
ast var “Yfir” þá köstuðum við 
brennibolta yfir bílskúrana.

Við stelpurnar spiluðum 
fótbolta

Öll grunnskólaárin var ég í 
Hólabrekkuskóla. Skólinn var 
mjög góður, þar voru góðir og 
vel gerðir kennarar sem gáfu okk-
ur krökkunum gott veganesti út 
í lífið. Sumir þeirra eru enn að 
kenna við skólann og kenna nú 
mínum börnum. Ég veit því af 
eigin reynslu að þau eru í góðum 
höndum. Það var og er haldið 
vel utan um nám nemendanna 
sem og allt félagslíf. Í Hólabrekku-
skóla kynntist ég mínum bestu 
vinkonum. Við erum sjö sem 
höldum hópinn. Við kynntumst 
í rauninni allar í sex ára bekk þó 
við höfum ekki allar verið í sama 
bekk og vinahópurinn ekki mynd-
ast fyrr en á unglingsárunum. 
Við spiluðum fótbolta og hand-
bolta og brölluðum ýmislegt 
saman. Við vorum samt mjög 
stilltar og góðar, gerðum ekki 
mikið af okkur. Ég man að eitt 
kvöldið vorum við í fótbolta sem 
oftar og lögreglubíll stoppaði og 
rúðunni var rennt niður. Löggan 
kallaði til okkar og spurði hvort 
við ættum ekki að vera komnar 
heim. Við hneyksluðumst ósköp-
in öll á þessu og spurðum hann 

hvort þeir ættu ekki heldur að 
vera niðrí bæ að hafa áhyggjur 
af vandræðaunglingum en að 
hafa áhyggjur af okkur sem vor-
um bara að spila fótbolta og ekk-
ert að gera af okkur. Við skildum 
ekki umhyggjuna sem í því fólst 
að hafa fyrir því að stoppa og 
tala við okkur.

Smávinir urðu til
Ég fór í FB á uppeldis- og 

íþróttabraut og útskrifaðist það-
an árið 1991. Þar kynntist ég 
mörgu góðu fólki sem ég held 
enn þá sambandi við. Þetta voru 
fyrst og fremst skemmtileg ár. 
Fyrsta árið sem ég var í skól-
anum var ég í leikfélaginu og í 
Kór FB öll fjögur árin. Við vor-
um nokkrir kórfélagar sem stofn-
uðum sönghópinn Smávinir og 
sungum við í allmörg ár eftir að 
stúdentsprófi lauk, við hin ýmsu 
tækifæri; útskriftir, afmæli, guðs-
þjónustur, jarðarfarir, útfarir og 
skírnir. Við gerðumst einnig það 
fræg að gefa út hljóðsnældu og 
fengum Fella- og Hólakirkju lán-
aða til að taka upp. Sumarið áður 
en ég byrjaði í FB kynntist ég eig-
inmanni mínum Rúnari Vilhjálms-
syni og hans vinum sem voru úr 
Seljahverfinu. Við vorum hópur 
vinkvenna úr Hólahverfinu sem 
hittum hóp vina úr Seljahverfinu 

og mynduðust þar nokkur ást-
arsambönd á milli. Þar á meðal 
milli mín og eiginmanns míns. 

Prestsstarfið skemmti-
legt en krefjandi

Ég lauk embættisprófi í guð-
fræði árið 2002. Þá vorum við 
Rúnar sem er tannlæknir búin að 
eignast tvö börn á námsárunum; 
Viljar f. 1992 og Ruth f. 1996. Ég 
vígðist til Seltjarnarnesspresta-
kalls ári eftir útskrift og hef starf-
að þar sem prestur síðan. Það 

er virkilega skemmtilegt en um 
leið krefjandi starf að vera prest-
ur. Það eru mikil forréttindi að 
fá að mæta fólki bæði í gleði og 
sorg, gangvart því hef ég mikla 
auðmýkt. 

Vegalengdin út á Seltjarnarnes 
kemur ekki að sök það er gott að 
búa í Breiðholtinu og því keyrsl-
an á sig leggjandi. Börnin eru 
líka alsæl í skólanum. Það fer vel 
um okkur í Vesturberginu þar 
sem framtíðarheimilið hefur ver-
ið staðsett.

Frá vígsludegi mínum 29. júní 2003. Fremri röð frá vinstri: Sigríður Erna Guðmundsdóttir, ég og Mar-
grét Marteinsdóttir. Efri röð frá vinstri: Eyrún Björk Svansdóttir og Rannveig Kristjánsdóttir, á myndina 
vantar Steinunni Stefánsdóttur og Önnu Bryndísi Óskarsdóttur.

Við Rúnar maðurinn minn - þá hjónaleysi á leið á ball.

Við skildum ekki umhyggjuna

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
108 Reykjavík

Sími: 568 1800

gleraugad@simnet.is
www.gleraugad.is

Sjóntækjafræðingur með 
réttindi til sjónmælinga og 
linsumælinga

Greiðslukjör
í allt að 36
mánuði
(visa/euro) Engin útborgun

Smávinir. Myndin var tekin fyrir utan Bessastaðakirkju þar sem 
sungið var við hjónavígsluathöfn.



Alls sóttu 25  um starf fram-
kvæmdastjóra Þjónustumiðstöðv-
ar Breiðholts en Ragnar Þorsteins-
son, sem gegnt hefur því starfi 
hefur tekið við forstöðumanns-
starfi menntasviðs Reykjavíkur-
borgar. Ráðningarstofan Hagvang-

ur mun vinna úr öllum innsend-
um umsóknum. 

Þeir sem sóttu um starf fram-
kvæmdastjóra Þjónustumiðstöðv-
ar Breiðholts eru:

Aðalbjörn Sigurðsson, Egilsstöð-
um,  Anna Katrín Guðmundsdótt-

ir, Garðabæ. Árni Guðmundsson, 
Hafnarfirði, Ástþóra Kristinsdóttir, 
109 Reykjavík, Björg Kjartansdótt-
ir, Rkjavík, Brynhildur Barðadótt-
ir, Hafnarfirði, Brynja Dís Björns-

dóttir, Kópavogi, Garðar Jónsson, 
Reykjavík, Gerður Björk Guðjóns-
dóttir, Reykjavík, Guðmundur R. 
Guðlaugsson, Reykjavík, Guðrún 
Jóhanna Ólafsdóttir, Reykjavík, Har-
aldur E. Ingimarsson, Reykjavík, 
Helgi H. Viborg, Kópavogi, Hildur 
Jóna Bergþórsdóttir, Árósum, Hólm-
fríður B. Petersen, Kópavogi, Hrafn-
dís Bára Einarsdóttir, Egilsstöðum, 

Ingi Björn Sigurðsson, 101 Reykja-
vík, Jón Egill Unndórsson, Reykja-
vík, Jón Sigurðsson, Reykjavík, 
Karin Erna Elmarsdóttir, Reykjavík. 
Kristján Þór Jónsson, Reykjavík, 
Margrét Maríudóttir Olsen, Reykja-
vík, Sveinn Þór Elinbergsson, Ólafs-
vík, Valgeir Jens Guðmundsson, 
Reykjavík, Þorsteinn Hjartarson, 
Hveragerði.
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Vorgleði í 
Garðheimum 

Vorgleði Garðheima var 
haldin um síðustu helgi en efnt 
hefur verið til vorgleðinnar á 
sama tíma undanfarin ár.  

Eins og sjá má er Gróðurhús-
ið í Garðheimum sprengfullt af 
spennandi plöntum sem bíða 
eftir að komast í garða lands-

manna. Á vorgleðinni voru gef-
in góð ráð auk þess sem mörg 
frábær tilboð voru á ýmsum 
vöruflokkum. Þá má nefna að 
ýmsu félagasamtök og fyrirtæki 
sem tengjast gróðri og garðrækt 
voru með kynningar á vorgleð-
inni.

Hugað að fjölbreyttu úrvali í gróðurhúsi Garðaheima á sunnu-
daginn var.

25 sóttu um Þjónustumiðstöð

10% vaxtaauki!

Nýttu þér þetta TILBOÐ og stofnaðu reikning á spron.is

Þeir sem stofna sparnaðarreikningana SPRON Vaxtabót eða Viðbót 
á Netinu fyrir 1. maí næstkomandi fá um næstu áramót 
10% vaxtaauka á áunna vexti til 1. júlí nk.
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Með þessum orðum hefst 
einn ástsælasti páska-
sálmur í sálmabók þjóð-

kirkjunnar. Fáar munu þær vera 
íslensku kirkjurnar þar sem þessi 
sálmur sr. Páls Jónssonar mun 
ekki hljóma innan fárra daga, eða 
á páskahátíðinni.

Stundum, þegar fólk er spurt 
hver sé stærsta hátíð kirkjunnar, 
nefna margir jólin. Kannski stafar 
það af því að mest umstang er í 
kringum jólahátíðina og aðdrag-
anda hennar. En páskahátíðin er 
þó talin stærsta hátíð kristninnar 
og það af ýmsum ástæðum. Fyrst 
og fremst þó af því að boðskap-
ur páskanna er boðskapur upp-
risunnar, sigurs kærleikans yfir 
dauðanum og dauðans öflum. Á 
páskum var það endanlega ljóst 
að lífið er dauðanum máttugra, 
að vald og máttur Guðs á sér eng-
in mörk. Kristin trú er upprisutrú, 
grundvölluð á því, að það líf sem 
Guð skapar, er eilíft og dauðinn 
kæfir það ekki. Páll postuli tekur 
svo stórt til orða að hann telur 
kristna trú einskis nýta ef pásk-
arnir og sigurboðskapur þeirra 
væri ekki fyrir hendi.

Páskar, eins og reyndar aðrar 
kristnar hátíðir, er söguleg hátíð, 
þ.e. hún byggir á sögulegum við-
burðum. Vikan fyrir páska er 
kölluð kyrravika eða bænadagar. 
Einnig er til orðið dymbilvika og 
sjálfsagt fleiri. Þegar við skoðum 
atburði þessara daga er brýnt að 
við minnumst þess að samkvæmt 
gamalli hefð hefst vikan á sunnu-

degi, fyrsti vikudagur er sunnu-
dagurinn en kirkjan hefur sunnu-
daginn sem minningardag um 
upprisu Krists. Kyrravika hefst á 
pálmasunnudag. Þann dag reið 
Jesú á ösnufola inn í Jerúsalem 
og var hylltur af fólkinu sem fagn-
aði honum, konunginum, með því 
að breiða klæði sín og pálmagrein-
ar á götur þær er hann fór um. 
Þetta sama fólk stóð svo nokkrum 
dögum síðar og krafðist krossfest-
ingar hans. Þau vildu hernaðar-
konung til að losa þá undan valdi 
Rómverja en slíkur konungur var 
Jesús ekki. Hann vildi ríkja í hjört-
um manna, móta hugsun, gildi 
og afstöðu. Á fimmtudegi, skír-
degi, minnumst við þess er Jesús 
neytti síðustu kvöldmáltíðar með 
lærisveinum sínum. Þar bjó hann 
þá undir brottför sína en um leið 
hvatti þá til að berjast trúarinnar 
góðu baráttu og þar yrði hann 
mitt á meðal okkar í brauðinu og 
víninu sem útdeilt er og helgað 
honum. Þá athöfn endurtökum 
við í altarisgöngu messunnnar.

Föstudaginn langa var svo Jesú 
krossfestur og höfnun heimsins 
á honum fullkomnuð. Kyrruviku 
lýkur svo á laugardeginum þá and-
vana líkami Jesú hvíldi í hellinum 
er hýsa átti líkama hans um sinn.

Páskamorgun markar svo algjör-
lega nýtt upphaf. Þegar konurnar 
komu að gröfinni til að búa um lík 
hans var hann horfinn. Hann var 
upprisinn, sigur hins góða var 
staðfestur. Guð hafði sigrað illsku 
mannanna. Þessi gleðiboðskap-
ur er einstæður því samkvæmt 
orðum Jesú þá erum við kristn-
ir menn þátttakendur í sigri upp-
risunnar. Það merkir að sérhver 
manneskja sem er Guði helguð á 
hlutdeild í upprisu Krists, á fyrir-
heit um að rísa upp við mörk lífs 
og dauða. Þetta er fagnaðarerindi 
páskanna, fagnaðarerindi kristinn-
ar trúar.

Áður fyrr heilsuðust kristnir 
menn með þessari kveðju: “Krist-
ur er upprisinn”. Og svarað var á 
móti: “Kristur er sannarlega upp-
risinn”.  Við skulum leggja rækt 
við þennan trúararf kirkjunnar 
okkar því trú þarf að rækta og 
hlúa að. Komum til kirkju til að 
ganga með Jesú hans píslarveg. 
Ekki síður mæta honum upprisn-
um á páskum og syngja með orð-
um sr. Páls er lýkur fyrrnefndum 
sálmi sínum:  “Sigur þinn oss sig-
ur gefi,/ sigurhetjan, Jesús minn”.

Guð gefi ykkur gleðilega páska-
hátíð.
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borgarblod.is

Sigurhátíð sæl og blíð

Kirkjuathafnir um páska
 Föstudagurinn langi: 
Guðsþjónusta kl. 14. Lesin 

verður píslarsagan úr guðspjöll-
unum  og munu sóknarnefndar-
fólk lesa ásamt sr. Svavari Stef-
ánssyni sem þjónar fyrir altari. 
Á milli lestra verður flutt vönd-
uð tónlist sem tengist efni dags-
ins. Kór kirkjunnar syngur undir 
stjórn Lenku Mátéóvu sem leik-
ur á orgel. Einsöngvari verður 
Sólveig Samúelsdóttir og einleik-
ari á óbó verður Peter Tompk-
ins.

Páskadagsmorgun:
Hátíðarmessa kl. 8. Sr. Guð-

mundur Karl Ágústsson pré-
dikar. Sr. Svavar Stefánsson og 
Ragnhildur Ásgeirsdóttir, djákni 
þjóna fyrir altari. Kór kirkjunn-
ar syngur undir stjórn Lenku 
Mátéóvu, kantors kirkjunnar Eft-
ir messu bjóða sóknarnefndir 
kirkjugestum upp á rúnstykki og 
súkkulaði í safnaðarsalnum. 

Á skírdag verður fermingar-
messa Fellasóknar kl. 11 og Hóla-
brekkusóknar kl. 14.

Verið hjartanlega velkomin til 
kirkju sem jafnan.

Fella- og Hólakirkja

TIL UMHUGSUNAR
Eftir séra Svavar Stefánsson
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578 1717
www.bigpapas.is

Big papas pizza • Engihjalla 8  Kópavogi
OPIÐ 11:30 - 22:00 ALLA DAGA
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Það hefur verið athyglisvert að 
fylgjast með fyrstu skrefum núverandi 
meirihluta sem þeir hafa stigið í mál-
efnum hverfa borgarinnar. Hér í Breið-
holti átti aldeilis að taka til hendinni 
strax eftir kosningar. Þrátt fyrir góð 
áform og hástemmdar yfirlýsingar 
hefur lítið gengið eftir. Þvert á móti 
hefur ýmislegt farið á verri veg. Dæmi 
um það er sú ráðstöfum að færa Þjón-
ustumiðstöðvarnar í hverfunum undir 
Velferðarsvið borgarinnar. Með því er 
dregið úr þeirri hverfistengingu sem 
að var stefnt. 

Skundað skal í Ráðhúsið
Annað dæmi er sú ráðstöfun meiri-

hlutans, með Vilhjálm Þ. Vilhjálms-
son, borgarstjóra í broddi fylkingar, 
að gelda hverfisráðin með því að færa 
allt ráðstöfunarfé þeirra undir borgar-
stjóra sjálfan. Nú gerast bónleiðirnar 
lengri fyrir hvefisbúa og hverfisráð-
in breytast í eins konar póstútibú í 
stað þess að verða vettvangur fyrir 
umræðu og aflvaka góðra hluta. For-
ysta meirihlutans vill miðstýra þessu 
starfi, reyndar í mikilli óþökk margra 
hverfisbúa úr röðum sjálfstæðis- og 
framsóknarmanna. Þeir eru margir 
hundóánægðir með þessa ráðstöf-
un, sem sýnir sig í því að þeir nenna 
ekki einu sinni að bregðast við bókun 
minni á síðast fundi hverfisráðs um 
þessa hluti. Bókun mín var af gefnu 
tilefni í ljósi umræðna í ráðinu og er 
svohljóðandi:  „Fulltrúi Samfylkingar-
innar telur að greinilega hafi komið 
í ljós að sú ákvörðun meirihlutans í 
borgarstjórn að færa allt meginfjár-
magn frá hverfisráðum til borgararáðs 

hefur haft í för með sér að talsverða 
óvissu um starf hverfisráða og dreg-
ið úr mætti þeirra til góðra verka.”  
Þessu mótmælti meirihlutinn ekki, 
svo sem sjá má í fundargerð. Það er 
dálítið sorglegt, og í algjörri andstæðu 
við hástemmdar yfirlýsingar forystu 
meirihlutans, að svona skuli vera kom-
ið fram við það fólk sem vill vinna vel 
að hverfismálum og skiptir þá ekki 
máli í hvað flokki fólkið er. Í stað þess 
að ýta undir og hvetja fólk til að sinna 
hverfismálum á staðnum skulu allir nú 
skunda niður í Ráðhús við Tjörnina og 
leita ásjár hjá borgarstjóra. 

Vilja ekki   
áheyrnarfulltrúa

Það var svo til að kóróna þetta - 
og kom mér reyndar talsvert á óvart 
- að fulltrúar meirihlutans í hverfis-
ráði þora ekki að fá fulltrúa óbreyttra 
borgara á fund ráðsins með málfrelsi 
og tillögurétti. Ég lagði fram tillögu 
um slíkt strax sl. sumar. Meirihlutinn 

fékk þá tillög-
unni frestað. 
Ég endurflutti 
hana svo fyr-
ir skömmu í 
ljósi þeirrar 
reynslu sem 
fengin er með 
nýstofnuðum 
Íbúasamtök-
u m ,  B e t r a 
B r e i ð h o l t . 
M i ð a ð  v i ð 
það sem gert 
er í öðrum 
hverfum er eðlilegt að bjóða þessum 
heildarsamtökum íbúa að eiga fulltrúa 
með málfrelsi og tillögurétti á fundum 
hverfisráðsins í Breiðholti. Ekki hefur 
meirihlutinn þó fengist til þess að sam-
þykkja það þar sem hann sér alls kyns 
meinbugi á slíkri ráðstöfun. Miðað við 
þetta háttalag mætti ætla að fulltrúar 
meirihlutans hræddust lýðræðislega 
umræðu. Ég hef þó ekki gefið upp alla 
von, því þrátt fyrir þessar þrengingar 
geta hverfisráðin enn verið vettvang-
ur fyrir umræðu innan hverfanna. Ég 
geri ráð fyrir að fulltrúar meirihlut-
ans séu enn reiðubúnir að hlusta á 
íbúana þótt reisn þeirra til athafna 
sé nú minni en ella vegna nýlegra sam-
þykkta borgarstjórnar. Við í Samfylk-
ingunni ætlum okkur í öllu falli ekkert 
að láta deigan síga.

Stefán Jóhann Stefánsson er vara-
borgarfulltrúi og fulltrúi í hverfisráði 
Breiðholts.
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Það ætlar að ganga erfiðlega að koma 
sannleikanum til skila um spilasalinn í 
Mjóddinni. Í febrúarblaði Breiðholtsblaðs-
ins birtist eftir mig grein sem ber heitið 
„Rangfærslur leiðréttar”. Þar var gerð 
tilraun til að leiðrétta sex rangfærslur 
sem komu fram í stuttri grein sem birtist 
í janúarblaði Breiðholtsblaðsins. Sú grein 
var ekki rituð undir nafni en heimildir 
blaðamanns hafa ekki verið traustar.

Í marsblaði Breiðholtsblaðsins er grein-
arkorn sem ber heitið „Háspenna keypt í 
burtu úr Mjóddinni.” Þar gætir nokkurrar 
ónákvæmni á tveimur stöðum. 

1. Í greininni stendur:  „Hann tók fram 
í því sambandi að Happdrætti Háskól-
ans væri ekki að brjóta skipulagsreglur 
með því að veita Háspennu heimild til að 
reka spilasal fyrir starfsemi sína í Mjódd-
inni en Háspenna byggir starfsemi sína 
á spilakössum í eigu Happdrættisins.” 
Sá sem vitnað er til í þessu sambandi er 
borgarstjórinn í Reykjavík. Ónákvæmnin 
er í því fólgin að Happdrætti Háskólans 
veitir fyrirtækjum ekki heimildir til að 
reka spilasali. Happdrættið getur hins 
vegar ráðið því hvort það vill leigja fyr-
irtæki happdrættisvélar ef fyrirtækið 
verður sér úti um rekstarstað. Fyrirtækin 
þurfa að tryggja sér heimildir hjá sveitar-
félögum. Heimildirnar ráðast venjulega af 
lögum og reglum sem gilda um skipulag í 
viðkomandi sveitarfélagi. Háspenna ehf. 
er eitt af 29 fyrirtækjum sem leigja happ-
drættisvélar af Happdrætti Háskólans. 
Happdrættið á engan eignarhlut í neinu 
þeirra fyrirtækja sem reka happdrætt-
isvélar. Í grein minni „Rangfærslur leið-
réttar” í febrúarblaði Breiðholtsblaðsins 
stendur m.a.:  „Happdrættinu hefur verið 
legið á hálsi fyrir að hafa orðið við beiðni 
Háspennu ehf. um að fá leigðar happ-
drættisvélar ef fyrirtækið fengi afnot af 
húsnæði ÁTVR í Mjódd. Beiðnin barst 
vorið 2006. Við henni var orðið með 
þeim skilyrðum að Háspenna ehf. fengi 
öll leyfi sem til þyrfti og uppfyllti öll skil-
yrði sem sett yrðu af borgaryfirvöldum. 

Það var gert og Háspenna ehf. fór út í 
kostnaðarsamar framkvæmdir eftir að 
leyfin lágu fyrir. Þess hefur verið krafist 
að Happdrætti Háskóla Íslands dragi til 
baka loforð sitt til Háspennu ehf. og komi 
þannig í veg fyrir að hægt verði að opna 
spilasalinn. Slíkt fæli í sér svik á loforði 
til Háspennu ehf. Happdrætti Háskólans 
svíkur ekki gefin loforð.” 

Samkvæmt skipulagi Reykjavíkurborg-
ar er heimilt að reka starfsemi eins og 
spilasal í verslunarmiðstöðinni Mjódd. 
Það er því óeðlilegt, að því sé haldið 
fram, að Happdrættið hafi veitt til þess 
heimild.

2.  Í greininni stendur: „Í framhaldinu 
skipaði borgarráð starfshóp í janúar sem 
ætlað var að fara yfir málefni spilakassa 
í borginni og rekstur þeirra og hafnar 
voru viðræður við Happdrættið um lausn 
mála.” Hið rétta er að engar viðræður 
hafa átt sér stað við Happdrætti Háskól-
ans um málefni spilakassa í borginni 
sem ofangreindum starfshópi er ætlað 
að fjalla um. Hinn 11. janúar sl. sam-
þykkti borgarráð að skipa starfshópinn. 
Í hann voru skipaðir fulltrúar af ýmsum 
sviðum Reykjavíkurborgar. Síðasta setn-
ingin í samþykkt borgarráðs er þannig: 
„Háspennu ehf. og Íslandsspilum sf. verði 
boðið að tilnefna hvort sinn fulltrúa í 
starfshópinn.” Það var ekki fyrr en með 
bréfi dags. 25. janúar að þess var farið á 
leit við Happdrætti Háskóla Íslands að 
það tilnefndi fulltrúa í vinnuhópinn. Því 
erindi var svarað jákvætt af stjórn Happ-
drættisins með bréfi dags. 7. febrúar. Eng-
inn fundur hefur þó enn verið boðaður 
og engar viðræður hafa átt sér stað. Það 
er því dálítið einkennilegt að sjá í Breið-
holtsblaðinu “... og hafnar voru viðræður 
við Happdrættið um lausn mála”, ekki 
síst þegar Happdrættinu var upphaflega 
ekki ætlað sæti í starfshópnum. Það er 
með ólíkindum hve mörgum rangfærsl-
um hefur verið haldið á loft í tengslum 
við spilasalinn í Mjóddinni. Sannleikann á 
ekki að umgangast af léttúð.

Brynjólfur Sigurðsson, forstjóri Happdrættis 
Háskóla Íslands skrifar:

Rangfærslur enn

Stefán Jóhann Stefánsson skrifar:

Meirihlutinn þrengja 
að lýðræði í borginni

Stefán Jóhann 
Stefánsson.
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Kristín Birna Ólafsdóttir úr ÍR 
hlaut viðurkenningu fyrir mestu 
framfarir á árinu 2006 í fjölþraut 
og grindahlaupum á uppskeruhá-
tíð Frjálsíþróttasambands Íslands 
sem var haldin 24. janúar í Laug-
ardalshöllinni. Þetta er mikill 
heiður fyrir Kristínu Birnu og 
óskar frjálsíþróttadeild ÍR henni 
innilega til hamingju.

Kristín Birna keppti á sínu 
fyrsta utanhússmóti í Bandaríkj-
unum 10. og 11. mars sl. með 
góðum árangri. Hún hljóp 100 
m. grindahlaup á 14.21 sek. sem 
er sjötti besti árangur hennar en 
hún á best 13.98 sek. síðan í fyrra 
í 400 m. grindahlaupi og hljóp þá 

á 60.59 sek. sem er fjórði besti 
árangurinn hennar. Síðan kastaði 
hún 35.38 m. í spjótkasti sem er 
bæting um 25 cm. Þetta er betri 
árangur en á sama móti í fyrra 
sem gefur góð fyrirheit um kom-
andi mánuði.
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Æfingar hjá skíðadeild ÍR eru 
nú í fullum gangi núna og eru 
aðstæður í Bláfjöllum búnar að 
vera nokkuð góðar. Skíðadeildin 
hefur verið talsvert á faraldsfæti 
þar sem fyrri hluti vetrar var 
okkur óhagstæður. Í janúar var 
farið í tveggja vikna fjölskyldu 
og æfingarferð til Austurríkis 
og þar voru góðar aðstæður 
til æfinga. Einnig voru farnar 
nokkrar æfingaferðir norður í 
land. 

Skíðadeild ÍR hélt Reyjavíkur-
mót í Bláfjöllum fyrir 9 til 12 ára 
aldursflokk í hinu besta veðri, 
sól en kulda. ÍR krakkarnir stóðu 
sig með mikilli prýði og fóru flest 
heim með verðlaunapening. Skíða-
deildin hefur aðstöðu í Bláfjöllum 
við lyftuna Mikka mús í Suðurgili 
og höfum við þar aðstöðu í nok-
krum gámum sem er bráðabirgða 

aðstaða þar til skálin okkar mun 
rísa næsta haust. Við bjóðum 
alla krakka velkomna að prófa að 

koma á æfingu hjá okkur, æfinga-
taflan og skíðasímar eru á heima-
síðu skíðadeildar www.irsida.is/
skidi

GETRAUNANÚMER

ÍR 
ER 
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Æfingar í fullum gangi

Þeir yngstu kræktu í gull 
ÍR-ingarnir stóðu sig frábær-

lega vel á meistaramóti Reykja-
víkur 11 ára og yngri. Þeir yngs-
tu og kræktu í 12 gull, 17 silfur 

og 19 bronsverðlaun. Þetta er 
frábær árangur hjá þessu unga 
og upprennandi frjálsíþrótta-
fólki.

Á aldarafmæli  ÍR kom út 
bók sem spannar 100 ára sögu 
félagsins. Bók þessi er skrifuð af 
Ágústi Ásgeirssyni blaðamanni 
og ÍR-ingi. 

Í bókinni er farið yfir allar þær 
deildir sem starfað hafa innan 
ÍR en eins og gefur að skilja eru 
kaflarnir misstórir, en það hafa 
deildirnar verið líka. Það hafa alls 
19 deildir verið innan ÍR frá 11. 
mars 1907 sem segir okkur hver-
su öflugt þetta félag hefur verið 
frá stofnun þess. Bókin er góð 
eign fyrir alla sem vilja fræðast 
um þetta gamla góða félag. Hægt 
er að nálgast bókina á skrifstofu 
í ÍR-heimilinu. Nánar verður fjall-
að um bókina í Breiðholtsblaðinu 
síðar.

100 ára saga félagsins

Heimasíða ÍR er 
www.irsida.is

Þar er hægt að nálgast allar helstu upp-
lýsingar um æfingatíma keppnir o.fl. 

Kristín Birna fékk viðurkenningu 

Frjálsíþróttamenn ársins í öld-
ungaflokkum voru krýndir 13. 
mars. Það voru ÍR-ingarnir Jón 
H. Magnússon, sem keppir í köst-
um í flokki 70 til 74 ára og Fríða 
Rún Þórðardóttir sem keppir í 
langhlaupum í flokki 35 til 40 
ára sem urðu fyrir valinu. 

Jón er vel að þessum titli kom-

inn en hann stóð sig frábærlega 
sem enda nær á mótum sumars-
ins en hæst ber þó árangur hans 
á Evrópumeistaramótinu í Pozn-
an í Pólandi þar sem hann sigraði 
bæði í kúluvarpi og sleggjukasti 
og varð í 3. sæti í kastþraut. Þetta 
er annað árið í röð sem Fríða Rún 
er valin en hún keppti á mörgum 

mótum á síðasta ári þar á með-
al Heimsmeistaramóti Öldunga 
í Linz í Austurríki þar sem hún 
varð í 3. sæti í 3000 m. hlaup, í 5. 
sæti í 1500 m. hlaupi og 8. sæti 
í 800 m. hlaupi. Auk þess keppti 
hún með landsliði Íslands 17. árið 
í röð og með ÍR á fjölda móta. 

Öldungar ársins

Fyrr í vetur var stofnaður sér-
stakur stuðningsmannahópur fyr-
ir meistaraflokk kvenna í knatt-
spyrnu hjá ÍR. Stofnendur hóps-
ins eru foreldrar stúlkna sem 
æfa knattspyrnu í yngri flokkum 
félagsins. Hugmyndafræðin á 
bak við stofnun þessa hóps er að 
styðja við bakið á meistaraflokks-
stelpunum sem eins og alkunna 
er, spila í sumar í Landsbanka-
deildinni. Eins er tilgangurinn 
að tengja meistaraflokkinn betur 
við yngri flokka félagsins þannig 
að það markmið þeirra yngri að 
spila á endanum í meistaraflokki 
verði áþreifanlegra.

Hópurinn hóf starfið með því 
að bjóða meistaraflokknum til 
grillveislu þar sem fögur fyrirheit 
stuðningsmannahópsins voru 
kynnt meistaraflokknum. Veislan 
tókst vel í alla staði enda stuðn-

ingsmannahópnum allstaðar vel 
tekið þegar leitað var fanga til 
veislunnar. Þar sem eitt að mark-
miðum stuðningsmannahópsins 
er að styrkja meistaraflokkinn fjár-
hagslega, sem ekki veitir af, var 
næsta verkefni hópsins að ráðast 
í flösku- og dósasöfnun. Sú söfnun 
tókst ágætlega og naut hópurinn 
góðs stuðnings stúlkna úr yngri 
flokkunum ásamt nokkrum úr 
meistaraflokki við söfnunina. Ekki 
náðist þó að safna nema í hluta 
af hverfinu en þar sem komið var 
við voru móttökurnar góðar og 
oft fylgdu með dósunum hvatn-
ingarorð og óskir um gott gengi 
fyrir meistaraflokkinn. Gaman fyr-
ir alla sem að söfnuninni stóðu að 
upplifa þann mikla stuðninginn 
sem er til staðar í hverfinu og vilj-
um við í stuðningsmannahópnum 
nota tækifærið og þakka öllum 

þeim sem lögðu okkur lið kærlega 
fyrir.

Ýmislegt annað er á dagskrá 
stuðningmannahópsins og má þar 
nefna að standa á fyrir svo köll-
uðu Drottningarmóti í samráði við 
meistaraflokksráð þann 21. apríl. 
Um er að ræða knattspyrnumót 
ætlað fótboltaskvísum 25 ára og 
eldri sem ekki eru að spila í efstu 
deildum KSÍ. Ætlunin er að gera 
þetta að árlegu fjáröflunarmóti fyr-
ir kvennaknattspyrnuna hjá ÍR.

Það skal að lokum tekið fram 
að stuðningsmannahópurinn er 
öllum opinn, engar kvaðir um 
starfsframlag og á það bent að 
eitt af markmiðum stuðnings-
mannahópsins er að þetta á bara 
að vera gaman. Þeir sem vilja vera 
með geta sett sig í samband við 
Bjarna í s. 897 0601 eða Brynjar í 
s. 820 4345.

Stuðningsmannahópur meistaraflokks  
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Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn
á heimasíðu Ráðningarþjónustunnar, 
www.radning.is og sækja þar um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl nk.

Vinsamlegast athugið að fyrirspurnum um starfið 
verður einungis svarað hjá Ráðningarþjónustunni. 

Umsjón með starfinu hefur
Ingunn Guðbrandsdóttir, ingunn@radning.is.

ERTU HEIMAVINNANDI?
Ertu heimavinnandi og langar að komast á vinnumarkaðinn? Veitingastaðurinn American Style leitar að dugmiklum 
einstaklingum, sem hafa gaman af því að vinna með ungu fólki, í starf rekstrarstjóra á kvöld- og helgarvakt.

Starfssvið:
• Yfirmaður veitingastaðar á sínum vöktum
• Umsjón með mönnun vakta
• Uppgjör og frágangur

Hæfniskröfur:
• Mikil færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og áreiðanleiki
• Framúrskarandi þjónustulund
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og dugnaður
• Hæfni til að vinna undir álagi

Miðað er við að umsækjendur séu 25 ára eða eldri og geti hafið störf mjög fljótlega. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um. 




