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Um 240 börn og ungmenni á 
aldrinum 14 til 16 ára starfa á 
vegum Vinnuskóla Reykjavíkur í 
Breiðholtinu í sumar. Þau yngstu 
eru staðsett í skólum í hverfun-
um og einnig á íþróttasvæðum 
Leiknis og ÍR og munu fyrst og 
fremst vinna við að hreinsa göt-
ur og beð í sínu hverfum.

Eldri krakkarnir verða að störf-
um um allt hverfið og munu m.a. 
sjá um að hreinsa beð í leikskól-
um og einnig á opnum svæðum. 
Þá má geta þess að hópar á veg-
um Vinnuskólans koma til með að 
planta sumarblómum, týna rusl 
og jafnvel að mála. Vinna krakk-
anna í Vinnuskólanum á stóran 

þátt í því að halda hverfunum 
hreinum og verður það seint 
ofmetið. Á vegum Vinnuskólans 
er einnig reynt að velja sem fjöl-
breyttust verkefni fyrir nemendur 
á sumrin og dæmi um það má 
nefna að tveir til þrír nemendur 
Vinnuskólans í Efra-Breiðholti 
ætla að aðstoða þá sem koma til 

með að nota nýja púttvöllinn, sem 
nú hefur verið tekinn í notkun við 
Breiðholtslaugina tvisvar í viku. 
Þar munu yngri og eldri kynslóð-
irnar mætast því gert er ráð fyrir 
að eldri borgarar muni nýta sér 
púttvöllinn ekkert síður en aðrir. 

Um 240 ungmenni að störfum í sumar

- Viðtalið
bls. 4

Rúmlega fimm þúsund stúdentar hafa útskrifast frá FB frá upphafi. Hér má sjá stútentana sem útskrifuðust í maí sl. en þeir voru 218 að tölu.
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Í leiðara síðasta Breiðholtsblaðs, sem kom út tveimur dögum 
fyrir nýlega afstaðnar Alþingiskosningar, var því spáð að 
Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin mynduðu nýja ríkis-

stjórn að kosningunum loknum. Þessi spá var annars vegar 
byggð á niðurstöðum skoðanakannana í síðasta mánuði fyrir 
kosningarnar en einnig með því að rýna í ýmis ummæli forystu-
manna og frambjóðenda stjórnmálaflokkanna á sama tíma. Fyr-
ir miðjan vetur var ljóst að kaffibandalagið svokallaða, sem var 
samvinna þeirra flokka sem mynduðu fyrri stjórnarandstöðu á 
Alþingi, ætti fátt sameiginlegt og eftir því sem nær kosningum 
dróg varð ljóst að meirihluti fyrri stjórnarflokka stæði tæpt sem 
varð raunin. Forystumenn núverandi stjórnaflokka fóru reynd-
ar ekki út í Viðey líkt og forverar þeirra heldur héldu þeir til 
enn sögufrægari staðar til þess að ráða ráðum hinnar nýju ríkis-
stjórnar, það er til sjálfra Þingvalla. Ástæða er til þess að vænta 
góðs árangurs af núverandi stjórnarsamstarfi. Tveir stærstu 
stjórnarflokkarnir hafa komið saman og með því að taka það 
besta frá hvorum ætti úr að geta orðið öflug umbótastjórn. Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur lengi rekið öfluga atvinnustefnu eins og 
núverandi staða íslensk atvinnu- og efnahagslífs gefur til kynna 
og Samfylkingin kemur með velferðaráherslur jafnaðarstefn-
unnar til þessa samstarfs. Raunin er sú að öflugt atvinnulíf er 
undirstaða velferðar í hvívetna. Því ættu þessi stjórnmálaöfl að 
geta sameinast um þessa tvo grundvallarþætti mannlífsins til 
hagsbóta fyrir land og þjóð. Hér á landi er hefð fyrir að flokkar 
einstaklingshyggju og jafnaðarstefnu starfi saman gangstætt 
því sem er í mörgum ríkjum Evrópu. Njóti hin nýmyndaða ríki-
stjórn farsæls heimilislífs ætti fátt að verða henni að fyrirstöðu 
við að sitja út kjörtímabilið og jafnvel lengur. 

Orð og efndir

M álefni eldri borgara voru til umræðu í aðdraganda 
Alþingiskosninganna líkt og þegar leið bæjar- og sveit-
arstjórnarkosningum á síðasta ári. Vegna bættrar 

heilsugæslu á fólk almennt lengri æfi en áður. Hlutfall þeirra 
sem komnir eru á efri ár hækkar stöðugt. Þetta kallar á að mál-
efnum þessa aldurshóps sé gaumur gefin nú sem aldrei fyrr. Eld-
ir borgarar eru búnir að sinna starfsæfi sinni og leggja til krafta 
sína um áratugi. Samfélagið verður að viðurkenna þá vinnu í 
verki með því að gera eldra fólki kleift að lifa sómasamlegu lífi. 
Nauðsynlegt er að klippa á þær tekjutengingar sem skerða líf-
eyri þess sé unnið fyrir einhverjum launum eftir að algengum 
starfsloksaldri er náð. Einnig er nauðsynlegt að búa þeim sem 
ekki geta lengur annast um daglegar þarfir af sjálfsdáðum við-
unandi lífsskilyrði, m.a. með þjónustuíbúðum og einbýlum og 
fjölskyldubýlum á öldrunar og hjúkrunarstofnunum. Fyrstu við-
brögð nýrrar ríkisstjórnar að þessu leyti eru í jákvæða átt. Orð 
eru til alls fyrst og eldri borgarar bíða eftir efndum. 

Stjórn atvinnulífs 
og velferðar
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Vinnuskólafólk á   
reiðhjól 

Fastir starfsmenn Vinnuskóla 
Reykjavíkur munu nota reiðhjól 
í stað þess að leigja bifreiðar 
en sumarið er annatími í Vinnu-
skólanum. Reykjavík öll er vinnu-
svæði skólans á sumrin þar sem 
þúsundir nemenda starfa að því 
að fegra borgina. Guðrún Þórs-
dóttir, skólastjóri Vinnuskólans 
segir að í tilefni þess hafi verið 
fest kaup á þremur reiðhjólum fyr-
ir sumarið „Við viljum vera nem-
endum góð fyrirmynd og kanna 
hvort áhugi vakni hjá þeim til að 
endurskoða samgönguhætti sína, 
m.a. með  því að hjóla meira.” 
Auk hinna þriggja reiðhjóla fastra 
starfsmanna lét Vinnuskólinn ein-
nig endurnýja reiðhjólakostinn 
fyrir nemendur og voru keypt 30 
ný reiðhjól þar sem nemendur í 
8. bekk fá sérstaka hjólafræðslu í 
skólanum. 

Framkvæmdaáætlun 
gegn hegðunarvanda

Menntaráð Reykjavíkurborgar 
hefur falið fræðslustjóra að hefja 
gerð framkvæmdaáætlunar um 
aðgerðirnar er miða eiga að því  
að finna leiðir til að takast á við 
hegðunarvanda sem upp kemur 
í grunnskólum Reykjavíkur og er 
framkvæmdaáætlunin til þriggja 
ára.  Bæði verður um almennar og 
sértækar leiðbeiningar að ræða. 
Ákveðið er að koma starfshóp á 
fót undir forystu fræðslustjóra 
og grunnskólaskrifstofu Mennta-
sviðs í samvinnu við skólastjórn-
endur, kennara, sérfræðiþjónustu 
skóla og fulltrúa Samfoks til að 
móta framkvæmdaáætlunina og 
forgangsraða verkefnum. Áætlun 
þessi verður hluti af starfsáætlun 
menntamála í Reykjavík fyrir árin 
2008 til 2010. 

Alvarlegum slysum 
fækkað um 62%

Í skýrslu sem Stefán Agnar 
Finnsson, verkfræðingur hef-

ur unnið um umferðaróhöpp í 
svokölluðum 30 kílómetra hverf-
um í Reykjavík kemur fram að 
óhöppum þar sem slys hafa orðið 
á fólki hefur fækkað að meðaltali 
um 27% og alvarlegum slysum um 
62%. Einnig kemur fram í skýrsl-
unni að þótt slysum hafi fækk-
að hafi óhöppum fjölgað í takt 
við fjölgun bíla á tímabilinu sem 
athugun hans tekur til eða á árun-
um frá 1990 til 2004 að      báðum 
árunum meðtöldum. Mikil fylgni 
er milli aukinnar bílaeignar og 
aukningar á ákveðnum flokkum 
umferðaróhappa. Má þar nefna 
fjölgun aftanákeyrsla, fjölgun 
óhappa þar sem ekið er framan 
á bíl og einnig óhöppum þar sem 
ekið er á kyrrstæða bíla, hluti og 
dýr. Unnið hefur verið að gerð 
30 kílómetra hverfa samkvæmt 
umferðaröryggisáætlun frá árinu 
1995 og á hverju ári hefur verið 
varið á bilinu 50 til 60 milljónum 
króna til þessa verkefnisins en 
fyrirhugað er að hækka framlagið 
í 70 milljónir. 

Hverfastöðin við   
Jafnasel

Hverfastöðin við Jafnaseli 1 til 
3 í Breiðholti þjónar Breiðholti, 
Árbæ, Selási  og Norðlingaholti. 
Hægt að koma ábendingum og 
óskum um lagfæringar til hverfa-
stöðvarinnar. Má þar nefna 
skemmdir á yfirborði gatna, gang-
stétta og gangstíga auk skemmda 
á umferðarmerkjum. Þá má nefna 
ónógar götumerkingar, hreinsun 
gatna og opinna svæða og gras-
slátt. Einnig má koma fram ábend-
ingum um viðhald leiksvæða og 
hreinsun veggjakrots svo nokk-
uð sé nefnd. Þá má nefna þörf 
á hálkueyðingu og snjóruðningi 
þegar vetur gengur í garð. Rekstr-
arstjóri Jafnaðarselsstöðvarnnar 
er Ísak Möller

Árbæjarsafn 50 ára
Árbæjarsafn er 50 ára á þessu 

sumri. Sumarið 1957 var ákveðið 
að gera Árbæ, gamlan burstabæ 
í útjaðri Reykjavíkur og nánasta 
umhverfi hans að minjasafni. Frá 
því að sú ákvörðun var tekin hef-
ur margt bæst við á safnlóðinni 

og nokkur hús, sem eiga sér sögu 
í Reykjavík verið flutt þangað til 
varðveislu og sýningar. Í tilefni 
af Árbæjarsafni í hálfa öld verð-
ur efnt til margra viðburða í dag-
skrá safnsins í sumar og þar á 
meðal verður 100 ára afmælissýn-
ing Íþróttafélags Reykjavíkur og 
fræðslustofa um húsvernd og við-
gerð gamalla húsa sem verður 
opnuð nú í júní. Síðan verður efnt 
til sérstakrar afmælisveislu safns-
ins haldin í ágúst.

Fræðsluefni um  
raunvísindi, orku- 
og umhverfsimál og 
Elliðaáradalinn

Fræðsluyfirvöld í Reykjavík 
hafa verið að þróa fræðsluvef-
inn með því markmiði að auka 
fræðsluefni um raunvísindi, 
orku- og umhverfismál sem nýst 
gæti við kennslu í skólum borgar-
innar. Þetta kom fram í fréttatil-
kynningu frá OR fyrir skömmu. 
Auk umrædds fræðsluefnis má 
finna margvíslegar upplýsingar 
um orkuveituna og sögu hennar 
auk fræðsluefnis um Elliðaárdal-
inn og Elliðaárnar. Þar er einnig 
fjallað um veiði í Elliðaánum auk 
margskonar fróðleiks sem  finna 
á vefnum. Í tilkynningu OR segir 
að fræðsluvefurinn sé einstakur 
vegna þess að efni hans er sýnt 
á hágæða myndböndum í stað 
texta og mynda eins og á hefð-
bundnum vefsíðum. Á Fræðslu-
vefnum er nýtt besta tækni sem 
völ er á í heiminum í dag til þess 
að miðla myndefni á internetinu, 
segir í fréttatilkynningunni.

Milljón í maí
Heimsóknir á vef Reykjavík-

urborgar fóru yfir eina milljón í 
nýliðnum maímánuði og er þetta í 
fyrsta sinn sem svo margir skoða 
heimasíðu borgarinnar. Aðsókn 
að vefnum hefur vaxið jafnt og 
þétt síðast liðið ár og það sem af 
er þessu ári. Fjölgun heimsókna 
helst nokkuð í hendur við aukið 
framboð af þjónustu og upplýs-
ingum.

Kennslubók í 
umgengni og hegðun

Þjónustumiðstöð Breiðholts 
stendur nú fyrir útgáfu bókar-
innar Til fyrirmyndar: Heild-
stæður stuðningur við jákvæða 
hegðun. 

Bókin er ætluð til að aðstoða 
skóla við að koma á fót heil-
stæðri fyrirbyggjandi nálgun 
með stuðningi við jákvæða 
hegðun í öllum skólaaðstæðum, 

stjórnun bekkja og smærri hópa, 
stuðningi við einstaka nemendur 
og samvinnu heimilis og skóla. 
Í bókinni er lögð áhersla á að 
kenna félagslega viðeigandi hegð-
un og um leið draga úr óæski-
legri hegðun. Segja má að þarna 
fari kennslubók í umgengni og 
hegðun.

Netráðgjöf og fréttamiðlun 
Starfsmenn Þjónustumiðstöðv-

ar Breiðholts veita nú alhliða 
upplýsingar og ráðgjöf sem 
tengjast starfsemi stöðvarinnar 
og margvíslegum verkefnum 
hennar í gegnum netið. Heima-
síðu þjónustumiðstöðvarinnar 
er www.breidholt.is. og þar geta 
íbúar í Breiðholti komist í beint 
samband við starfsmenn mið-
stöðvarinnar. 

Netráðgjöfin er endurgjalds-
laus enda er um tilraunaverk-
efni að ræða sem ætlað er að 
bæta aðgengi almennings og 
stofnana að þjónustu sem þar 
er veitt. Netráðgjöfin er opin 
alla virka daga frá kl. 08:20 til 
16:15. Starfsmenn Þjónustumið-
stöðvar Breiðholts eru að sjálf-
sögðu bundnir þagnarskyldu 
gagnvart þeim erindum sem til 

þeirra berast. Einnig má benda 
á að á síðunni www.breidholt.is 
eru ýmsar upplýsingar og frétt-
ir sem tengjast hverfinu. Félög, 
skólar, stofnanir og einstakling-
ar í Breiðholti eru hvattir til að 
koma ýmsum áhugaverðum við-
burðum á framfæri á fréttavef 
Þjónustumiðstöðvarinnar. 
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Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000

„Hvað er með Ásum?“
Ævintýraferð í goðheima fyrir alla fjölskylduna. 
Goðastyttur Hallsteins Sigurðssonar við texta 
Árna Björnssonar, þjóðháttafræðings.
Laxárstöðvar í Aðaldal

Orka í iðrum jarðar!
Heimsækið gestastofuna í Kröflu, sjáið myndir 
frá Kröflueldum. Kynnist jarðvarma og 
orkuvinnslu.
Kröflustöð í Mývatnssveit

List í eigu Landsvirkjunar
Listaverk sem sjaldan hafa komið fyrir almenn-
ingssjónir – mörg hver með áhugaverða sögu 
sem tengist Landsvirkjun og orkumálum.
Ljósafossstöð við Sog

Kynnist Kárahnjúkavirkjun!
Upplýsingar um Kárahnjúkaframkvæmdirnar 
ásamt ferðamennsku og útivist norðan 
Vatnajökuls. Góður viðkomustaður áður en 
haldið er upp á Fljótsdalsheiði.
Végarður í Fljótsdal

Líf í Þjórsárdal
Ómissandi viðkomustaður á leiðinni inn á 
Sprengisand og í Veiðivötn.
Sultartangastöð ofan Þjórsárdals

Heimsókn í Húnaþing
Kynnið ykkur orkumál og starfsemi 
Blöndustöðvar í starfsmannahúsi stöðvarinnar.
Blöndustöð, Húnaþingi

Kynnist okkur af eigin raun
Heimsækið Landsvirkjun í sumar.

Stöðvarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar. 

Komdu í heimsókn í sumar!

Landsvirkjun býður landsmönnum að heimsækja sex stöðvar í sumar þar sem bæði er hægt að kynna sér staðreyndir

um umhverfisvæna íslenska orku og skoða fjölbreyttar sýningar um menningu, list og sögu.

Íslensk orkumál og virkjanir – alþjóðleg fyrirmynd í umhverfismálum

Fyrstu sýningar opna 9. júní
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Stelpukvöldin í Hólagarði vekja athygli
Stelpukvöldin í Hólagarði hafa 

vakið athygli. Síðasta stelpukvöld-
ið var haldið síðla í maí. Stelpu-
kvöldin eru þannig til komin að 
nokkrar verslanir taka sig sam-
an, hafa opið, kynna vörur sín-
ar og þjónustu og bjóða gestum 
léttar veitingar eina kvöldstund 
haust og vor. Upphaf stelpukvöld-
anna má rekja til konukvölda 
sem voru haldin í verslanamið-
stöðinni áður og boðið var upp 
á ýmis skemmtiatriði auk vöru-
kynninga. 

Konukvöldin kostuðu umtals-
verðan undirbúning og fyrirhöfn 
og skemmtiatriðin drógu athygli 
gesta ef til vill frá raunveruleg-
um tilgangi kvöldanna sem var 
að kynna vöruúrval og þjónustu. 
Umgjörðin var því minnkuð og 
konukvöldin urðu að opnum versl-
unum þar sem fólk getur komið í 
rólegheitum, skoðað sig um, spjall-
að saman og þegið léttar veitingar. 
Nafninu var breytt í stelpukvöldin 
sem hafa verið haldin með reglu-
legu millibili í fjögur ár. Katrín 
Óladóttir, kaupmaður í Veftu í 
Hólagarði, betur þekkt sem Kata 
í VEFTU, er einn frumkvöðlanna 
að þessu starfi en fleiri verslan-
ir hafa tekið þátt í stelpukvöldun-
um. Hún segir að þessi kvöld hafi 
mælst mjög vel fyrir. Konur séu að 
koma uppá klæddar með vinkon-
ur sínar með sér og jafnvel heilu 
saumaklúbbana. Hún segir að 
reynslan frá konukvöldunum hafi 
kennt þeim að vera ekki með of 
mikla eða þunga umgjörð en miða 
kynningarnar við að fólk geti verið 
óþvingað og afslappað. “Við höf-
um lagt áherslu á að miða kvöldin 
einkum við viðskiptavini okkar og 
því aðeins auglýst stelpukvöldin í 
næsta nágrenni og með tölvupósti 
þótt allir séu auðvitað velkomnir. 
Við höfum viljað forðast troðning 
þannig að allir geti notið sín og 
fengið persónulega þjónustu og 
fólk komið og farið eftir hentugleik-
um á meðan opið er.” 

Úr kennslu í Grafarvogi í 
kaupmennsku í  
Breiðholti

Kata og hennar fjölskylda hafa 
búið í Breiðholtinu, nánar tiltekið 
í Seljahverfinu í 15 ár eða síðan 
1992 að fjölskyldan yfirgaf Grafar-
voginn. “Á þessum tíma eignuð-
umst við þrjú börn með skömmu 
millibili og þurftum því að huga 
að stærra húsnæði. Ástæður þess 
að við fluttum í Seljahverfið voru 
þær að íbúðaverð var hagstæð-
ara þar en í Grafarvoginum, sem 
þá var í byggingu og því um nýrri 
hús að ræða. Við vorum líka að 
leita að stærð sem hentaði fjöl-
skyldunni og á þeim tíma var ekki 
mikið um húsnæði af millistærð 
sem við vorum að leita eftir í Graf-
arvogi. Þar var þá meira um 100 
fermetra íbúðir og nokkru stærri 
en ekki nægilega stórar fyrir fimm 
manna fjölskyldu. Ekki þá fyrr en 
stór einbýlishús, svona 300 til 400 
fermetrar að stærð. Við fundum  
hentuga hæð í Seljahverfinu þar 
sem fjölskyldunni hefur liðið ágæt-
lega.” Kata starfaði þá við kennslu 
í Foldaskóla og var ekki farin að 
huga að verslunarrekstri. “Þegar 
við vorum búin að vera um þrjú ár 
í Seljahverfinu var vefnaðarvöru-
verslun hér í Hólagarði til sölu. Ég 
hafði komið talsvert nálægt vefn-
aðarvöru í kennslustörfum mín-
um þar sem ég kenndi m.a. handa-
vinnu og saumaskap og taldi mig 
sjá ákveðin tækifæri í verslunar-
rekstrinum. Sannleikurinn var hins 
vegar sá að þá var tími gömlu hefð-
bundnu vernaðarvöruverslananna 
að einhverju leyti að renna sitt 
skeið á enda. Auk vefnaðarvörunn-
ar hafði verið verslað lítilsháttar 
með fatnað og ég rak verslunina 

með lítið breyttu sniði fyrstu tvö 
árin en ákvað þá að skipta alveg 
um og leggja vefnaðarvöruna til 
hliðar. Ég hef rekið Veftu sem tísku-
verslun síðan. Ég hef verið lánsöm 
að geta flutt inn góðar danskar 
vörur milliliðalaust og boðið við-
skiptavinum mínum góðar vörur 
á sanngjörnu verði. Við erum líka 
með vörur sem fást ekki í öðrum 
verslunum og skapa okkur þannig 
mikla sérstöðu” 

Saumaskapurinn   
lagðist af

Kata segir að um þetta leyti hafi 
saumaskapur á heimilum lagst að 
miklu leyti af. “Flestar konur voru 
farnar að vinna úti og höfðu öðru 
að sinna en að sauma föt á sig 
og fjölskyldurnar. Þetta er liður í 
þeim þjóðfélagsbreytingum er orð-
ið hafa og haft áhrif á verslunina 
eins og margt annað. Viðskiptavin-
irnir kölluðu eftir þessum breyt-
ingum vegna þess að konur vildu 
geta keypt tilbúin föt í stað þess 
að vera að hanna og sauma heima. 
Inn í þetta kemur líka að fatnað-
ur er ódýrari í dag í samanburði 
við laun en hann var fyrir einum 
og hálfum til tveimur ártugum að 
ekki sé litið lengra aftur í tímann. 
Stundum koma hingað til mín kon-
ur á miðjum aldri eða eigum við 
að segja á góðum aldri sem eru 
að segja frá því að fyrsta kápan 
þeirra hafi kostað heil mánaðar-
laun. Í dag þarf enginn að eyða 
mánaðarlaununum fyrir eina kápu, 
ekki nema verið sé að kaupa dýra 
pelsa. Þetta sýnir hverjar breyt-
ingar hafa orðið því þótt kápa sé 
í dýrari kantinum geti kostað 50 
til 60 þúsund krónur þá hafa laun 
hækkað og flestir með mun hærri 
mánaðarlaun en það. Góð kápa 
getur kostað á bilinu 20 til 30 þús-
und krónur í dag sem er nokkuð 
langt frá mánaðarlaunum, jafnvel 
þeim sem eru í lægri kantinum og 
eru ekki of há.” 

Konur vilja vera ungar í 
anda frameftir aldri

Kata segir að einnota samfélagið 
komi einnig við sögu þegar fólk 
velji sér fatnað til þess að ganga 
í. “Áður fyrr keyptu konur stund-
um vandaðan fatnað sem þær not-
uðu síðan árum saman við ákveð-
in tækifæri. Nú skipta þær hraðar 
um og önnur breytingin sem ég 
hef orðið vör við er að konur vilja 
vera smart og unglegar fram eftir 
öllum aldri. Þótt við sjáum konu 
með barn úti á götu þá getum 
við ekki verið viss um hvor hún 
er mamma eða amma barnsins. 
Kröfurnar um fatnað hafa einnig 
breyst. Fatnaður verður að sam-
eina tvennt, að vera vandaður en 
þó ekki of dýr.” Kata segir að þótt 
eldra fólki fjölgi þá fækki því fólki 
að sama skapi sem sé gamaldags í 
hugsun. “Fólk vill vera ungt í anda 
fram eftir aldri þó á því séu alltaf 
einhverjar undantekningar. Eldra 
fólk notar farsíma og er tölvutengt 
og sama á við um útlitið. Þetta er 
mjög jákvætt því það sýnir að fólk 
vill vera áfram með í lífinu þótt 
að árunum fjölgi. “Ég er nú orðin 
svo gömul” er eitthvað sem maður 
heyrir varla lengur.” 

Búðarrápið að færast inn 
á netið

“Ég sé þessar breytingar vel 
vegna þess að ég er með heima-
síðu, www.vefta.is  sem ég opnaði 
2004. Heimasíðan er uppfærð jafn-
óðum og nýjar vörur koma. Við 
fáum nýjar vörur vikulega.  Ég er 
líka með og póstlista sem búinn 
er að vera öllu lengur til staðar 
og stækkar ört enda eru viðskipta-
vinir duglegir að framsenda póst-

inn og segja vinkonum sínum frá 
því sem þær eru ánægðar með. 
Ég sendi vikulegar fréttir af nýjum 
vörum, tilboðum og öðru áhuga-
verðu. Konur á öllum aldri fara 
inn á síðuna til þess að fylgjast 
því sem er á boðstólum á hverj-
um tíma, bæði til þess að leita að 
áhugaverðum fatnaði og einnig til 
þess að hafa gaman af því. Marg-
ar konur hafa samband og flest-
ar þeirra eru með eigið netfang 
en nota ekki netfang eiginmanna 
sinna eða barna. Ég held að þau 
séu orðin fá heimilin þar sem allt 
heimilisfólkið notar sama netfang-
ið og ég veit um margar konur sem 
komnar eru allt að sjötugu og jafn-
vel eldri og eru með eigið netfang 
og nota tölvur. Yngri konur eru 
nær undantekningalaust með net-
fang, ýmist í vinnu eða heima. Ég 
sé þetta af tölvupóstinum hjá mér 
því þær eru að senda fyrirspurn-
ir og svara mér á heimasíðunni.” 
Kata segir að konur séu að panta 
sér fatnað í gegnum heimasíðuna 
og eigi það ekki síst við þær sem 
búa úti á landi. “Á sumum stöð-
um er lítið um verslanir og sums-
staðar eru engar verslanir þar sem 
konur geta fengið þau föt sem þær 
vilja og þurfa. Þær nota því netsam-
skiptin mikið. Ef þær sjá eitthvað á 
síðunni sem þær langar í þá hika 
þær ekki við að hafa samband. 
Bæði með tölvupóstinum og svo 
hringja þær gjarnan og spyrja um 
vöruna. Þeim finnst þægilegt að 
skoða vörurnar heima hjá sér og 
hringja síðan eða koma ef það er 
eitthvað sem vekur áhuga þeirra. 
Þetta hefur gengið mjög vel með 
málband í hendi. Þarna er að eiga 
sér stað ákveðin breyting á versl-
unarháttum. Fólk vill ekki eyða of 
miklum tíma í akstur út um allan 
bæ og búðarápið er því að færast 
í meira mæli inn á netið. Dæmi eru 
um að eiginmennirnir komi með 
útprentun af netinu og vilji kaupa 
svona föt á konuna í jólagjöf. 
“ Kata segist bera virðingu fyrir 
þessari þróun. Fólk vilji ekki eyða 
of miklum tíma í verslanaferðir en 
geta kannað heima hjá sér hvað 
sé á boðstólum og áttað sig á fyrir 
hverju það hefur áhuga og þegar 
forvitni þess sé vakin eða það hef-
ur séð sem því finnst áhugavert þá 
komi það. “Vissulega er það alltaf 
besta svarið sem maður fær þegar 
fólk kemur eftir að vera búið að 
skoða hvað maður hefur á boðstól-
um á netinu. Þá er maður á réttri 
leið.”

Tískan hefur yngst upp
“Tískan hefur líka breyst tals-

vert á undanförnum árum” heldur 
Kata áfram. “Hún hefur yngst upp 
ef hægt að orða það þannig. Mað-
ur þarf ekki annað en að skoða 
gamlar myndir af sjálfum sér og 
öðrum. Allir aldurshópar eru að 
klæða sig með svipuðu móti í dag 
sem er ákveðin breyting frá því 
sem var. Ég get ekki séð að stúlkur 
um tvítugt klæði sig á neinn hátt 
öðruvísi en konur um fertugt eða 
jafnvel sextugt. Konur klæða sig 
ekki lengur eftir aldri. Nú er það 
mikið fremur smekkur, vaxtalag og 
hvaða týpur eiga í hlut sem skiptir 
máli. Á þessu eru auðvitað undan-
tekningar og stundum koma mjög 
ungar konur til mín sem eru að 
leita að gjöfum fyrir “eldri konur”. 
Þær eiga það til að spyrja hvað 
henti þeirra aldri sem getur ver-
ið um fertugt eða fimmtugt. Ég 
finn stundum fyrir því að þessum 
ungu konum finnst eins og konur 
á besta aldri séu að detta inn á 
elliheimilið. En það segir mér ekk-
ert um hvernig fatnað þær vilja. 
Konur geta alveg haft sama smekk 
og dæturnar og tengdadæturnar 
og jafnvel barnabörnin ef því er 
að skipta. Það sem ég þarf að vita 
til þess að geta ráðlagt fólki í tilfell-
um sem þessum er hvernig týpa 
viðkomandi kona er. Vill hún vera 
áberandi. Er hún hlédræg. Vill hún 
klæða sig frjálslega eða með hefð-
bundnum hætti og allt þar á milli. 
Fötin þurfa að vera í takt við per-
sónuleikann að þessu leyti.” 

Klassískur fatnaður og 
vandaður í tísku

Kata segir að konur í dag kjósi 
sér einkum þægileg föt og gjarnan 
úr straufríum efnum. Almennt séð 
vilji þær ekki of dýr föt nema þær 
séu að versla af sérstökum tilefn-
um. Áherslan sé einkum á að finna 
sér sinn stíl og konur séu mjög 
sjálfstæðar í fatavali en einnig skyn-
samar. “Þótt fjölbreytni og úrval 
hafi aukist vilja margar konur ekki 
sleppa hyggindum húsmóðurinnar 
en það er engan veginn einhlýtt. Ef 
varan er á einhvern hátt sérstök 
þá vilja þær stundum kosta meiru 
til. Mjög vönduð vara er talsvert í 
tísku og ef konur ætla sér að vera  
áberandi vel til fara eða flottar í 
tauinu eins og stundum er sagt þá 
láta þær það eftir sér. Annars er 
megináherslan gjarnan lögð á hent-
ugan en klassískan fatnað. Spretti 

bylgjur upp þá gangi þær líka fljótt 
yfir. Það er mín reynsla.” 

Viðskiptavinir úr öllum 
áttum

Kata segir að viðskiptavinahóp-
urinn komi úr öllum áttum. Breið-
holtið sé mjög fjölbreytt samfélag. 
Þar búi fólk úr öllum stéttum og 
af mörgum þjóðernum. Breiðholt-
ið sé einskonar þverskurður af 
þjóðfélaginu sem slíku. Hún segir 
að þótt Breiðhyltingar séu í meiri-
hluta í hópi viðskiptavina sinna þá 
komi þeir mun víðar að. Sífellt fjöl-
gi þeim sem kaupi í gegnum póst-
listann sem þjóni einkum fólki á 
landsbyggðinni og síðan komi fólk 
af öllu stór Reykjavíkursvæðinu. 
Breiðholtið sé einnig orðið mjög 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu 
og það ætti að ýta undir aukna 
möguleika á verslunarþjónustu. 
Kata nefnir Hólagarð sem dæmi. 
“Hér eru elstu fyrirtækin búin að 
starfa í um aldarfjórðung og önnur 
hafa bæst í hópinn á undanförnum 
árum. Á síðustu misserum hefur 
Hólagarður fengið andlitslyftingu 
og verslanir færðar til og endur-
innréttaðar. Þótt margir hafi sýnt 
ákveðna þrautseigju í gegnum 
árin þá segir þetta sína sögu. Fólk 
kemur hingað, byrjar að starfa og 
starfar áfram. Það hefur ekki verið 
mikið um eigandaskipti ef matvöru-
verslunin er frátalin því þar hafa 
nokkrir eigendur komið við sögu 
eftir að frumkvöðullinn Gunnar 
Snorrason hætti verslunarrekstri.” 
Kata segir að fyrirtækin í Hóla-
garði styrki hvort annað og vinni 
í flestum tilfellum mjög vel saman. 
Viðskiptavinirnir séu tryggir og 
það eigi sinn þátt í að ekki hefur 
verið meira um eigendaskipti eða 
breytingar á þjónustu. “Ég hef oft 
orðið vör við ánægjuleg viðbrögð 
viðskiptavina bæði gamalla og 
nýrra enda getum við boðið upp 
á persónulega og góða þjónustu 
í þessu umhverfi. Viðskiptavinir 
okkar eiga það til að koma með 
heimabakað bakkelsi og færa okk-
ur starfsfólkinu í Hólagarði með 
kaffinu, að ógleymdum jólasmákök-
unum sem eru fastur liður í jóla-
ösinni. Fólk heldur áfram að koma 
þótt það sé flutt úr nágrenninu. 
Stundum í aðra bæjarhluta eða 
bæjarfélög. Það hefur átt ánægju-
leg samskipti og vill halda þeim 
áfram. Kemur við öðru hvoru. Það 
er alltaf ánægjulegt að sjá “gamla”  
viðskiptavini, sem fluttir eru úr 
nálægðinni líta inn.” 

Kata í Veftu. Að baki henni má sjá sumarvörurmar 2007.
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Dýrin í Hálsaskógi 
í Elliðaárdalnum 

Leikhópurinn Lotta frumsýndi barnaleikritið 
Dýrin í Hálsaskógi eftir Thorbjörn Egner í Elliða-
árdalnum á hvítasunnudaginn sem var 27. maí sl. 
Dýrin í Hálsaskógi (Dyrene i hakkebakkaskogen) 
eru ásamt Kardimommubænum þekktustu verk 
þessa norska barnabókahöfundar og hafa notið 
mikilla vinsælda bæði hér og annarsstaðar þar 
sem þau hafa verið sviðsett með reglubundnu 
millibili í áratugi. Verkin hafa oftast verið sýnd á 
sviði en til nýlundu heyrir að færa þau upp utan 
húss. Hugmynd Leikhópsins Lottu um uppfærslu í 
Eliðaárdalnum er athyglisverð því að sjálfssögðu á 
sögusvið verksins sér heim utanhúss og bakgrunn-
urinn er líf dýranna sem þurfa að deila skóginum 
og lífsgæðunum hvort með örðu.

En þótt verkið eigi sér stað í venjulegum norskum 
skógi og sé byggt að samskiptum þeirra dýra sem 
eiga þar heimaland er ákveðinn undirtónn í verkinu 
sem vísar til hins mannlega. Friðarboðskapurinn 
gengur í gegn um verkið frá upphafi til enda og fæðu-
hringurinn er brotinn upp í sáttmála dýranna þar 
sem kveðið er á um að ekkert dýr megi borða annað 
dýr. Við það verða til ákveðinn vandamál þar sem 
kjötætan á erfitt um vik þegar ekki má lengur veiða 
sér til matar. Þetta kemur fram í persónu Mikka refs 
sem gengur svangur um skóginn en nær ekki upp í 
tréð til klifurmúsarinnar sem syngur svo angurvært 
fyrir hann að hann sofnar þrátt fyrir hungurverki og 
garnagaul. Ýmsir hafa spreytt sig á hlutverki Mikka 
í gegnum tíðina og má þar m.a. nefna Bessa heitinn 
Bjarnason leikara, sem skóp hann fyrstur á íslensku 
leiksviði og Gest Einar Jónasson, góðkunnan útvarps-
mann að norðan, sem fór eitt sinn með hlutverk 
hans á fjölum Leikfélags Akureyrar. 

En þrátt fyrir heimspekilegar vangaveltur höfund-
arins um tilvistarrétt dýranna, samstarf þeirra og 
vináttu nær hann að byggja atburðarrásina upp á 
þann hátt að hún nær vel til ungra áhorfenda. Lyk-
illinn að því er e.t.v. sá að nota skóginn og dýrin til 
þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri en 
börn hafa jafnan mikin áhuga á dýrum og lífi þeirra. 
Þótt dýrin í Hálsaskógi séu engin gæludýr þá höfða 
þau sterkt til barna og með þeim tekst höfundinum 

að móta heim á mörkum ævintýris og raunveruleika 
þar sem hið góða og fallega er sett í fyrirrúm. Níu 
manns koma að uppsetningu sýningarinnar. Hópur-
inn samanstendur af fólki á aldrinum 23 til 43 ára 
sem allt hefur áralanga reynslu af því að leika á sviði 
auk þess sem í hópnum er fjöldi tónlistarmanna og 
söngvara. Allir þátttakendur sýningarinnar eiga að 
baki nám í leiklistarfræðum og er meðal annars ein 
leikkonan útskrifuð úr sirkusskóla. Þá hafa margir 
leikaranna fengið gagnrýnendaverðlaunin “Tréhaus-
inn” fyrir framúrskarandi leik og í leikhópnum höf-
um við einnig einn verðlaunahafa Grímunnar. Dýrin 
í Hálsaskógi er frábær skemmtun og einnig íhugun-
arvert leikhúsverk. Lottufélagar hafa unnið frábært 
verk með því að setja þetta barnaleikrit á svið utan-
húss og auðga þannig menningar og mannlíf útivist-
ar fjölskyldna í Breiðholtinu og annarsstaðar þangað 
sem fólk hefur komið á sýninguna.

Lilli klifurmús og Mikki refur eru aðalpersónurnar í 
Hálsaskógi. Þarna eru þær komnar í Elliðaárdalinn.

Bútasaumssýning í tilefni 
af 200 ára fæðingarafmæli

“Ég bið að heilsa” nefnist búta-
saumssýning sem nú stendur yfir 
í Gerðubergi. Sýningin er hald-
in í tilefni af 200 ára fæðingaraf-
mæli Jónasar Hallgrímssonar. 
Sýnd eru 13 bútasaumsverk sem 
unnin eru í tilefni af sýningunni 
og fæðingarafmæli skáldsins. 
Við opnun sýningarinnar afhenti 
formaður dómnefndar, Hildur 
Bjarnadóttir, fyrstu og önnur 
verðlaun í samkeppni um besta 
teppið. Fyrsta sætið hreppti Guð-
ný Benediktsdóttir fyrir verk 
sitt Vorboðinn og í öðru sæti var 
Svava K. Egilson með verk sitt 
Hugsað heim.

 Bæði verkin eru unnin út frá 
verkum Jónasar. Í niðurstöðum 
dómnefndar sem skipuð var; 
Ásdísi Birgisdóttir, Hildi Bjarna-
dóttir og Þorvaldi Þorsteinssyni 
segir að Guðný noti skýrt og 
afmarkað myndmál sem komi 
inntaki ljóðsins vel til skila. Hún 
treysti á stílfært form þrastarins 
og greinarinnar, forðast ofhlæði 
og hófstillt blæbrigði litanna séu 
vel útfærð. Þá segir að úthugsuð 
og fínleg vinnubrögð veki athygli 
í verkinu. Áhorfandanum sé treyst 
til að uppgötva og lesa í myndina 

án mikilla upphrópana. Auðvelt sé 
að njóta smáatriðanna og einnig 
myndarinnar úr fjarlægð. Um verk 
Svövu segir dómnefndin að þar 
komi fram næmni fyrir tæknilegri 
úrvinnslu þar sam allir formhlutar 
verksins hafi merkingu og frásagn-
arlegt gildi. Í heild sé verkið fjör-
legt og margbreytilegt. Hægt sé að 
njóta smáatriða en samt sem áður 
sé það lifandi heild í fjarlægð. 
Tenging við ljóð Jónasar Hallgríms-
sonar sé auk þess sannfærandi 
og skýr. Sýningin Ég bið að heilsa 
stendur til 9. september n.k.  

Einnig stendur yfir á Kaffi Bergi 
í Gerðubergi ferðatöskusýning Evr-
ópusamtaka bútasaumsfélaga þar 
sem 17 bútasaumsverk frá jafn-
mörgum löndum eru til sýnis og 
eru þau unnin eftir þemanu um 
heitt og kalt. Ferðatöskusýningin 
var fyrst sett upp í Bretlandi á síð-
asta ári en fer síðan til landanna 
17 sem eiga aðild að Evrópusam-
bandinu.

Íslenska bútasaumsfélagið er 
félag áhugamanna um bútasaum 
og var stofnað árið 2000. Félagar 
eru nú um 430 og tilgangur félags-
ins er að efla og útbreiða þekkingu 
á bútasaumi.

Frá opnun bútasaumssýninganna í Gerðubergi.
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Augl‡singasími: 
511 1188 & 
895 8298

Ágúst Jónsson sýnir málveg í 
Gerðubergi um þessar mundir. 
Ágúst er alþýðulistamaður, sjálf-
menntaður í myndlist en með 
ríka tjáningarþörf og einnig gott 
skyn fyrir formi og litum. 

Fyrirmyndir sínar sækir hann 
gjarnan í landslag en vinnur      
einnig eftir formi strangflatarlist-
arinnar eða abstrakt eins og slík 
verk hafa jafnan verið kölluð. 
Margar fyrirmyndir Ágústs í mynd-
listinni eru frá miðbiki síðustu ald-
ar og hefur hann nefnt í því sam-
bandi listafólk á borð við Svavar 
Guðnason og Nínu Tryggvadóttur. 
Ágúst hóf ekki að mála að ráði 
fyrr um miðjan aldur. Að loknu 
stúdentsprófi á Akureyri starf-
aði hann lengi við sjómennsku 
og önnur störf er féllu að útvegi. 
Eftir veikindi sem hann varð fyr-
ir á árinu 1996 má segja að sam-
leið hans með listinni hefjist. Er 
hann var að ná sér af veikindum 
fylgdist hann með sjónvarpsþátt-
um um myndlist er unnir voru í 
umsjá bandaríska listamannsins 
Bob Ross og telur þá hafa vakið 
með sér sterka löngun til þess að 
mála.

Í verkum Ágústs koma sterkir 
drættir jafnan fram. Hann sæk-
ir yrkisefni sitt um umhverfið 
og túlkar ýmist með hefðbundn-
um hætti eða stílfærir að hætti 
abstrakmálara. Hvort heldur 
sem hann heldur sig við hið hefð-
bundna form eða spuna strang-

flatarlistarinnar leita sterkir liti 
á huga hans sem hann beitir af 
ótrúlegri nákvæmni miðað við 
að um sjálfmenntaðan málara er 
að ræða. Hæfileikar hans til þess 
að túlka hugsun sína í myndmáli 
hafi greinilega verið til staðar og 
verið ötull við að þjálfa myndsýn 
sína og færni. Hann teflir gjarnan 
andstæðum saman í litavali. Læt-
ur litina kallast á eða talast við. 
Stundum efnir hann til átaka á 

meðal þeirra í myndfletinum en 
útkoman verður jafnan heilstæð 
mynd sem hefur ákveðna sögu að 
segja. Hann segist reyndar stund-
um beita litum tilviljanakennt eða 
ef til vill væri réttara að segja að 
hann láti innblástur augnabliksins 
ráða för er hann ryðst með pensil 
og spaða fulla af lit til atlögu við 
strigann. Sköpunin er sterk þegar 
hann gefur hugarfluginu lausan 
taum.

Sterk sköpun og átök í málverki

Eldur og ís umlykja guðshús eða heitar og kaldar tilfinningar mann-
eskjunnar á striga Ágústs Jónssonar.

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

Gönguleiðir athugaðar
Undanfarna mánuði hafa 

nokkrir starfsmenn Iðjubergs, 
Gerðubergi 1 unnið að því að 
skoðað gönguleiðir í nágrenni 
vinnustaðarins með tilliti til 
möguleika allra að komast leið-
ar sinnar á auðveldan og örugg-
an hátt burtséð frá hreyfigetu 
eða færni til þess að komast á 
milli staða. Margar skoðunarferð-
ir voru farnar og athugasemdir 
skráðar og nú hefur verið gerð 
ítarleg upplýsingamappa með 
texta og myndum um þessar 
gönguleiðir. 

Niðurstaða hópsins er að þetta 
svæði sé að mestu leyti til fyrir-
myndar og aðeins þurfi að vinna 

nokkrar lagfæringar til þess að 
það geti orðið sem best. Þegar 
hefur verið unnið að einstökum 
lægfæringum sem eru okkur sem 
að þessu stöndum til mikillar 
ánægju. Öruggar gönguleiðir eru 
okkur öllum til góðs. Starfshópinn 
skipuðu: Þórey Rut Jóhannesdótt-
ir, verkefnastjóri, Erla Magnús-
dóttir, Rakel Ósk Ævarsdóttir og 
Hermann Bjarnason.

Starfshópurinn á góðri stundu. Hermann stendur fyrir aftan Erlu og 
Rakel er fyrir aftan Þóreyju.

allt í garðinn á einum stað!

Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300

OG HÚN PASSAR BÆÐI FYRIR  GRASFLÖTINA OG BUDDUNA

Fyrir grasflöt 
yfir 1.200m2
5 hö B&S mótor 
með drifi
60 ltr. grasjafnari
51 cm sláttubreidd
Vandaðar hjólalyftur
Stillanlegt handfang

3,5 hö B&S mótor
55 ltr. grasjafnari
46 cm sláttubreidd 
Góðar hjólalyftur
Þæginlegt handfang

Fyrir allt að 
1.200m2 grasflöt

www.gardheimar.is

VINSÆLASTA 

RAFMAGNSSLÁTTUVÉLIN

Fyrir allt að 
400m2 grasflöt

1000W rafmótor 
27 ltr. grassafnari 
33 cm sláttubreidd 
Stillanleg sláttuhæð

VINSÆLASTA 

BENSÍNSLÁTTUVÉLIN FYRIR HÚSFÉLÖG

OG STÓRAR LÓÐIR

ÞÚ FÆRÐ RÉTTU SLÁTTUVÉLINA Í GARÐHEIMUM

RASER R350

12.980kr

TILBOÐ
RASER R484-B

27.950kr

TILBOÐ
TREND 534 TR-B

54.950kr

TILBOÐ

Fellaborg hlaut hvatningarverðlaun 
leikskólaráðs

Fellaborg í Breiðholti hlaut 
hvatningarverðlaun leikskóla-
ráðs Reykjavíkurborgar fyrir 
þróunarverkefnið “Mannauður í 
margbreytileika”. Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, borgarstjóri afhenti 
verðlaunin í Höfða fyrir skömmu. 
Þetta er í fyrsta sinn að þessi verð-
laun eru veitt, en nýtt leikskóla-
ráð samþykkti að stofna til þeirra 
á fyrsta fundi sínum sl. haust. 

Markmið verðlaunanna er að 
hvetja til nýbreytni í leikskóla-
starfi og vekja athygli á því grósku-
mikla þróunarstarfi sem fram fer 
í leikskólum borgarinnar. Gleði-
efni er fyrir íbúa í Breiðholti að 
Fellaborg skyldi vera í hópi þeirra 
sex leikskóla sem hlutu hvatning-
arverðlaunin en þar er að finna 
meiri margbreytileika en víða 
annarsstaðar vegna þess hversu 
íbúar í Fellahverfi eru af mörgum 
þjóðernum. Leikskólinn Fellaborg 
kemur einnig að þróunarverkefn-

inu “Tannvernd” í samvinnu við 
Lýðheilsustöð. Er þar um frum-
kvöðlaverkefni að ræða sem hlaut 
styrkveitingu árið 2007 og byggir 

á því að fylgjast með tannheilsu 
leikskólabarna og fræða foreldra 
um tannvernd.

Málað í leikskólanum Fellaborg.
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Sterk samstarfshefð einkennir Breiðholtið
Þorsteinn Hjartarson tók við 

starfi forstöðumanns Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts þegar 
Ragnar Þorsteinsson gerðist sviðs-
stjóri Menntasviðs Reykjavíkur-
borgar. Þorsteinn er líkt og Ragn-
ar skólamaður og hefur starfað 
að skólamálum um langt skeið 
þar af sem skólastjóri Fellaskóla 
í Breiðholti í sjö ár. Þorsteinn er 
einnig kunnur sveitarstjórnarmál-
um og sat um árabil í bæjarstjórn 
Hveragerðisbæjar eða allt til að 
hann tók við starfi Þjónustumið-
stöðvarinnar á liðnu vori. Hvað 
kom til að hann ákvað að yfir-
gefa skólavettvanginn og hverfa 
til annarra starfa.

Sterk samstarfshefð ein-
kennir Breiðholtið

“Ég hef lengi haft áhuga á mál-
um sem snerta þjónustu við fólk 
og hef starfað að þeim bæði í 
grunnskóla og einnig í sveitar-
stjórn. Ég er búinn að starfa 27 ár 
í grunnskóla og þar af 20 ár sem 
skólastjóri. Þótt ég sé að skipta 
um starfsvettvang þá er ég ekki 
að fara frá áhugasviði mínu. Það 
verður vissulega breyting á störf-
um mínum og fjölbreytnin eykst 
þar sem við erum að fást við mál-
efni allra aldurshópa. Ég var e.t.v. 
kominn að þeim punkti í lífinu að 
vilja fara að breyta til en það má 
ekki skilja þau orð mín svo að ég 
hafi verið orðinn leiður á starf-
inu í Fellaskóla. Þvert á móti var 
það mjög skemmtilegt. Ég var alls 
ekki að bíða eftir því að eitthvað 
losnaði og var ekkert að flýta mér 
að sækja um þetta starf þótt það 
yrði raunin á endanum.” Þorsteinn 
segir að tíminn í Fellaskóla hafi 
bæði verið lærdómsríkur og gef-
andi enda alltaf haft gaman af því 
að vinna með börnum og ungling-
um. Á þeim tíma hafi hann einnig 
kynnst Breiðholtinu vel og það hafi 
átt sinn þátt í að hann ákvað að 
sækjast eftir starfi forstöðumanns 
Þjónustumiðstöðvarinnar. “Í starfi 
mínu sem skólastjóri    horfði ég 
mikið á samfélagið sem heild en 
ekki aðeins á skólann minn og 
hans nánasta umhverfi. Samfélag-
ið í hverfinu hefur verið að breyt-
ast. Hingað er komið margt fólk af 
erlendum uppruna. Ég hef hugleitt 
þann málaflokk vel og reynt að 
setja mig inn í ýmislegt sem snýr 
að fjölmenningarlegum áherslum. 
Ég hef einnig góða reynslu af sam-
starfi við félög og stofnanir í Breið-
holtinu.” Þorsteinn segir að lengi 
hafi sterk samstarfshefð einkennt 
Breiðholtið og hverfið sé til fyrir-

myndar að því leyti. “Fólk er löngu 
búið að brjóta niður þá múra sem 
stundum má finna á milli einstakra 
aðila, félaga og stofnana. Í þessu 
felst mikill styrkur fyrir hverfið í 
heild og Þjónustumiðstöðin vinnur 
í þeim anda, m.a. til að efla félags-
auð hverfisins.”  

Undirbúningur Breiðholts-
dagsins er hafinn

Þorsteinn segir Þjónustumið-
stöðina hafa mörgum skyldum að 
gegna gangvart allri félagslegri 
þjónustu við íbúana og þær snúi 
að öllum aldurshópum. Félagsmið-
stöðin Árskógar heyra undir Þjón-
ustumiðstöð Breiðholts og Þor-
steinn segir einnig mikið samstarf 
við félagsstarfið í Gerðubergi þótt 
það heyri ekki undir miðstöðina 
með sama hætti. Þjónustumiðstöð-
in vinni einnig að margvíslegum 
stuðningi við málefni barna og 
fjölskyldna þeirra auk leikskóla- 
og grunnskólastarfsins. Þorsteinn 
segir þjónustumiðstöðvarnar hafa 
miklu víðara verksvið en félags-
þjónustan hafði á sínum tíma og 
starfsemi stöðvanna hefur þróast 
mikið sl. tvö ár. “Þjónustumiðstöð-
in kemur að uppeldis- og fræðslu-
málum þar sem hún annast sér-
fræðiþjónustu við skólana, hún 
vinnur að málefnum eldri borgara, 
fatlaðra og vinnur með íþróttafé-
lögum og styður við margskonar 
félag- og menningarstarf í hverfinu. 
Þá sinnum við forvarnarmálum og 
kynningarmálum svo nokkuð sé 
nefnt.” Þorsteinn segir að þegar 
sé hafin undirbúningur að næsta 
Breiðholtsdegi sem verður 7. sept-
ember. “Við stefnum að því að 
hann verði svolítið veglegur þar 
sem aðkoma fólks á öllum aldri 
verður vonandi mikil. Breiðholts-
dagurinn veitir kjörið tækifæri til 
að efla samkennd fólks og félags-
auð hverfisins.” 

Erum að efla   
heimasíðuna

Þorsteinn nefnir heimasíðu 
Þjónustumiðstöðvarinnar, www.
breiðholt.is, og segir nú unnið að 
því að efla hana og styrkja. “Ég 
hef mikinn áhuga á því að auka 
fréttaflutning á síðunni auk þess 
sem hún vísar m.a. á vefsetur                          
skóla, stofnana og félaga í hverfinu 
þannig að fólk geti farið í ýmsar 
áttir í gegnum Breiðholtssíðuna. 
Við höfum sett okkur þau mark-
mið að hafa helst tvær til þrjár nýj-
ar fréttir úr hverfinu í hverri viku 
auk þess að efla rafræna þjónustu 
við íbúana.” Þorsteinn segir það 

til dæmis vera nýjung að Þjónustu-
miðstöð Breiðholts hafi sett upp 
svokallað svarbox eða vefspjall 
á heimasíðunni og þar geti fólk 
sent inn beiðnir og fengið ráðgjöf 
þar sem fulls trúnaðar er gætt. 
Hann kveðst einnig hafa rætt við 
forstöðumenn annarra þjónustu-
miðstöðva um að auka möguleika 
á því að borgarbúar geti í auknum 
mæli sent umsóknir sínar rafrænt 
til stöðvanna, borgin ætlar reynd-
ar að stíga stærri skref í þá átt í 
haust. Með því að senda einfaldar 
umsóknir og reka ýmis erindi með 
þessum hætti og á fólk að geta 
sparað ferðir fram og til baka.”

Heyrum nú undir   
Velferðarsvið

Þjónustumiðstöðvar Reykjavík-
urborgar voru færðar undir Velferð-
arsvið borgarinnar fyrir nokkru en 
þær voru áður hjá Þjónustu- og 
rekstrarsviði. Þorsteinn segir að 
öllum breytingum fylgi einhverj-
ar nýjar áherslur en samstarfið 
við forsvarsmenn og stjórnendur 
Velferðarsviðs hafi til þessa verið 
mjög gott. “Ég held að þessi breyt-
ing geti verið jákvætt skref, ég hef 
a.m.k. ekki áhyggjur. Vonandi stuðl-
ar þetta að enn betri þjónustu við 
íbúa hverfanna, það hlýtur að vera 
eitt meginmarkmið breytinganna.” 
Þorsteinn minnir á í þessu efni 
að margt í starfsemi þjónustumið-
stöðvanna heyri að stórum hluta 

undir verkefni Velferðarsviðs þótt 
önnur svið á borð við Menntasvið, 
Leikskólasvið og ÍTR komi mikið 
við sögu, reyndar flæða verkefnin 
oft þvert á öll svið borgarinnar, 
sérstaklega þegar unnið er þver-
faglega. Þar liggja styrkleikar okk-
ar í Breiðholtinu. “Verkefnin eru 
fjölbreytt og liggja mjög dreift og 
því verðum við að vera í góðu sam-
starfi við mörg svið borgarinnar 
sem og kjörna borgarfulltrúa.” Þor-
steinn nefnir einnig samstarf við 
hverfisráð Breiðholts og nefnir að 
ráðið haldi fundi sína í salarkynn-

um þjónustumiðstöðvarinnar. 
“Hluti af mínu starfi felst því í sam-
starfi við hverfisráðið auk þess 
sem búið er að stofna íbúasam-
tök í Breiðholtinu. Þar erum við 
ákveðnir bakhjarlar, við styðjum 
raunar við bakið á öllum sem vilja 
að vinna að jákvæðu og uppbyggj-
andi starfi í Breiðholtinu, starfi 
sem styrkir og eflir samfélagið.” 

Fjölbreytnin hefur ýmsa 
kosti

Þorsteinn nefnir nýja samþykkt 
menntaráðs sem snýr að börnum 
af erlendum uppruna í grunnskól-
um Reykjavíkurborgar enda er 
honum málið vel kunnugt úr fyrra 
starfi í Fellaskóla. “Borgaryfirvöld 
hafa ákveðið að fjölga fagráðgjöf-
um sem hafa sérstaka þekkingu á 
málefnum innflytjenda. Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri, til-
kynnti nýlega á blaðamannafundi 
að sérstakur fagráðgjafi yrði ráð-
inn fyrir Breiðholtið sem er mik-
ið fagnaðarefni, en hér í hverfinu 
er hátt hlutfall barna af erlendum 
uppruna.” Þorsteinn segir að huga 
verði vel að því hvernig best sé að 
byggja upp og styrkja samfélagið í 
Breiðholti sem og alla leikskóla og 
grunnskóla hverfisins með tilliti til 
fjölmenningarinnar. “Mín skoðun 
er að hér þurfi að standa vel að 
verki og af yfirvegun því verkefnið 
er ekki einfalt. Ég held að við séum 
heppin að því leyti að hér er fólk 
víða að. Þá er alltaf minni hætta á 
að einhver þjóðernishópur dragi 
sig út úr og reyni að standa utan 
við samfélagið. Fjölbreytnin ætti 
að geta stuðlað að því að fólk 
aðlagast betur samfélaginu í heild 
og þróar það saman.”

Þorsteinn Hjartarson forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar Breiðholts.

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!
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Fornbílaklúbbur Íslands og 
félagsstarfið í Gerðubergi und-
irbúa nú að koma á sérstökum 
degi þar sem fornbílar og eldra 
fólk koma saman. Ætlunin er að 
gefa deginum heitið “drossíudag-
ur” sem er við hæfi vegna þess 
að margir hinna gömlu bíla eru 
sannkallaðar drossíur í saman-
burði við bíla dagsins í dag og 
standa fyrir sínu þótt margt hafi 
breyst í bílaframleiðslu síðustu 
áratugina. 

Í dag telst bíll fornbíll hér á 
landi hafi hann náð 25 ára aldri en 
aðeins þarf 15 ára aldur til þess að 
bílar teljist safngripir. Því er ljóst 
að nokkuð mörgum safngripum 
samkvæmt þessari skilgreiningu 
er ekið um götur og vegi en fer trú-
lega fækkandi í ljósi mikils innflutn-
ings á nýjum og nýlegum bílum á 
undanförnum árum.  Raunveruleg-
ir fornbílar eru hins vegar færri á 
götunum þótt eitthvað af þeim sé 
trúlega í daglegri notkun en þegar 
rætt er um fornbíla er fremur um 
að ræða bíla sem náð hafa mun 
hærri aldri og hafa margir hverjir 
notið mikillar umönnunar, sumir 
nánast verið gerðir upp frá grunni, 
og nostrað við endursmíð þeirra. 
Flestir raunverulegir fornbílar eiga 
það sameiginlegt að halda upp-
runa sínum óbreyttum eða verða 
“orginal” eins og sagt er enda geta 
vart talist til safngripa sé búið að 
umsmíða þá og breyta frá upphaf-
legri gerð. 

Sævar Pétursson, formaður 
Fornbílaklúbbs Íslands, og áhuga-
maður um bíla og sögu þeirra seg-
ir fornbílaáhugann sífellt vera að 
aukast. Nú séu um 730 félagsmenn 
í klúbbnum og þeim fari stöðugt 
fjölgandi. Flestir eigi gamla bíla 
og sumir hafi safnað bílum í lengri 
tíma. Vissulega séu þessir bílar í 
misjöfnu ástandi. Suma sé búið að 
gera upp, unnið sé að uppgerð ann-
arra og enn aðra eigi eftir að leggja 
hönd á. “Ég hef til dæmis ekki kom-
ist í þennan ennþá segir Sævar og 
bendir á ítalskan bíl frá Fiat sem er 
árgerð 1937. Bíllinn er mjög smár 
eins og margir ítalskir bílar frá 
fyrri tímum og virðist við fyrstu 
sýn  aðeins brot af þeim amerísku 
stórbílun eða “köggum” sem vin-
sælt er að gera upp. Sævar hefur 
gert nokkra slíka upp og einnig 
gamla vörubíla. Hann á t.d. Ford 
frá árinu 1940, sem hann hyggst 
aka í hópakstri Fornbílaklúbbs-
manna 17. júní n.k., en hópakst-
urinn þann dag er orðinn einn af 
föstum viðburðum í starfinu, eins-
konar “peysufatadagur” fornbíla-
eigenda því þá klæða þeir sig upp 
samkvæmt tísku sem er í samræmi 
við aldur bílanna, aka um borgina 
og enda ökuferðina með því að 
koma saman og fá sér kaffi. Sæv-
ar á einnig Ford vörubíl frá 1941, 
einn þeirra bíla sem settu mikinn 
svip á flutninga hér á landi á árum 
áður þar sem árgerðir frá 1940 til 
1947 voru algengar. Þá sýndi hann 
komumanni Ford Galaxi árgerð 
1959 sem lengi var í eigu Eyþórs 
Tómassonar, forstjóra Lindu á 
Akureyri, landskunns manns og 
bílaáhugamanns eins og þeir gerð-
ust bestir á Akureyri á árum áður. 
Galaxíinn var svartur en Eyþór ók 
jafnan á svörtum bílum en Sævar 
hefur breytt lit hans og nú er hann 
rauður með hvítan topp eins amer-
ískir bílar voru oft tvílitir á þessum 
tíma. Þá er að finna í geymslu Sæv-
ars Cadilac árgerð 1980 sem lengi 
var í eigu Halldórs H. Jónssonar, 
arkítekts sem stundum var kallað-
ur “stjórnarformaður Íslands”. Sá 
bíll hefur ekki verið gerður upp 
enn sem komið er en honum hef-
ur aðeins verið ekið um 50 þús-
und kílómetra. Sævar segir nokk-
uð auðvelt að fá varahluti í þessa 
gömlu bíla en stundum þurfi að 
leita vandlega. Hann segist hafa 
farið til Pennsylvainíu í Bandaríkj-
unum mörg undanfarin ár en þar 
sé að finna aðila sem eigi mikið af 
slíkum hlutum. Þegar talið berst 
að öðrum bílum en amerískum 

segir Sævar að nokkuð sé um að 
menn séu að gera upp þýska og 
breska bíla, einkum gamla Bensa 
og breska bíla í stærri kantinum 
en minna sé um að menn taki bíla 
frá Austur Evrópu til endurgerðar. 
Þó sé eitthvað til af Moskovits bíl-
um en óvíst hversu vel þeim hafi  
verið haldið við og einnig séu til 
einvherjir bílar af Trabant gerð 
sem framleiddir voru í Austur 
Þýskalandi á sínum tíma. Þá megi 
nefna frönsku Citröen bílana, eink-
um Pallsainn, sem skar sig úr á 
sínum tíma fyrir mjög óvenjulega 
hönnun en Sævar hefur gert slíkan 
bíl upp.

Til marks um þann kraft sem 
er í forbílamönnum um þess-
ar mundir má geta þess að þeir 
eru að byggja yfir starfsemi sína 
í Elliðaárdalnum rétt neðan við 
Orkuveitu Reykjavíkur. Búið er að 

steypa jarðhæð húsnæðisins upp 
en þar er fyrirhugað að koma fyrir 
bílasafni, aðstöðu fyrir félagsstarf 
klúbbfélaga og annað sem tengist 
starfsemi klúbbsins. Sævar segir 
að löngu hafi verið komin tími til 
þess að bæta aðstöðuna að þessu 
leyti kveðst vænta mikils af hinni 
nýju aðstöðu þegar hún verði kom-
in í gagnið. Hvað “drossíudaginn” 
í Breiðholtinu varðar segir Sævar 
að hugmyndin sé að efna til hans 
í fyrsta skipti 31. maí að tæpu ári 
liðnu og kveðst vona að hann ver-
ið til þeirrar athygli og ánægju 
sem honum sé ætlað. Hann segir 
klúbbfélaga eiga mikið af bílum 
sem voru á æskuskeiði um svipað 
leyti og þeir sem nú teljist til eldri 
borgara voru sjálfir ungir og því 
ættu þeir að geta upplifað daginn 
einnig ungir í anda með farskjót-
um þeirrar tíðar.

Drossíudagur í Breiðholti að ári

Sævar Pétursson, formaður Fornbílaklúbbs Íslands ásamt Sigurjóni 
Karlssyni bifvélavirkja við Ford bifreið sína árgerð 1940 sem hann  
ætlar að aka í hópakstir klúbbfélaga 17. júní nk.

Efnt var til myndlistarsýningar 
leikskólabarnanna í Mjóddinni 
í Breiðholti dagana 8. til 21 maí 
sl. Sýningin var samstarfsverk-
efni leikskólanna í Bakkahverfi 
og Þjónustumiðstöðvarinnar í 
Mjódd. Þorbjörg Helga Vigfús-
dóttir, formaður leikskólaráðs 
Reykjavíkurborgar, opnaði sýn-
inguna og Framfarafélagið í 
Mjódd lagði til húsnæði og trön-
ur til að hengja myndverk barn-
anna upp.

Leikskólinn Bakkaborg sá um 
skipulagningu opnunarinnar og 

leiddi samsöng barnanna á opn-
unardaginn. Sungin voru lögin; 
Við erum góð, Við okkur lífið bros-
ir, Vertu til er vorið kallar á þig 
og Með sól í hjarta. Að söngnum   
loknum skemmti töframaðurinn 
Ingó Geirdal viðstöddum og síð-
an var öllum boðið að þiggja veit-
ingar og skoða sýninguna þar 
sem sjá mátti mikla fjölbreytni 
og litagleið eins og jafnan þegar 
börn teikna og mála. Sköpunar-
gleði þeirra er oft bæði rík og hug-
myndaauðgin óheft.

Leikskólabörn sýndu 
myndir í Mjóddinni

Hópur leikskólabarna í Mjóddinni á opnunardaginn.

Ford vörubifreið árgerð 1941 sem er í eigu Sævars. Á Pallinum er 
Ford 200 dráttarvél sem Sævar eignaðist og gerði upp. Dráttarvélin 
er trúlega af árgerð 1966 eða 1967.

Ford Galaxi árgerð 1959 í eigu Sævars. Bifreiðin var lengi í eigu 
Eyþórs Tómassonar, forstjóra Lindu á Akureyri og var þá svört að lit. 
Sævar frétti af bifreiðinni á Egilsstöðum en keypti hana af Álftanesi. 
Bifreiðin er uppgerð frá grunni og er hin glæsilegasta eins og vögn-
um af þessari gerð sæmir.

Unnið er að byggingu sýningar- og félagsaðstöðu Fornbílaklúbbs 
Íslands í Elliðaárdal. Yst til hægri í húsinu er gert ráð fyrir félagsað-
stöðu klúbbfélaga.

Ungir sýningargestir virða fyrir sér verk á sýningunni.

Félagsstarfið í Gerðubergi og 
Ólafur B. Ólafsson verða með 
Jónsmessukaffi að Básum í Ölf-
usi miðvikudaginn 20, júní n.k. 
Lagt verður af stað frá Gerðu-
bergi kl. 13.15 og húsið að Bás-
um verður opnað kl. 14.00.

Ólafur B. Ólafsson mun leika 
undir borðum á harmonikkuna 
og Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir, 
sópransöngkona og dóttir Ólafs 

flytur bæði innlenda og erlenda 
tónlist. Jónsmessukaffið er 
orðið af föstum lið í starfsemi 
félagsstarfsins í Gerðubergi og 
kaffihlaðborðið að Básum er í 
sérflokki vegna góðs meðlætis. 
Þess er vænst að eldri borgar 
og aðrir þátttakendur í félags-
starfinu láti sig ekki vanta í Bása-
ferðina.

Jónsmessukaffi að Básum

Feðginin Ólafur B. Ólafsson, harmonikkuleikari og Ingibjörg Aldís 
Ólafsdóttir, sópransöngkona munu skemmta ferðalöngum í Jóns-
messukaffiferðinni að Básum.
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Það er alltaf bók á náttborðinu 
mínu því að ég er mikill bóka-
hestur. Einnig liggja þar kross-
gátublöð því að ráða krossgátu 
fyrir svefninn finnst mér ákaf-
lega róandi. Ég byrjaði að lesa 
bækur um sex ára aldurinn en 
þá var ég orðin fluglæs. Öddu 
bækurnar voru í miklu uppá-
haldi hjá mér til að byrja með, 
svo þegar ég var orðin 10 til 11 
ára þá las ég Nancy og fimm 
bækurnar af miklum móð. Um 
unglingsárin voru það rauðu ást-
arsögurnar og bækur úr sögu-
safni heimilanna.

Í dag er ég alæta á bókmennt-
ir, finnst gott að hafa fjölbreytt 
lesefni. Gerður Kristný er í miklu 
uppáhaldi hjá mér - smásögubók-
in Eitruð epli og skáldsagan og 
skáldsagan Regnbogi í póstinum 
eru bækur sem ég mæli með. 
Bókin sem ég er að lesa núna er 
gömul bók eftir Súsönnu Svavars-
dóttur. Ég er að lesa hana í ann-
að skipti því mér finnst hún svo 
góð. Í miðjum draumi heitir þessi 
bók og fjallar um stórfjölskyldu 
þar sem allir eru með nefið ofan 

í hvers manns koppi. Svo þegar 
húsmóðirin fær höfuðhögg og 
fer á spítala þá er allt í einu allt í 
lausu lofti og enginn veit hvað til 
bragðs á að taka. Húsmóðirin var 
jú vön að redda öllum sköpuðum 
hlutum. Þetta er svona konubók, 
minnir okkur konur á hversu mik-
ilvægt er að slaka á í lífsgæðakapp-
hlaupinu og leyfa öllum fjölskyldu-
aðilum að hafa ábyrgð. Ein er sú 
bók sem alltaf er á borðinu mínu 
hún er ein af þessum bókum sem 

mér finnst ómissandi því hún er 
áhrifamikil og geymir nærandi frá-
sagnir um mannlega reynslu og 
samskipti. Hún heitir Súpa fyrir 
sálina eftir John Gray. Í þessari 
súpu eru kröftug bætiefni fyrir 
sálina, ég leita oft í þessa bók þeg-
ar illa liggur á mér og hlutirnir 
ganga ekki eins og skildi. Bókin 
samanstendur af  stuttum sögum 
í lífi fólks sem snortið hafa millj-
ónir manna og reynst þeim kjarn-
mikil súpa.

Sumar sögur er sorglegar, aðrar 
hvetjandi og enn aðrar fá mann til 
að brosa. Ég læt fylgja með eina 
stutta sögu úr þessari bók:

Gjöfin
Bennet Gerf segir þessa hjart-

næmu sögu um rútu sem skrölti 
eftir sveitavegi í Suðrríkjunum. Í 
einu sætinu sat grannvaxinn öld-
ungur sem hélt á blómvendi. Hin-
um megin gangsins sat ung stúlka 
og varð henni starsýnt á vöndinn. 
Loks var komið að áfangastað 
gamla mannsins. Þá lagði hann 
skyndilega blómin í fang ungu kon-
unnar. ,,Ég sé að þú ert hrifin af 
blómunum,” sagði hann. ,,Og ég 
held að konan mín myndi vilja að 
þú fengir þau. Ég segi henni að ég 
hafi gefið þér þau” Stúlkan þakk-
aði fyrir sig og fylgdist með gamla 
manninum fara út úr rútunni og 
inn um hliðið á litlum kirkjugarði.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Ásgerður Gissurardóttir
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Big Papas Pizza

578 1717
Opið frá 11:30 - 22:00
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Engihjalli 8 - Kóp

Þrír starfsmenn Þjónustumið-
stöðvar Breiðholts og þrír aðr-
ir sem skráðir voru af Þjónustu-
miðstöðinni tóku þátt í göngu á 
Hvannadalshnjúk á dögunum. 
Hugmyndin um að hvetja starfs-
fólk Þjónustumiðstöðvarinnar 
til Hvannadalshnjúksgöngu kom 
fram í upphafi ársins. Fljótlega 
sýndu nokkrir aðilar henni 
áhuga sem leiddi til þess að sex 
skráðu sig til fararinnar.

Ákveðið var að slást í för með 
hóp frá Ferðafélagi Íslands þar 
sem Haraldur Örn Ólafsson, fjall-
göngumaður og pólfari var farar-
stjóri og var gengið á hnjúkinn 
laugardaginn fyrir hvítasunnudag. 
Sameiginlegar æfingar fyrir göng-
una hófust í lok mars og var m.a. 
gengið á Esjuna og Keili. Þátttak-
endur stunduðu einnig nokkra lík-
amsrækt til undirbúnings en unnu 
að því hver fyrir sig. Samtals taldi 
hópur Ferðafélagsins 105 manns 
auk 15 leiðsögumanna. Lagt var 
af stað í gönguna um kl. fimm að 
morgni laugardags og tók ferðin 

upp og niður um 15 klukkustund-
ir. Lítið skyggni var á toppnum 
því þegar göngumenn komu upp í 
um 1.500 metra hæð tók að snjóa 
og dimmdi eftir því sem ofar dró. 
Vegna þess að útsýnið brást að 
þessu sinni er farið að ræða um 
að fara aftur að ári í þeirri von að 
fleiri sláist þá í hópinn.

Starfsmenn Þjónustumið-
stöðvar á Hvannadalshnjúk

Betra Breiðholt - á Hvannadals-
hnjúk.

Danshópur
Danshópur á vegum félags-

starfsins í Gerðubergi æfir nú 
stíft vegna þátttöku í lands-
móti Ungmennafélags Íslands 
sem haldið verður í Kópavogi 
í júlí n.k.

Það er nýlunda að félags-
skapur eldri borgara taki þátt í 
landsmóti Ungmennafélagsins 
en danshópurinn er nú orðinn 
löglegur meðlilmur í ungmenna-
félagshreyfingunni.

Kaupi 
hljómplötur (LP) helst 
Jazz. Annað kemur 

til greina.
Ingvar sími: 699 3014 

& 534 9648. borgarblod.is



Klassíski listdansskólinn bíð-
ur átta til ellefu ára nemend-
um frábært tækifæri að fara í 
undraheima Þyrnirósar. Kennt 
verður í sumar frá 9:00 til 12.00 
alla virka daga frá 18. júní til 
29. júní. Námskeiðið innifelur í 
sér  balletkennslu. Einnig verða 
öll hugtök, hreyfingar og tónlist 
á dansverkinu Þyrnirósu kynnt 
fyrir nemendunum. Námskeið-
ið endar með sýningu nemenda 
sem setja saman í sameiningu 
verk um Þyrnirósu. Kennt er á 
Grensásvegi 14. 

Klassíski listdansskólinn er 
einkarekinn balletskóli sem leggur 
sérstaka áherslu á þjálfun einstak-
lingsins og að hann fái að þróa 
hæfileika sína frá upphafi undir 
faglegri leiðsögn. Skólinn leggur 
áherslu á þjálfun nemenda sinna 
í hinum hefðbundna, sígilda þætti 
listdansins. Klassíski listdansskól-
inn var stofnaður árið 1994 og að 
sögn Guðbjargar Astrid Skúladótt-
ur, stofnanda skólans, hefur hann 
stækkað og dafnað síðan. „Í dag 
erum við á tveimur stöðum, yngri 
deildin er í Mjóddinni og síðan 
erum við á Grensásveginum í afar 
glæsilegu 600 fermetra húsnæði.” 
Í Klassíska listdansskólanum er 
boðið upp á nám fyrir nemendur 
frá fimm ára aldri. Fimm ára gaml-
ir nemendur mæta í tíma einu 
sinni í viku í klukkutíma í senn. 
Nemendur sem eru sjö ára eða 

eldri mæta í tíma tvisvar í viku í 
einn og hálfan tíma í senn en tíma-
fjöldinn eykst svo með árunum.

Erlendir prófdómarar
Klassíski listdansskólinn ann-

ast kennslu á menntaskóla- eða 
framhaldsskólastigi. Guðbjörg seg-
ir að það sé einkar hentugt fyrir 
nemendur sem ætla sér jafnvel 
eitthvað lengra. „Við erum með 
viðurkenningu frá Menntamála-
ráðuneytinu og nemendur geta 
verið metnir í sínum skóla og 
fengið einingar fyrir námið ef þeir 
standa sig vel. Eins og staðan er 
núna fá nemendur námið metið í 
Menntaskólanum við Hamrahlíð. 
Nemendur í skólanum taka stiga-
próf frá 1. til 4. stigi og framhalds-
nemendur taka 1., 2. og 3. áfanga 
á framhaldsskólastigi.” Guðbjörg 
segir að þeir nemendur sem vilja 
einungis stunda tímana án þess 
að taka þátt í stigakerfinu geta 
það. „Stigaprófinu fylgir kerfi sem 
Menntamálaráðuneytið hefur 
lagt fram fram. Við fáum hingað 
erlenda prófdómara til að meta 
nemendurna en það er einungis 
gert í framhaldsdeildunum.”

Klassíkin skiptir miklu
Klassíski listdansskólinn kennir 

klassískan dans og nútímadans 
en samkvæmt Guðbjörgu skipt-
ir klassíkin miklu máli. „Því betri 
klassískan grunn sem dansari 

hefur því betri árangri ætti hann 
að ná í nútímadansi sem og öðr-
um dönsum. Sjálf kenni ég ekki 
nútímadans en við erum með tvo 
erlenda kennara sem sjá um þá 
deild og þeir eru báðir sérfræðing-
ar í sínu fagi,” segir Guðbjörg og 
hvetur alla til að koma á mánað-
arlegar sýningar í skólanum sem 
nefnast 108 prototype. „108 pro-
totype er röð mánaðarlegra sýn-
inga þar sem listamenn frá ýms-
um listgreinum hafa tækifæri til 
þess að sýna verk sína. Markmið 
sýninganna er að skapa umhverfi 
þar sem megináherslan er lögð á 
sköpunarferlið, tilraunir og nýjar 
hugmyndir. Auk þess verður opn-
ar umræður milli áhorfenda og 
listamanna stjórnað í lok hverrar 
sýningar.”
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Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298

Logi og Glóð heim-
sækja leikskólana

Logi og Glóð er verkefni sem 
slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
og fleiri slökkvilið eru að hefja 
í samvinnu við Eignarhaldsfé-
lagið Brunabótafélag Íslands. 
Verkefnið er unnið í samstarfi 
við leikskóla og fjallar um eld-
varnaeftirlit og einnig fræðslu 
sem miðar að því að auka öryggi 
í leikskólunum og á heimilum 
barnanna. Verkefnið nær til um 
150 leikskóla og 2.500 barna og 
fjölskyldna þeirra á höfuðborgar-
svæðinu árlega.

Markmiðið með þessu verk-
efni er einkum að tryggja að eld-
varnir í leikskólunum verði ávallt 
eins og best verður á kosið og að 
elstu börnin fái fræðslu um eld-
varnir og störf slökkviliðsmanna.        
Einnig er miðað að því að minna 
foreldra og forráðamenn barna á 
mikilvægi þess að hafa eldvarnir 

heimilisins í lagi og veita þeim 
leiðbeiningar um hvernig ná má 
því marki. Þegar hefur verið útbú-
ið fjölbreytt og vandað fræðslu-
efni og önnur gögn sem slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins lét gera í 
samvinnu við ráðgjafa, hönnuði 
og menntasvið Reykjavíkurborgar. 
Slökkviálfarnir Logi og Glóð verða 
sérstakir aðstoðarmenn í verk-
efninu og einnig helsta auðkenni. 
Slökkviliðin munu heimsækja leik-
skólana tvisvar sinnum á hverju 
ári. Í fyrri heimsókninni verður 
gengið úr skugga um að eldvarnir 
séu í lagi en í þeirri síðari heim-
sækja slökkviliðsmenn elstu börn 
í leikskólanum og fræða þau um 
störf sín og eldvarnir auk þess 
sem börnin fá sérstaka viðurkenn-
ingu og möppu með verkefnum 
og upplýsingum um eldvarnir.

Slökkviálfarnir Logi og Glóð ásamt áhugasamum nemanda.

Andlegur biti í nestispakkann
Bókaútgáfan Hólar í Breið-

holtinu hefur sent frá sér sum-
arglaðning sem eru Sakamála-
þrautir og glæpsamleg heilabrot. 
Höfundur þeirra herlegheita er 
Helgi Már Barðason og byggir 
hann texta sinn upp af stuttum 
sakamálsögum en lætur hjá 
liða að skrifa þær alveg til enda 
þannig að lesandinn getur leyft 
sér og notið þess að brjóta heil-
ann um hver sé sökudólgurinn 
í hverju tilviki, að bregða sér 
sjálfur í spæjaraleik og reyna að 
handtaka þann seka í huganum. 
Til þess að auðvelda lesandan-
um gefur höfundurinn nokkrar 
vísbendingar í lok hverrar sögu 
sem eiga að auðvelda þeim sem 
ekki eru forfallnir glæpasögu-

dýrkendur eða hafa spæjarann 
í sér finna út hvar sá seki læðist 
um í sögunum. Aftan við sögurn-
ar er svo lausnin birt þannig að 
lesandinn getur borið sínar eig-
in hugmyndir saman við hinar 
sönnum eða þær sem höfundur-
inn gerir að niðurstöðum hverju 
sinni. Þetta form Helga Más er 
nýstárlegt á bókmenntamarkaði 
okkar og fyrst og fremst hugsað 
sem gamansemi en einnig nokk-
ur hugarleikfimi. Sakamálaþraut-
irnar eru því tilvalin ferðafélagi 
sumarleyfið hvort sem ætlunin 
er að verma suðrænar strendur 
sólbekkja og sanda eða hossast 
um íslenska fjallvegi með hús-
vagninn í eftirdragi. Það getur 
verið góð dægrastytting á með-

an sólin sleikir líkamann sem 
dökknar með degi hverjum á sól-
arbekknum að íhuga hver hafi 
drepið hvern og hvers vegna 
í sögum Helga Más og svo get-
ur bókin einnig verið tilvalin 
kvöldskemmtun fjölskyldunnar 
í aftanívagninum eða húsbíln-
um þar sem sjónvarpsskilyrðin 
eru slæm að einn lesi sögu og 
fjölskyldan reyni síðan að leysa 
þrautirnar í sameiningu. Með 
því væri hægt að endurvekja 
baðstofubókmenntamenningu 
löngu liðins tíma í nútíma ferða-
þægindum. Sakamálaþættir og 
glæpsamleg heilabrot Helga Más 
Barðasonar eru því tilvalin ferða-
félagi í sumarleyfið eða andlegur 
biti í nestispakkann.

Klassíski listdansskólinn

Metnaðarfullt nám í góðum skóla

Guðbjörg Astrid Skúladóttir.

Bókaútgáfa í Breiðholtinu

Fagráðgjafi í málefnum 
innflytjenda í Breiðholtið

Menntaráð Reykjavíkurborg-
ara hefur samþykkt að ráðinn 
verði fagráðgjafi í Breiðholtið 
sem hefur sérþekkingu á málefn-
um innflytjenda en margt fólk af 
erlendum uppruna býr í hverf-
inu. Alls eru um 28% barna í 
leikskólum í Efra-Breiðholti af 
erlendum uppruna og í Fella-
skóla og Austurbæjarskóla eiga 
23% þeirra sér uppruna í öðrum 
löndum. Tilgangurinn með ráðn-
ingu fagráðgjafans er að stuðla 
að enn betri aðlögun og virkni 
barna af erlendum uppruna í 

íslensku skólasamfélagi.   
Menntaráð telur brýnt að mót-

uð verði skýr stefna í þessum 
málaflokki. Í því sambandi hefur 
verið lagt til að samstarfshópur 
farkennara sem tala nokkur af 
algengustu tungumálunum verði 
settur á fót og að aðstoð við 
heimanám verði aukin. Þá er gert 
ráð fyrir að tungumálaver í Lauga-
lækjarskóla verði nýtt enn frek-
ar til að efla móðurmálskennslu. 
Móðurmálsnám verður metið 
sem valgrein frá og með skólaár-
inu 2008 og áhersla verður lögð 

á að námsefni verði gert með fjöl-
menningu í huga og að íslensku-
kunnátta barna af erlendum upp-
runa verði metin með markvissari 
hætti.

Kaffi Strætó
Á fjórða hundrað manns hafa 

skrifað undir ósk þess efnis að 
Kaffi Strætó verði rekið á sama 
stað og verið hefur undanfarin 
ár í Mjóddinni í Breiðholti. Til-
efni þess er að rekstraraðila veit-
ingarstaðarins var sagt upp hús-
næði sem veitingastaðurinn hef-
ur haft til afnota á liðnu vori og 
hefur hann ekki fundið hentug-

an stað fyrir rekstrurinn. Nokkr-
ar umræður hafa farið fram á 
milli rekstraraðila Kaffi Strætó 
og Cafi Bar 8 í Hraunbergi um 
kaup rekstraraðila Kaffi Strætó á 
rekstri Cafi Bar 8 en um það hef-
ur ekki náðst samstaða að sögn 
rekstraraðila Kaffi Strætó. 

Undirskriftunum hefur þegar 
verið komið til borgaryfirvalda  

Þrír vinningshafar 
í Nivea Nettó

Þrír hlutu vinninga í leik sem settur var upp í tilefni Nivea torgs í Nettó 
Mjóddinni í Breiðholti fyrir skömmu. Vinningshafar í Nettó Nivea-leik-
num voru; Ingibjörg Óskarsdóttir, sem hlaut tölvu í verðlaun, Margrét 
Sigurðardóttir, sem hlaut iPod og Þráinn Óskarsson, sem hlaut hjól í 
verðlaun.
Nivea torgið vakti mikla hrifningu meðal viðskiptavina, og var mjög 
góð þátttaka í leiknum.
Nivea vörurnar hafa notið mikilla vinsælda hjá konum og körlum  á 
öllum aldri, og hefur verið mikill uppgangur hjá Nivea að undanförnu.



Fjölbrautaskólanum í Breið-
holti var slitið miðvikudaginn 
23. maí í Íþróttahúsi FB. Í yfirlits-
ræðu Kristínar Arnalds, skóla-
meistara, kom fram að þetta 
er í sextugasta og sjöunda sinn 
sem nemendur eru útskrifaðir 
frá skólanum. Nú voru 218 loka-
prófsskírteini afhent, þar af 103 
skírteini á starfsnámsbrautum 
og 106 stúdentsprófsskírteini. 
Á skólaárinu öllu hafa þá verið 
afhent 366 lokaprófsskírteini. 
Bestum árangri á stúdentsprófi 
nú náði Yrja Dögg Kristjánsdóttir 
sem lauk stúdentsprófi af íþrótta-
braut. Gaman er að geta þess 
að nú var fimm þúsundasti stúd-
entinn að útskrifast frá FB, auk 
þess sem nú hafa þrjú hundruð 
nemendur lokið burtfaraprófi í 
snyrtifræði.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
er fjölbreyttur skóli með mikið 
úrval námsbrauta. Í haust hefst 
t.d. skipulagt nám fyrir afreksfólk 
framtíðarinnar í handknattleik, 
knattspyrnu  og körfuknattleik 
þar sem hugað verður að einstak-
lingsþjálfun, auk hefðbundins 
náms. Þá verður í boði nám sem 
skipulagt er fyrir innflytjendur. 
Þar verður megináhersla lögð á 
íslensku, lífsleikni og einstaklings-
bundinn stuðning. Það er gott þeg-
ar sveigjanleiki áfangakerfisins gef-
ur möguleika sem þessa.

Mikið þróunarstarf er unnið í 
FB og hafa skólanum verið veittir 
ýmsir styrkir til slíkra verkefna. 
Þá er skólinn þátttakandi í hinum 
ýmsu evrópsku samstarfsverkefn-
um, sem m.a. gefa nemendum og 
kennurum kost á að heimsækja 
kollega í útlöndum og bjóða þeim 
hingað heim. Þetta samstarf er öll-
um mikil hvatning. Í innra starfi er 
rétt að nefna innleiðingu Moodle 
- námsstjórnunarkerfisins, sem 
stýrt er af kennurum UT-brautar. 
Þessi vinna hefur gengið afar vel 
og hafa aðrir skólar sóst eftir ráð-
gjöf og námskeiðahaldi í tengslum 
við kerfið.

Það gleður starfsmenn og nem-
endur að framundan eru fram-

kvæmdir við þjónustubyggingu 
við skólann sem mun gerbreyta 
aðstöðu nemenda, m.a með nýju 
mötuneyti.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
á sér marga góða bandamenn 
og stuðningsaðila. Skólanum 
bárust að venju góðar gjafir frá 
ýmsum þeirra og má þar nefna 
Soroptomistaklúbb Hóla og Fella, 
Rotaryklúbb Breiðholts, danska 
og kanadíska sendiráðið, Gáma-
þjónustuna, Íslenska stærðfræði-
félagið, Reykjavíkurdeild Sjúkra-
liðafélags Íslands, ÍR, Knattspyrnu-
samband Íslands, Gideonfélagið 
og Eddu útgáfu.
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FB afhenti 218 lokaprófsskírteini

Ragnhildur Ásgeirsdóttir, djákni skrifar: 

Í Fella- og Hólakirkju fer fram 
blómlegt starf eldri borgara. Í 
hverri viku safnast saman milli 
30 til 40 manns í kirkjunni til að 
eiga saman gott og uppbyggilegt 
samfélag. Auk þess sér starfsfólk 
kirkjunnar um vikulega samveru 
í félagsstarfi aldraðra í Gerðu-
bergi. Þessir mörgu eldri einstak-
lingar hafa líka verið duglegir að 
sækja reglulegt helgihald kirkj-
unnar og því er hér um mjög 
gefandi og gagnkvæm samskipti 
að ræða.

Í samverustundunum í kirkj-
unni er í hvert skipti boðið upp 
á fræðslu, fræðandi fyrirlestra 
eða skemmtiefni. Einnig er farið 
í   styttri ferðir og haldin skemmti-
kvöld. Myndast hefur góður kjarni 
fólks sem Fella- og Hólakirkja vill 
hlúa að. Ragnhildur Ásgeirsdóttir 
djákni kirkjunnar hefur umsjón 
með þessu starfi.

Nú í sumar verður bryddað 
upp á enn einni nýbreytni í starf-
inu. Framundan er sumarferðalag 
með hópnum til Svíþjóðar. Flog-
ið verður til Stokkhólms um Jón-
messu og þaðan farið rakleiðis 
til kirkjuseturs í Dölunum, Stift-
gården i Rättvík sem er nærri 
bænum Falun. Þetta er fallegur 
og kyrrsæll staður við vatnsborð 
Siljan-vatnsins þar sem hópurinn 
fær tækifæri til að njóta hvíldar 
og til þess að skoða sig um í fögru 
umhverfi.  Einnig verður boðið 

upp á fræðslu í þessari ferð. Sr. 
Svavar Stefánsson, sóknarprestur 
Fellasóknar mun sjá um fræðslu-
stundir fyrir þátttakendur um 
þær breytingar sem því fylgir að 
eldast. Hann sérhæfði sig í meist-
aranámi sínu í Bandaríkjunum í 
breytingum, sálrænum, trúarleg-
um og félagslegum, sem fylgja því 
að eldast og þá glímu sem oftar 
en ekki fylgja starfslokum.

Ferðin er því ekki eingöngu 
skemmtiferð heldur einnig fræðs-
la og uppbygging. Eldra fólkið okk-
ar á Íslandi hefur lagt sig fram í 
starfi og gert vel fyrir þjóðina okk-

ar. Það er því starfsfólki Fella- og 
Hólakirkju mikil gleði að geta glatt 
þennan hóp með því að fara með 
þau í ferð sem mun verða hópn-
um uppbyggileg og skemmtileg í 
alla staði. Hópurinn fer frá Kefla-
vík 21. júní og verður í tæpa viku. 
Leitað hefur verið til ýmissa aðila 
um að styrkja ferðalangana til far-
arinnar. Verði fyrir þessa ferð er 
stillt mjög í hóf en til að fjárhagur 
þurfi ekki að hamla för er allur 
stuðningur vel þeginn til að létta 
undir með þátttakendum. Verði 
reynslan af þessari ferð góðar eru 
líkur á að farið verði síðar.

Alls útskrifuðust 26 sjúkraliðar frá FB á nýliðinni vorönn.

Garðheimar  hófu nú á vormánuðum innflutning á harðgerðum rósa-
plöntum frá Noregi, sem henta einkar vel við íslenskar aðstæður. 
Þetta gerir íslenskum garðræktendum betur kleift en nokkru sinni 
fyrr að rækta rósir. Alls er um að ræða milli 50 og 60 rósategundir 
sem koma frá gróðrastöð í Grimstad syðst í Noregi. Framleiðslan hef-
ur hins vegar farið um allan Noreg;  rósaplöntur frá stöðinni dafna 
vel hvort sem það er syðst í landinu eða norður í Tromsö. Íslensku 
garðyrkjufólki ætti því að vera alls óhætt, enda hafa viðbrögð við-
skiptavina  verið mjög góð.

Eldri borgarar á faraldsfæti

Rättvík er einn af viðkomustöðunum og er nærri Falun í Svíþjóð.

Gera athugasemdir við 
sumarferðir Strætó

Leiðarkerfi Strætó hefur ver-
ið breytt og svokölluð sumar-
tíðni ferða tekin upp. Ástæður 
breyttrar ferðatíðni yfir sumarið 
er að farþegum vagnanna fækk-
ar um allt að 40% á sumrin og 
með þessu er verið að aðlaga 
þjónustuna að þörfum viðskipta-
vinarins. 

Allir eru þó ekki sáttir við hina 
breyttu ferðatíðni og hefur borg-

inni borist ábendingar einkum 
frá íbúum í Breiðholti, Árbæ og 
Grafarvogi, um að breytingar þar 
mælist misjafnlega fyrir. Mikill 
hallarekstur hefur verið á rekstri 
Strætó og erfiðlega gengið að fá 
fólk til þess að nota vagnana í 
auknum mæli þrátt fyrir vaxandi 
umferð og minni umhverfisvanda-
mál sem eru samfara almennings-
samgöngum.
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Hilmar Trausti til Leiknis
Hilmar Trausti Arnarsson er gengin til liðs 

við Leikni í Breiðholti. Hann hefur fengið félaga-
skipti og er því orðinn löglegur með liðinu. 

Hilmar er 21 árs vinstri kantmaður og nú hefur 
skrifað undir tveggja ára samning við Leikni. Hilm-
ar segir á heimasíðu Leiknis að hann hafi verið 
að leita að liði í 1. deild. Buxi hafi verið búinn að 
nefna við sig að fara í Leikni og síðan hafði Óli 
Halldór Sigurjónsson, þjálfari Leiknis samband og 
fengið sig til þess að kíkja æfingu. Hann segir að 
markmið sitt í fótboltanum sé að reyna að ná sem 
lengst en hafa þó fyrst og fremst gaman af því að 
spila fótbolta. Áhangendur Leiknis megi bóka að 
hann komi til með að leggja sig 110% prósent fram 
í hverjum leik því hann þoli ekki að tapa.

Hilmar Trausti Arnarson á æfingu hjá Leikni.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Sigurður Kári Kristjánsson, alþingismaður er fæddur í Hafnarfirði í maí 1973 en fluttist um 
tveggja ára aldur í Suðurhólana í Breiðholti. Foreldrar hans eru Kristján Ögmundsson, sem 
lengi var forstöðumaður í sundlaugunum í Laugardal og Elín Þórjónsdóttir sjúkraliði. Afi og 
amma Sigurðar Kára bjuggu einnig í hverfinu en hann rifjar bernskuna í Breiðholtinu upp 
að þessu sinni. 

Fyrstu tvö árin áttum við 
heima á Hjallabrautinni í Hafnar-
firði þannig að ég rétt náði því 
að geta talist gaflari. Það var hins 
vegar stuttur tími og ekki eins 
eftirminnilegur og árin í Breið-
holtinu. Foreldrar mínir búa enn 
í Breiðholtinu í sömu íbúð og við 
fluttum í 1975 þannig að tengslin 
við hverfið eru enn mikil þótt ég 
hafi flutt þaðan fyrir nokkrum 
árum. Ég minnist Breiðholtsins 
með mikilli hlýju vegna þess að 
þetta var svo skemmtilegt hverfi 
fyrir krakka að alast upp í. Hverf-
ið var í byggingu og þar voru 
miklar framkvæmdir og uppgang-
ur á þessum tíma. Þarna eignað-
ist ég mína bestu vini, æskuvini 
sem eru vinir mínir enn þann 
dag í dag. Við bjuggum við Suð-
urhóla 2, Pétur Marteinsson 
og Magga systir hans bjuggu í 
næsta húsi við Suðurhóla 4 og 
Rúnar Freyr Gíslason, leikari var 
á númer 6 og Gísli Marteinn Bald-
ursson bjó svo hinu megin við 
götuna og síðar í Hraunberginu. 
Það er skemmtilegt við þetta að 
þótt við höfum flutt úr hverfinu 
þá búum við í nokkurra mínútna 
göngufæri hvort frá öðru enn 
þann dag í dag þannig að sag-
an er komin í hring. Ég gekk í 
Hólabrekkuskólann eins og aðr-
ir krakkar í hverfinu þar sem 
við áttum ótrúlega skemmtilega 
tíma. Sigurjón Fjellsted var skóla-
stjóri og mikið af góðum kennur-
unum störfuðu við skólann og 
það var alltaf nóg að gera fyrir 
okkur krakkana. 

Spúlaður með  
garðslöngunni

Ég man að okkur krökkunum 
þótti ævintýraljómi yfir Hóla-
hverfinu á þessum tíma vegna 
allrar uppbyggingarinnar. Alls-
staðar var eitthvað um að vera 
og okkur var líka bannað eitt og 
annað og oftast það sem okkur 
þótti skemmtilegast. Enda fór-
um við ekki alltaf eftir þeim boð-
um og bönnum sem okkur voru 
sett að heiman. Og það var ekki 
eingöngu verið að byggja hús 
heldur var líka verið að vinna 
útivistarsvæði sem gerði það að 
verkum að við vorum oft að leika 
okkur á drulluhólum þar sem 
ekki var farið að gróa. Þessir hól-
ar urðu svo að skíðabrekkum á 
veturnir og voru skemmtilegir 
útivistastaðir. Þess vegna vorum 
við strákarnir oft skítugir og ég 
man að mamma þurfti stundum 
að spúla mig með garðslöngunni 
eftir vel heppnaðan dag.

Hrepparígur og  
stríðsátök

Eitt af því sem mér fannst sér-
stakt við þetta hverfi var nálægð-
in við náttúruna. Við strákarnir 
hjóluðum oft niður Breiðholts-
brekkuna og niður í Elliðaárdal-
inn sem við kölluðum að fara 
niður í indíánagil. Við vorum þar 
heilu og hálfu dagana að busla í 

Elliðaánum og fela okkur í klett-
um fyrir utan að vera stórtækur 
í skólagörðunum. Það var mik-
ill búhnykkur fyrir mömmu og 
pabba að fá uppskeruna á haus-
tin. Það lá við að fjölskyldan væri 
sett á grænmetisfæði um tíma 
eftir að kartöflurnar, kálið og 
rófurnar og allt það var komið í 
hús. Á mínum árum héldum við 
okkur mest innan hverfis og vor-
um lítið að tengjast vinaböndum 
á milli hverfa. Það var ákveðinn 
rígur á milli krakkanna í hverfun-
um innan Breiðholtsins. Svona 
hálfgerður hrepparígur eins og 
ég kynntist á Snæfellsnesinu það-
an sem afi og amma í móðurætt 
mína eru. Þau eru úr Ólafsvík og 
þar var lagt hatur á Hólmara og 
litið niður á Sandara en Grund-
firðingar nutu meira hlutleysis. 
Við stóðum saman í Hólunum 
og svo voru ákveðin landamæri 
á milli. Ég man eftir göngustíg 
um miðbik Vesturbergsins, stutt 
frá sundlauginni og ef maður fór 
yfir þá línu var maður kominn í 
Fellahverfið. Við vorum svolítið 
hræddir við “Fellavillingana” og 
sama má segja um Seljahverfið 
og oft voru læti á milli Fellastrák-
anna og þeirra úr Seljahverfinu. 
Ég held að það hafi verið meiri 
átök á milli Fellahverfis og Selja-
hverfis en við áttum við nokkurt 
hverfi. Ég man að við fórum eitt 
sinn niður að Breiðholtsbraut 
sem skilur Fellin og Selin að þar 
sem stríðsátök áttu sér stað á 
milli Fella- og Seljahverfisins. Þar 
tókust stórar herdeildir ungra 
manna á og allt var í hers hönd-
um. En við þessir vel uppöldu 
drengir, að við töldum, úr Hól-
unum fylgdumst bara með úr 
fjarlægð. Á þessum árum þurftu 
Hólabrekkukrakkarnir að sækja 
leikfimitíma í Fellaskóla því ekk-
ert íþróttahús tilheyrði Hóla-
brekkuskóla. Við fórum þangað 
tvisvar í viku og stundum sátu 
“Fellavillingarnir” fyrir okkur til 
þess að tuska okkur svolítið til 
en sem betur fór þá sluppum við 
mestmegnis við það.

Mýgrútur af krökkum á 
skólavellinum

Við vorum nokkuð sterkur 
vinahópur eins og við erum enn 
í dag. En ef maður lítur til baka 
þá voru ekki allir svo lánsamir 
að vera í sterkum hóp. Þá var 
ekki farið að ræða um hugtök 
eins og einelti. Það viðgekkst í 
nokkuð stórum stíl í Hólabrekku-
skóla eins og það hefur alltaf 
gert í flestum skólum og gerir 
líklega því miður enn. Ég áttaði 
mig ekki á því á þeim tíma lík-
lega vegna þess að ég var hvorki 
gerandi eða fórnarlamb. Þetta 
hefur fylgt þessum aldurshópum 
og hefur ekki alltaf með skólana 
að gera. Árin í Hólabrekkuskóla 
voru um flest góð og við höfðum 
mjög góða kennara sem höfðu 
mótandi áhrif á mig til framtíðar. 
Ég á enn í góðum samskiptum 
við þessa menn sem góða vini 
mína eins og Trausta Björnsson, 
Sigurð Líndal, Þorstein Sæberg 
og Sigurjón Fjellsted. Þorsteinn 
og Sigurður sáu um félagsstarfið. 
Sigurður sá um leiklistina. Ég var 
aldrei í henni enda aldrei getað 
leikið eitt né neitt. Þorsteinn sá 
hins vegar um ræðumennskuna 
þar sem við strákarnir stigum 
okkar fyrstu skref í ræðuflutn-
ingi. Ég hélt því síðan áfram eftir 
að ég fór í Verslunarskólann og 
það nýtist mér vel í þeim störf-
um sem ég hef fengist við - bæði 
í lögmennskunni sem málflutn-
ingsmaður fyrir rétti og líka hér 
í þinginu. Við krakkarnir í Hóla-
brekkuskóla vorum hvött til þess 
að taka þátt í félagslífi og þess-
ir ágætu menn unnu mjög gott 
starf við að beina krökkunum 
í þennan farveg. En hvað sem 
því líður þá held ég að ég hafi 
eitt mestum tíma af æsku minni 
úti á velli. Það var alltaf mýgrút-
ur af krökkum á skólavellinum 
fyrir framan Hólabrekkuskóla. 
Á þessu er orðin mikil breyting. 
Nú er mun minna líf á skólavell-
inum. Ég veit ekki hvað veldur. 
Krakkar eru meira heima hjá sér 
og í tölvum en úti að leika sér. 
Hverfið er líka orðið gróið og ekk-

ert sem minnir lengur á 
þær hamfarir sem voru 
á meðan það var í bygg-
ingu. Drullubingirnir eru 
grónir og ég efast um 
að það þurfi að spúla 
stráka með garðslöng-
unni í dag eins og mig 
forðum. 

Lífið gekk út á  
fótbolta

Tölvurnar voru að 
byrja að koma á þess-
um árum. Ég man 
þegar ég tók að mér í 
afleysingum að bera 
Alþýðublaðið, Nútím-
ann og Þjóðviljann út. 
Ég er ekkert stoltur af 
að hafa borið þessi hor-
fnu málgöng út því far-
ið hefur fé betra. Það 
var þægilegra að bera 
Moggann út á þessum 
tíma því það voru svo margir 
áskrifendur og útburðarsvæðin 
því minni en þeirra sem voru að 
bera kommaboðskapinn út. Þjóð-
viljaáskrifendurnir voru örfáir 
en á mjög stóru svæði og því var 
ég lengi að koma dagskammtin-
um frá mér. Allt var þetta gert til 
þess að safna fyrir Sincler Spektr-
um tölvu sem var toppurinn í þá 
daga. Ég notaði þessa tölvu tvis-
var eða þrisvar. Pakkaði henni 
þá saman og fór út í fótbolta. 
Þá voru aðrir tímar. Lífið gekk 
út á að vera í fótbolta. Afmælin 
hjá okkur gengu öll út á það. Við 
byrjuðum á að borða fótbolta-
köku og síðan fórum við út á 
völl. Það var svo mikill samgang-
ur á milli okkar krakkanna og því 
má eiginlega segja að við höfum 
verið alin upp á heimilum hvors 
annars eins og okkar eigin.

Nauðsynlegt að halda 
Breiðholtinu betur við

Þrátt fyrir þessar góðu minn-
ingar og mikil sambönd við 
gamla hverfið þá sé ég ekki fyr-
ir mér að ég flytji til baka. Okk-
ur líkar vel í Vesturbænum og 
krakkarnir eru þar í skólum. Ég 
held að við leyfum þeim að ljúka 
skólagöngunni hvað sem síðar 
verður. Breiðholtið er allt annað 
hverfi í dag en þegar ég var að 
alast upp í Hólunum. Meiri ró er 

yfir öllu og umhverfið settlegra. 
Byrjendabragurinn er horfinn. 
Mér finnst hins vegar nauðsyn-
legt að halda hverfinu betur við. 
Ég hef tekið eftir því að það þarf 
að taka betur til í Breiðholtinu. 
Laga göngustíga og hreinsa burt 
veggjakrot. Það er til mikils að 
vinna því víða í Breiðholtinu eru 
frábærar gönguleiðir. Það er líka 
gaman að sjá hversu hverfið er 
orðið vel gróið. Sumstaðar sjást 
húsin varla fyrir trjám og móinn 
á milli Efra og Neðra Breiðholts, 
þar sem við renndum okkur á 
skíðum er orðinn að grónu og 
fallegu svæði.

Fótboltastrákar í keppnisferð með Fram til Bretlands. Sigurður Kári 
er lengst til vinstri.

Lífið gekk út á fótbolta

Í fótboltaliði með Fram.

Sigurður Kári árið sem hann byrjaði í  
Hólabrekkuskóla.

Sigurður Kári Kristjánsson 
alþingismaður.



13BreiðholtsblaðiðJÚNÍ 2007

Augl‡singasími: 

511 1188 & 895 8298

Þegar þetta er skrifað, 26. 
maí, er ég að lesa forsíðu-
grein í  Fréttablaðinu. 

Það er enginn skemmtilesning. 
Þar segir að sífellt fleiri konur 
þurfi að flýja heimili sín vegna 
ofbeldis eiginmanna eða sambýl-
ismanna sinna. Haft er eftir tals-
manni Kvennaathvarfssins að 
konum sem þangað leita fjölgi 
umtalsvert og aldrei sem á liðnu 
ári. Jafnframt fylgir frásögn 
blaðsins að börnum sem beitt 
eru ofbeldi fjölgi hratt. Þetta 
eru skelfilegar fréttir að fólk 
þurfi að flýja heimili sín, konur 
og börn, vegna líkamlegs og and-
legs ofbeldis á heimilum sínum, 
þeim stað sem við höfum álitið 
vera griðarstað í lífi okkar.

Í starfi mínu hef ég heyrt ýms-
ar sögur um það ofbeldi sem 
fólk verður fyrir heima hjá sér, 
þó aðallega konur og börn, og 
það skilur enginn nema sá sem 
reynir og fylgist með, hvílik-
ur harmleikur það er að sæta 
ofbeldi og eiga sér í raun hvergi 
griðarstað í tilverunni. Hér er 
því ekki um gamanmál að ræða 
heldur þjóðfélagsmein sem allir 
verða að bregðast við.

Um líkt leyti er einnig verið 
að segja okkur í fréttum fjöl-
miðla frá ýmsum tölvuleikjum 
og myndskeiðum á Netinu sem 
byggja á misþyrmingu kvenna, 
leikjum um það hvernig nauð-
ga má konum og svírða konur í 
“leikjum” sem hægt er að hala 
niður á Netinu. Það er dapurlegt 
að horfa upp á hvernig allt virð-
ist leyfilegt þar og benda má á 
að sumir fræðimenn vilja halda 
því fram að tengsl séu milli þess-
ara “leikja” og ýmiss sjónvarps-
efnis og raunveruleika ofbeldis í 
samfélaginu.

Þegar grannt er skoðað, birt-
ist réttlæting ofbeldis á ýmsum 
stöðum og því er nauðsynlegt 
að vera sífellt á varðbergi til að 
bregðast við. Leikir, sögur, tal-
smáti, atferli geta á lymskufull-
an hátt réttlætt ofbeldi og jafn-
vel hampað því sem einhverju 
sem er fínt. Í talsmáta geta falist 
óbein skilaboð um að ofbeldi sé 
réttlætanlegt og jafnvel eitthvað 
sniðugt. Þetta gildir oftast  með 
þeim hætti að níða konur og nið-
urlægja. Á því sviði er orðaforði 
tungunnar fjölbreyttur og ekki 
hikað við að temja sér erlend 

orð sem fela í sér niðrandi tal. 
Ég tel að allir þurfi í raun að 
beita sér gegn því að það sé 
eitthvað eðlilegt eða fínt, svona 
“töff” eins og sagt er, að tala um 
fólk í niðrandi merkingu og tala 
um ofbeldi sem eðlilegan hlut.

Þeir sem beita málfari ofbeld-
is og niðurlægingar gera það 
stundum ómeðvitað. Dæmi um 
slíkt las ég nýlega á einni heima-
síðu grunnskóla í Breiðholti. Þar 
heitir eitt íþróttalið 10. bekkj-
ar drengja “Wifebeaters” sem 
útleggst “þeir sem misþyrma 
eiginkonum sínum”. Mér finnst 
þetta ekki sérlega frumlegt né 
bera vott um jákvæð skilaboð 
til barnanna okkar. Átti kannski 
að vera ofboðslega sniðugt en 
er það ekki. Ekki síst í ljósi þess 
að umrætt lið fékk verðlaun fyr-
ir “skemmtilegasta búninginn” 
Hvernig skyldi hann hafa litið 
út?

Gætum vel að því hvaða for-
dæmi við sýnum og minnumst 
þess að við eigum að bera virð-
ingu fyrir náunga okkar en ekki 
niðurlægja. Niðurlægjandi skila-
boð geta falist í sakleysislegum 
umbúðum.

Er ofbeldi sniðugt?

TIL UMHUGSUNAR
Eftir sr. Svavar Stefánsson

Börnin upplifa hlutina oft 
með öðrum hætti í Breiðholtinu 
sem og annarsstaðar en þeir full-
orðnu og skiptir þá ekki máli 
þótt trúarbrögðin og kirkjan eigi 
hlut að máli eða annað. Eftirfar-
andi skrif mátti lesa á vef Björns 
Inga Hrafnssonar, borgarfulltrúa 
á dögunum þar sem hann sagði 
frá samræðum við ungan son 
sinn sem sótt hafði sunnudaga-
skólann hjá presti einum í sókn-
inni.

“Séra Bolli Bollason, gamall vin-
ur minn úr árunum í Háskólanum, 
er greinilega að gera góða hluti 
í barnastarfinu í Seljasókn. Við 
hjónin sækjum stundum sunnu-
dagaskólann með drengina tvo og 
svo kemur séra Bolli reglulega í 
Hálsakot, leikskólann hans Eyjólfs 
Andra og syngur og spjallar við 
börnin og nýtur fyrir vikið geysi-
legra vinsælda í hverfinu meðal 
yngri kynslóðarinnar. Ég áttaði 
mig á því um daginn, hversu mjög 
séra Bolli hefur sett mark sitt á 
trúarupplifun Eyjólfs Andra. Ég 
var að búa þann stutta, sem er 
þriggja og hálfs, til svefns, fór 
með sögur, klæddi hann í náttföt-

in og spurði svo eins og venjulega 
hvort við ættum nú ekki að fara 
með bænirnar sem Jesús kenndi 
okkur. Eyjólfur Andri leit undr-
andi á mig, hvessti svo brýrnar 
og svaraði: Pabbi, það var ekki 
Jesús sem kenndi okkur bænirn-
ar. Það var Bolli! Og þá vitum við 
það. Það þýðir ekkert að deila við 
dómarann.”

Séra Bolli 
en ekki Jesús

“Það var ekki Jesús sem kenndi 
okkur bænirnar. Það var Bolli,” 
sagði barnið.
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Sportvörur, Leikföng
og Ritföng í úrvali

Umboð fyrir Happdrætti Háskóla Íslands SÍBS og DAS

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali
KODAK-framköllun frá kr. 1070.-

Ungir Ægiringar 
fóru á kostum

Hinir ungu sundmenn Ægis 
fóru margir á kostum og gáfu 
eldri og reyndari ekkert eftir á 
Reykjavíkurmeistaramótinu í 
sundi sem fór fram í hinni glæsi-
legu sundmiðstöð í Laugardal í 
maí. 

Ekki voru slegin Íslandsmet á 
mótinu en árangur Ægiringanna 
var engu að síður frábær og yfir-
burðir fáheyrðir. Stigakeppnin fór 
á þessa leið: Sundfélagið Ægir 
með 1,330 stig. Sunddeild KR með 
303 stig. Sunddeild Fjölnis með 
297 stig og Sunddeild Ármanns 
með 74 stig. Í stigakeppni kvenna 
varð hin stórefnilega sundkona 
Fjölnis Sigrún Brá Sverrisdóttir,  
efst með 2,264 stig og eftir henni 
hin gamalreynda sundkona Kol-
brún Ýr Kristjánsdóttir hjá 

Ægi  með 2,104 stig og í 3ja sæti 
Jóhanna Gerða Gústafsdóttir, Ægi 
með 2,062 stig. Efstu sundmenn 
í stigakeppni karla komu úr sveit 
Ægis; Jakob Jóhann Sveinsson 
með  2,147 stig, Árni Már Árnason 
með 2,112 stig og Baldur Snær 
Jónsson með 1,832 stig. Óhætt er 
að segja að einstaklingur mótsins 
hafi verið Eygló Ósk Gústafsdóttir 
sem setti þrjú Meyjamet á mót-
inu. Fyrst í 100 metra baksundi 
á 1:14,11, næst í 200 metra bak-
sundi á 2:37,26 sem náði að skila 
henni í annað sætið í greininni á 
eftir systur sinni Jóhönnu Gerðu. 
Þriðja metið kom svo í 400 metra 
skriðsundi þegar hún kom í mark 
á tímanum 4:53,81 og sló þar með 
14 ára gamalt met Láru Hrundar 
Bjarkardóttur.

Jakob Jóhann og Kolbrún Ýr tóku á móti Reykjavíkurmeistarabik-
arnum.

Miklar annir hafa verið hjá 
Dansdeild ÍR á þessari vorönn. 
Um 130 iðkendur hafa lært að 
dansa hjá dansdeildinni í vetur. 
Ekki er allur þessi fjöldi farinn 
að keppa í dansi, en þau sem 
það gera hafa tekið þátt í fimm 
mótum, þar af tveimur á erlendri 
grundu.

Í febrúar og mars voru hald-
in dansmót í hefðbundnum lat-
in og ballroom dönsum. Í apríl 
var svo haldið Íslandsmeistara-
mót í gömlu dönsunum. Í þessum 
þremur keppnum átti dansdeildin 
fyrsta sætið ellefu sinnum. Vinn-
ingshafarnir voru bæði börn og 
fullorðnir.

Í febrúar tóku tvö pör frá dans-
deildinni þátt í Copenhagen 
Open í Danmörku. Þetta varð 
þeim frægðarför, því þau komu 
heim með þrenn gullverðlaun 
og þrenn verðlaun fyrir 4. sæti. 
Í apríl hélt svo 43 manna hópur 
frá dansdeildinni, sjö danspör 
ásamt fjölskyldum, til Englands 
til að taka þátt í Blackpool Junior 
Dance Festival. Þetta er erfiðasta 
danskeppni í heiminum fyrir 15 
ára og yngri. Öll pörin stóðu sig 
með stakri prýði á keppninni og 
veitti dansheimurinn þeim mikla 
athygli. Þess má geta að tvö pör 

frá ÍR voru valin til að keppa fyr-
ir Íslands hönd í landakeppninni 
sem er haldin  á þessum Black-
pool mótum, sem var þeim mikill 

heiður. Mikil spenna og gleði var 
á þessari keppni og stóð íslenska 
liðið sig einstaklega vel og var 
landi og þjóð til sóma.

Frægðarför til Köben

Á hverju vori býður ÍR öll-
um sex ára börnum sem eru í 
Íþróttaskóla félagsins á Vorhátíð.  
Þessi íþróttaskóli er starfrækt-
ur í öllum fimm grunnskólum 
Breiðholts og fer leikfimin fram 
í íþróttahúsum skólanna.  

Á hverri önn er börnunum boð-
ið að fara í íþróttir á öðrum vett-
vangi og fóru þau í vetur á skauta 
í Skautahöllinni í Laugardal og 
síðar fóru þau í keilu í Keiluhöll-
inni í Öskjuhlíð.  Um daginn var 
svo vetrinum lokað með hátíð í 
ÍR-heimilinu við Skógarsel. Þar 
var börnunum skipt upp á fjór-
ar stöðvar og fengu þau þar sýni-

kennslu í frjálsum, knattspyrnu, 
taekwondó og júdó og fengu að 
sjálfsögðu að reyna sig í öllum 
þessum greinum.  Að loknum átök-
um fengu allir ís, ávexti, blöðrur, 

dagatöl og bækling með sér heim. 
Viljum við þakka íþróttakennur-
um og starfsfólki frístundaheim-
ilanna fyrir samstarfið á liðnum 
vetri.

Vorhátíð sex ára barna

Dansdeild ÍR

Kristín Björt Sævarsdóttir ásamt Eygló Ósk Gústafsdóttir en yngri 
sundmennirnir sýndu og sönnuðu það á mótinu að það er töggur í 
þeim.

Fótboltaskór frá kr. 3990.-



Forsvarsmenn körfubolta- 
deildar ÍR og Bojan Desnica und-
irrituðu tveggja ára samning á 
dögunum. Samningurinn felur 
í sér að Bojan tekur að sér að 
vera yfirþjálfari yngri flokka 
félagsins. Hann mun m.a. vinna 
að samræmingu þjálfunar yngri 
flokka, annast séræfingar fyr -
ir efnilega leikmenn og halda 
körfuboltabúðir. Þetta er í fyrsta 
skipti sem unglingaráð ÍR hefur 
yfir að ráða starfsmanni í fullu 
starfi og ljóst að um mikla breyt-
ingu verður að ræða á allri starf-
semi deildarinnar.

Bojan hefur áður sinnt þjálfun 
barna og unglinga í heimalandi 

sínu Serbíu og auk þess um fjög-
urra ára skeið hjá KR og í fyrra 
hjá Breiðabliki. Hann þjálfaði 
meistaraflokk kvenna hjá KR, 
meistaraflokk karla hjá Stjörnunni 
og var aðstoðarþjálfari Herberts 
Arnarsonar með meistaraflokk 
KR á árum áður. Hann hefur áunn-
ið sér mikla virðingu hér á landi 
með störfum sínum og var t.d. 
valinn til að þjálfa U-20 ára lands-
lið Íslands árið 2005. Körfuknatt-
leiksdeild ÍR stefnir markvisst að 
stórfelldri fjölgun iðkenda í öllum 
hverfum Breiðholts á komandi 
misserum. Síðustu tvö ár hefur 
verið unnið gott starf í yngstu 
flokkum og er nú stefnt að því 

að gera enn betur. Bojan mun ein-
beita sér sjálfur að þjálfun yngstu 
flokka sem sýnir þá áherslu sem 
ÍR mun leggja á að veita nýjum 
iðkendum bestu þjálfun sem völ 
er á.
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Til þess að lífga aðeins uppá 
síðu ÍR verður tekið viðtal við 
þjálfara deildanna í næstu blöð-
um. Að þessu sinni var sest nið-
ur með þeim Ásgeiri Elíassyni 
og Sigurði Þóri Þorsteinssyni en 
þeir voru ráðnir sem þjálfarar 
hjá Knattspyrnudeild ÍR í októ-
ber sl. Þess má geta að þetta við-
tal var tekið daginn eftir leik við 
Selfoss sem fram fór þann 24. 
maí sl.

Hvað varð til þess að þið 
ákváðuð að koma til ÍR? 

“Við erum báðir gamlir ÍR-ingar 
og okkur stóð til boða að koma 
og ákváðum að slá til. Aðstaðan 
hér er góð og svo erum við van-
ir að vinna saman. Við sáum að 
efniviður félagsins er góður innan 
deildarinnar þannig að við erum 
fullir bjartsýni og erum klárir í 
slaginn”. 

Hvernig hafa móttökurnar ver-
ið og hvernig er umgjörðin hjá 
félaginu miðað við það sem þið 
þekkið til annars staðar? 

“Móttökurnar voru mjög góð-
ar og góður andi innan félagsins. 
Hvað aðstöðu varðar vantar klár-
lega íþróttahús á svæðið en það 
er væntanlegt, en á sumrin er 
aðstaðan hér mjög góð”. 

Hverjar eru ykkar væntingar fyr-
ir komandi tímabil? 

“Það er ekki nein spurning, við 
ætlum upp um deild með liðið. ÍR 
er búið að vera of lengi í 2. deild 
þannig að það er kominn tími fyr-

ir liðið að taka næsta skref”.

Nú hafa verið að koma til ykkar 
leikmenn héðan og þaðan, eruð 
þið komnir með þann hóp leik-
manna sem þið teljið að nái þeim 
árangri sem við viljið? 

“Já við teljum það. Reyndar á 
eftir að púsla saman sterkasta lið-
inu. Menn hafa verið að koma til 
ÍR síðustu vikurnar frá útlöndum 
og víðar og eiga eftir að aðlagast 
og við að kynnast þeim. En hópur-
inn er mjög góður”.

Þegar þetta viðtal er tekið hafið 
þið aðeins náð í 4 stig af 9 mögu-
legum, er þetta eitthvað sem þið 
bjuggust við eftir þessar þrjár 
umferðir? 

“Ef við vinnum heimaleikina og 
jafntefli á útivelli erum við í góð-
um málum en jafnteflið á Greni-
vík er ekki eitthvað sem við erum 
sáttir með. Leikurinn við Selfoss 
var erfiður og aðstæður erfiðar 

sem við náðum ekki að vinna úr 
og þar af leiðandi töpuðum við 
honum”.

Eru þið búnir að setja ykkur 
markmið fyrir tímabilið? 

“Það er klárt, við ætlum upp um 
deild með liðið”.

Ein spurning að lokum, eruð þið 
hjátrúafullir, þ.e. er eitthvað sem 
þið gerið alltaf fyrir leiki? 

Svar Sigurðar: “Ég hljóp alltaf á 
leikdegi hér áður fyrr en hef ekki 
gert það sem af er á þessu tíma-
bili, þannig að ég tek þau stig á 
sig sem hafa tapast í síðustu leikj-
um”.

Ásgeir segir að ef maður ger-
ir eitthvað óvenjulegt fyrir leiki 
og gangi vel haldi maður því 
ósjálfrátt áfram. Hann segir t.d. 
að hann hafi einu sinni stoppað í 
sjoppu og fengið sér Pilsner. Þeg-
ar hann vann leik eftir þetta hélt 
hann þessu áfram í langan tíma 
og stoppaði alltaf í sömu sjopp-
unni fyrir leik og fékk sér einn 
kaldann pilsner. Í dag er ekkert 
sérstakt sem hann gerir, eða eins 
og hann segir, ég hef ekki fundið 
mér neitt sérstakt. 

Hér er spurning um hvort ein-
hver getur komið með tillögu sem 
hann getur ekki hafnað. 

Við þökkum þeim Sigurði 
og Ásgeiri fyrir þetta viðtal. Í 
næsta blaði er fyrirhugað að 
ná í þjálfara frá Frjálsíþrótta-
deild ÍR í viðtal.

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

Ætlum upp deild 

Hekla Rún og Sandra 
byrja með stæl

Hekla Rún Ámundadóttir og 
Sandra Pétursdóttir byrja utan-
hússtímabilið með stæl en þær 
hafa báðar sett ný Íslandsmet í 
sínum greinum núna á síðustu 
viku. 

Hekla Rún setti á dögunum 
stelpnamet í hástökki innanhúss 
og endurtók leikinn síðan utan-
húss þegar hún stökk 1.55 m. 
Sandra Pétursdóttir setti hins 
vegar stúlknamet í sleggjukasti 
þegar hún kastaði 43.26 m. sem 
fimmti besti árangur íslenskrar 
konu frá upphafi. Árangurinn er 
einnig lágmark á Norðurlanda-

mót ungling 20 ára og yngri sem 
fram fer í Danmörku í byrjun 
september en Sandra á án efa 
eftir að bæta þennan árangur 
fram að þeim tíma.

Á sama móti og Sandra 
bætti sig bættu fleiri ÍR-ingar 
sinn besta árangur. Það voru 
þau Valdís Anna Þrastardótt-
ir, Arna Ómarsdóttir og Guð-
mundur Sverrisson í spjótkasti,         
Kristborg Anna Ámundadóttir í  
sleggjukasti og Ingi Guðni Garð-
arsson auk þess sem Vigfús Dan 
átti fína endurkomu í sleggju-
kasti.

Hekla Rún sigraði á skólaþríþraut
Sjö ÍR-ingar kepptu í skólaþrí-

þraut FRÍ og IcelandExpress í 
Laugardalshöllinni 20. maí. 
Helstu úrslit voru þau að Hekla 
Rún Ámundadóttir sem keppir 
fyrir 6. bekk Selásskóla sigraði 
í hástökki á nýju Íslandsmeti í 
stelpnaflokki með 1.55 m. og 
bætti sig um 5 cm. Fyrir þennan 
árangur fékk hún 1.092 stig sem 
var besti árangur í stelpnaflokki 
á mótinu. Hekla Rún sigraði 
einnig í kúluvarpi með 11.47 m 
bæting á ársbesta árangri um 
7 cm og varð síðan önnur í 60 
m hlaupi á 8.95 sek sem er stór-
bæting í ár en hraðast hafði hún 
hlaupið á 9.15 sek.

Arna Stefanía Guðmundsdóttir 
sem einnig keppir fyrir 6. bekk 
í Selásskóla sigraði í 60 m. hlau-
pi á 8.69 sek. sem gaf henni 968 
stig sem var 5. besti heildarár-
angur stelpu á mótinu. Þetta var 
ársbesti árangur hennar en hún 
hefur best hlaupið á 8.78 sek. í 
ár. Arna Stefanía varð síðan 2. í 
hástökki þegar hún stökk 1.40 m. 
sem gaf henni 972 stig sem þýddi 

3. til 4. sæti í heildarstigakeppni 
stelpna. Arna Stefanía varð síðan 
í 6. sæti í kúluvarpi með 7.37 m.

Gunnar Ingi Harðarson sem 
keppir fyrir 5. bekk í Laugarnes-
skóla var í 2. sæti í 60 m. hlaupi 
á 9.17 sek. sem gaf honum 890 
stig sem var 11. besti árangurinn 
í strákaflokki. Gunnar Ingi varð 
síðan í 8. sæti í kúluvarpi með 
7.07 m. og 8. til 9. sæti í hástökki 
með 1.25 m. 

Símon Ívarsson sem keppir fyr-
ir 5. bekk í Grandaskóla varð í 2. 
sæti í hástökki með 1.35 m. sem 
gaf honum 960 stig og var það 3. 
besti árangurinn hjá strákum í 5. 
bekk. Hann varð síðan í 5. sæti í 
kúluvarpi með 7.90 m og í 9. sæti 
í 60 m. hlaupi á 9.61 sek. Félagi 
Símons, Jón Gunnar Björnsson 
sem einnig keppti fyrir 5. bekk 
í Grandaskóla og varð 7. í 60 m. 
hlaupi á 9.48 sek. sem gaf honum 
766 stig, hann varð síðan í 10. 
sæti í hástökki með 1.20 m. og 
14. sæti í kúluvarpi með 6.37 m.

Sigríður Karlsdóttir sem keppir 
fyrir 5. bekk í Grandaskóla, varð í 
2. sæti í 60m hlaupi á 9.37 sek og 
fékk 865 stig fyrir þann árangur. 
Hún varð síðan í 14. sæti í kúlu-
varpi með 5.51 m og í 16. sæti 
hástökki með 1.00 m.

Petra Waage sem keppir fyrir 
5. bekk í Seljaskóla varð í 5. sæti í 
60m hlaupi og hljóp á 9.76 sek og 
760 stig. Hún varð síðan í 12. sæti 
í kúluvarpi með 5.87 m og 11.-12. 
sæti í hástökki með 1.15 m.

Hekla Rún sigraði í heildar 
stigakeppni 6. bekkjar stelpna 
með 2.892 stig en Arna Stefanía 
kom fast á hæla henni í öðru sæti 
með 2.555 stig. Gunnar Ingi varð 
í 4. sæti með 2.556 stig og Símon 
í 5. sæti  með 2.539 stig og Jón 
Gunnar í 10. sæti með 2.383 stig. 
Petra varð í 8. sæti með 2.248 
stig og Sigríður í 11. sæti með 
2.207 stig.

Frjálsíþróttadeildin óskar þeim 
öllum til hamingju með árangur-
inn.

Bojan til ÍR

Sýning um sögu Íþróttafélags 
Reykjavíkur var opnuð í gamla 
ÍR-húsini í Árbæjarsafni á sunnu-
daginn var. Sýningin er liður í 
þeim tímamótum sem Íþróttafé-
lag Reykjavíkur fagnar á þessu 
ári en 100 ár eru liðin frá stofn-
un þess.

 Gamla íþróttahúsið stóð áður á 
Landkotshæðinni en það var upp-
haflega byggt árið 1897 sem kirkja 
kaþólska safnaðarins. Árið 1929 
fékk ÍR húsið til afnota og var það 
í notkun sem íþróttahús fram að 
aldamótunum 2000. Fyrir nok-
krum árum var húsið flutt í Árbæj-
arsafn til varðveislu þar sem það 
hefur nú verið endurgert og er 
nú orðið hið glæsilegasta. Vel er 
við hæfi að opna sýningu þessa 

í gamla ÍR-húsini í tilefni af 100 
ára afmælis ÍR og 50 ára afmæli 
Árbæjarsafns sem bæði eru á 
árinu. Þetta er fyrsta hús ÍR-inga 
en þar var búið að iðka íþróttir 
við aðstæður sem ekki væri hægt 
að bjóða uppá í dag. Þrátt fyrir 
lítið húsnæði eins og þetta hús 
er voru sett þarna fjölmörg og 
glæsileg met. Margt var um mann-
inn á þessari opnun og fjölmargir 
sem komu til þess að rifja upp 
gamlar minningar í þessu húsi. 
Gunnar Páll Jóakimsson, formað-
ur afmælisnefndar ÍR sem opnaði 
húsið formlega og þess má geta 
að stefnt er að því að ljúka endur-
bótum á því á næstunni. 

ÍR-sýning opnuð
í Árbæjarsafni

Hluti af ÍR-safninu.

Samningar handsalaðir sl. haust. 
Ásgeir Elíasson, Bragi Björnsson 
form. m.fl. ráðs og Sigurður Þórir 
Þorsteinsson

Kristín Birna Ólafsdóttir varð 
í öðru sæti á Mountain West Con-
ference í Bandaríkjunum 9. til 
10. maí. 

Árangur hennar var eftirfarandi: 
100m grindahlaup 14.41s, hástökk 
1.64m en rétt felldi 1.67 m, 10.29 
m í kúluvarpi og 26.00 s. Í lang-
stökki stökk hún 5.54 m, kastaði 
34.80m í spjótkasti sem er leng-
sta kast hennar í þraut og í 800m 
hljóp hún á 2:15.14 mín. Kristín 
Birna fékk 5.220 stig fyrir þennan 
árangur en segist þó eiga nokkuð 
inni ennþá miðað við árangur á 
æfingum til dæmis í kúluvarpi þar 

sem hún er að kasta yfir 11 m. Sig-
urvegarinn fékk 5.328 stig og sú 
í þriðja sæti 5.183. 11 og 12. maí 
hélt keppnin síðan áfram og kepp-
ti Kristín í 100m og 400m grinda-
hlaupi og hástökki. Hún hljóp 
100m grindina á 14.30 sek, stökk 
1.64m í hástökki og komst í úrslit 
í 400m grindahlaupi þar sem hún 
hljóp á 60.58 sek en hún á best 
59.33 sek síðan í fyrra. Keppnis-
tímabili Kristínar í Bandaríkjun-
um er þar með lokið en við taka 
próf og síðan keppni hér heima 
og erlendis í sumar með landsliði 
Íslands.

Kristín Birna önnur á 
Mountain West Conference




