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Nú er að rísa hverfi 30 ein-
býlishúsa við Lambasel á milli 
Klyfjasels og Lækjarsels efst í 
Seljahverfinu. Þetta götuhverfi 
var ekki skipulagt á sama tíma 
og nærliggjandi götur heldur  
var þarna lengi um autt svæði 
að ræða og voru lóðirnar aug-
lýstar til umsóknar á útmánuð-
um fyrir rúmum tveimur árum.

Mikill áhugi varð strax á 
þessu nýja byggingasvæði og 
barst framkvæmdasviði Reykja-

víkurborgar fjöldi fyrirspurna 
og síðan umsókna. Þegar er 
flutt í liðlega helming hinna 
nýju íbúðarhúsa og önnur eru á 
ýmsum stigum byggingar. Flest 
eru húsin af meðalstórri gerð á 
einni eða tveimur hæðum. Stutt 
er í að byggingu margra íbúða-
húsanna ljúki og með byggingu 
húsanna við Lambasel lýkur 
íbúðabyggingum í hverfinu að 
mestu að óbreyttu deiliskipu-
lagi. Hugmyndir hafa þó komið 

fram um að breyta deiliskipulagi 
við Eddufell og Drafnarfell með 
íbúðabyggingar fyrir augum. Til 
þess þarf að rífa verslunarhús-
næði sem nú stendur að hluta 
ónotað á þessu svæði. Þessar 
hugmyndir munu þó ekki komn-
ar á vinnslustig enn sem kom-
ið er og óvíst hver framvinda 
þeirra verður. Breytingar á versl-
unarþjónustu á undanförnum 
árum hafa leitt til þess að minni 

not eru fyrir verslunarhúsnæði 
á þessum stað sem kallar aftur á 
breytingar á deiliskipulagi.Nýbyggingar í Breiðholti

Glæsilegt kjöt- og fiskborð
Grillkjöt í miklu úrvali

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

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

Flutt er í um helming húsanna við Lambasel og íbúar farnir að ganga frá lóðum sínum

- bls. 10
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Á dögunum tók það þann sem þetta ritar um 45 mín-
útur að aka frá Reykjavíkurflugvelli að félagsheimili 
ÍR í Breiðholti. Aksturinn fór fram á áliðnum miðviku-

degi þegar fólk var að leggja af stað heimleiðis eftir vinnu. 
Ekið var frá flugvellinum um Njarðargötu að gatnamótunum 
við Hringbraut og þaðan áleiðs austur Hringbraut. Þegar 
komið var á móts við BSÍ var komið eða endanum á daglegri 
umferðateppu sem alltaf verður til á þessum tíma á þessari leið. 

Bílarnir þokuðust áfram. Rampurinn upp á Bústaðaveginn var 
fullur og við vestari enda Miklubrautar þar sem þriggja akreina 
Hringbraut endar og tveggja akreina Miklubrautarhluti tekur við 
fóru ökutækin hægar en gangandi maður. Við gatnamótin við 
Reykjahlíð hafði umferðin nær því stöðvast. Var þá brugðið á 
það ráð að beygja inn á Reykjahlíðina, þaðan inn á Eskihlíð og 
fara síðan um Litluhlíð upp á Bústaðaveg í von um að sú leið 
væri greiðari.

Nokkurn tíma tók að komast af Litluhlíðinni á Bústaðaveginn 
vegna þess að umferðarljósin hleyptu að jafnaði aðeins þremur 
bílum yfir í einu en um tugur bíla beið eftir að taka vinstri beygju 
inn á Bústaðaveginn. Þetta tókst þó með ágætum og síðan lá leið-
in nokkuð greið áleiðis austur Bústaðaveginn þar til komið var á 
móts við Bústaðakirkju þar sem umferðin tók að þéttast á ný í 
bið eftir að komast inn á Reykjanesbrautina. Næsta bið tók við á 
mislægu en ljósastýrðu gatnamótunum af Reykjanesbraut inn á 
Breiðholtsbrautina en getur þó tæpast talist hafa verið óeðlilega 
löng miðað við tíma dagsins. Ef þessi krókótta leið hefði ekki ver-
ið valin hefði ferðin að ÍR heimilinu eflaust tekið klukkutíma eða 
meira þar sem umferðin um Miklubrautina hreyfðist tæpast allt 
austur fyrir Kringlumýrargatnamót. 

Allt á þetta sínar skýringar. Kringlumýrargatnamótin flytja ekki 
lengur þá umferð sem fer þar um á álagstímum. Vestasti hluti 
Miklubrautar enn síður og auk þess aka mjög margir eins og nán-
ast blindandi inn á Hringbrautina og Miklubraut þótt finna megi 
aðrar og greiðari leiðir í austur frá vestur- og miðhluta borgar-
innar og þá einkum um Sæbrautina sem tengist Reykjanesbraut 
í beinni línu án nokkurra gatnamóta eða hindrana. 

Margir Breiðholtsbúar aka þessa leið síðdegis jafnvel á hverj-
um degi. Full ástæða er því til þess að benda þeim á að fara 
um Sæbrautina og þaðan áfram um Reykjanesbraut upp að 
gatnamótum við Stekkjarbakka eða Breiðholtsbraut eftir því 
hvar för þeirra er ætlað að enda. Sæbrautarleiðin er ívið lengri 
í kílómetrum talið en er jafnan mun greiðari og lítið um tafir og 
hindranir ef frá eru taldar tafir sem stundum geta orðið á móts 
við Húsasmiðjuna á álagstímum. Engu að síður myndi umferðin 
dreifast meira ef fleiri færu um Sæbrautina og þannig yrði létt á 
umtalsverðum umferðarhnútum sem daglega myndast á Miklu-
brautinni og neðsta hluta Bústaðavegar, einkum í rampinum inn 
á hann. 

Stundum getur verið hagkvæmara að aka aðeins lengri leið og 
losna í stað þess við miklar tafir. Þetta getur einnig létt lundina 
sem verður að teljast til hagkvæmni þegar umferðin er annars 
vegar. Stundum er sagt að menn spari aurinn en kasti krónunni. 
Þetta getur vel átt við þá sem halda að þeir spari sér eitthvað 
með því að blanda sér í öngþveitið á Miklubrautinni í stað þess 
að fara um Sæbrautina á fimmta og sjötta tíma dagsins þótt 
hjólin snúist heldur fleiri hringi á þeirri leið. Um 40% aukning er 
sögð hafa orðið í borgarumferðinni nú þegar sumarleyfum lauk 
og skólar tóku til starfa. Við slíkra aðstæður getur lengri leiðin 
orðið auðveldar en beina brautin þótt hún heiti Miklabraut.

Miklabrautin
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Frístundakortið   
í notkun

Um tuttugu og fjögur þúsund 
fjölskyldur í Reykjavík fá frí-
stundakort nú í byrjun septem-
ber sem niðurgreiða íþrótta- og 
tómstundastarf barn að hluta. 
Kortin eru óháð tekjum foreldra 
og gilda fyrir öll börn á aldrin-
um 6 til 18 ára. Fyrir komandi 
áramót fær hvert barn 12,000 
krónur til umráða en eftir ára-
mót hækkar upphæðin í 25,000 
krónur. Stefnt er að því að styrk-
urinn verði alls 40,000 krónur 
frá og með árinu 2009. Foreldrar 
barna og ungmenna á þessu ald-
ursbili þurfa einungis að skrá sig 
á Reykjavík.is til að fá kortin í 
hendur.  

Frístundaklúbbar  
fyrir fötluð börn

ÍTR er að hefja starfsemi      
þriggja frístundaklúbba í borg-
inni fyrir börn og unglinga með 
fötlun á aldrinum 10 til 16 ára. 
Með starfinu er ætlunin að bjóða 
upp á fjölbreytt og spennandi 
frístundatilboð. Klúbbarnir 
verða staðsettir á þremur stöð-
um í Reykjavík og verða opnir 
frá skólalokum til kl. 17.15 alla 
virka daga. Sótt er um fyrir börn 
í frístundaklúbb eftir staðsetn-
ingu þess skóla sem þau sækja. 
Frístundaklúbburinn í Breiðholti 
mun veita börnum og unglinga 
í Grafarholti, Árbæ, Norðlinga-
holti og Breiðholti þjónustu og 
upplýsingar um starfsemina eru 
veittar í Frístundamiðstöðinni 
Miðbergi.

Búið að ráða í 97% 
stöðugilda

Vel hefur gengið að ráða kenn-
ara til starfa í grunnskóla Reykja-
víkurborgar á þessu hausti og 
var búið að ráða í rúm 97% stöðu-
gildi kennara í grunnskólunum 
þegar skólastarf hófst. Enginn 
kennaraskortur í 18 skólum af 
39 í borginni og eru átta skólar 
fullmannaðir. Um liðin mánaða-
mót vantaði þó enn um 80 starfs-
menn í rösklega 72 stöðugildi í 
skólunum og þar af 38 kennara. 
Búið var að ráða í 93% stöðu-
gilda fyrir annað starfsfólk, en 
mestur skortur er á skólaliðum 
og var ómannað í rúmlega þrjá-
tíu stöður fyrir þá á sama tíma. 

Fatahönnun í  
Vinnuskólanum

Nemendur í fatahönnunarhóp 
Vinnuskóla Reykjavíkur hönnuðu 
fjöldann allan af flíkum í sumar 
og sýndu afrakstur vinnu sinn-
ar fyrir skömmu. Herdís Snorra-

dóttir hafði umsjón með fatalínu-
hóp Vinnuskóla Reykjavíkur en 
nemendur fengu þrenns konar 
hönnunarverkefni. Í fyrsta lagi 
að hanna föt úr endurvinnanlegu 
rusli eins og t.d. pappír og plasti. 
Í öðru lagi að endurhanna föt 
sem fengin voru frá Rauða kross-
inum og í þriðja lagi að hanna 
föt frá grunni úr efnum sem þau 
völdu sjálf. Fatahönnunarhópur-
inn er einn af skapandi hópum 
Vinnuskólans sem hafa það mark-
mið að rækta sköpunargáfuna og 
þjálfa hæfnina.  

Harðar tekið á  
fíkniefnabrotum

Menntaráð Reykjavíkur hefur 
samþykkti nýja verkferla til að 
bregðast við agabrotum í grunn-
skólum borgarinnar. Með því er 
stefnt að því að skýra hlutverk 
skólastjórnenda, ráðgjafa í þjón-

ustumiðstöðvum borgarinnar og 
úrskurðaraðila þannig að hvergi 
fari á milli mála að rétt hafi verið 
tekið á málum. Nýir verkferlar í 
þessu efnum eiga að vera vegvís-
ar fyrir skólastjórnendur um rétt 
viðbrögð við agabrotum á öllum 
stigum, allt frá skólareglum til 
alvarlegra lögbrota, brottvísunar 
úr skóla og samskipta við lög-
reglu og Barnavernd. Þetta fel-
ur í sér að öll brot og aðgerðir 
sem gripið er til eru bókaðar í 
skólaumsjónarkerfið Mentor 
og skjalfestar með bréfi. Sam-
kvæmt hinum nýjum verkferlum 
er óheimilt að vísa nemenda úr 
skóla fyrir alvarleg agabrot nema 
að annað skólaúrræði sé tryggt. 
Undantekning frá þessu er þó 
staðfest fíkniefnasala nemenda, 
en þá hefur skólastjórnandi heim-
ild til þess að vísa nemenda úr 
skóla í lengri tíma á meðan lög-
regla og Barnavernd rannsaka 
málið.

www.myndlistaskolinn.is
útibú Korpúlfsstöðum

barna- og 
unglinga-
námskeið

sími 5511990
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Nú er tíminnfyrir bætiefniog vítamín
forvarnirí bónus

Margar góðar

uppskriftir

fyrir lambakjöt

www.bonus.is
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Ég hef verið lengi í Breiðholtinu
Herbert Guðmundsson, tón-

listarmaður var að iðka morgun-
söng eða að kyrja þegar tíðinda-
mann bar að garði í Prestbakk-
anum í Breiðholti í liðinni viku. 
Hann segist hafa kynnst Búdd-
isma í Japan 1987 og praktiser-
að hann í mörg ár. Hann segir 
að þau samtök sem hann tilheyri 
í Búddsimanum séu fyrst og 
fremst menningar- og friðarsam-
tök. Hann kveðst einnig hafa að 
undanförnu verið að kynna sér 
kristna trú. Sýnir komumanni 
viðhafnarútgáfu af Biblíunni því 
til staðfestingar. “Það er gaman 
að bera þetta saman. Búddism-
inn er meira friðar- og mann-
ræktarsamtök og ég er búinn að 
læra margt af því að iðka hann. 
Kristna trúin er með aðeins öðr-
um hætti. Til að kynnast henni 
betur þá hef ég sótt bænafundi 
að undanförnu. Það er mikill 
kraftur í þessum bænafundum 
og ég er að hugsa um að halda 
áfram að sækja þá.” 

Lengi í Breiðholtinu
“Ég ætlaði mér aldrei að flytja 

í Breiðholtið þótt annað yrði,” 
sagði Herbert þegar hann var 
inntur eftir því hvers vegna Breið-
holtið hafi orðið fyrir valinu. Ég 
er alinn upp í Laugarneshverfinu 
skammt frá sundlaugunum og þeg-
ar ég flutti að heiman eins og sagt 
er og byrjaði búskap í mínu fyrra 
hjónabandi þá bjó ég fyrst í Snæ-
landi en flutti síðan á Maríubakka 
í Breiðholti. Ég var þar fyrstu árin 
en fór síðan vestur til Bolungarvík-
ur og byrjaði að spila með hljóm-
sveitinni Can. Þar kynntist ég 
Svölu síðari konu minni og þegar 
við fluttumst aftur suður bjuggum 
við fyrst við Ferjubakka, keypt-
um síðan íbúð við Blöndubakka 
þar sem við vorum í nokkur ár 
eða þar til 1992 að við keyptum 
raðhús hér við Prestbakka 15. Ég 
er búinn að vera meira og minna 
hér allan þennan tíma ef frá eru 
talin nokkur ár sem við vorum í 

Svíþjóð. Því má segja að ekki hafi 
verið aftur snúið eftir að ég flutti í 
hverfið og hef kunnað afskaplega 
vel við mig hér.” 

Í sveit hjá Eyjólfi   
alkakræki

“Ég var líka í sveit sem strák-
ur,” hélt Herbert áfram. “Ég var 
einn af þessum strákum sem náði 
því að kynnast sveitamennskunni. 
Ég var ein fimm sumur á Geita-
felli á Vatnsnesi sem er rétt fyr-
ir innan Hvammstanga. Þar var 
ég hjá Eyjólfi R. Eyjólfssyni sem 
var frægur SÁÁ maður og var kall-
aður Eyjólfur alkakrækir vegna 
þess hversu duglegur hann var 
að krækja í alka og koma þeim í 
meðferð. Þetta var hörkukarl og 

hann er nýlega fallinn frá. Ég fór 
norður til þess að vera við jarðar-
förina og það fylgdu honum ýmsir 
mætir menn til grafar. Þar á meðal 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands og Þórarinn Tyrfingsson, 
yfirlæknir á Vogi, nokkrir alþing-
ismenn og fleiri þjóðþekktar per-
sónur. Eyjólfur var mjög pólitísk-
ur og mikill allaballi. Dvölin hjá 
Eyjólfi alkakræki var mikill skóli 
fyrir mig. Þar kynntist ég m.a. séra 

Robert Jack, sem þá var prestur á 
Tjörn á Vatnsnesi. Séra Robert 
var mjög sérstakur karl og meira 
fyrir fótboltann heldur en prests-
skapinn. Þetta voru skemmtileg 
sumur og góður undirbúningur 
fyrir fullorðinsárin. Ég vann líka 
sem sendill áður en að ég fór að 
fást við að selja. Það var mitt 
fyrsta raunverulega starf. Ég var 
sendill hjá Þorgeiri Baldurssyni í 
prentsmiðjunni Odda. Þetta var 

áður en að hann tók endanlega 
við fyrirtækinu og hann var verk-
stjórinn minn. Ég greip eitthvað 
í verkamannavinnu. Samt frekar 
lítið. Ég vann þó við að byggja 
bensínstöðina í Árbæjarhverfinu 
sem handlangari.” 

Sölumennska og   
sjómennska

Herbert er þekkur fyrir fleira en 
tónsmíðar og söng vegna þess að 
hann hefur stundað sölumennsku 
meðfram tónlistarstarfinu og 
er enn að í því efni. Þegar þetta 
morgunkaffi spjall fór fram var 
hann nýkominn frá Akureyri þar 
sem hann var að selja sögulegt 
heimildarrit sem Örn og Örlyg-
ur hafa gefið út. En hvernig byrj-
aði sölumennskan. “Hún byrjaði 
snemma. Þegar ég var strákur í 
Laugarnesinu þá fór ég eitt sinn 
fyrir páskana til heildsala vestur 
í bæ sem var með sælgætisgerð 
sem hér Kristal. Ég keypti af hon-
um páskaegg í fjórum eða fimm 
stærðum og gekk svo á milli húsa 
í Laugarnesinu og seldi eggin. Síð-
ar fór ég að selja vinnufatnað fyrir 
heildsala í Reykjavík þá rétt lið-
lega tvítugur. Um það leyti var ég 
farinn að fást við tónlistina og var 
einnig mikið til sjós á þeim tíma.” 
Herbert fletti sjóferðabók sinni og 
þar kenndi margra skipa. Hann 
matreiddi ofan í ýmsar áhafnir á 
þessum árum bæði á fiskibátum 
frá Vestmannaeyjum og kaupskip-
um Hafskips svo nokkurs sé get-
ið. Þarna var að finna skipsnöfn 
á borð við Huginn VE, Klakk VE 
og Berg VE. “Þetta var á áttunda 
áratugnum á þeim árum sem 

Herbert við upptökur á myndbandi á suðrænni strönd.

V I Ð T A L I Ð

Herbert í Hollywood en þar vann hann að gerða myndbands með 
sjónvarpsfólki. Í upptöku með Ólafi Gauk og fleira tónlistarfólki.

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������
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loðnuvertíðirnar voru og hétu og 
menn gátu haft geggjaðar tekjur á 
skömmum tíma. Síðasta sjóferða-
æfintýri mitt var á Sighvati GK 
frá Grindavík 1984 ári áður en ég 
gaf smellinn ógurlega Can´t walk 
away út, sem varð tímamótalag á 
tónlistarferlinum og kom mér end-
anlega á tónlistarkortið.” Herbert 
neitaði því að lagið hefði orðið 
til um borð í Sighvati heldur væri 
það höfuðborgarsmíð en hann 
hefði verið að vinna að sólóplötu 
á sama tíma og hann réð lögum 
og lofum í eldhúsinu um borð í 
Sighvati. “Ég var farinn að semja 
lög á þessum árum. Ég hafði gít-
arinn alltaf með mér um borð og 
notaði tímann þegar stund varð 
á milli stríða til þess að semja. 
Sólóplatan sem ég var að vinna 
að á þessum tíma kom svo út fyr-
ir jólin 1985.” 

Íssali í Norrköping
Þegar Herbert flutti til Svíþjóð-

ar hugnaðist honum ekki að fara 
á sósíalinn og læra sænsku eins 
og Íslendingar gerðu á þessum 
árum. “Þannig líf átti ekki við mig. 
Við urðum okkur því úti um tæki 
til ísgerðar og opnuðum ísbúð 
í Norrköping þar sem við bjugg-
um. Ég þekkti til matargerðar eftir 
árin á sjónum þar sem ég stóð 
jafnan í eldhúsinu. Íssalan gekk 
ágætlega og við tókum tækin með 
okkur heim að Svíþjóðardvölinni 
lokinni. Fengum okkur húsnæði í 
Ármúlanum og rákum ísbúð þar 
um tíma. Tækin eru enn til og ég 
er stundum spurður um þau. Það 
eru oftast gamlir kúnnar úr Ármúl-
anum sem vilja vita hvort ég ætli 
ekki að opna einhvertímann aftur. 
Ég veit það ekki,” segir Herbert 
þegar hann er spurður um hvort 
hann eigi eftir að gerast íssali á 
nýjan leik. “Tækin eru til og í fullu 
gildi og hægt að draga þau fram 
að nýju.”

Söng í Glaumbæ kvöldið 
sem hann brann

“En svo starfaði ég sem atvinnu-

maður í tónlist í nokkur ár. Þá átti 
ég aldrei bót fyrir boruna á mér. 
Ég var alltaf skítblankur eins og 
fylgdi þessum popbransa. Þang-
að til að ég komst í hljómsveitina 
Tilveru. Á þeim tíma voru Tilvera, 
Trúbrot og Æfintýri helstu grúpp-
urnar. Þá var ég 17 ára og við spil-
uðum mikið í Glaumbæ. Ég spilaði 
með Tilveru í Glaumbæ kvöldið 
sem húsið brann.” Herbert seg-
ir að Tilverutímabilið hafi verið 
skemmtilegt. Hann söng m.a. í 
Jesus Christ Superstar og Tilvera 
leysti Trúbrot af í Þjóðleikhúsinu í 
uppfærstu á Faust. “Trúbrot þurf-
ti að fara erlendis til þess að taka 
Lifun plötuna upp og við vorum 
beðnir að hlaupa í skarðið. Þar 
spiluðum við í helvíti þegar Köl-
ski var að labba um með Faust og 
freista hans.”

Night of the show í   
Kaliforníu

Herbert hélt síðar í aðra útrás. 
Hann gerði m.a. tvö myndbönd 
í Kaliforníu. Hollywood mynd-
band og annað sem heitir Night 
of the show. “Þar var ég með heilt 
“crew” með mér við upptökurnar. 
Ég var með kvikmyndatökumann, 
ég var með aðstoðarkvikmynda-
tökumann, bílstjóra og “location” 
mann. Við vorum sex og sjö og 
ég leigði allar græjur og einnig 
stóran Wan bíl undir liðið. Ég sá 
um að fjármagna dæmið en þau 
gáfu mér vinnuna sína vegna þess 
að þau voru nýútskrifuð úr kvik-
myndagerðarskóla og vildu nota 
þetta til þess að bæta í möppuna 
sína. Til að geta sýnt fleiri verk-
efni þegar þau færu að leita sér að 

vinnu eða tækifærum.” Herbert 
segist eiga þessu fólki margt að 
þakka og einnig mörgum tónlist-
armönnum sem hann hefur unn-
ið með. “Ég hef unnið með Magn-
úsi Þór Sigmundssyni og Jóhanni 
Helgasyni svo dæmi séu nefnd og 
ég hef borið gæfu til þess að vera 
með session menn með mér. Fá 
með mér þá bestu sem völ var á 
til að spila undir með mér á hverj-
um tíma.”

Haldinn    
fullkomleikaáráttu

Ég er haldinn einhvers konar 
fullkomleikaáráttu og því hef ég 
lagt mikið í þær plötur sem ég 
hef sent frá mér. Ég er einhvern 
veginn aldrei ánægður. Finnst ég 
alltaf verða að gera betur og vil 

ekki láta neitt frá mér fyrr en ég er 
sáttur við það sem ég er að gera. 
Ég held að þar sé að finna lykilinn 
að minni gæfu sem lagahöfundur 
og tónlistarmaður. Að reyna að 
gera eins og vel og maður frekast 
getur.” Herbert kveðst hafa tekið 
tónlist sína upp hér á landi en síð-
an farið með upptökurnar til Bret-
lands til hljóðblöndunar. “Með því 
að fleiri komi að verki fæst meiri 
fjölbreytni. Betur heyra eyru en 
eyra. Þetta er liður í því að reyna 
alltaf að gera sitt besta. Að gera 
eins vel og maður getur.”   

Ríkur maður
“Ég er ríkur maður,” segir Her-

bert og sækir fjölskyldumynd í 
ramma sem Svala kona hans var 
nýlega búin að setja upp. “Hér eru 
börnin mín. Sjö að tölu. Sjö börn 
með tveimur konum. Sex strákar 
og ein stelpa.” Herbert er greini-
lega stoltur af afkomendum sín-
um. Hann má vera það og slíkur 
barnafjöldi verður að teljast frek-
ar óvenjulegur í dag þegar fólk 
lætur sér nægja eitt og tvö börn. 
“Eitt eða tvö börn. Það er ekki 
neitt,” segir Herbert og virðir hóp-
inn sinn fyrir sér áður en hann 
kemur myndinni fyrir á sama 
stað. Síminn hringdi. Það var sam-
starfsmaður hans. Þeir ætluðu 
að hittast á eftir. “Ég verð á kafi í 
þessu söluverkefni til áramóta.” 
Svo var hann rokinn af stað. Mjög 
virkur en engu að síður með hina 
búddisku ró í fartestinu.    

Hebbaklúbburinn. Nokkrir kunningjar og aðdáendur Herberts Guðmundssonar stofnuðu hlúbbinn fyrir 
nokkrum árum.
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Ágústa Hjálmtýsdóttir er að 
fara af stað með prjónakaffi í 
Gerðubergi. Hún er búinn að 
hafa samband við nokkrar kon-
ur sem ætla að koma saman hjá 
félagsstarfinu þar á föstudags-
morgnum með prjónana sína og 
prjóna saman en einnig til þess 
að hittast spjalla saman og hafa 
gaman af. Þetta er eitt af því sem 
kalla má sjálfsprottið félagsstarf 
þar sem fólk utan úr bæ leggur 
fram hugmyndir og vinnur að 
því að koma þeim í framkvæmd 
í samstarfi við félagsstarfið.

“Ég fékk hugmyndina að þessu 
þegar ég dvaldi á Akureyri í 
sumar. Við fengum orlofsíbúð í 
nágrenni við verslunarmiðstöð 
Samkaupa við Hrísalund þar í bæ. 
Ég átti leið í matvöruverslunina til 
þess að kaupa eitthvað í matinn 
og fór einnig niður á neðri hæð 
verslunarhússins þar sem ýms-
ar vörur eru til sölu. Í einu horn-
inu þar sátu nokkrar konur með 
prjóna og röbbuðu saman. Ég gaf 
mig á tal við þær og það kom í 

ljós að þær höfuð stofnað með 
sér félagsskap og hittust reglulega 
með prjónana þarna í versluninni. 
Verslunarstjórinn hafði látið rýma 
ákveðið horn fyrir þær þar sem 
áður hafi verið leikaðstaða fyrir 
börn. Mér þótti þetta merkilegt 
framtak og fór í framhaldi af því 
að íhuga hvort ég gæti ekki náð 
svona hóp saman í Breiðholtinu 
þar sem ég bý. Ég færði þessa 
hugmynd í tal við Guðrúnu Jóns-
dóttir hjá félagsstarfinu í Gerðu-
bergi sem greip hana á lofti og nú 
hefur verið ákveðið að við fáum 
inni í Gerðubergi. Ég er búin að 
fá nokkrar konur með mér í þetta 
en get alveg hugað mér að við 
yrðum fleiri. Hópurinn yrði stærri 
og eins er ekki víst að allar geti 
mætt í hvert skipti. Fleiri konur 
yrðu þannig betri trygging fyrir 
framhaldinu,” segir Ágústa.
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Stefnt er að því að samstarf 
allra aðila og stofnana sem vinna 
með eldri borgurum í Breiðholti 
verði aukið og að Þjónustumið-
stöð Breiðholts verði sá aðili 
sem stýri samstarfinu. Einnig er 
lagt til að komið verði á verklagi 
sem tryggi þeim sem þjónustu 
þurfa sem besta þjónustu og 
að ekki skipti máli hvort henni 
verði sinnt af sveitarfélaginu eða 
ríkisvaldinu. Þetta kemur fram í 
skýrslu starfshóps sem settur var 
á fót fyrir atbeina velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar til þess að 
fjalla um þjónustu og þá einkum 
nærþjónustu fyrir eldri borgara 
í Reykjavík. 

Lagt er til að komið verði á fót 
samstarfshóp um málefni eldri 

borgara í hverfinu þar sem allar 
stofnanir, félagasamtök og fyrir-
tæki sem sinna þjónustu við aldr-
aða komi að máli. Samræmdri 
fræðslu verði komið á fyrir starfs-
fólk stofnana í Breiðholti sem 
sinna þjónustu við aldraða og að 
samvinna stofnana, félaga og fyr-
irtækja verði aukin í þágu bættrar 
nærþjónustu. Áhersla er lögð á 
aukin samskipta kynslóðanna á 
vettvangi skóla og stofnana og að 
athugaðir verði möguleika á að 
nemendur FB geti sinnt sjálfboða-
liðastarfi í þágu aldraðra og feng-
ið þá þjónustu metna til eininga 
til stúdentsprófs. Lagt er til að 
dagvistun fyrir aldraða og minn-
issjúka verði komið á í Breiðholti 

og að boðið verði upp á liðveislu 
fyrir fólk eftir 67 ára aldur. Akst-
ursþjónusta fyrir aldraða verði 
efld og tryggt og almennings-
samgöngur í hverfinu taki meira 
mið af þörfum eldri borgara en 
verið hefur. Einnig er lagt til að 
sjálfboðaliðastarf í þágu aldr-
aðra verði aukið í Breiðholti og 
að komið verði á öflugum hópi 
sjálfboðaliða sem unnið gæti að 
margvíslegri þjónustu við eldri 
borgara í hverfinu. Þá er lagt til 
að heimsóknarþjónusta verði efld 
með sjálfboðaliðum og símavina-
þjónustu verði komið á fót með 
sjálfboðaliðum. 

Margvíslegar aðgerðir í 
þágu aldraðra í Breiðholti

Gerðubergskórinn er að stærstum hluta skipaður eldri borgurum. Hér er hluti hans á einni af fyrstu æfing-
um haustsins.

Er að stofna 
prjónakaffi í 
Gerðubergi

Ágústa Hjálmtýsdóttir.
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Linda Óskarsdóttir tók við starfi 
þjónustustjóra SPRON við Álfa-
bakka í Mjódd í vor. Linda er engin 
nýgræðingur í bankamálum því 
hún starfaði hjá Glitni og forver-
um hans í 20 ár og þar af síðustu 
níu árin sem þjónustustjóri í úti-
búi Glitnis í Hafnarfirði. Áður en 
hún hóf bankastörf hafði hún m.a. 
unnið við skrifstofustörf hjá Orku-
búi Vestfjarða á Ísafirði og Osta og 
smjörsölunni í Reykjavík. Um tíma 
var Linda,  bóndi í Aðaldal í Þing-
eyjarsýslu. Ástæður þess að hún 
ákvað í vor að skipta um vinnu-
stað, segir hún vera þær að þeg-
ar hún hafi séð starfið hjá SPRON 
auglýst hafi sér einfaldlega dottið 
í hug að breyta til og fara í hlý-
legra starfsumhverfi auk þess sem 
starfið hafi virkað áhugavert og 
spennandi.

Minni eining höfðaði   
til mín

“Ég er fædd og uppalin hér fyrir 
sunnan, en bjó á Ísafirði frá 1979 
til 1982.  Ég flutti suður aftur og 
hóf störf hjá gamla Iðnaðarbank-
anum sem þá var að opna útibú 
í Garðabænum. Ég er því búin að 
vera viðloðandi Iðnaðarbankann, 
síðar Íslandsbanka og svo Glitni frá 
árinu 1982,  að undanskildum sex 
árum sem ég bjó norður í Aðaldal. 
Ég fékkst ekkert við bankastörf fyr-
ir norðan. Ég var bóndi þar ásamt 
eiginmanni mínum. Við vorum með 
stórt kúabú og ég tók einnig að mér 
að reka útibú Kaupfélags Þingeyinga 
sem var við Laxárvirkjun og opið 
hluta úr degi. Frásagnir frá þeim 
tíma myndu taka meira pláss en hér 
er í boði og bíða því seinni tíma.  Það 
atvikaðist síðan þannig að við seld-
um bóndabýlið okkar 1995, fluttum 
aftur suður og mín leið lá þá beint 
í bankastörfin aftur. Ég vann síðan 
hjá Glitni frá þessum tíma þar til s.l. 
vor þegar ég réð mig til SPRON í Álfa-
bakkanum. Það er erfitt að benda á 
einhverja eina ástæðu fyrir því að 
ég ákvað að söðla um og ráða mig 
til annarrar fjármálastofnunar eftir 
svo langan tíma á sama stað. Mér 
finnst sem stóru viðskiptabankarn-
ir séu að verða ópersónulegri eftir 
því sem þeir stækka og útrás þeirra 
sýnist mér vera orðið aðalatriðið í 
þeirra rekstri. Einnig fannst mér að 
ég væri á þeim tímapunkti í lífinu 

að nú væri að hrökkva eða stökkva. 
Þarna bauðst mér tækifæri sem ég 
ákvað að grípa. SPRON er minni “ein-
ing” en stóru viðskiptabankarnir. 
Boðleiðirnar eru því styttri og vald-
dreifing er meiri, sem þýðir styttri 
tíma í ákvarðanatöku ýmissa mála. 
Kröfur um hraða í viðskiptum í dag 
er orðinn mun meiri en hann var 
og þar kemur SPRON sterkt inn. Hjá 
SPRON er ég í góðum samskiptum 
við starfsfólkið og ekki síst við við-
skiptavinina. Þetta er svona mun 
heimilislegra og persónulegra en hjá 
stóru viðskiptabönkunum og það 
höfðar til mín. Óhjákvæmilega er um 
meiri sérhæfingu að ræða hjá stærri 
bönkunum og útibúin ásamt starfs-
fólki þeirra og viðskiptavinum vilja 
“gleymast” í allri útrásinni.”

Vildi fara aftur í útibú
Linda segir öll vinnubrögð hafa 

breyst gífurlega frá því hún hóf fyrst 
störf í banka. Tæknin sé auðvitað 
líka allt önnur en fyrir aldarfjórð-
ungi. “Sjálfvirkni” er orðin mikil með 
tilkomu Heimabanka, hraðbanka, 
greiðsluþjónustu og beingreiðslna.  
Beiðnir viðskiptavina berast líka 
mun meira til útibúanna gegnum 
síma og tölvupóst. Þeir viðskipta-
vinir sem nota næstum alveg slíkar 
boðleiðir koma þó stundum í útibú-
ið svona bara til að “hitta” okkur, 
sem er mjög ánægjulegt og viðheld-
ur ákveðnum tengslum. Síðan eru 
auðvitað margt sem ekki er hægt 
að afgreiða í gegnum tölvupóst eða 
síma svo það eru margir sem leggja 
leið sína til okkar alla daga. “Ég man 
þegar ég var að vinna í Iðnaðarbank-
anum fyrir um 17 árum þá vann ég 
eitt ár á Fjármálasviði bankans, sem 
var stoðdeild innan hans og staðsett 
í Lækjargötunni. Þar var ég alla daga 
á sér skrifstofu og rýndi í og vann 
við tölur allan daginn. Þó að sam-
starfsfólkið hafi verið ágætt þá leidd-
ist mér óskaplega að vera svona án 
tengsla við viðskiptavini bankans 
og bað um að vera flutt aftur í útibú 
sem af varð.”

Erum að þjóna stóru svæði
“Ég verð að segja að mér fannst 

mjög gott að koma hingað til SPRON 
í Álfabakkanum. Það var tekið vel á 
móti mér og tengslin við samstarfs-
fólk og viðskiptavini reynast oft betri 
í smærri útibúum, en þegar vinnu-

staðurinn er stærri og fjölmennari. 
Hjá SPRON er lögð mikil áhersla á 
persónulega þjónustu og trausta ráð-
gjöf og það sýnir sig í könnunum að 
það er einmitt upplifun viðskipta-
vina okkar. SPRON er í fyrsta sæti 
í því sem kallast “íslenska ánægju-
vogin” bæði í flokki fjármálafyrir-
tækja og fyrirtækja almennt. Þetta 
er auðvitað eitt af því sem við viljum 
halda í og standa okkur áfram vel að 
þessu leyti. Ég er komin hingað til 
þess að gera það sem ég get til að 
viðhalda þessu áliti viðskiptavina 
SPRON og halda góðu starfi áfram 
hér í útibúinu í Álfabakka”. Linda 
segir viðskiptavini SPRON í Mjódd-
inni ná út fyrir Breiðholtið eins og 
eðlilegt sé. “Þetta er góð staðsetn-
ing hér við Reykjanesbrautina. Við 
erum miðsvæðis fyrir stóran hluta 
Reykjavíkur auk Kópavogs, Garða-
bæjar og Hafnarfjarðar. Við erum að 
þjóna stóru svæði. Margt fólk fer hér 
framhjá á leið sinni til og frá vinnu 
og margir íbúar þessa svæðis fara 
hér framhjá flesta daga, svo útibú-
ið er einkar vel staðsett. Auk þess 
erum við með útibú í Smáralindinni 
sem hentar mörgum vegna rýmri 

opnunartíma. Mig langar til að leg-
gja áherslu á fyrirtækja og húsfélaga-
þjónustu hér í Álfabakkanum, ásamt 
því að halda áfram að veita einstak-
lingum góða þjónustu”

Viðskiptavinir fylgja sínum 
þjónustufulltrúa

“Jú, jú, það fylgdu mér viðskipta-
vinir frá fyrri starfsstöð í Hafnar-
firði,” segir Linda aðspurð.” Það er 
eins og gengur. Viðskiptavinir vilja 
oft flytja sig á milli banka/útibúa 
með þeim starfsmanni sem þeir 
hafa oftast haft samskipti við og eru 
ánægðir með. Það myndast tengsl, 
traust og kunningsskapur. Ég “á” frá-
bæra viðskiptavini sem hafa fylgt 
mér gegnum árin á milli útibúa og 
hafa nú komið með mér til SPRON. 
Það er orðið svo auðvelt þannig, 
fyrir fólk að flytja viðskipti sín á milli 
bankastofnana. Við sjáum um mest 
allt fyrir fólk í því ferli, svo þetta er 
frekar einfalt mál fyrir viðskiptavin-
ina. Reyndar kom með mér líka frá 
fyrra starfi náinn samstarfsmaður 
frá Hafnarfirði og hún er núna við-
skiptastjóri í útibúinu í Álfabakka.”

Nýr vinnustaður
Linda segist ánægð á nýja vinnu-

staðnum. “ Hingað kemur margt fólk 
á hverjum degi og margir þeirra eru 
búsettir í Breiðholtinu. Mín tilfinning 
er sú að SPRON hafi sótt á eftir að 
stóru viðskiptabankarnir fóru að leg-
gja aðal áherslu á starfsemi erlendis. 
Ég er bjartsýn á framtíð SPRON og 
hlakka til að takast á við þau verk-
efni sem upp koma hverju sinni. Ég 
hvet fólk til þess að koma til okkar 
í Álfabakkann eða Smáralindina og 
kynna sér þá þjónustuþætti sem í 
boði eru. Eins og ég sagði hér áður, 
þá langar mig til að viðhalda ánægju 
viðskiptavina með þjónustu SPRON 
og jafnframt að leggja áherslu á að 
fyrirtæki  bæði “smá og stór” sem 
kjósa persónulega og góða banka-
þjónustu, komi til okkar og kanni 
hvað SPRON hefur að bjóða þeim”.
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Langar til að viðhalda 
ánægju viðskiptavinanna

Linda Óskarsdóttir þjónustustjóri SPRON í Mjóddinni.

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!
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Breiðholtsdagurinn verður 
haldinn hátíðlegur í fimmta sinn 
föstudaginn 7. september næst-
komandi. Helstu markmið þessa 
dags eru að stuðla að aukinni sam-
heldni og hverfisvitund í Breið-
holti. Á Breiðholtsdeginum er 
leitast við að skapa íbúum hverf-
isins vettvang til að koma fram og 
skemmta sér saman á jákvæðan 
og uppbyggilegan hátt. Af nógu er 
að taka því menningarstarf í Breið-
holti er öflugt og er vel við hæfi 
að kynslóðirnar komi saman á 
þessum degi til að halda sameigin-
lega hátíð. Að þessu sinni fögnum 
við einnig 100 ára afmæli hverfis-
íþróttafélagsins ÍR enda verður 
hátíðardagskráin í risastóru tjaldi 
á íþróttasvæði ÍR. 

Dagskrá fyrir grunnskóla-
börn fyrri part dags 

Frá kl. 10:00 að morgni verður 
fjölbreytt leikjadagskrá á íþrótta-
svæði ÍR fyrir nemendur í grunn-
skólum Breiðholts. Þegar margir 
koma saman á sama svæði þarf 
allt skipulag að vera gott, enda 
hafa skólastjórnendur, kennar-
ar, fulltrúar ÍR og fleira gott fólk 
komið með gagnlegar ábendingar 
um hvernig best sé að standa að 
verki. Þeir foreldrar sem tök hafa 
á og allir aðrir sem áhuga hafa 
eru að sjálfsögðu velkomnir til 
þátttöku strax að morgni. Yngstu 
nemendur í 1.-5. bekk koma fyrst 
og þeir eldri um hádegi. Klukk-
an 12:00 er stefnt að því að hafa 
sameiginlegt hópatriði þar sem 

allir nemendur í Breiðholti senda 
kveðjur sínar til heimsins (sjá nán-
ar á auglýstri dagskrá). 

Borgarstjórinn tekur þátt 
í fjölskylduskemmtun 
seinni part dags 

Fjölskylduskemmtun hefst kl. 
17:00 í risatjaldi á ÍR-svæðinu. Þar 
flytur Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
ávarp og afhendir heiðursviður-
kenningar. Dagskráin verður afar 
fjölbreytt en þar munu leikskóla-
börn koma fram, dixielandhljóm-
sveit, eldri borgarar dansa og 
syngja, félög í Breiðholti kynna 
starfsemi sína, nemendur frá 
tónlistarskólum troða upp og er 
nær dregur kvöldi munu dúndr-
andi rokktónar hljóma í tjaldinu 
með tilheyrandi ljósagangi. Þá 
verða kynningarbásar á staðnum, 
knattspyrnuleikur, hoppukastal-
ar, veggjaklifur og margt fleira 
skemmtilegt á boðstólum. Stefnt 
er að því að ljúka hátíðarhöldun-
um á táknrænan hátt kl. 21:00. 
Loks má geta þess að hin metnað-
arfulla dagskrá gæti aldrei orðið 
að veruleika nema með góðum 
stuðningi borgaryfirvalda og 
nokkurra fyrirtækja sem fá nán-
ari kynningu annars staðar. Breið-
holtsbúar eru hvattir til að taka 
þátt í Breiðholtsdeginum og leg-
gja þannig sitt af mörkum til efling-
ar mannlífs og alls samfélagsins í 
Breiðholti. Með jákvæðni og sam-
hug getum við gert hverfið okkar 
að enn “Betra Breiðholti”.

Kynslóðirnar saman í risatjaldi á 
Breiðholtsdeginum 7. september 

Eldri borgarar settu svip á Breiðholtsdaginn 2006.

Leikskólabörn taka lagið á síðasta Breiðholtsdegi 2006.

Frá og með 17. september nk. 
er Þjónustumiðstöð Breiðholts 
opin frá kl. 08:30 til kl. 16:00 alla 
virka daga. Þjónustumiðstöðin, 
sem staðsett er í Álfabakka 12, 
veitir allar almennar upplýsing-
ar um þjónustu borgarinnar og 
er þar hægt að sækja um margs 
konar þjónustu.  Má þar nefna 
leikskólapláss, fjárhagsaðstoð, 
húsleigubætur, heimaþjónustu 
og daggæslu í heimahúsum. Á 
þjónustumiðstöðinni er einnig 
veitt félagsleg ráðgjöf og sál-
fræði- og kennsluráðgjöf vegna 
leikskóla- og grunnskólabarna. 
Á Þjónustumiðstöðinni starfar 
vaskur hópur starfsmanna og 
er mikil áhersla lögð á þver-
faglegt samstarf starfsstétta.  
Helstu starfsstéttirnar eru dag-
gæsluráðgjafi, félagsráðgjafar, 

frístundaráðgjafi, kennsluráð-
gjafar, matsfulltrúi, sálfræð-
ingar, sérkennsluráðgjafar og 
þjónustufulltrúar. Líttu til okk-
ar í Álfabakkann þar sem þjón-
ustufulltrúar taka á móti erindi 
þínu eða hringdu til okkar í 
síma 411-1300.  Þú getur einnig 
kíkt á heimasíðuna okkar; breid-
holt.is, þar sem hægt er að fá 
samband við þjónustufulltrúa 
eða félagsráðgjafa í gegn um 
vefspjall, en það er ný þjónusta 
sem við bjóðum upp á. Þar eru 
einnig ýmsar fréttir úr hverfinu 
og margt fleira. Kjörorð Þjón-
ustumiðstöðvar Breiðholts eru 
framúrskarandi þjónusta við 
fjölskyldur, skóla og félagasam-
tök og viljum við þannig vinna 
að Betra Breiðholti fyrir alla.

Nýr opnunartími 
Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts
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Kl. 10:00 1. - 5. bekkur úr öllum grunnskólum í Breiðholti
Allir nemendur fara saman í leiki á ÍR svæðinu

Kl. 12:00 Sameiginlegt atriði 1. -  9. bekkur 
Kveðja frá börnum úr Breiðholtinu til heimsins

Kl. 13:00 6. - 9. bekkur úr öllum grunnskólum í Breiðholti
Allir nemendur í 6. -9. bekk taka þátt í hópatriði

Kl. 17:00 Fjölskylduskemmtun í risatjaldi (Nettótjaldinu) á ÍR svæðinu
17:15 Ávarp borgarstjóra
17:20 Afhending heiðursviðurkenninga
17:30 Söngur leikskólabarna
17:40 Dixielandsveit Árna Ísleifssonar
17:55 Eldri borgarar frá Reykjavík og Reykjanesi  sýna dansa
18:10 Gerðubergskórinn
18:20 Þorvaldur Jónsson og fjölskylda syngja og leika
18:30 Vinabandið
18:45 Danssýning frá dansdeild ÍR
19:15 Skábræður (MC Gauti  og Jói)
19:35 Nonsence
20:00 Toggi
20:40 Óvænt tónlistaratriði 
21:00 Kveikt verður á 100 blysum á ÍR vellinum  í tilefni af 100 ára afmæli ÍR

Breiðholtsdagurinn
föstudaginn 7.  september
Á ÍR svæðinu í Skógarseli

Aðrar uppákomur í Nettótjaldinu frá kl. 17.00 – 19:00
Ýmis félagasamtök í Breiðholti kynna starfsemi sína 

 Íþróttafélag Reykjavíkur

 Leiknir

 Ægir

 Skátar 

 Kvenfélögin

 Tónlistarskólarnir

 Hlutavelta

Prjónakaffi

ÍR sögusýning

Kynning á frístundakortinu

Annað á svæðinu:
Landsbankadeildin mfl. kvenna ÍR/KR (kl. 18:00)

Hoppikastalar í boði Glitnis

Veggjaklifur á vegum skátanna
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Guðmundur R. Sigtryggsson er fæddur í Ljósheimunum 1974 en fluttist eins og hálfs árs gam-
all með foreldrum sínum og tveimur systkinum í Seljahverfið í Breiðholti þar sem hann eyddi 
bernsku og unglingsárum sínum. Hann rifjar tímann í Akraselinu upp í Breiðholtsblaðinu að 
þessu sinni.

Ég fæddist í Ljósheimunum 
og var eins og hálfs árs þegar 
ég fluttist í Breiðholtið eða nán-
ar tiltekið í Seljahverfið. Ég 
man því lítið eftir þeirri ferð. 
Þetta var fyrir tíma bílbelta 
og barnastóla svo ég hef sjálf-
sagt bara verið laus í aftursæt-
inu eins og tíðkaðist þá enda 
umferðin minni. 

Foreldrar mínir voru frumbýl-
inga við Akraselið og eitt af því 
fyrsta sem ég man tengist því 
að allt var hálfunnið heima. Ég 
held að það hafi varla verið búið 
að tekja vask og klósett þegar 
við fluttum hvað þá að setja upp 
eldhúsinnréttingu til frambúðar. 
Þetta var allt öðruvísi á þessum 
tíma því nú flytur fólk tæpast 
inn í hálfgerðar byggingar eins 
og þá var gert. Á þessum árum 
var meira um að menn byggðu 
sjálfir frá fyrstu hendi en í dag 
gerir fólk meira að því að kaupa 
tilbúið eða alla vega er unnið 
meira áður en flutt er inn. Gatan 
heima byggðist að miklu leiti á 
þessum tíma og flestir flutti inn 
löngu áður en búið var að ganga 
frá öllu. Því var gott leiksvæði 
þarna. Flestar lóðir voru ófrá-
gengnar og eftir að farið var að 
ganga frá þeim risu nýjar bygg-
ingar ofar í hverfinu. Seljahverfið 
var eiginlega eins og sveit fyrstu 
árin sem ég man eftir mér. Það 
var stutt út í óbyggð svæði en 
síðan breyttist þetta nokkuð 
hratt því hverfið byggðist á til-
tölulega skömmum tíma.

Lengsti hjóltúrinn til 
Akureyrar

Akraselið var eins konar 
heimur okkar krakkanna fyrstu 
árin. Kunningjahópurinn skipt-
ist nokkuð í tvennt vegna þess 
að um miðbik götunnar byggði 
nokkuð af eldra fólki en foreldr-
ar mínir sem ekki áttu börn á 
svipuðu reki. Kunningjahópur 
okkar systkinanna var því fyrst 
og fremst í austurendanum til 
að byrja með en stækkaði síðan 
bæði þegar skólagangan byrjaði 
og einnig þegar maður fór að 
hjóla um hverfið. Fyrst í nágrenn-
inu en síðan um allt Breiðholtið. 
Síðar meir hjóluðum við líka út 
fyrir hverfið og lengsti hjóltúrinn 

endaði norður á Akureyri. Þá vor-
um við orðnir 15 ára tveir félagar 
og lögðum í þessa langferð á reið-
hjólum. Við tókum Akraborgina 
upp á Skaga og hljóluðum það-
an upp í Hreðavatnsskála. Dag-
inn eftir hljóluðum við norður 
yfir Holtavörðuheiði og alla leið 
til Blönduóss sem var erfiðasti 
áfanginn á leiðinni. Þriðja daginn 
hjóluðum svo við og frá Blöndu-
ósi til Varmahlíðar og síðasta 
daginn til Akureyrar. Við vorum 
nú orðnir nokkuð þreyttir þótt 
við vildum ekki kannast við það 
þegar við komum á leiðarenda. 
Þá voru líka enn tveir ómalbik-
aðir kaflar á leiðinni norður sem 
auðvelduðu okkur ekki að klára 
þetta hjólreiðaævintýri.

Á skíði í Breiðholtinu í 
nóvember

Annað sem situr mjög fast í 
minningunni um uppvaxtarárin 
í Seljahverfinu er að það kom 
snjór á veturna. Það komu svona 
alvöru vetur og stundum gat 
orðið kalt. Ég á afmæli í nóvem-
ber og einu sinni fékk ég skíði 
í afmælisgjöf. Ég man að ég gat 
farið út á skíði strax daginn eft-
ir. Ég held að þetta hafi ekki 
verið hægt í mörg ár. Að fara á 
skíði í Breiðholtinu í nóvember. 
Ég hugsa að nú sé komin heil 
kynslóð af krökkum sem varla 
hefur séð snjó. Hvað þá farið á 
skíði á lóðinni heima hjá sér. En 
Seljaherfið og reyndar allt Breið-
holtið var gott skíðasvæði á þess-
um árum. Víða voru brekkur 
þar sem hægt var að renna sér. 
Það þurfti ekki mikið til. Bara að     
klifra upp á næsta hól og svo að 
bruna niður.  

Sund og skíði fremur en 
fótbolti

Við vorum aldrei mikið í fót-
bolta en lékum okkur þó nokk-
uð með fótbolta í götunni sem 
því þá var ekki mikil umferð um 
hana utan þess að fólk fór til 
vinnu á morgnana og kom heim 
á kvöldin. Gatan gat því verið 
leikvöllur á daginn án þess að 
mikil hætta yrði af því. Alla vega 
ekki austurendinn sem endar í 
botnlanga skammt frá húsinu 

þar sem ég ólst upp. Breiðholts-
veturnir urðu fremur til þess að 
við notuðum skíðin en minna fór 
fyrir fótboltanum sem var meira 
leikur án þess að nokkur alvara 
byggi að baki. Ég stundaði hins 
vegar nokkuð sund um tíma eftir 
að Breiðholtslaugin kom til sög-
unnar 1984. Ég man hins vegar 
að fyrstu sundtímarnir í grunn-
skólanum fóru fram í einhverjum 
polli við Breiðholtsskólann en 
vegna þess hversu hverfið var 
ungt og flest í byggingu þá vant-
aði ýmsa aðstöðu fyrstu árin. 
Eins þurftum við sem fórum í 
Ölduselsskólann að sækja leik-
fimi á öðrum stað.

Bensínsprengja við   
Kjöt og fisk

Við félagarnir vorum ekkert 
duglegir við prakkarastrik en 
við vorum hins vegar stundum 
nokkuð lengi heim úr skólanum. 
Við þurftum að fara yfir læk. 
Þar var gjarnan stoppað og leik-
ið sér. Þessi stopp við lækinn 
urðu svo til þess að við komum 
oft heim blautir í fæturna. Það 
voru heldur ekki miklar deilur 
á milli krakka þegar þarna var 
komið sögu en ég man þó svona 
úr frumbernskunni eftir heilmikl-
um átökum á milli krakka úr 
Fellahverfinu og Seljahverfinu 
og bardögum við Kjöt og fisk við 
Breiðholtsbrautina. Ég var það 
ungur þá að ég tók ekki þátt í 
þessum látum en forvitnin dróg 
okkur litlu strákana upp eftir til 
þess að fylgjast með úr fjarlægt. 
Ég held að ég hafi aldrei áttað 

mig almennlega á því um hvað 
var verið að berjast en það var 
ákveðinn hverfarígur í gangi og 
spannst þegar mest var upp í 
bardaga þar sem bensínsprengj-
ur komu við sögu. Einhvern veg-
inn logaðist þetta þó útaf með 
tímanum en á þessum tíma var 
mikið talað um villta unglinga í 
Fellahverfinu og strákar í Selja-
hverfinu hafa eflaust ekki viljað 
láta sitt eftir liggja þegar hinir 
sóttu að. Annars var ég aldrei 
neitt neikvæður út í Fellahverfið 
og ólst ekki upp í þeim hugsun-
arhætti. Frænka mín og hennar 
maður bjuggu þar fyrstu árin 
okkar í Breiðholtinu. Við fórum 
í heimsókn til þeirra og okkur 
krökkunum fannst það ekkert 
mál. Þar byggi bara venjulegt 
fólk eins og í Seljahverfinu.

Gleymdu kvöldmatnum 
í USA

Ég var í FB og eins og marg-
ir krakkar á mínum aldri fór ég 
sem skiptinemi í eitt ár. Ég fór til 
Bandaríkjanna og skipti um fjöl-
skyldu á miðju tímabilinu vegna 
þess að fyrri fjölskylda mín 
gleymdi því stundum að ég væri 
heimilismaður og ég fékk ekkert 
að borða. Ég borðaði morgun-
mat og hádegismat í skólanum 
en varð síðan oft að taka nesti 
með mér heim til kvöldsins. Ég 
léttist um ein átta kíló á þessu 
tímabili en náði því aftur áður en 
að ég kom heim. Það var ekki eft-
ir bókinni hjá ASSE og ég talaði 
við strák sem ég hafði kynnst og 
fékk fjölskyldu hans til þess að 

taka við mér. Ég held enn sam-
bandi við síðari fjölskylduna og 
tel að þrátt fyrir þessa erfiðleika 
í byrjun hafi ég haft mjög gott 
af dvölinni ytra og get mælt ein-
dregið með því að ungmenni 
prófi þetta. En það er auðvitað 
stundum heppni sem ræður eins 
og var í mínu tilviki.  

Taunusinn kemur á   
götuna

Ég fékk eiginlega aldrei bíla-
dellu á unglingsárunum. Ekki 
alvarlega en bróðir minn sýktist 
dálítið af henni þó á sérstakan 
hátt væri. Hann eignaðist gamlan 
Willys jeppa og flutti hann heim 
í bílskúr. Hann teppti skúrinn í 
einhver ár og ég held að hann 
hafi verið búinn að rífa jeppann í 
sundur og setja hann saman níu 
eða tíu sinnum áður en að hann 
fór út úr skúrnum. Mig minnir að 
það hafi verið maður móðursyst-
ur minnar sem var farinn að tala 
um brak og síðan kom einhver 
í heimsókn og fullkomnaði nafn-
giftina og skýrði ökutækið Braka. 
Hann komst þó svo langt að fara 
eina fjallaferð norður í land og 
með því að eiga samskipti við 
rafsuðutæki á sveitabæ þar sem 
bróðir minn hafði verið í nokkur 
sumur komst hann til baka. Ég 
hef þó fengið einhvern áhuga í 
mig vegna þessa. Foreldrar mín-
ir áttu lengi bíl af Taunus gerð 
og þegar hann hafið gert þeim 
sitt gagn og þau fengið sér ann-
an yngri þá eftirlétu þau mér 
Taunusinn. Ég eyddi einu ári í 
að gera hann upp og hann er 
enn til. Ég held að til séu tveir 
þannig bílar á landinu. Hinn er á 
Akureyri og yfirkjötmatsmaður 
ríkisins ekur um á honum. Ég er 
ekki með bílinn á skrá en þyrfti 
að fá mér fornbílanúmer á hann 
og aka honum svona spari.

Gæti hugsað mér að 
koma til baka

Ég bý ekki í Seljahverfinu leng-
ur því ég flutti til Hafnarfjarðar 
þegar ég fór að heiman og hóf 
sambúð. Það kom til út af hús-
næðiskaupum og ég kann ágæ-
telga við mig þar. Ég get alveg 
hugsað mér að búa þar áfram en 
hins vegar er ekkert sem útilokar 
að ég geti farið aftur í Seljahverf-
ið. Einhvern tími kemur að því 
að skipta um húsnæði og þá er 
aldrei að vita hvað maður gerir.      

Magnús bróðir minn að aðstoða mig við Tanusinn þegar ég var að 
gera hann upp.

Á skíðum í Breiðholtinu í nóvember

Við bræðurnir skömmu eftir að við fluttum í Akraselið. 

Ungur maður nýbúinn að fá skíði í afmælisgjöf í nóvember og strax 
kominn út að prufa.

Guðmundur R. Sigtryggsson



11BreiðholtsblaðiðSEPTEMBER 2007

Fýlshólar 8
111 Reykjavík
Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 273,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 37.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.400.000

Glæsilegt en jafnframt fjölskylduvænt hús innst í botnlanga með flottu  útsýni yfir Elliðarárdalinn og til fjalla. Húsið
er  á  tveimur  hæðum.  Á  efri  hæð  er  stofa  með  arni  og  útgengi  í  sérhannaðan  sólríkan  garð.  Eldhús  með
sérsmíðaðri  innréttingu,  falleg  borðstofa,  sjónvarpshol,  herbergi,þvottahús  og  lítið  wc.  Á  neðri  hæð  eru  fjögur
mjög góð svefnherbergi - gluggar snúa útí garð, tvö baðherbergi ,annað innaf hjónaherbergi,auk geymslu. Bílskúr
er 45m2 og við hlið hans er bílskýli. Hér er um glæsieign að ræða á einum besta stað í bænum sem hefur verið
haldið  vel  við.  Sveitakyrrð  en  þó  í  miðri  borg.  Stutt  er  í  skóla,  leikskóla  og  alla  þjónustu.   BÓKAÐU  TÍMA  Í
SKOÐUN Í GSM: 848-8718

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Kristín Gunnars
Sölufulltrúi

tse@remax.is

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benedikt@remax.is

Á einum besta stað í bænum

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

848-8718

861-2743

Mér skilst að ég hafi ver ið orð in 
flug læs fimm ára. Eins og tíðk að-
ist stund um í þá daga voru börn 
send í svo kall aða tíma kennslu 
eða heima kennslu áður en þau 
hófu eig in lega skóla göngu. Í heima-
kennsl unni hjá hon um Þórði (mig 
minn ir að hann hafi heit ið það) 
á Haga meln um leidd ist mér því 
hann sinnti mér ekk ert held ur 
að eins þeim sem ekki höfðu náð 
tök um á lestr in um. Til að kalla á 
at hygli brá ég á það ráð að þykj ast 
ekki kunna að lesa. Þórð ur sá við 
þessu, hélt því áfram að láta mig 
af skipta og sagði mér bara að sitja 
og lesa.

Svo byrj aði ég í Mela skóla. Kenn-
ar inn minn var hann Axel Krist jáns-
son heit inn. Ég minn ist þess að hafa 
les ið frem ur lít ið fyrstu árin í barna-
skóla og hrak aði því í lestr in um. 
Lest ur er nefni lega þannig færni að 
mað ur tap ar henni nið ur ef hún er 
ekki í reglu legri þjálf un jafn vel allt 
fram til ung lings ár anna. En síð an 
vakn aði áhug inn fyr ir hin um stór-
kost lega heim Æv in týra,- Fimm,- og 
Dul ar fullu bókanna eft ir Enid Blyton. 
Þessi bóka flokk ur er að mínu viti lít-
ið les inn í dag af börn um og ung ling-
um. Harry Pott er hef ur tek ið við.

Í ár anna rás hef ég les ið mis mik ið 
allt eft ir því hvað ég hef ver ið að 
gera og hversu mik inn tíma ég hef 
haft. Á náms ár un um las ég t.d. að 
mestu ein ung is náms bæk urn ar. Ef 
ég hef ver ið of hlað in störf um læt 
ég dag blöð in duga. Þar sem ég er 
óhemju kvöld svæf næ ég stund um 
ekki að lesa nema eina blað síðu 
áður en aug un lok ast.

 Í sum ar hef ég ver ið frem ur dug-
leg við lest ur og les ið nokkr ar ágæt-
is bæk ur. Með al þeirra er Feimn is-
mál eft ir Sig rúnu Dav íðs dótt ur. Byrj-
un in reyndi nokk uð á þol rif in en þeg-
ar á leið reynd ist þetta hin ágætasta 
bók. Feimn is mál er bók sem er sett 
upp með all sér stök um hætti og á 
köfl um er hún nokk uð lang dreg in. 
Höf und ur inn hef ur gott vald á mál-
inu, er góð ur penni og er vel að sér 
á mörg um svið um. Mik il hæfi leika-
kona hún Sig rún Dav íðs dótt ir. 

Besta vin kona mín í sum ar hef ur 
ver ið hún Stella Blóm kvist. Stella 
er dul nefni höf und ar og skrif ar um 
lög fræð ing inn Stellu Blóm kvist. Bæk-
urn ar eru alls sex og geng ur hver og 
ein þeirra út á að morð hef ur ver ið 
framið; Morð í Al þing is hús inu, Morð 
í Hæsta rétti, Morð í Stjórn ar ráð inu 
og Morð í sjón varp inu, já meira að 
segja í beinni út send ingu, Morð í 
Drekk ing ar hyl og Morð í Rockville.

Fyr ir þá sem ekki hafa kynnst 
Stellu þá á hún að baki erf iða bern-
sku. Hún náði að mestu að slíta sig 
lausa úr viðj um öm ur legra end ur-
minn inga, gerð ist leik stjóri í eig in 
lífi og hef ur sett sér það mark mið að 
ná langt. Stella legg ur mikla áherslu 
á að safna í Stellu sjóð inn og ekur 
um á þýsk um silf ur fáki, Mercedes 
Bens, að sjálf sögðu. Stella er lesbía 
en kann jafn framt vel að meta kyn líf 
með körl um sem hún vís ar gjarn an 
til sem fola. Hún drekk ur eld vatn ið 
Jack Dan í els frá Tenn es ee sem hún 
kall ar Nonna. Hún fer út á líf ið og 
leit ar mark visst að girni legri veiði-
bráð, árenni legu næt ur gamni, fola 
eða losta fullri kyn syst ur. 

Í starfi sínu kall ar hún ekki allt 
ömmu sína og hik ar ekki við að taka 
að sér erf ið mál þar sem hún býð ur 

und ir heim um Reykja vík ur byrg inn. 
Hún lend ir ít rek að í lífs hættu leg um 
að stæð um, verð ur fyr ir árás um en 
læt ur samt sem áður eng an bil bug á 
sér finna. Stella eflist við mót læti og 
linn ir ekki lát um fyrr en hún hef ur 
leitt mál til lykta og í leið inni sýnt 
fram á sak leysi skjól stæð inga sinna.  

Stíll inn í bók um Stellu er stutt ur 
og hnit mið að ur. Höf und ur inn læt ur 
Stellu vera með gróf an talsmáta sem 
er jafn framt oft mjög fynd inn. Dæmi 
um gróf an talsmáta eru lýs ing ar orð 
eins og grobbgelt ir og pungstöpp ur 
auk hefð bund inna blóts yrða sem 
sums stað ar eiga afar vel við. Hvað 
stíl inn varð ar þá ein kenn ist hann 
af stutt um setn ing um. Ein venju leg 
setn ing er ein fald lega slit in í sund-
ur og byrj ar þá seinni hlut inn allt 
eins á „Og”. Dæmi um hvern ig Stella 
lýk ur mörg um köfl um bókanna er: 
„All ir stór lax ar voru einu sinni agn-
arsmá sæð is grey.” Sagði Mamma.

Þessi lýs ing mín af per són unni 
gæti gef ið þeim til kynna sem ekki 
hafa les ið bæk urn ar að Stella sé 
gróf, kaldrifj uð og eig in gjörn kven-
snift sem skorti sam kennd með 
ná ung an um. En þannig er því ekki 
far ið. Stella er mann leg og hef ur 
ríka sam kennd með fólki sem beitt 
hef ur ver ið órétti og of beldi. Í einni 
bók sinni tek ur hún inn flytj anda inn 
á heim ili sitt sem hún bjarg ar frá 
of beld is manni og í annarri hjálp ar 
hún föð ur að leita að dótt ur sinni 
sem kom in er í harða neyslu og 
svona mætti lengi telja. Stella er sí 
og æ að hjálpa fólki oft af hreinni og 
ómeng aðri hug sjón.

Eins og gef ur að skilja hef ég ver ið 
all upp tek in af því að reyna að finna 
út hver höf und ur inn er og hvort 
um sé að ræða karl- eða kven höf-
und. Þess vegna les ég Stellu ekki 
bara ánægj unn ar vegna held ur líka 
með gler aug um rann sak and ans. Við 
lest ur inn leit ar mað ur að at rið um 
og lýs ing um sem varp að gætu ljósi 
á höf und inn og kyn hans. Lengst 
af var ég þess full viss að höf und-
ur inn væri kona en hef nú ákveðn-
ar efa semd ir um það. Ef höf und ur-
inn er karl þá get ur hann jú hafa 

feng ið konu til að lesa yfir fyr ir sig 
valda kafla. Í næst síð ustu bók inni 
á Stella vin gott við konu sem oft 
áður. Stella stjórn ar ekki ein ung is 
ferð inni á þess um vett vangi held-
ur eru lík am leg ir yf ir burð ir henn ar 
sem væri hún karl en ekki kona. Hér 
fannst mér eins og höf und ur inn sé 
karl sem hef ur gleymt því eitt augna-
blik að hann er að lýsa ást ar at lot um 
tveggja kvenna. 

En dæmi hver fyr ir sig:
Þeg ar var ir henn ar fara loks að 

svara at lot um mín um færi ég hana 
úr bláu dragt inni, ljósa boln um og 
hvítu nær föt un um.

Hún leyf ir mér að leika við sig að 
vild. Eins og hún sé auð mjúk amb-
átt. Eða vilja laust leik fang.

En það er ekki nóg. Ég vil vekja 
þessa Þyrni rós til lífs ins.

„Komdu,” segi ég og styð hana á 
fæt ur.

Inni í svefn her bergi legg ég hana 
ofan á sæng ina, fer úr öll um föt un-
um, leggst við hlið henn ar....

..Mér hef ur tek ist að tæla hana og 
temja.

Hver er Stella? 
Ýmis nöfn hafa bor ið á góma 

s.s. Árni Þór ar ins son, Dav íð Odds-
son, Páll Kr. Páls son, Ill ugi Jök uls-
son, Hann es Hólm steinn og Sjón. 
Af kon um sem hafa ver ið nefnd ar 
sem mögu leg Stella er Kol brún Berg-
þórs dótt ir, Stein unn Sig urð ar dótt ir, 
Guð ný Hall dórs dótt ir og El ísa bet 
Jök uls dótt ir og er list inn eng an veg-
inn tæm andi.

Ald ur þessa dul ar fulla höf und-
ar hef ur einnig ver ið til um ræðu. 
Stund um finnst manni höf und ur 
vera nokk uð gam al dags í lýs ing um 
sín um. Ég veðja á að hann til heyri 
eldri kyn slóð inni. Að minnsta kosti 
tvö önn ur at riði renna stoð um und ir 
að höf und ur er ekki af yngri kyn slóð-
inni: Hann kall ar lög mann sak born-
ings rétt ar gæslu mann sem ég tel 
að tíðk ist ekki leng ur og hann læt ur 
Stellu ávalt aka yfir Hell is heið ina 
þeg ar hún fer aust ur á Litla Hraun 
að heim sækja skjól stæð inga sína. Í 
síð ustu bók inni sem gef in er út 2006 
ekur Stella enn Hell is heið ina í stað 
þess að fara sem leið ligg ur í gegn-
um Þrengsl in. Veit höf und ur ekki 
að Ós eyr ar brú var tek in í notk un 
haust ið 1988? 

Óhætt er að segja að höf und ur er 
ágæt lega að sér á mörg um svið um. 
Þekk ing hans er þó eng in sér stök 
vís bend ing um hver höf und ur inn er 
því hann hef ur auð vit að get að les ið 
sér til um ólík efni eða beð ið við eig-
andi fag menn hverju sinni að lesa 
hand rit in yfir. Ég ímynda mér þó að 
hann sé þó ekki lög lærð ur sjálf ur en 
hann skrif ar vissu lega eins og hann 
þekki ágæt lega til fjöl margra ferla 
og inn viða sam fé lags ins.

Sem sagt, sum ar frí ið með Stellu 
Blóm kvist var afar ánægju legt.

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

Kol brún Bald urs dótt ir, 
sálfræðingur

ARNARBAKKA 4-6 • SÍMI: 557 2600

Nú er opið 
aftur á 

sunnudögum 
eftir sumarfrí.

tilboð 1.             
eggjanúðlur með kjúklingi    
massaman kjúklingur
nautakjöt í ostrusósu
djúpsteiktar rækjur 

tilboð 2.
hrísnúðlur með kjúklingi
súrsætt svínakjöt
kjúklingur í grænu karrý
djúpsteiktar rækjur

fyrir 2. 1.345,- á mann
fyrir 3. 1.250,- á mann
fyrir 4. 1.125,- á mann

Pantaðu í síma 552 2525
og við færum þér bráðhollt
l o s t æ t i  h e i m  a ð  d y r u m .

Bæjarlind 14-16
Tryggvagötu 14
Bæjarlind 14-16
Tryggvagötu 14

fyrstidreifimidi.indd   1 8/27/07   2:01:01 PM

Þín Ósk, snyrtistofa
hefur opnað í Hólmaseli 2.

(á sama stað og Súper sól)

og verður hún opin alla 

virka daga frá 10:00 til 17:00

Frá og með 18. sept.

Glæsileg opnunartilboð í gangi !!!

 Kveðja, Guðrún Ósk Þrastardóttir,

Snyrtifræðingur.

Sími:862-2447
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Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is

Fjölbreytt vetrarstarf eldri 
borgara í Fella- og Hólakirkju

Samverustundir eldri borgara 
í Fella- og Hólakirkju eru alla 
þriðjudaga kl.13.00- 16.00. Starf-
ið hefst þriðjudaginn 11. sept-
ember. Dagskráin er fjölbreytt, 
fræðandi og skemmtileg. 

Boðið er upp á kaffi og með-
læti og  endað er með helgi-
stund í kirkju. Hér fyrir neðan 
er dagskrá september- og októ-
ber mánaðar.

September: 11/09 verður fyrsta 

samvera haustsins. 18/09 segja 
Svíþjóðarfarar frá ferð sinni til 
Svíþjóðar sumarið 2007. 25/09, 
Lárus S. Marinusson, Heilsu-
þjálfari á Reykjalundi fjallar um   
musteri sálarinnar.

Október: 02/10 verður farin 
haustferð til Hveragerðis. 09/10 
Verður farið í heimsókn til starfs 
eldri borgara í Grafarvogskirkju. 
16/10 verðu fjallað um lokka 
og hár. 23/10 fjalla Ragnhildur    

Ásgeirsdóttir, djákni um börn og 
sorg. 30/10 Kynnir Kvenfélagið 
Fjallkonurnar starf sitt.

Kyrrðarstundir kirkjunnar eru 
á þriðjudögum kl.12.00. Hægt 
er að fá súpu og brauð á vægu 
verði í safnaðarheimili kirkjunn-
ar eftir stundina.

Verið innilega velkomin í Fella- 
og Hólakirkju.

Nokkuð sérkennilegt mál er 
komið upp í Neðra Breiðholtinu 
nánar tiltekið í raðhúsalengju við 
Prestbakka. Raðhúsalengjan sem 
um ræðir er frá Prestbakka 11 
til Prestbakka 21 og var byggð á 
árunum 1968 til 1970. Lóðin und-
ir raðhúsalengjunni var skráð sem 
ein lóð en síðan var einstakling-
um veittur byggingarréttur hvor-
um fyrir sig.  

Árið 1991 festi Herbert Guð-
mundsson, tónlistar- og sölumaður 
kaup á raðhúsinu við Prestbakka 
15 ásamt Svölu G. Jóhannesdótt-
ur, eiginkonu sinni. Fyrri eigandi 
raðhússins upplýsti þau hjón fyrir 
kaupin um nauðsyn þess að ákveðn-
ar lægfæringar færu fram á raðhús-
inu, einkum á þaki þess og voru 
þessar upplýsingar færðar inn í 
kaupsamning, að öllum líkindum til 
þess að firra seljanda af ábyrgð á 
göllum sem augljóslega voru á hús-
inu vegna vanviðhalds. Skömmu 
síðar hófu þau hjón endurbætur á 
húsi sínu og skiptu m.a. annars um 
þakefni sem var talið nauðsynlegt. 
Þessar endurbætur voru alfarið 
kostaðar af þeim sjálfum enda að 
þeirra sögn í samræmi við hefðir 
um að hver og einn annaðist um 
viðhald á sínu eigin húsi. 

Lítið eða ekkert viðhald hefur far-
ið fram á öðrum raðhúsum í lengj-
unni frá upphafi að sögn Herberts 
og Svölu. Nú 16 árum eftir að þau 
festu kaup á húsi sínu og létu vinna 
að viðamiklu viðhaldi á því vilja aðr-
ir eigendur hefja endurbætur á hús-
um sínum enda engin vanþörf á. 
Þeir hafa gert kröfu um að Herbert 
og Svala taki hlutfallslegan þátt í 
kostnaði við endurbæturnar sem 
einkum felast í því að skipta um 
þakefni auk þess að klæða gafla og 
sinna fleiri verkefnum sem um marg 
eru þau sömu og Herbert og Svala 
létu vinna fyrir nokkrum árum án 
nokkurrar kostnaðarþátttöku ann-
arra eigenda í raðhúsalengjunni. 
Vitna aðrir raðhúsaeigendur nú í 
lög og reglur um að allir eigendur 
lengjunnar eigi að bera sameigin-
legan kostnað þar sem um fjöleigna-
hús sé að ræða án tillits hvað hafi 

verið búið að gera í sambandi við 
viðhald einstakra raðhúsa áður. 
Herbert segir að sér finnist hart 
að þurfa að búa við þetta þar sem 
hann hafi greitt sambærilega við-
gerð á sínu húsi og aðrir eigend-
ur ætla nú að ráðast í að fullu úr 
eigin vasa. “Mér er ljóst að ekkert 
af þeim framkvæmdum sem nú er 
áformað að ráðast í koma til með 
að snerta okkar hús vegna þess 
að við erum búin að vinna þær all-
ar. Á að fara að rífa fullfrágengið 
þak af mínu húsi til þess eins að 
setja sambærilegt þak á aftur eða 
verra.” Herbert segir að aldrei hafi 
verið nein samstaða eigenda um 
sameiginlegar framkvæmdir í þess-
ari raðhúsalengju við Prestbakka. 
Nú sé vandinn orðinn svo mikill hjá 
sumum eigendanna að ekki verði 
lengur undan því vikist að grípa 
til viðhaldsaðgerða. “Og þá skjóta 
eigendurnir sér á bak við lög um 
fjöleignahús og krefjast þess að ég 
greiði hlutfallslegan kostnað vegna 
viðgerða á þeirra húsum þótt þeir 
viti mætavel að engin þörf er á að 

róta neitt við mínu húsi og að ekk-
ert verður gert þar.” Herbert hef-
ur leitað sér aðstoðar lögmanns 
í málinu og telur það sanngirnis-
kröfu að hann verði undanþegin 
kostnaði sem hlýst af viðhaldi og 
viðgerðum á öðrum húsum í rað-
húsalengjunni er ekki snerta hans 
hús né koma honum til góða að 
neinu leyti þar sem hann hefur 
sjálfur látið framkvæma allar þær 
aðgerðir á eigin kostnað. Hann hef-
ur þegar látið kostnaðarmeta þær 
framkvæmdir sem hann lét gera 
á sínum tíma þurfi hann að leggja 
fram framreiknaða reikninga vegna 
viðgerðarinnar á móti þeim kostn-
aði sem honum er ætlað að greiða. 
Herbert og Svala segja marga hafa 
komið að máli við þau að undan-
förnu og látið þau sjónarmið í ljós 
raunverulega sé verið að reyna að 
nota lagakróka til þess að níðast á 
þeim að þessu leyti. Málið fer að öll-
um líkindum fyrir Héraðsdóm þar 
sem látið verður reyna á hversu 
langt er hægt að ganga í þessu efni 
í skóli fjöleignarhúsalaganna.

Eiga að greiða fyrir viðgerð 
sem ekki snertir þeirra hús

Endurbyggt þak raðhússins við Prestbakka 15 sem eigendur þess 
kostuðu einir að öllu leyti. Ekkert viðhald hefur verið til margra ára 
á öðrum raðhúsum í lengjunni og þök sumra þeirra eru nánast ónýt. 
Nú er gerð krafa um að eigendur Prestbakka 15 greiði fyrir viðgerð á 
húsum nágranna sinna án þess að þær framkvæmdir snerti hús þeirra á 
nokkurn hátt. Spurning er um hvort innheimta af því tagi eigi sér stoð í 
lögum um fjöleignahús. Verkefni dómstóla er að skera úr um slíkt. 

Þann 12. september nk. hefst í 
Fella-og Hólakirkju skemmtilegt 
og fjölbreytt starf fyrir börn á aldr-
inum 9 til 12 ára. Áhersla er lögð á 
söng, leiklist, dans og hinar ýmsu 
listgreinar. Börnin fá þjálfun í að 
koma fram og taka þátt í skapandi 
starfi. Inntökupróf er miðvikudag-
inn 12. september kl. 16.00 í safn-
aðarheimili Fella- og Hólakirkju. 

Þátttökugjald er 1000 krónur fyrir 

starfsárið. Ragnhildur Ásgeirsdótt-
ir, djákni mun halda utan um þetta 
starf en undirleik annast Guðný 
Einarsdóttir, nýráðinn kantor kirkj-
unnar. Breiðholtsblaðið sló á þráð-
inn til Ragnhildar til að forvitnast 
um þetta starf. “Eins og margir vita 
hóf Fella- og Hólakirkja starf með 
innflytjendum síðastliðið haust og 
þetta er í raun framhald af því verk-
efni. Að Íslendingar og innflytjendur 

vinni saman. Starfið er ætlað öllum 
börnum sem áhuga hafa. Dans og 
tónlist höfðar til marga barna og 
það verður spennandi að sjá hvað 
úr þessu verður. Við munum syn-
gja söngva frá Afríku, gospellög og 
sálma. Við ætlum einnig að fara 
með börnin í æfingaferðalög.” Verð-
ur inntökupróf? ,,Já, inntökupróf 
verður haldið miðvikudaginn 12. 
september klukkan fjögur og við 
ætlum að velja 25 til 30 börn til að 
vera með í þessu verkefni.” Hvenær 
eru æfingar? ,,Æfingar verða alla 
miðvikudaga kl.16.00 í Fella- og Hóla-
kirkju. Við reynum síðan að fara 
með börnin einu sinni á misseri í 
æfingaferðalag einn sólarhring.” 
Breiðholtsblaðið óskar ykkur góðs 
gengis.

Listasmiðjan Litróf 
Fella- og Hólakirkju

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

Viltu vinna í þínu hverfi? 
Þá höfum við störf fyrir þig 
í eftirtöldum leikskólum.

Deildarstjórar
Arnarborg, Maríubakka 1, sími 557-3090.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770.
Seljaborg, Tunguseli 2, sími 557-6680.
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989.

Sérkennsla, þroskaþjálfi eða sérkennari:
Hólaborg, Suðurhólum 21, sími 557-6140. 50% staða.
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275. 
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099.
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989.

Leikskólakennari/leiðbeinandi:
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360.
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275. 
Hólaborg, Suðurhólum 21, sími 557-6140. 50% staða.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770.
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099.
Seljaborg, Tunguseli 2, sími 557-6680.
Seljakot, Rangárseli 15, sími 557-2350.
Suðurborg, Suðurhólum 19, sími 557-3023.
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989.

Aðstoðarfólk í eldhús:
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275. 50% staða.

Allar upplýsingar um störfin veita leikskólastjórar í
viðkomandi leikskólum eða starfsmannaþjónusta
Leikskólasviðs í síma 411-7000. 

Allar lausar stöður í leikskólum Reykjavíkurborgar eru 
auglýstar á www.leikskolar.is

Við leitum að áhugasömu starfsfólki með hæfni
í mannlegum samskiptum.
Möguleikar á fullu starfi eða hlutastarfi, 
til dæmis fyrir skólafólk seinni hluta dags.

Við leitum bæði að leikskólakennurum og 
öðrum umsækjendum með fjölbreytta menntun.

NETSAGA.IS
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Nú hallar að hausti eftir eitt 
besta sumar í manna minn-
um, a.m.k. hér á Suðvestur-

landi.
Ég hafði orð á því á samveru 

hér í kirkjunni um daginn, að 
maður myndi bara ekki aðra eins 
sumarblíðu. En þá var nú reynd-
ar eldri kona í hópnum fljót að 
benda mér á, að þetta væri nú ekk-
ert einsdæmi. Svona hefði veðr-
ið einmitt verið sumarið 1936!! 
(Ég vona að ég muni ártalið rétt). 
Og svo sá ég nú einmitt þessa 
staðhæfingu hennar staðfesta af 
veðurfræðingi í einhverju blaðinu 
daginn eftir. Þannig að það er auð-
vitað alltaf spurning, hversu langt 
“manna minnið” nær!

Annars verð ég að viðurkenna, 
að sjálfur hef ég misst af veruleg-
um hluta veðurblíðunnar, þar 
sem ég hef verið mikið erlendis í 
sumar og má því tala um “ferða-
sumarið mikla” í mínu lífi.

Á þessum ferðum hef ég kynnst 
því með ýmsum hætti, að það 
hafa það ekki allir jafn gott og 
við Íslendingar. Ég var til dæmis 
lokaður inni í Wal Mart verslun í 
Suður-Minnesota í drjúgan tíma 
vegna aðvörunnar um hvirfilbyl 
og kom síðan skömmu seinna til 
Noregs, þar sem menn muna ekki 
aðra eins vætutíð og verið hefur 
í sumar og mörg rigningarmet 
hafa verið slegin. Gæðunum er 
því vissulega misskipt, og ég held 
við Íslendingar gerum okkur ekki 

alltaf grein fyrr því, hvað við höf-
um það almennt gott.

Við hjónin bjuggum t.d. í 
eina viku á heimili í dæmigerðu 
úthverfi Minneapolisborgar og 
fengum því gott tækifæri til að 
kynnast lífi venjulegrar fjölskyldu 
í “Guðs eigin landi”. Og þar var 
vissulega ekki allt í þeim “Hol-
lywood stíl”, sem við erum svo 
vön úr sjónvarpinu. Gestrisnin 
var frábær, við vorum kynnt fyrir 
nágrönnum í götunni og boðin 
í garðveislu, tókum þátt í guðs-
þjónustu í kirkjunni o.s.frv. Og 
vissulega var verðlagið allt að 
því fáránlega lágt í okkar augum, 
enda gengi dollarans í lágmarki, 
og skattarnir eru líka miklu lægri 
en hjá okkur. Því mætti halda að 
um algjöra paradís væri að ræða. 

En þetta segir bara ekki alla sög-
una. Því launin hjá venjulegu fólki 
eru alls ekki eins há og við kanns-
ki höldum, vinnudagurinn oft lang-
ur og öll starfskjör almennt miklu 
lakari en við eigum að venjast. 
Sem dæmi um þetta má nefna, að 
húsbóndinn hafði áður unnið sem 
háttsettur yfirmaður hjá mjög 
þekktri verslanakeðju. Hann hafði 
þá lengst af aðeins tveggja vikna 
sumarleyfi og eftir u.þ.b. 25 ára 
starf náði sumarleyfið varla fjór-
um vikum. Raunar mátti hann jafn-
vel stundum þakka fyrir, að kom-
ast yfirhöfuð í frí. Þannig hafði 
fjölskyldan t.d. eitt sinn keypt sér 
sumarleyfisferð til Mexíkó, en þeg-

ar á hólminn var komið var fríið 
hans afturkallað, svo fjölskyldan 
neyddist til að fara án hans! 

Og hver vildi í alvöru skipta á 
íslenska heilbrigðiskerfinu eða 
skólakerfinu og því bandaríska? 
Eða gætum við sætt okkur við 
það, að þurfa að hugsa fyrir því 
allt frá frumbernsku, hvort barn-
ið okkar eigi að fá að menntast í 
framtíðinni? Og ef svo er, að þurfa 
þá að leggja umtalsverðar upp-
hæðir mánaðarlega í menntasjóð 
barnsins, til að standa straum af 
námskostnaði framtíðarinnar? Og 
þurfa svo líka, að kaupa heilbrigð-
istryggingar fyrir fjölskylduna og 
greiða umtalsverðar upphæðir 
í iðgjöld, ef menn eru ekki svo 
heppnir starfa hjá vinnuveitanda, 
sem er tilbúinn að taka einhvern 
þátt í þeim kostnaði? Enda er það 
svo, að milljónir fjölskyldna hafa 
litla eða enga möguleika á mennt-
un barna sinna og engin efni á því, 
að kaupa þá heilbrigðisþjónustu, 
sem okkur þykir svo sjálfsögð, að 
við hugsum varla út í það, að hlut-
irnir gætu verið öðruvísi.

Ég vona því, að þessi heimsókn 
hafi kennt mér, að meta það betur 
og þakka, sem við höfum hér á 
Íslandi, í stað þess að vera sífellt 
að kvarta og kveina. Og að mér 
hafi heppnast að draga þann lær-
dóm, að það er ekki allt gull sem 
glóir og að grasið er ekki alltaf 
grænna hinumegin við lækinn.

Ekki er allt gull sem glóir

TIL UMHUGSUNAR
Eftir sr. Gísla Jónasson

Nú þegar miklu góðviðrissumri er 
að ljúka er við hæfi að meta aðeins 
stöðu nokkurra atriða sem skipta 
máli fyrir velferð íbúa hér í hverfinu. 
Það er þó ekki alltaf allt sem sýnist, 
því þótt veðrið hafi verið frábært 
virðist sprettan, t.d. á berjarunnum 
og grænmeti, ekki eins góð og oft 
áður. Líklega hefur rigningin verið 
of lítil yfir hásumarið. Það er svip-
að með pólitíkina. Meirihluti borgar-
stjórnar reynir nú að halda því fram 
að hér sé allt í besta standi og hann 
hafi nú aldeilis tekið til hendinni. Ekki 
skal því á móti mælt að ýmislegt er 
gert. Það breytir því þó ekki að sumt 
drabbast eða fær að sitja hakanum. Á 
meðan meirihluti borgarstjórnar lýs-
ir hér sól og sumri, er þokumyndun 
víða og óveðursský hrannast jafnvel 
upp. Hér skulu nefnd fáein dæmi.

Biðlistar á    
frístundaheimilin 

Ástandið á frístundaheimilum hef-
ur aldrei verið jafn slæmt í borginni 
að sögn yfirmanna hjá íþrótta- og 
tómstundasviði. Enn eru hátt í tvö 
þúsund fjölskyldur í vandræðum af 
þessum sökum. Stór hluti þeirra er í 
Breiðholti. Á sama tíma er ástandið í 
nágrannasveitarfélögum borgarinnar 
mjög viðunandi samkvæmt fréttum 
Ríkisútvarpsins. Meirihluti Framsókn-
arflokks og Sjálfstæðisflokks hefur 
ekki gripið til neinna nýrra aðgerða 
á þessu sviði og ekki viljað fara að 
tillögum Samfylkingarinnar um betri 
nýtingu á plássum heimilanna. Sam-
fylkingin hefur einnig lagt til, þar sem 
stór hluti starfsmanna frístundaheim-
ila eru námsmenn, að þeim verði 
veittir sérstakir styrkir að uppfylltum 
ákveðnum skilyrðum, til að treysta 
starfsmannahald heimilanna. Meiri-

hlutinn hefur 
reyndar tekið 
þeirri tillögu 
fagnandi svo 
nú er að sjá 
hvor t  hún 
fáist  fram-
kvæmd. 

Tafir 
á fram-
kvæmd-
um?

Framkvæmdir við Breiðholtsskóla 
hafa tafist og meirihlutinn hafði ekki, 
þegar síðast fréttist, orðið við óskum 
foreldra og hverfisráðs um úrbætur 
á skólalóðinni þrátt fyrir fögur fyrir-
heit. Ennfremur hefur lítið frést af 
framkvæmdum við nýtt íþróttahús 
ÍR sem fyrrverandi meirihluti und-
ir stjórn Steinunnar Valdísar Óskars-
dóttur hafði ákveðið að verja 800 
milljónum króna í.  Þótt ÍR-ingar hafi 
verið tilbúnir til að ræða um nýja 
útfærslu á þeim framkvæmdum er 
drátturinn á þessu máli meiri en svo 
að við verði unað án góðra skýringa.

Bílastæðamál í hnút
Að frumkvæði Samfylkingarinnar 

hefur verið tekið til umræðu í fram-
kvæmdaráði borgarinnar og hverfis-
ráði Breiðholts það ófremdarástand í 
bílastæðamálum sem reglulega blasir 
við á nokkrum stöðum í Breiðholt-
inu. Enn berast fréttir í fjölmiðlum af 
vandræðum af þessu tagi. Samfylking-
in hefur komið þessu máli á dagskrá. 
En meirihluti Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks ber ábyrgð á því 
að hrinda aðgerðum til úrbóta í fram-
kvæmd. Eftir því bíða Breiðhyltingar.

Stefán Jóhann Stefánsson, fulltrúi í hverfisráði 
Breiðholts og framkvæmdaráði borgarinnar skrifar:

Stefán Jóhann 
Stefánsson.

Betra Breiðholt?



Fjórði flokkur kvenna hjá Leik-
ni gerði sér lítið fyrir og lenti 
í  öðru sæti á Íslandsmótinu í 
sjö manna bolta. Eftir að hafa 
farið í gegnum riðilinn taplaus 
var haldið á Höfn Í Hornafirði í 
úrslitakeppnina. Úrslitariðillinn 
innihélt Fram, Tindastól, Sindra 
og Magna frá Grenivík. Fyrsti 
leikurinn var gegn heimastúlk-
um frá Sindra. Leikurinn var í 
járnum lengi vel en stelpurnar 
kláruðu leikinn 2-1 eftir að stað-
an var 1-1 langt fram eftir. 

Seinni leikur dagsins var gegn 
Fram, en liðin mættust einnig í 
riðlinum í sumar og þá fór 2 -1 
fyrir Leikni. Leiknisstelpur byrj-
uðu betur og héldu boltanum vel 

á milli sín en erfiðlega gekk að 
skora. Leiknir var yfir 1-0 í hálfleik 
en Framstúlkur jöfnuðu snemma 
í þeim síðari en góðu skyndiá-
hlaupi. Þegar síðari hálfleikur er 
hálfnaður skora Framara sitt ann-
að mark með öðru skyndiáhlaupi 
ef til vill kæruleysi í herbúðum 
Leiknis. Lokatölur 2 -1 fyrir Fram. 
Fyrri leikur sunnudagsins var gegn 
Tindastól og var þetta rosalegur 
leikur frá upphafi til enda. Leikn-
isstelpur tóku sinn tíma í að byrja 
leikinn en það kom ekki að sök. 
Eftir hatramma baráttu í báðum 
liðum, og suddalegar tæklingar frá 
norðanstúlkum þá var staðan 1-1 
þegar nokkur andartök voru eftir. 
Hulda stillir boltanum upp í auka-
spyrnu rétt fyrir utan teig og snýr 
boltann yfir vegginn og MARK. 2 
-1 og núna ríkti mikil spenna í riðl-
inum þar sem 3 lið voru jöfn. Að 
lokum kom í ljós að síðasti leikur 
dagsins, gegn Magna, þurftu stelp-

urnar að sigra 8 - 0 ef þær ætluðu 
sér að verða Íslandsmeistarar. 
Staðan var 3- 0 í hálfleik og loka-
tölur 6- 0 eftir urmul misnotaðra 
færa. 2. sætið á Íslandsmótinu á 
markatölu er staðreynd.
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Fjórði flokkur kvenna í öðru sæti
Fjórðaflokksstelpurnar ásamt þjálfara sínum.

Allt til skólans
Skólatöskur - pennaveski

stílabækur - pennar
litir og mfl.

Íþróttatöskur - úlpur
buxur - peysur

bolir - bakpokar
og mfl.

Sjötti flokkur karla hélt helg-
ina 10. til 12. ágúst á Sauðakrók 
til að taka þátt á Króksmótinu. 
Alls fóru 19 strákar ásamt tveim-
ur fararstjórum og tveimur þjálf-
urum. 

Mótið heppnaðist vel í alla 
staði og vorum við mjög sátt 
með allt. Hér fyrir neðan mun 
koma létt umsögn um hvert lið 
fyrir sig.

A-lið: Unnu tvo leiki, eitt jafn-
tefli og þrjú töp. Byrjuðu á tapi 
gegn nágrönnunum 1-2 en unnu 
svo heimamenn í Tindastól 4-0. 
Tók þá við góður leikur gegn FH. 
Boltinn gekk vel og baráttan til 
fyrirmyndar og skilaði það okkur 
marki þegar 2 mínútur voru eftir. 
Þegar tíminn var búinn jöfnuðu 
FH með marki úr aukaspyrnu og 
þar við sat 1-1, svekkjandi fyrir 
strákana. Þrír leikir voru eftir á 
sunnudeginum og töpuðust tveir 
fyrir Skallagrím 1-2 og Völsung 
1-5 en sigur kom gegn Snæfells-
nes 3-1. 8. sæti staðreynd. Heilt 
fyrir hefði spilið mátt vera betra 
en nokkur flott mörk komu og 
strákarnir skemmtu sér konung-
lega sem skiptir jú mestu máli. 
Leikmenn: Ási-Flemming-Júlli Aga-
howa-Daði-Hlynur-Jakob-Nonni-
Eysteinn Eto,o.

C-lið: Unnu fimm leiki og töp-

uðu einum. Stórir sigrar í riðli 
gegn Kormáki 6-1, Smára 8-0 og 
Tindastól 6-1 skutluðu okkur 
í úrslitariðil. Þar var leikið öllu 
jafnari leiki. Þórsarar voru fyrst-
ir og eftir brösótta byrjun kom 
sigur 5-1. KA menn voru næstir 
og þeir voru sterkari en við að 
þessu sinni og unnu strákana 3-0, 
en strákarnir héldu þarna að það 
þyrfti ekki að hafa fyrir hlutunum 
sem þarf alltaf að gera. Síðasti 
leikur ar gegn nágrönnunum og 
6-1 sigur staðreynd þar. Góður 
endir hjá strákunum og 2. sætið 
staðreynd. Spilið var betra með 
hverjum leiknum og strákarnir 
eiga mikið hrós skilið. Leikmenn: 
Sólon-Eyþór-Róbert S-Einar-Ísak-
Óli H-Ási.

D-lið: Átti frábært mót. Unnu 
5 leiki og töpuðu einum. Fóru 
gegnum riðilinn án þess að fá á 
sig mark og spiluðu skemmtilega. 
Sigrar gegn KA 2 4-0, FH 4-0, ÍR 6-0 
og Þór 3-0 skiluðu okkur í undan-
úrslit. Þar var leikið gegn sterku 
liði Keflavíkur en strákarnir létu 
það ekki á sig fá og héldu upptekn-
um hætti og unnu 2-0. Þá var loks 
komið að síðasta leik mótsins og 
jafnframt úrslitaleik gegn KA. Um 
var að ræða hörkuleik þar sem KA 
menn voru sterkari þegar á leið og 
unnu 3-0 sigur og 2.sætið því okk-
ar. Spilið var virkilega gott í þessu 
liði. Ávallt kastað út og spilað sem 
var frábært. Baráttuandinn og leik-
gleðin leyndu sér ekki og var þetta 
glæsilegt á að horfa.

Leikmenn: Eyþór-Sólon-Sævar-
Sigurgeir-Daníel-Eiður-Rafn Atli.  
Gott mót hjá strákunum og lýsi 
Davíð Snorri, þjálfari yfir ánægju 
sinni með hópinn og alla þá for-
eldra sem kíktu á Krókinn og 
studdu strákana.

Sjötti flokkur 
flottur á Króksmóti

Sjötti flokkurinn sem stóð sig vel á Króksmótinu.

Kaupi 
hljómplötur 

(LP) rokk, jazz og íslenskt.
Annað kemur til greina.
Ingvar sími: 699 3014 

& 534 9648.

ÍR sendi fjölmennasta 
keppendahóp allra liða til 
keppni á MÍ 15 til 22 ára eða 
38 keppendur af 156 sem 
tóku þátt í mótinu. ÍR liðið 
vann til 25 gullverðlauna af 
70 mögulegum.  

Liðið vann til 25 silfurverð-
launa, 20 bronsverðlauna, 
24 sinnum höfnuðu ÍR-ingar 
í fjórða sæti, 19 sinnum í fim-
mta sæti og 18 sinnum í sjötta 
sæti. ÍR-drengir 17 til 18 ára 
sigruðu liðakeppnina með yfir-
burðum og stúlkurnar 17 til 18 
ára líka. ÍR-meyjar og sveinar 
15 til 16 ára höfnuðu í öðru 
sæti í liðakeppninni í hvorum 
flokki, ungkonur 19 til 22 ára 
í fimmta sæti og ungkarlar ÍR 
19 til 22 ára í sjötta sæti. ÍR-
ingar sigruðu með yfirburðum 
í heildarstigakeppni mótsins 
á nýju stigameti eða 500.5 stig-
um. Samfelld sigurganga ÍR í 
þessu móti nær því aftur til 
ársins 2004. Öll úrslit mótsins 
er hægt að skoða á www.fri.is 
undir mótaforrit en eftirtald-
ir ÍR-ingar unnu Íslandsmeist-
aratitla um helgina.

Sigur á 
Unglinga-
meistara-
móti fjórða 
árið í röð  
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Hallgrímur Jónasson í fyrsta 
sæti á afmælisgolfmóti ÍR

Afmælisgolfmót fór fram á 
vegum ÍR sunnudaginn 26. 
ágúst sl. Mót þetta var punkta-
mót en keppt var í kvenna- og 
karlaflokki með forgjöf.

Að þessu sinni var keppt á 
Golfvelli Þorlákshafnar og var 
mikið fjör enda voru miklar 
kempur mættar á svæðið til að 
sýna hvað í þeim bjó. En það 
er nú eins við þessa íþrótt og 

flestar aðrar að það er aðeins 
einn sigurvegari og að þessu 
sinni var það Hallgrímur Jón-
asson sem varð í fyrsta sæti, 
Þorsteinn Reynir Þórisson varð 
í öðru sæti og Magnús Ólafs-
son í þriðja. Við viljum þakka 
öllum þeim sem tóku þátt sem 
og þeim sem styrktu þetta mót 
með einum eða öðrum hætti en 
aðal styrktaraðilinn var NIVEA.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 
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Nú eru haustæfingarnar að 
hefjast hjá öllum aldursflokkum í 
skíðadeild ÍR 

Upplýsingar um tíma og stað-

setningu er að finna á heimasíð-
unni http://www.irsida.is/skidi Sjá-
umst hress.

Þrír ÍR-ingar voru valdir í lands-
lið U-17 ára í handbolta á dögun-
um. Það eru þeir; Arnór Freyr Stef-
ánsson, Þorgrímur Smári Ólafs-
son og Jónatan Vignisson. Þetta 
sannar enn og aftur að við hjá ÍR 
erum að gera góða hluti í þjálfun 
á yngri flokkum félagsins. 

Þessir strákar tóku þátt í Ragn-

arsmótinu sem fram fór á Selfossi 
um síðustu helgi. Miðað við þetta 
er ekki annað en hægt að vera 
bjartsýnn á framhaldið hjá hand-
boltadeildinni en það er ljóst að 
við eigum fullt af efnilegu íþrótta-
fólki þar sem og í öðrum íþrótta-
greinum innan ÍR.

Þrír ÍR-ingar í landsliðið

ÍR-ingarnir Árnór Freyr, Þorgrímur Smári og Jónatan voru valdir í 
landslið U-17.

Unglingalið ÍR í frjálsíþróttum 
vann sigur fjórða árið í röð á Ung-
lingameistaramóti Íslands 15-22 
ára í frjálsíþróttum sem fram fór 
á Laugum í Þingeyjarssýslu Um 
helgina 25.-26. ágúst sl. Þar með 
náðist sá einstaki árangur í starfi 
Frjálsíþróttadeildar ÍR að sigra í 
stigakeppni félaga á Meistaramóti 
Íslands 12-14 ára, Meistaramóti 
Íslands 15-22 ára og Meistaramóti 
Íslands karla og kvenna á 100 ára 
afmælisári ÍR.  

Sigur unglingaliðs ÍR var sá 
fjórði í röð á jafnmörgum árum, 

en sigur 12-14 ára liðsins var sá 
fyrsti í sögu félagsins.  Sigurinn 
á Meistaramóti karla og kvenna 
var sá fyrsti í 9 ár.  Reyndar má 
bæta við að sigur vannst einnig 
á MÍ 12-14 ára og MÍ 15-22 ára 
innanhúss á afmælisárinu.  ÍR-ing-
ar eiga marga fulltrúa í unglinga-
landsliðum og landsliði Íslands í 
frjálsíþróttum og mestan fjölda 
allra félaga á landinu í Úvalshópi 
og Afrekshópi unglinga sem Frjáls-
íþróttasambandið velur á hverju 
ári.

Næstur í röð þjálfara sem 
spjallað er við er yfirþjálfari 
Júdódeildar ÍR en það er Björn 
H. Halldórsson. Björn hefur ver-
ið í starfi þjálfara hjá ÍR síðan að 
deildin var stofnuð en það var 
árið 2004. 

Hvað er að frét ta af  úr          
Júdódeild ÍR? 

Það er mikil gróska þar sem 
deildin hefur verið að vaxa frá 
stofnun hennar en við erum með 
um 120-130 iðkendur en stefnum 
á að ná inn 150 iðkendum á þessu 
ári. Þess má geta að við getum 
ekki tekið inn fleiri en það þar 
sem aðstaðan er ekki meiri þang-
að til nýja húsið kemur.

Nú hafa verið að koma upp efni-
legir krakkar í deildinni síðustu 
ár eða er það ekki rétt, hvernig er 
staðan á þeim málum hjá ykkur, 
þ.e. uppbyggingarstarf? 

Staðan hjá okkur hvað það varð-
ar er mjög góð. Júdó er þannig 
íþrótt að við leyfum hverjum ein-
stakling að njóta sín. Grasrótar-
starfið er mjög mikilvægt og er 
Júdó engin undantekning hvað 
það varðar. Það hefur marg sann-
ast að börn sem hafa t.d. lent fyr-
ir einelti hafa öðlast sjálfstraust 
að nýju eftir að hafa byrjað á að 
stunda Júdó og það er eitt af því 
sem við teljum að skipti miklu 
máli. Eftir að börn sem hafa verið 
með lítið sjálfstraust koma til okk-
ar, breytist framkoma þeirra eftir 
nokkra mánuði þar sem þau hafa 

náð að byggja sig upp félags-, and-
lega og líkamlega.

Telur þú að með bættri aðstöðu 
að okkar fólk komi til með ná 
lengra í júdóinu? 

Alveg klárlega, vegna þess að 
til að ná árangri þarf fólk helst að 
æfa daglega og það er því miður 
ekki hægt í dag, en breytist von-
andi með nýju og stærra húsi.

Eru einhverjir einstaklingar sem 
þú bindur miklar vonir við á kom-
andi árum? 

Já það geri ég. Ég nefni t.d. Dan-
íel Finnbogason sem var kosinn 
íþróttamaður júdódeildarinnar á 
síðasta ári og var íslandsmeistari 
í sínum þyngdarflokk og svo Þóra 
Sigmarsdóttir og Hrönn Gunnars-

dóttir. Svo eru yngri einstaklingar 
sem hafa verið að standa sig mjög 
vel á mótum. 

Hvernig er kynjahlutfallið í þess-
ari íþrótt sem snýst að mestu leiti 
um líkamleg átök? 

Það er svona þriðjungur konur 
en þeim fjölgar á hverju ári.

Nú er að fara af stað vinna sem 
snýr að afreksstefnu félagsins, telur 
þú að það komi til með að skila 
sér í júdóinu þegar fram líða stund-
ir? 

Ég hef lítið kynnt mér hana en 
ég vona að hún komi til með að 
skila sér og að sjálfsögðu viljum 
við taka þátt í henni þegar hún 
verður tilbúin. 

Ert þú hjátrúafullur og ef svo er 
hvernig þá? 

Nei það er ég ekki.
Eitthvað sem þú vilt segja að 

lokum? 
Júdó er fyrir fólk á öllum aldri 

og er ein vinsælasta íþrótt í heim-
inum. T.d. í Frakklandi einu er 
550.000 iðkendur. Við erum að 
koma upp mjög góðum barnaþjálf-
urum og leggjum mikinn metnað 
í að börnin okkar fái sem bestu 
þjálfun. Við þökkum Birni kærlega 
fyrir þetta spjall og óskum hon-
um og hans deild alls hins besta 
í komandi baráttu. Í næsta blaði 
verður reynt að ná tali af þjálfara í 
Dansdeild ÍR.

Leyfum hverjum 
einstaklingi að njóta sín

Björn H. Halldórsson.

Haustæfingar að hefjast

Sigur á öllum Íslandsmeist-
aramótunum í frjálsum

Um 150 manns æfa nú dans 
hjá dansdeild ÍR í Breiðholti. 
Dansdeildin hefur starfað frá því 
2001 og á þessum tíma hefur fjöl-
di ungmenna keppt fyrir hönd 
ÍR-inganna. Meistarahópurinn er 
stolt dansdeildarinnar og sýndu 
átta pör ungmenna frá ÍR dans-
atriði á menningarnótt Reykvík-
inga fyrir skömmu. Krakkarnir í 
meistarahópnum eru á aldrinum 
frá 9 til 13 ára.

Kennarar við dansdeildina eru 
Níels Einarsson, sem lengi starf-
rækti Nýja dansksólann, Rakel 
Guðmundsdóttir, eiginkona hans 
og Ester dóttir þeirra. “Það var 
eiginlega fyrir tilviljun að fjöl-
skylda skyldi veljast til þess að 
sinna kennslunni fyrir okkur,” 
segir Þórey Dögg Jónsdóttir, vara-
formaður dansdeildar ÍR en við 
erum ekki svikin af þeim. Þau hafa 
öll mjög mikla reynslu í sínu fagi 
og því mikill fengur fyrir okkur að 
hafa fengið þau öll þrjú til starfa.” 
Dansdeildin á nú þegar 13 Íslands-
meistara í öllum aldursflokkum og 
hefur átt pör á verðlaunapöllum 
víða erlendis. Yngstu krakkarn-
ir sem æfa hjá dansdeild ÍR eru 
aðeins þriggja ára og síðan upp í 
15 ára aldur. Þórey segir að börn-
in læri ekki bara að hreyfa sig og 
dansa heldur einnig að umgangast 
annað fólk og tileinka sér kurteisi 
og tillitssemi í mannlegum sam-
skiptum. Krakkarnir koma bæði 
í Breiðholtinu en einnig víðar að 
af höfuðborgarsvæðinu og jafnvel 
af Suðurnesjum. “Þetta er fremur 
lítil deild enn sem komið er,” seg-

ir Þórey en við höfum áhuga á 
því að vekja athygli á henni og fá 
fleiri til okkar. “Húsnæðið þreng-
ir aðeins að okkur enn sem kom-
ið er en með nýrri aðstöðu á ÍR 
svæðinu ætti sá vandi að heyra 
liðinni tíð til.” Níels kveðst langa 
til þess að koma á dansi fyrir eldri 
borgara í Breiðholtinu á vegum 
dansdeildarinnar. “Ég held að það 
yrði frábært fyrir eldra fólkið að 
geta komið hingað dagsstund einu 
sinni í mánuði eða jafnvel oftar 
og tekið nokkur dansspor. Þetta 
gæti farið fram í eftirmiðdaginn 
eða að kvöldinu allt eftir því hvað 
hentaði þessum aldurshóp.” Þeg-

ar tíðindamann Breiðholtsblaðs-
ins bar að garði hjá dansdeild ÍR 
á dögunum stóð yfir æfing. Ester 
og Rakel sinntu kennslu en Níels 
tillti sér í kaffikrókinn með tíð-
indamanni ásamt Þóreyju varafor-
manni. Nokkrar mæður voru ein-
nig til staðar að fylgjast með og 
áhugi þeirra á viðfangsefni barna 
þeirra leyndi sér ekki. Krakkarnir 
í dansdeildinni eiga sér greinilega 
margar stuðningsmömmur þar 
sem bæði börn og foreldrar taka 
hlutina alvarlega enda er það und-
irstaða að þeim góða árangri sem 
þau hafa náð.  

Kraftur í dansdeild ÍR

Hluti af meistarahóp dansdeilsarinnar dansaði á Árbæjarsafni þegar 
gamla ÍR húsið á safninu var formlega opnað. 

Fleiri iðkendur stunda nú frjáls-
íþróttir hjá félaginu en nokkru 
sinni fyrr eða um 350. Félagið 
hefur á skipa fjölmennasta iðk-
endahópi á landinu í öllum ald-
ursflokkum frá 11 ára og yngri og 

upp í meistaraflokka.  
Skokkhópur ÍR er svo einn 

fjölmennasti og öflugasti hópur 
hlaupara og skokkara á landinu.  
Alls starfa 17 þjálfarar hjá deild-
inni við þjálfun 12 æfingaflokka 

á öllum aldri. Mikil áhersla hefur 
verið lögð á að laða til félagsins 
vel menntaða og reynda þjálfara 
og halda þeim í starfi.

Metfjöldi iðkenda hjá ÍR



AFGREIÐSLUTÍMI LAUGA

Virka daga frá kl. 6:30 - 22:30
Helgar kl. 8:00 - 22:00
afgreiðslutími er mismunandi eftir 

sundstöðum, sjá nánar á www.itr.is

Laugarnar í Reykjavíkwww.itr.is ı sími.: 411 5000
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SUND ER SLÖKUN
Þú getur sannarlega slakað á í sundlaugum Reykjavíkur. 

Farið í heita potta og gufubað, gert teygju- og slökunaræfingar 

eða synt þér til heilsubótar. Þér líður alltaf vel í laugunum.


