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Nýtt hverf is ráð Breið holts 
sam þykkti sam hljóða á fyrsta 
fundi sín um til lögu um að 
gatna mót um Bú stað ar veg ar og 
Reykja nes braut ar verði breytt 
með þeim hætti að gerð verði 
auka akrein með fram Reykja-
nes braut í norð ur sem liggi í 
göng um und ir Reykja nes braut. 

Þá verði jafn framt gert hring-
torg fyr ir ofan Sprengisand og 
grænt svæði við íbúða byggð 
aust ast í Foss vogi stækk að. 
Áhersla verði lögð á um hverf-
is væna lausn sem taki mið af 
því að El liða árn ar eru í næsta 
ná grenni. Í til lög unni kem ur 
fram að séð verði til þess að nýi 

veg ur inn liggi eins ná lægt nú ver-
andi vegi og kost ur er þannig 
að ekki fari of mik ið land svæði í 
þessa miklu sam göngu bót fyr ir 
borg ar búa eins og seg ir í til lög-
unni. Nán ar er fjall að um mál ið 
á bls. 3.

Auka akrein með fram 
Reykja nes braut
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opið 10–23 alla daga

Fríð ur hóp ur út skrift ar nema Fjöl brauta skól ans í Breið holti að út skrift lok inni 20. des em ber sl. Nán ar er 
fjall að um út skrift ina og FB á bls. 5.
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Breið holt í fremstu röð
Nýtt hverf is ráð Breið holts bind-

ur mikl ar von ir við fyr ir hug að 
átak í hverfa upp bygg ingu. Í fret 
frá ráð inu seg ir að mik il vægt sé 
leita eft ir sjón ar mið um íbú anna 
um við halds verk efni og upp bygg-
ingu á ýms um svið um og kalla 
fólk til sam ráðs við for gangs röð un 
verk efna. Í frétt inni kem ur fram 
að íbú ar í Breið holti láti sig varða 
um hverfi sitt og að stöðu fyr ir 
unga sem aldna. Því skipti máli að 
virkja þann kraft sem í íbú un um 
býr til að gera gott Breið holt enn 
betra. Með al þess sem hverf is ráð 
tel ur að huga þurfi sér stak lega að 
á næst unni eru skóla lóð ir, greið ar 
og ör ugg ar sam göng ur, úr bæt ur 
í bíla stæða mál um, upp bygg ing 
íþrótta mann virkja, auk ým issa for-
varna- og fram fara mála. Hug mynd-
in er að kall að til íbúa þings til að 
ræða þær hug mynd ir sem fram 
hafa kom ið og setja þær í far veg 
hjá starfs mönn um borg ar inn ar. 
Hverf is ráð hvet ur íbúa Breið holts 
til að láta ekki sitt eft ir liggja til að 
koma hverf inu í fremstu röð, seg ir 
í frétt inni.

Efl ing skáta starfs 
í Breið holti

Valdi mar Smári Gunn ars son, frí-
stunda ráð gjafi hjá Þjón ustu mið-
stöð Breið holts kynnti á fyrsta 
fundi nýs hverf is ráðs í Breið holti 
verk efni sem varða efl ingu skáta-
starfs í hverf inu, íþrótta klúbba á 
veg um Leikn is og ÍR og dag skrá 
Breið holts há tíð ar í byrj un næsta 
mán að ar. Á fund in um voru einnig 
kynnt ar áætl an ir og hug mynd ir 
um fram kvæmd ir á veg um Eigna-
sjóðs borg ar inn ar og Um hverf is-
sviðs. 

Leikn ir fær fé lags heim ili
Lok ið er vinnu við grunn nýs 

fé lags heim il is Leikn is. Hús næð-
ið verð ur um 700 fer metr ar að 
stærð og þar verða bún ings klef ar 
fyr ir knatt spyrnu vell ina, sal ur fyr-
ir fé lags starf og skrif stof ur fé lags-
ins. Ný lega voru opn uð til boð í 
hús ið. Alls bár ust fimm til boð frá 
eft ir töld um að il um: Silf ur steinn 
ehf. 200.000.000 eða 101,24% af 
kostn að ar á ætl un. Tré vinnu stof an 
ehf. 232.500.000 eða 117,75% af 
kostn að ar á ætl un. S.Þ. verk tak ar 
236.000.000 eða 119,41% af kostn-
að ar á ætl un. Eykt hf. 249.500.000 
eða 126.37% af kostn að ar á ætl-
un. Svein björn Sig urðs son hf. 
251.000.000 eða 127,23% af kostn-
að ar á ætl un. Gert er ráð fyr ir að 
taka bún ings klef ana í notk un í 
sum ar. Með þessu hús ið verð ur 
mik il breyt ing á að stöðu Leikn is 
og auk þess sem það verð ur lyfti-
stöng fyr ir allt fé lags starf þess. 
Nú ver andi hús næði Leikn is er 
löngu úr sér geng ið.  

Þor steinn leið ir 
“Millj arða verk efn ið”

Haf inn er und ir bún ing ur að svo-
nefndu “Millj arða verk efni”. Þetta 
er átak í upp bygg ingu borg ar-
hverfa þar sem mik ið sam ráð verð-
ur haft við íbúa um for gangs röð-
un fram kvæmda. Sam ráð ið snýr 
að ýms um við halds verk efn um, 
upp bygg ingu úti vist ar svæða og 
fleiru. Þeir sem leiða fram kvæmd-
ina í Breið holti eru Þor steinn 
Hjart ar son, fram kvæmda stjóri 
Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts, 
Stef án Jó hann Stef áns son, for mað-
ur hverf is ráðs Breið holts og Ísak 
Möll er, rekstr ar stjóri hverfa stöðv-
ar inn ar í Jafn a seli. Átak ið verð ur 
kynnt bet ur í dag blöð um og á vef 
Reykja vík ur borg ar. Einnig verð ur 
kall að til kynn ing ar- og sam ráðs-
funda með hverf is ráði, full trú um 
fé laga, skóla, frí stunda mið stöðva, 
þjón ustu að ila í Breið holti og 

íbúa sam taka. Þá verð ur leit að eft-
ir hug mynd um með íbú um með 
sam keppn um og/eða með öðr um 
hætti. 

Grunn fjár hæð fjár hags að-
stoð ar hækk ar um 4,2%

Borg ar ráð Reykja vík ur hef ur 
ákveð ið að hækka grunn fjár hæð 
fjár hags að stoð ar borg ar inn ar um 
4,2% frá og með 1. jan ú ar sl. Fel ur 
það í sér að fram færsla ein stak-
linga hækk ar úr kr. 95.325. í kr. 
99.329. og fram færsla hjóna/sam-
býl is fólks hækk ar úr kr. 152.520. 
í kr. 158.926. Við mið un ar grunn ur 
fjár hags að stoð ar inn ar frá jan ú ar 
2008 verð ur því óbreytt ur frá því 
sem stuðst var við á ár inu 2007 
og ákvörð un grunn fjár hæð ar fjár-
hags að stoð ar mið ast við greiðsl-
ur al manna trygg inga eins og þær 
voru í maí 2006 en vísi tala neyslu-
verðs er not uð sem grunn ur að 
reglu bund inni hækk un.

Svifryk yfir 
heilsu m örk um

Svifryks meng un í Reykja vík fór 
yfir heilsu vernd ar mörk á ný árs-
dag. Á fyrsta hálf tíma árs ins mæld-
ust gild in um 500 míkrógrömm 
á rúmmetra við fær an legra mæli-
stöð meng un ar varna Um hverf is-
sviðs sem nú er stað sett í Hlíða-
hverfi. Sól ar hrings gildi svifryks 
í Reykja vík mæld ist 17 sinn um 
yfir heilsu vernd ar mörk um á mæli-
stöð við Grens ás veg inn árið 2007 
en mátti fara 23 sinn um yfir sam-
kvæmt reglu gerð. Ár súr kom an í 
Reykja vík á liðnu ári var mik il og 
hef ur ekki mælst meiri síð an 1921 
og dró þetta mikla úr komu magn 
um tals vert úr svifryki. Á þessu ári 
má svifryks meng un fara 18 sinn-
um yfir heilsu vernd ar mörk, 12 
sinn um árið 2009, og sjö sinn um 
árið 2010 sam kvæmt reglu gerð nr. 
251/2002.

Seg ul mott ur með 
úti vist ar tíma

For eldr ar barna í fyrsta og 
sjötta bekk grunn skóla Reykja vík-
ur hafa feng ið send ar seg ul mott-
ur með regl um um úti vist ar tíma 
ásamt bréfi frá borg ar stjóra og 

lög reglu stjóra á höfðu borg ar-
svæð inu. Til gang ur inn er að 
styðja for eldra og auðvelda þeim 
að fram fylgja útivistar regl un um. 
Hin góða samstaða for eldra, borg-
ar yf ir valda og lög reglu um að 
tryggja að regl um um úti vist ar-
tíma sé fram fylgt hef ur þeg ar skil-
að ár angri og er það ekki síst við-
brögð um for eldra að þakka.

25 þús und 1. jan ú ar
Þann 1. jan ú ar sl. kom til út hlut-

un ar 25.000 kr. styrk ur sem nýta 
má til nið ur greiðslu á tóm stund-
um barna og ung linga á aldr in um 
sex til 18 ára. Mið að við fæð ing ar-
ár  á tíma bil inu 1990 til 2002 og 
að við kom andi börn og ung menni 
eigi lög heim ili í Reykja vík.

Frítt í Lista safn ið
Að gang ur er nú ókeyp is að 

Lista safni Reykja vík ur í Hafn ar-
húsi, Kjar vals stöð um og Ás mund-
ar safni. Með því vill Lista safn 
Reykja vík ur und ir strika að safn ið 
er hluti af sam eig in leg um lífs gæð-
um borg ar búa sem all ir eigi að 
hafa að gang að.

Fleiri flokka sorp ið
Minna magn af óflokk uðu heim-

il issorpi mæld ist í tunn um borg-
ar búa árið 2007 held ur en 2006. 
Þetta er ákveð inn við snún ing ur 
því magn ið hef ur auk ist ár frá ári 
þang að til núna.

 Sam kvæmt fret frá um hverf-
is sviði Reykja vík ur var heild ar-
magn á óflokk uðu sorpi úr heim-
il is tunn un um 27.186.420 kg. 
árið 2006 en árið 2007 var það 
27.135.573 kg. Óflokk að heim il-
issorp hef ur því dreg ist sam an 
um 50.000 kg. eða um 0,2%. Ekki 
er um veru lega breyt ingu að 
ræða en ef horft er til þess að 
magn ið hef ur auk ist jafnt og þétt 
milli ára og að ekki hef ur dreg ið 
úr neyslu al menn ings telst þetta 
góð ur ár ang ur. Helstu ástæð ur 
þessa sam drátt ar fel ast í auk inni 
flokk un borg ar búa og skil um á 
end ur vinnslu stöðv ar og í grennd-
ar gáma. Vin sæld ir end ur vinnslu-
stunn unn ar og bláu tunn unn ar 
hafa einig auk ist.  
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S T U T T A R
B O R G A R F R É T T I R

K lukk an er tutt ugu mín út ur geng in í tíu. Dag ur inn er föstu-
dag ur 22. des em ber 2007. Bíla lest in á Reykja nes braut-
inni sil ast áfram. Að norð an af Sæ braut og nokkr ir bíl ar 

koma einnig af Miklu braut inni inn á Reykja nes braut ina. Um ferð-
in úr suðri kem ur úr Breið holti, Kópa vogi, Garða bæ, Hafn ar firði 
og jafn vel frá Suð ur nesj um. Lest in leng ist stöðugt í báð ar átt ir. 
Tíu mín út um síð ar nær nyrðri endi henn ar und ir brýrn ar þar 
sem Reykja nes braut in geng ur und ir Miklu braut. Sá efri nálg-
að ist mis lægu gatna mót in við Stekkj ar bakka. Nokkr ir bíl ar 
sleppa áfram í hvert skipti sem um ferða ljós in loka að gangi frá 
Bú staða vegi. Nokkr ir bíla taka vinstri beygju af Bú staða vegi inn 
á Reykja nes braut til norð urs þeg ar ljós in opna. Færri bíl ar taka 
vinstri beygju af Reykja nes braut inn á Bú staða veg. Stund um er 
eng inn bíll á gatna mót un um vegna þess að eng inn er að fara af 
Reykja nes braut inni inn á Bú staða veg inn þótt græna ljós ið logi. 
Svo sleppa nokkr ir bíl ar áfram eft ir Reykja nes braut inni. Svona 
gegn ur þetta aft ur og aft ur. Bíla lest in þok ast áfram. En miklu 
hæg ar en hún á að gera. Á með an bíl arn ir bíða fyr ir um ferð til 
og frá Bú staða vegi senda þér koltví sýr ing inn stöðugt út í and-
rúms loft ið.

F yr ir ára mót vöktu íbúa sam tök in Betra Breið holt at hygli á 
því ófremd ar ástandi sem stöðugt skap ast á þess um kafla 
Reykja nes braut ar vegna gatna mót anna við Bú staða veg og 

að gerða leysi eft ir að til lög ur Línu hönn un ar um um ferð ar mann-
virki þar voru tald ar ónot hæf ar vegna ná grenn is við El liða árn-
ar. Vissu lega þarf að vernda far vegi þeirra og líf ríki en það á 
ekki að koma í veg fyr ir að lausn verði fund in á þessu máli. 
Íbúa sam tök in lögðu þá til að með færslu Reyknes braut ar um 
10 metra við gatna mót Bú staða veg ar mætti kom ast hjá því að 
raska um hverfi og líf ríki El liða ánna þótt Bú staða veg ar vand inn 
yrði leyst ur.

N ú hef ur ný hug mynd til lausn ar þess um vanda kom ið 
fram. Nýtt hverf is ráð Breið holts hef ur sam þykkt til lögu 
þess efn is að byggð verði auka akrein með fram Bú staða-

vegi í norð ur sem liggi í göng um und ir Reykja nes braut og að 
gert verði hring torg fyr ir ofan Sprengisand auk þess sem grænt 
svæði við íbúða byggð aust ast í Foss vogi verði stækk að. Þessi 
til laga er allr ar at hygli verð og þær fram kvæmd ir sem gert er 
ráð fyr ir eiga ekki að skaða um hverfi El liða ánna á nokk ur hátt 
en leysa engu að síð ur erf ið an um ferð ar vanda.

 

B org ar full trú ar og emb ætt is menn Reykja vík ur borg ar verða 
að setj ast yfir þetta mál án taf ar. Bráða birgða lausn gæti 
falist í því að loka fyr ir vinstri beygj urn ar af og inn á 

Bú staða veg. Hún hef ur reynd ar ver ið boð uð en ekk ert ból ar 
þó enn á þeirri fram kvæmd. Á með an sil ast bíla lest irn ar áfram 
norð ur og suð ur Reykja nes braut ina og bíða og bíða og bíða á 
með an nokkr ir bíl ar taka vinstri beygj ur til og frá Bú staða vegi á 
þess um 10. slysa hæstu gatna mót um Reykja vík ur hvort sem er 
í morg unsár, um miðj an dag eða á síð degi. Þetta er ein fald lega 
óþol andi ástand sem íbú ar 21 þús und manna borg ar ar hluta 
geta ekki sætt sig við.

Óþol andi ástand

JANÚAR 2008

Dans fyrir alla!

dansskoli@dansskoliragnars.is - www.dansskoliragnars.is
Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - S:586-2600

Samkvæmisdansar
Barnadansar

Skráning
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Þorkell Ragnarsson, einn flutn-
ingsmanna að tillögu um breytt 
mannvirki á Gatnamótum Reykja-
nesbrautar og Bústaðavegar 
segir að verði unnið að fram-
kvæmd samkvæmt henni auk-
ist umferðaröryggi til muna. Ný 
umferðarmannvirki muni draga 
úr slysatíðni auk þess að greiða 
verulega fyrir umferð í báðar 
áttir um Reykjanesbraut. Þessi 
gatnamót séu með um tíundu 
hæstu slysatíðni í Reykjavík og 
þar með hér á landi. Slys skap-
ist einkum af aftanákeyrslum en 
einnig af því þegar ökumenn eru 
að skipta um akreinar. Þá skap-
ist óafsakanlegar umferðatafir á 
Reykjanesbraut vegna núverandi 
tengingu við Bústaðaveg. “Þegar 
mislægu gatnamótin við Stekkjar-
bakka voru tekin í notkun færðist 
umferðarhnúturinn sem myndað-
ist jafnan þar niður að gatnamót-
um Bústaðavegar.”   

Tillagan gerir ráð fyrir, eins og 
sjá má á mynd sem fylgir henni, 
að umferðarljós verða óþörf á 
þessum gatnamótum og að ekki 
verður lengur hægt að taka vin-
stri beygju frá Bústaðavegi yfir 
á Reykjanesbraut. Þorkell segir 
að við gerð þessarar tillögu hafi 
umhverfissjónarmið verið höfð 
að leiðarljósi og tillagan útfærð 
með þeim hætti að ekki yrði of 
mikið rask við Elliðaárdalinn. Af 
þeim ástæðum megi þessi sam-
göngubót væri ekki fyrirferða-
mikil í umhverfinu. Þá er einnig 

hugað að því að stækka græna 
svæði sunnan Bústaðavegar, sem 
yrði til aukinna þæginda fyrir nær-
liggjandi íbúabyggð austast í Foss-
vogi. “Með tillögunni teljum við 
að hægt sé að draga töluvert úr 
mengun því eins og ástandið er nú 
við þessi gatnamót standa bílar í 
lausagangi þarna í löngum röðum 
á álagstímum en það hefur verið 
marg rannsakað að bílar í lausa-
gangi menga mjög mikið og auka 
þar með svifrykið í borginni.” 

Þau Þorkell Ragnarsson, Haf-
steinn Valsson og Ragnhildur B. 
Guðjónsdóttir, fulltrúar í nýju 
hverfisráði Breiðholts og flutn-
ingsmenn tillögunnar sem hverf-
iðráðið samþykkti nýlega segja 

að úrbóta sé þörf á þessum stað 
nú þegar. Bráðabirgðalausn gæti 
falist í því að loka strax fyrir vin-
stri beygjurnar á þessum gatna-
mótum. Það geti varla verið mikið 
mál að setja keðju eða slá á milli 
umferðareyjanna og slökkva á 
beygjuljósunum. Eina óhagræðið 
af því væri að tímabundið væri 
ekki hægt að aka af Reykjanes-
braut inn Bústaðaveg þegar komi 
er niður Reykjanesbrautina. Um 
akstur af Bústaðavegi inn á Reykja-
nesbraut til norðurs verði ekki að 
ræða vegna þess að ekki sé land-
fræðileg aðstaða til þess að koma 
nauðsynlegum mannvirkjum fyrir 
nema að skerða umhverfi Elliða-
ánna.

Myndin sýnir hugmynd hverfisráðs Breiðholts að endurbættum 
gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar.

Umferðaröryggi 
eykst og tafir minka

BREIÐHYLTINGAR!
TIL HAMINGJU
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Nýlegar rannsóknir hafa sýnt 
fram á að neysla léttra mjólkur-
afurða auðveldar fólki að stjór-
na þyngd sinni. Í ljós hefur kom-
ið að neysla þeirra skilar bæði 
betri árangri í megrun eða átaki 
og sömuleiðis gengur betur að 
halda í horfinu eftir að átaki er lok-
ið. Svo virðist sem neysla léttra 
mjólkurafurða dragi mest úr fitu-
söfnun framan á kvið, en sú fita 
hefur helst verið tengd aukinni 
hættu á þróun lífsstílssjúkdóma. 
Með því að velja magrar mjólk-
urafurðir sneiðir neytandinn hjá 
fitu, en missir ekki af vítamínum 
og steinefnum mjólkurinnar.  Hálf-
ur lítri af nýmjólk inniheldur til að 
mynda tæplega 20 grömm af fitu, 
á meðan fituinnihald sama magns 
af léttmjólk er um 7.5 grömm og 
undanrennu um 0.5 grömm. Nær-
ingargildi og hollusta léttmjólkur 
og undanrennu eru þó til staðar, 
rétt eins og nýmjólkinni. Mjólk 
inniheldur langflest þeirra nær-
ingarefna sem líkaminn þarfnast 
og er í senn flókin og áhugaverð  
fæðutegund.    

Mjólk er vöðvastyrkjandi
Nýjar rannsóknir hafa einnig 

leitt í ljós að ef léttar mjólkuraf-
urðir eru hluti af mataræði eykst 
vöðvamassi en fitumassi minnkar.  
Rannsóknir benda einnig til þess 
að mjólk og mjólkurafurðir stuðli 
að lækkun blóðþrýstings.  Mjólk-
urafurðirnar hafa þar talsvert 
að segja og lækkun þrýstings er 
talsvert meiri þegar þær eru hluti 
af mataræðinu. Áhrif mataræðis-
breytinga til lækkunar blóðþrýst-
ings geta verið til jafns á við lyf. 
Þeir sem nota blóðþrýstingslækk-

andi lyf eiga þó ekki að hætta því 
jafnvel þótt þeir breyti mataræði 
sínu, en í samráði við lækni sinn 
geta þeir hugsanlega breytt lyfja-
skömmtum.  

Mjólkin og hjartað
Því hefur löngum verið haldið 

fram að neysla mjólkur og mjólk-
urafurða auki líkurnar á hjarta-
sjúkdómum. Niðurstöður nýlegra 
rannsókna benda hins vegar til 
hins gagnstæða.

Lars Ovesen, fyrrverandi yfir-
læknir hjá Hjartavernd í Dan-
mörku, hefur borið saman fimm 
viðamiklar alþjóðlegar rannsóknir 
og niðurstöðurnar má skoða á 
netsíðunni www.mejeri.dk. Hann 
bendir á að þrátt fyrir að fita í 
mjólk hafi í gegnum tíðina verið 
tengd aukinni hættu á hjartasjúk-
dómum séu önnur efni í mjólk 
sem hafi gagnstæð áhrif, svo sem 
kalk, magnesíum, kalíum og selen. 
Hin jákvæðu áhrif neyslu léttra 
mjólkur og mjólkurafurða á blóð-
þrýsting og þyngd gera að verk-
um að áhrif á hjartasjúkdóma eru 
verndandi ef eitthvað er.  

Mjólk megrar, styrkir vöðva og  
dregur úr líkum á hjartasjúkdómum

Dr. Björn S. Gunnarsson.



„Mér finnst Breiðholtið liggja  
nokkuð óbætt hjá garði hjá 
Reykjavíkurborg. Ég skil ekki 
af hverju borgaryfirvöld, hver 
sem þau eru, skuli ekki sjá að í 
stórum hverfum eins og í Breið-
holtinu og Grafarvogi og jafnvel 
víðar þurfi ákveðin menningar-
setur. Það eru alls staðar byggð 
íþróttahús og allt gott um það að 
segja. En það er svo auðvelt að 
koma upp hýði sem getur bæði 
verið menningarlegt og skemmti-
legt og jafnvel frumstætt ef því 
er að skipta með því að skipu-
leggja það.  

Í Breiðholtinu, sem er reyn-
dasta hverfið af þessum stóru 
úthverfum, sem byggst hafa á 
undanförnum árum og áratugum 
ætti að vera ákveðinn kjarni fyrir 
menningarstarfsemi. Í Gerðuberg 
er ákveðinn möguleiki fyrir hendi 
en það skapar samt enga fjölnota-
vídd ef við notum það orð. Torgið 
í Mjóddinni er e.t.v. eini staður-
inn sem hægt væri að ná slíkri 
vídd. Þótt það sé frekar þröngt þá 
mætti gera þar ýmsa góða hluti. 
Ég myndi vilja leggja áherslu á 
að komið yrði á fót föstum við-
burðum á ákveðnum stað eða 
stöðum í hverfinu. Vel getur verið 
að reisa þyrfti aðra indiánabygg-
ingu sem rími við Breiðholtskirkju 
með aðstöðu fyrir uppákomur og 
ýmis félags- og menningarnot. Við 
eigum fullt af góðu fólki sem er 
að fást við eitt og annað. Við eig-
um kóra og ýmis konar söng- og 
leikhópa bæði lærðum og leikn-
um, t.d. í skólunum í Breiðholti 
og annarsstaðar í Reykjavík. Við 
eigum blússandi menningarkerfi. 
En það er eins og allt miðist við 
Vatnsmýrina, 101 Reykjavík og 
hverfið þar fyrir vestan. Því miður 
höfðar Gerðuberg ekki nægilega 
vel til nágrannanna og hverfisins 
þótt það væri einkum hugsað fyr-
ir Breiðholtið á sinni tíð. Það hef-
ur einhvern veginn ánetjast þess-
ari miðborgarsýn eins og annað 
þar sem viðburðir virðast fremur 
skipulagðir með hliðsjón af ein-
hverri elítu í miðborginni en fólk-
inu í nágrannabyggðunum.” Árni 
nefndir að á Íslandi starfi mjög 
öflugt Danssamband sem sé að 
efna til stórmóts í næsta mánuði. 
“Þarna er mikill fjöldi fólks að 
dansa flotta dansa og þetta er ekk-
ert annað en íþrótt, skemmtun, 

glæsileiki, þjálfun og fágun sem 
fjöldi fólks hefur yndi af að horfa 
á. Af hverju má ekki draga við-
burð sem þennan út í umhverfið 
og nýta hann sem rennsli. Nota 
hann til þess að fá fólk út úr íbúð-
um sínum og blanda geði við 
annað fólk. Þótt margt gott sé að 
segja um Reykjavík þá finnur mað-
ur gífurlegan mun á stemningunni 
sem maður mætir í mannlífinu 
hér og úti á landsbyggðinni. Þar 
er allt persónulegra, tillitssamara 
og skemmtilegra. Og þá er ég ekki 
að tala sérstaklega um Vestmanna-
eyjar þar sem ég þekki best til 
heldur almennt um allt land. Þar 
fara fram samkomur þar sem fólk 
hefur ánægju af því að blanda 
geði. Þetta vantar í Reykjavík. 
Hér blanda menn ekki geði á milli 
íbúða í blokkum. Ég held að slíkt 
heyri til undantekninga. Kannski 
er þetta skiljanlegt en það er líka 
miður miðað við íslenska samfé-
lagið.”

Grundvallaratriði  
að sjá á sjóinn

En af hverju kaus Eyjamaður-
inn, sem stundum hefur verið 
kallaður Vestmanneyingur númer 
eitt að gerast Beiðhyltingur. Er 
eitthvað sem tengir þessa ágætu 
staði saman?  “Ég kom í bæinn 
veturinn 1962 til 1963 og hef verið 
með sinn hvorn fótinn í Reykja-
vík og í Vestmannaeyjum síðan. 
Að því kom að ég vildi fara að  
byggja eins og margir aðrir. Þá var 
Breiðholtið að byggjast og var á 
þeim tíma eiginlega utan við allt í 
Reykjavík. Ég er alin upp í um 100 
metra hæð yfir sjó í Vestmanna-
eyjum og hér í Rituhólunum erum 
við í um 100 metra hæð yfir sjáv-
armáli. Við sóttum um ákveðna 
lóð og fengum hana. Það sóttu 
engir aðrir um hana þannig að 
það var ekkert verið að velja á 
milli umsækjenda. Kannski var 
þetta Eyjamaðurinn í mér að vilja 

búa aðeins utan við miðborgina 
en mér fannst grundvallaratriði 
að sjá út á sjóinn eins og ég hafði 
og hef alltaf gert í Eyjum.”

Fjórtán kirkna sýn  
úr Rituhólunum

„Þegar við byrjuðum að  
byggja var öll hlíðin hér fyrir 
neðan einn melur með grjóti. 
En svo var hafist hana um upp-
græðslu og nú er þetta orðin 
skógur. Gróðurinn hefur dafnað 
vel, ekki bara hér í hlíðinni fyr-
ir neðan Hólana heldur í öllum 
hverfunum í Breiðholtinu. Menn 
áttu ekki von á þessu og héldu að 
Breiðholtið væri ofan skynsam-
legra hugmynda um gróðurmörk. 
Sannleikurinn er hinsvegar sá að 
hér er ekki síður gróska en niður 
við Sundin. Þetta er svona víða 
hér á landi. Ég veit ekki af hverju 
það stafar en á sér örugglega ein-
hverjar forsendur. Ef til vill er það 

4 Breiðholtsblaðið JANÚAR 2008

Þurfum viðburði til að  
auka mannleg samskipti

Á góðri  stundu 
með Göran Person, 
fyrrum forsætisráð-
herra Svíþjóðar.

V I Ð T A L I Ð
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Að skemmta í Húsafelli fyrr á 
árum. “Hrafninn settist þarna og 
skeit svo á öxlina á mér,” sagði 
Árni sporskur á svip.
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vegna minni áhrifa frá seltu en 
það er skóg rækt ar manna að meta 
þetta. Hér er líka ægi fag urt. Héð-
an er víð sýn til hafs og fjalla. Héð-
an blas ir allt Snæ fells nes ið við og 
við sjá um kór ón una á jökl in um. 
Hér er vítt til veggja. Ég man að 
þeg ar við sát um uppi á þak inu 
hérna þá töld um við 14 kirkj ur. 
Þar á með al var kirkj an á Akra-
nesi og norð an meg in Hval fjarð-
ar. Við erum líka í ná inni snert-
ingu við nátt úr una, El liða árn ar og 
um hverfi þeirra, El liða ár dal inn. 
Hér er auð velt að fylgj ast með 
fugla lífi. Ég er bú inn að fylgj ast 
með svana pör um í ald ar fjórð ung 
og sam býl ið við fugl ana er löngu 
orð inn hluti af heim il is líf inu. Ann-
ars hef ur fugla líf ið breyst við auk-
inn gróð ur. Mó fugl arn ir hafa far ið 
og fund ið sér aðra staði en aðr ir 
kom ið í stað inn. Hrafn arn ir eru 
líka heim il is fast ir á þess um bæ. 
Við gef um þeim. Kon an mín sér 
vel um þá og þeir mæta í garð inn 
á mat máls tím um. Einn sest gjarn-
an í stóra tré ið hér fyr ir utan og 
byrj ar að kalla. En hann fer ekki 
að éta fyrr en fé lag arn ir eru mætt-
ir. Á frost hörð um dög um þá mæta 
þeir yf ir leitt all ir í há deg is mat inn 
og éta all ir sam tím is.”

Vil gjarn an vera 
þátt tak andi   

„Ég hef lengi ver ið áhuga mað-
ur um þjóð mál. Það er rétt. Ég 
starf aði sem blaða mað ur í mörg 
ár og það an lá leið in í póli tík ina. 
Blaða mennska og póli tík eiga það 
sam an að ná yfir allt svið mann lífs-
ins og fátt verð ur mönn um óvið-
kom andi. Þetta hef ur átt vel við 
mig. Ég á auð vit að mjög sterk ar 
ræt ur í Vest manna eyj um og þær 
hafa vissu lega sett nokkurn svip 
á störf mín í gegn um tíð ina. En 
al mennt séð er það þannig að þeg-
ar eitt hvað bját ar á og eitt hvað 
þarf að gera þá vill mað ur vera 
þátt tak andi. Hvort sem það er í 
heima byggð manns eða ann ars 

stað ar.” Hug ur Árna leit ar heim 
til Eyja og hann lít ur út um stofu-
glugg ann yfir gróð ur vin ina sem 
einu sinni var mel ur. “Menn hafa 
rætt um erfitt ástand í Vest manna-
eyj um. Mín skoð un er að verði 
ekki byggð í Eyj um þá verði eng in 
byggð á Ís landi. Vest manna eyj ar 
eru gull kista og voru kall að ar gull-
kista Ís lands um ald ir. Þar skipt ir 
ná lægð in við fiski mið in mestu og 
síð an fugl inn í björg un um. Hung-
ur var aldrei inni í mynd inni í 
Vest manna eyj um þótt fá tækt fólk 
væri til þar eins og ann ars stað-
ar. Eyja menn höfðu alltaf nóg að 
borða frá nátt úr unn ar hendi og 
fólk gat bjarg að sér. Það hef ur líka 
alltaf ver ið mik il sam heldni í Eyj-
um eins og ein kennt hef ur sjáv-
ar byggð ir hér á landi í gegn um 
tíð ina. Menn hafa vak að hvor ir 
yfir öðr um. Rétt eins og lund inn 
því sagt er að hann sé mjög fé lags-
lynd ur.”

Hisp urs leysi 
og vinnu semi

„Hisp urs leys ið ein kenn ir veiði-
manna sam fé lög in gagn stætt borg-
ar sam fé lag inu. Menn láta vaða og 
svo er það búið og gert. Rétt eins 
og að spúla dekk ið. Sama hisp-
urs leys ið ein kenn ir at vinnu líf ið. 
Vest manna ey ing ar hafa alltaf unn-
ið mik ið en þeir hafa líka gert sér 
eitt og ann að til dægradval ar. Ef 
út lána töl ur frá bæj ar bóka safn inu 
í Eyj um eru skoð að ar kem ur í ljós 
að út lán eru meiri en al mennt ger-
ist hjá bóka söfn um. Þetta lýs ir 
Eyja mönn um ágæt lega. Drif kraft-
ur inn er út um allt og þeir gleyma 
ekk ert að lesa þótt mik ið sé unn-
ið. Eitt helsta ein kenni sam fé lags-
ins í Vest manna eyj um er að þar 
er rækt uð ákveð in gam an semi. 
Sög ur af fólki og þá gjarn an í 
húmor ísk um stíl. Stund um er skot-
ið dá lít ið til þess að fá ákveðna 
upp lyft ingu í frá sög una. En þetta 
er sak leys is legt og laust við að 
vera ræt ið.”

Yfir millj arð ur 
í Seðla bank ann

Árni hafði búið um skeið uppi á 
landi þeg ar gaus í Eyj um í jan ú ar 
1973. Hann seg ir gos ið og af leið-
ing ar þess ótrú legt dæmi. Þetta 
sé eina gos ið í heim in um sem orð-
ið hafi í byggð. “Gos ið kost aði 8,6 
millj arða á þeim tíma í göml um 
krón um talið. Af öll um pakk an um 
fóru ekki nema 2,2 millj arð ar til 
Vest manna eyja. Það hafði ekki 
góð áhrif á Vest manna ey inga. Af 
þess um 8,6 millj arða pakka fór 
yfir millj arð ur í vaxta tekj ur í Seðla-
bank an um. Þannig hirti keis ar inn 
sitt úr öll um átt um á með an ein-
staka að il ar sluppu á sléttu en all-
ur þorri fólks stór tap aði þrátt fyr-
ir marg vís legt upp bygg ing ar- og 
hjálp ar starf. Fólk ið fékk aum leg ar 
bæt ur fyr ir eig ur sín ar og það var 
meg in á stæð an þess að um 1700 
íbú ar af rúm lega 5500 fest ust upp 
á fasta land inu. Þetta var eink um 

fólk sem kom ið var miðj an ald ur. 
Búið að byggja sitt upp en fékk 
svo naum ar bæt ur að þær dugðu 
hvergi til þess að end ur heimta lífs-
starf ið. Þetta fólk lagði hrein lega 
ekki í að byrja aft ur - kannski næst-
um því frá grunni úti í Eyj um.” 

Geipi lega öfl ug ver stöð
Árni seg ir Vest manna eyj ar eiga 

sér góða fram tíð. Vest manna eyj ar 
hafi ver ið stærsta ver stöð lands-
ins, næst á eft ir Reykja vík, með 
um 10% til 12 % af öll um afla lands-
manna og það hafi ekki breyst á 
kvóta tíma bil inu eða síð ustu tvo 
ára tug ina. Breyt ing arn ar séu eink-
um á milli að ila inn an byggð ar-
lags ins en afla mark ið hafi hald ist 
í heild ina. “Vest manna eyj ar eru 
fyrst og fremst geipi lega öfl ug ver-
stöð og það er mik il upp bygg ing 
þar. Vest manna ey ing ar hafa líka 
ver ið nýtn ir í gegn um árin. Við 
Íslendingar erum al mennt með of 
gamla báta mið að við ná granna-

lönd in og hvað þá Vest manna ey-
ing ar sem hafa nýtt sín tæki svo 
vel að stund um er um skammar-
lega gamla báta að ræða. Á síð-
asta ári komu fimm ný og glæsi leg 
fiski skip til Eyja og enn er ver ið að 
smíða skip í Eyja flot ann. Það er 
mik ill drif kraft ur í út gerð inni og 
bjart sýni í fólki enda er þetta lyk ill-
inn að öllu þessu um hverfi.” Árni 
seg ir tækn ina hafa breytt mörgu 
og störf sem 10 menn unnu fyr ir 
15 árum séu unn in af ein um manni 
í dag.” Þetta hef ur skap að ákveðn-
ar breyt ing ar og störf um hef ur 
fækk að. Bát arn ir eru orðn ir stærri 
og þar af leið andi færri. Þetta er 
þró un sem menn hafa ver ið að 
glíma við. En þótt Vest manna eyj ar 
séu öfl ug ver stöð meg um við ekki 
gleyma þeim miklu mögu leik um 
sem fel ast í ferða þjón ust unni og 
þá skipta sam göngu mál in gríð ar-
lega miklu máli. Eitt það versta 
sem kom ið hef ur fyr ir ferða þjón-
ust una í Eyj um var þeg ar Flug fé-
lag hætti að fljúga þang að fyr ir 
nokkrum árum og þótt það flug sé 
haf ið að nýju fyr ir at beina stjórn-
valda hef ur far þega fjöld inn enn 
ekki náð fyrri tölu.”  

Þurf um við burði til að 
auka mann leg sam skipti

 „Ég er alin upp í Vest manna-
eyj um og lít því kannski hin 
mann legu sam skipti öðr um aug-
um en þeir sem alist hafa upp í 
borg ar sam fé lag inu. Ég held hins 
veg ar að borg ar sam fé lag ið geti 
lært ým is legt af líf inu í sjáv ar-
pláss un um. Það er margt svip að 
með út hverf um og byggð um út 
um land. En það vant ar þenn an 
sam skipta þátt í mann líf ið sem 
ég minnt ist á í byrj un. Ég er viss 
um að hægt er að auka mann leg 
sam skipti fólks í hverf un um. En til 
þess er nauð syn legt að koma upp 
við burð um þar sem fólk kem ur 
sam an - sýn ir sig og sér aðra og 
nýt ur sam vista. Að þessu vil ég 
stuðla í Breið holt inu.” 

Komdu með íbúðina/húsið þitt til okkar 
og við seljum fyrir þig. 

Við látum verkin tala.

Guðmundur St. 
Ragnarsson
Löggiltur
fasteignasali

Elmar
Eggertsson
Sölufulltrúi
699 6850
elmar@remax.is

Jóhanna Kristín 
Tómasdóttir
Sölufulltrúi
698 7695
jkt@remax.is

Guðbjörg 
Vilhjálmsdóttir
Sölufulltrúi
894 5401
gully@remax.is

Þorkell
Ragnarsson
Sölufulltrúi
898 4596
thorkell@remax.is

VIÐ VINNUM

… og þó það virðist óþarfi viljum við samt 
ítreka að auðvitað veitum við frábæra þjónustu.
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vinnum, vinnum og vinnum !!!

HRINGDU!
VIÐ SVÖRUM

Þess vegna erum við dugleg að selja.

��������������������������������������������Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

Hesta ferð. Á mynd inni má m.a. sjá Flosa Ólafs son, leik aria til vinstri 
við Árna og séra Bald ur Krist jáns son til hægri.
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Útskrift á haustönn í Fjölbrauta-
skólanum í Breiðholti fór fram í 
Fella- og Hólakirkju fimmtudag-
inn 20. desember. Í yfirlitsræðu 
Kristínar Arnalds, skólameist-
ara, kom fram að þetta var í sex-
tugasta og áttunda sinn sem nem-
endur eru útskrifaðir frá skólan-
um og voru 128 lokaprófsskír-
teini afhent þessu sinni. Bestum 
árangri á stúdentsprófi nú náði 
Margrét Erlingsdóttir.

Sérsniðin inn- 
flytjendabraut

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er 
afar fjölbreyttur skóli með meira 
námsframboð en gengur og gerist 
í íslenskum framhaldsskólum. Til 
dæmis er þar starfrækt sérstök 
braut fyrir innflytjendur, með sér-
sniðnu námsefni og nálgun í ken-
nslu. Í FB er kennt í dagskóla og  
kvöldskóla og síðan er einnig rek-
inn sumarskóli. Það er fátt sem 
ekki er í boði og má nefna að í 
haust var í boði nám í einsöng, 
samhliða öðru námi. Ávallt er unn-
ið að þróunarverkefnum í FB og 
að venju er starfsbraut skólans 
framarlega í því að sinna slíkum 
verkefnum. Þar eru nú þrjú verk-
efni í gangi sem tengjast lífsleikni, 
lestrarþjálfun og kynningu á starf-
semi brautarinnar. Af evrópskum 
verkefnum má nefna heimsókn 
hóps nemenda og tveggja kennara 
í dönsku í FB til Danmerkur í Nord-
Plus áætluninni. Skólinn hefur ein-
nig verið þátttakandi í svokölluðu 

Comenius-verkefni undanfarin á 
og hefur það gengið mjög vel. Þá 
er verið að undirbúa Leonardo-
mannaskiptaverkefni og einnig er 
í undirbúningi Evrópuverkefni í 
Grundtvig áætluninni. FB er fjöl-
breyttur skóli og nýtast verkefni 
sem þessi afskaplega vel í að við-
halda þekkingu og kunnáttu. 

Frambraut fyrir afreks-
fólk í íþróttum

Á haustönn hófst kennsla á 
svokallaðri “frama-braut” í FB. 
Þar á afreksfólk í íþróttum kost 
á að stunda hnitmiðaðar æfing-
ar í íþrótt sinni og stunda sam-
hliða nám í framhaldsskóla. 
Gerðar eru strangar kröfur um 
skólasókn og ástundun og er 
það von skipuleggjenda að hér 
gefist afreksfólki í íþróttum tæki-

færi til að ná betri árangri á öll-
um sviðum. Ákveðið hefur verið 
að byggja við skólann og hlakka 
kennarar og nemendur mjög til 
þess, því aðstaða nemenda og 
starfsfólks hefur verið ófullnægj-
andi. Framkvæmdir hefjast líklega 
á næsta ári og binda allir í skól-
anum miklar vonir við framgang 
þessa máls. Eins og alltaf bárust 
skólanum góðar gjafir frá ýmsum 
hollvinum. Þar má nefna Samtök 
iðnaðarins, Soroptomistaklúbb 
Hóla og Fella, Gideonfélagið, Bók-
menntafélagið Drápuhlíð, danska 
sendiráðið, kanadíska sendiráð-
ið, Rotaryklúbb Breiðholts, Félag 
viðurkenndra bókara og Reykja-
víkurdeild sjúkraliðafélagsins. 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti á 
marga góða bandamenn og stuðn-
ingsaðila og er það ómetanlegt í 
skólastarfinu.

FB útskrifaði 128 á haustönn

NETSAGA.IS

Föngulegur hópur sjúkraliða sem útskrifaðist frá FB af haustönn.

Hugsaðu um hollustuna!

2x10

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

Silkimjúkt, próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur

– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan

Félagsmiðstöð Árskógum 4, sími 535-2700. 
Baðþjónusta, smíðastofa/útskurður, handavinnustofa, 
hádegismatur, miðdegiskaffi alla daga:  
Mánudaga: Söngstund kl. 10:30 til 11:30. Félagsvist kl. 13:30. 
Myndlist kl. 16:00.
Þriðjudaga: Leikfimi kl. 09:00, Boccia kl. 09:45. 
Miðvikudaga: Farið í sundleikfimi í Breiðholtslaug kl. 08:55.  
Heilsugæsla kl. 10:00 til 11:30.  
Fimmtudaga: Boccia kl. 09:30-10:55. Helgistund að morgni  
kl. 10:30-11:00.Leikfimi kl. 11:00. Myndlist kl. 13:30. 
Föstudaga: Bingó (2. og 4. föstud. í mán.) kl. 13.30 Hátíðar-
bingó, föstudaginn 8. febrúar kl. 20.00.
Panta þarf hádegismat í síma 535-2700 fyrir kl. 15.oo daginn 
áður
Baðþjónusta: pantanir í síma  535-2700. 

Skógarsel
Hægt er að bæta við Leikfimi í ÍR heimilinu Skógarseli kl 
10:30 á föstudögum (gjald frjálst). 

Breiðholtslaug
Sund í Breiðholtslaug mánudaga og miðvikudaga kl 09:50  
(gjald frjálst). 
 
Félagsstarfið í Gerðubergi
Þriðjudagar og föstudagar: Gönguferð frá Gerðubergi  
kl. 10:00 ( gjaldfrjálst).          
Miðvikudagar: kl. 10:00 Dans í Gerðubergi.

Félagsstarf 

Félagsstarf aldraðra  
- hvað er í boði

Viltu vinna í þínu hverfi?

Deildarstjóri:
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Leikskólakennari/leiðbeinandi:
Bakkaborg, Blöndubakka 2, sími 557-1240
Hálsaborg, Hálsaseli 27, sími 557-8360
Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Jöklaborg, Jöklaseli 4, sími 557-1099
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Sérkennsla, þroskaþjálfi eða sérkennari:
Völvuborg, Völvufelli 7, sími 557-3040
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Aðstoðarfólk í eldhús:
Ösp, Iðufelli 16, sími 557-6989

Allar upplýsingar veita leikskólastjórar í viðkomandi leik-
skólum 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.

borgarblod.is

Nemendur fyrsta og fjórða bekkjar í Breiðholtsskóla hófu hvern 
skóladag á morgunsöng í sal skólans í desember. Þar voru jólalögin 
sungin af hjartans list undir stjórn Birnu tónmenntakennara. Þor-
valdur Jónsson, harmónikkuleikari lék undir á harmónikku sína við 
góðar undirtektir söngvaranna. Myndirnar tala sínu máli og sýna 
sönggleði nemenda.

Breiðholtsskóli
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„Það er hræðilega sorg-
legt þegar svona gerist,” 
segir Ragnhildur Ásgeirs-
dóttir, djákni í Fella- og 
Hólakirkju um þann atburð 
þegar maður fannst í íbúð 
sinni í Breiðholti fyrir 
skömmu og hafi verið lát-
inn í marga daga án þess 
nokkur hafi vitjað hans. 

Að undanförnu hefur starf-
að nefnd sem fjallar um nær-
þjónustu aldraðra í Breið-
holti og hún stendur fyrir 
könnun þessa dagana á því 
hvernig fólk eldra en 67 ára 
í Breiðholti hefur það, hvort 
það sé einangrað eða því vel 
sinnt. Ragnhildur á sæti í 
þessari nefnd og hún segir 
að vonandi verði hægt að 
byrja að vinna úr niðurstöð-
um þessarar könnunar í apr-
íl eða maí n.k. “Með þessari 
könnun er í raun verið að 
þarfagreina hverfið okkar í 
tengslum við eldra fólk. Og 
um leið leyfum við fólki að 
finna að okkur er umhugað 
um það og viljum gjarnan 
vita ef það er mikið eitt og 
á ekki fólk að.” Í starfi Fella- 
og Hólakirkju er boðið upp 
á vinaheimsóknir og segir 
Ragnhildur starfsfólk kirkj-
unnar fá vísbendingar um 
fólk sem þurfi á því að halda 
frá Þjónustumiðstöð Breið-
holts. “Við erum nú að sinna 
13 einstaklingum og ég veit 
að Rauði krossinn er með 
vinaheimsóknir í Breiðholti 
auk þess sem Þjónustumið-
stöðin er einnig að sinna 
mörgu fólki. Við þurfum all-
taf að vera vakandi og reyna 
að vekja fólk til meðvitund-
ar um að huga að þeim sem 
búa í kringum það. Nágrann-
ar geta látið vita ef þá grun-
ar að einhver sé einmana 
og þurfi á vinaheimsókn að 
halda. Í þessu starfi þurfa 
allir að taka höndum saman. 
Samstarf á milli kirkjunnar, 
félagsstarfsins, heilsugæsl-
unnar og félagsmiðstöðvar-
innar hefur aukist mjög og 
er það vel.” Ragnhildur seg-
ir að þetta starf sé fyrst og 
fremst hugsað til þess að 
liðsinna fólki og veita því 
félagsskap kjósi það þess. 
Með því að efla þetta starf 
og vinaheimsóknirnar megi 
vonandi draga úr líkum þess 
að atburðir eigi sér stað eins 
sá sem varð í Breiðholtinu 
nýlega.

Fannst látinn

Sorglegt þegar 
svona gerist

Hetjudáð og harmleikur átti 
sér í senn stað í Breiðholti fyr-
ir nokkru þegar karlmaður lést 
eftir að hafa bjargað konu og 
tveimur börnum hennar úr 
brennandi íbúð í fjögurra hæða 
fjölbýlishúsi við Tungusel. Elds-
ins varð vart snemma morguns 
á meðan flestir íbúar voru enn 
í fasta svefni. Nota varð körfubíl 
til þess að bjarga íbúum á fjórðu 
hæð fjölbýlishússins því ófært 
var um stigagang þess vegna 
hita og reyks. Konan sem bjó 
í íbúðinni var komin út ásamt 
sonum sínum þegar slökkviliðið 
kom á vettvang.

Karlmaðurinn sem lést bar 
drengina tvo sem eru sjö og 12 
ára gamlir út úr brennandi íbúð-
inni og snéri síðan inn aftur og 

sótti móður þeirra. Að því búnu 
hneig hann niður og var látinn 
þegar slökkviliðið kom á vett-
vang. Um 20 slökkviliðsmenn 
unnu að því að ráða niðurlögum 
eldsins sem var staðbundinn við 
eina íbúð. Reykur fór hins vegar 
inn í fleiri íbúðir í stigaganginum. 
Sjálfboðaliðar frá Rauða krossi 
Íslands komu á vettvang til að 
aðstoða aðra íbúa hússins eftir 
að það hafði verið rýmt og var 
fólkinu komið fyrir í stóru hjól-
hýsi og í strætisvagni á meðan 
slökkviliðið var að störfum. Fjöl-
skyldan sem bjó í íbúðinni missti 
eigur sínar í brunanum og hafa 
vinir fjölskyldunnar gengist fyrir 
stofnun söfnunarreiknings á nafni 
eldri sonarins. Reikningsnúmerið 
er 113 05 066351. 

Hetjudáð og harm-
leikur í Tunguseli  

Ný verslun með sportfatnað í stórum 
stærðum hefur verið opnuð. Verslunin 
heitir Al X ehf og er hún til húsa á  
Hafnarbraut 4  í Kópavogi.
 
Þetta er sportfatnaður frá Danmörku 
sem heitir Beat-x, og er verslunin með 
stærðir frá XL - 8XL.

AL X ehf er með jakka, buxur, boli og 
treyjur, þetta er fatnaður sem hentar til 
daglegra nota og í ræktina.
 

Einnig er AL X ehf með léttan gön-
gufatnað og hægt er að sérpanta 
(skíða)buxur og (skíða)úlpur.
 

Stórar stærðir

AL X ehf ● Hafnarbraut 4 ● 200 Kópavogur ● Sími 587-0545 ● www.alx.is thelsa@simnet.is
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Þegar fólk eldist verður það 
fyrir ýmsum líkamsbreytingum 
auk þess sem því fylgja ýmis 
heilsufarsleg vandamál að verða 
gamall. Aldraðir eru nú í auknum 
mæli hvattir til að leggja stund 
á líkams- og heilsurækt. Einn 
þeirra sem leggur nú stund á nám 
í íþróttafræðum með áherslu á 
þjálfun eldri aldurshópa er Janus 
Guðlaugsson, M.Ed.-íþróttafræð-
ingur og doktorsnemi. 

Markmið meistararannsókn-
ar Janusar, sem gerð var á hópi 
íslenskra eldri borgara á höfuð-
borgarsvæðinu árið 2004 til 2005 
var að kanna árangur ólíkra teg-
unda þjálfunar fyrir eldri aldurs-
hópa. Markmið rannsóknarinn-
ar var einnig að reyna að meta 
hvaða tegund þjálfunar væri 
heppilegust við val á fyrirbyggj-
andi líkams- og heilsurækt fyrir 
þennan aldurshóp og að kanna 
hve mikil áhrif mismunandi þjálf-
un hefur á lífsgæði aldraðra. Í fyrir-
lestri Janusar fer hann yfir þessar 
niðurstöður auk þess sem hann 
kemur inn á leiðbeinandi atriði 
sem æskilegt er að hafa í huga 
þegar aldraðir einstaklingar vilja 
takast á við markvissa þjálfun. Í 
fyrirlestri Janusar er einnig komið 
inn á nýlegar niðurstöður rann-
sóknar á sama rannsóknarhóp og 
þær breytingar sem áttu sér stað 
á tæplega tveggja ára tímabili 
eða frá því að markvissri þjálfun 
lauk. Þær niðurstöður eru mjög 
athyglisverðar. Ein af staðreynd-
um lífsins er að við eldumst með 
hverjum degi sem líður. Flestir 
einstaklingar komast að því fyrr 
eða síðar að þeir eldast og sá tími 

kemur einnig að þessi staðreynd 
mætir hverjum einstakling á ein-
stakan hátt. Til að hægt sé að 
hægja á hrörnun öldrunar og efla 
hreyfifærni þarf að stunda líkams- 
og heilsurækt reglulega undir leið-
sögn fagaðila. Sýnt hefur verið 
fram á að bæting á þessum þátt-
um geti orðið töluverð ef þjálfað 
er reglulega þó einstaklingurinn 
eldist. Í framangreindum vísinda-
greinum er einnig bent á að þó 
svo að ekki sé hægt að koma í 
veg fyrir ákveðna hrörnun eins og 
minnkun á vöðvamassa og lækk-
un á hámarkssúrefnisupptöku er 
vel hægt að hægja á hrörnuninni 
og samfara því að auka lífsgæði 
eldri einstaklinga.

Hreyfing er nauðsynleg 
eldra fólki

Janus Guðlaugsson  
íþróttafræðingur.

Menningarhátíð eldri borgara 
í Breiðholti verður haldinn 6. til 
10. febrúar næst komandi. Þetta 
er í þriðja sinn sem efnt er til 
slíkrar hátíðar á vegum Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts. Tilefni 
hátíðarinnar er bæði að kynna 
það fjölbreytta félagsstarf sem 
fer fram á meðal eldri borgara í 
þessu fjölmennasta hverfi Reykja-
víkur og einnig að gefa eldri borg-
urum sem öðrum kost á því að 
koma saman í tilefni hinna ýmsu 
viðburða, sýna sig og sjá aðra og 
hafa ánægju af mannamótum.

Íþróttir og útivera
Fyrsti dagur menningarhátíð-

arinnar mun bera keim af íþrótt-
um, útiveru og hreyfingu en mikil 
áhersla er lögð á að fá eldra fólk 
til þess að hreyfa líkamann hvort 
sem er með þátttöku í skipulögðu 
íþróttastarfi, skipulagðri útiveru 
eða annarri hreyfingu. Hátíðin 
hefst með morgunstund í Breið-
holtslaug en margir eldri borgarar 
stunda morgunsund, sumir dag-
lega en aðrir eftir öðrum hentug-
leikum. Oft vilja verða fjörugar 
umræður í heitu pottunum þar 
sem málefni líðandi stundar eru 
tekin til umfjöllunar og ýmis sjón-
armið látin í ljósi eins og títt er 
á mannamótum. Margir vilja als 
ekki missa af stundunum í heitu 
pottunum þar sem líkaminn mýk-
ist á meðan heilaleikfimin er 
stunduð af þrótti. Ekki sakar ef 
hægt er að fá kaffisopa eða ann-
an drykk á pottbarminn til þess 
að væra kverkarnar meðan á 
umræðum stendur. Í Breiðholts-
laug er boðið upp á vatnsleikfimi 
sem hentar mörgu eldra fólk mjög 
veg vegna þess hversu létt er að  
hreyfa sig í vatninu. Stafaganga 
verður einnig farin frá Breiðholts-
laug þennan morgun en slík hreyf-
ing og útivera hefur verið að ryðja 
sér til rúms á undanförnum árum 
og einskorðast síður en svo við 
eldri borgara. Fólk á öllum aldri 
hefur tileinkaða sér þessa göngu-
aðferð og jafnvel gert hana að 
hluta af lífsstíl sínum. Íþróttadegi 
menningarhátíðarinnar lýkur síð-
an með íþróttahátíð eldri borgara 
sem fer fram í Austurbergi.

Afar, ömmur, langafar  
og langömmur

Á öðrum degi menningarhátíð-
ar eldri borgara í Breiðholti verða 
kynslóðirnar leiddar saman en 
umtalsvert starf hefur verið unn-
ið að undanförnu til að láta unga 
og eldri hittast og deila stundum 
saman. Í nútímanum hafa teng-
sl eldri og yngri kynslóða verið 
að minnka. Afar og ömmur eru 
gjarnan fólk á góðum aldri og í 
fullum störfum á vinnumarkaði en 
með auknu langlífi hafa langafar 
og langömmur tekið við því hlut-
verki sem afar og ömmur höfðu 
á árum áður. Bilið á milli hinna 
elstu og yngstu hefur því lengst 
og tengslin eru ekki þau sömu 
og fyrr. Við því hefur verið brugð-
ist með því að efna til samfunda 
þessara kynslóða og gefa þeim 
kost á að miðla hvor til annarrar 
spurningum og gáska æskunnar 
og reynslu og kyrrð efri áranna. 
Dagskrá verður í Hólabrekkuskóla 
af þessu tilefni þar sem ungmenni 
og eldri borgarar munu koma sam-
an undir fjölbreyttri dagskrá.

Borgarstjóri, menning-
ardagskrá í ráðhúsi og 
messur

Á þriðja degi menningarhátíðar-
innar mun Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri heimsækja félags-
starfið í Gerðubergi, Árskóga, 
Seljahlíð og Skógarbæ og spjalla 
við eldra fólkið. Þann dag verður 

einnig kynning á starfi eldri borg-
ara í Breiðholti og útgáfa kynn-
ingarrits kynnt. Síðdegis verður 
samkoma í Breiðholtsskóal þar 
sem Janus Guðlaugsson, íþrótta-
fræðingur mun flytja fyrirlestur 
en úrdrátt úr þeim fyrirlestri má 
lesa hér á síðunni. Á fjórða degi, 
laugardaginn 9. febrúar verður 
hápunktur menningarhátíðarinn-
ar því þá fara Breiðhyltingar í 

miðborgina þar sem þeir standa 
fyrir hátíðadagskrá í Ráðhúsi 
Reykjavíkurborgar þar sem lista-
menn og aðrir úr hverfinu og víð-
ar munu koma fram með ýmis 
atriði. Menningarhátíð eldri borg-
ara í Breiðholti lýkur síðan sunnu-
daginn 10. febrúar með guðsþjón-
ustum í kirkjunum í Breiðholti 
þar sem eldri borgarar taka þátt í 
messugjörðinni.

Metnaðarfull menningarhátíð 
eldri borgara í Breiðholti

Sýningar eru opnar virka daga frá 11-17 og um helgar frá 13-16. 
Ókeypis aðgangur! • Sími 575 7700. 

GERÐUBERG
www.gerduberg.is

Haustið 2007 voru tíu pör voru valin til þátttöku í ljósmyndaverkefni, 
skilyrði fyrir þátttöku var að unglingur og amma eða afi myndu vinna 
verkefnið saman og annar aðilinn hefði búsetu í Breiðholtinu. Pörin 
fengu kynningu á tækni stafrænnar ljósmyndunar og öðluðust sjálfs-
öryggi og þor til að prófa sig áfram í tækninni. Þau fengu lánaðar 
myndavélar og tóku þau myndir hvort af öðru og Breiðholtinu og síðan 
tók ljósmyndari myndir af þeim saman. Afraksturinn er sýndur á þessari 
sérstæðu sýningu sem stendur frá 2. febrúar – 20. apríl

HIÐ BREIÐA HOLTHIÐ BREIÐA HOLT

Verið velkomin á opnun ljósmyndasýningarinnar 
Hið breiða holt í Gerðubergi laugardaginn 2. febrúar kl. 15.00.

Eldri kona les fyrir börnin í samverustund yngri og eldri borgara. 
Myndir ar eru fengnar hjá Félagsmiðstöð Breiðholts.

Dixilandhljómsveit Árna Ísleifssonar en Árni tekur þátt í öflugu tón-
listarlífi á vegum eldri borgara.

Dans er fyrir fólk á öllum aldri - eldri sem yngri.

Brugðið á leik í samveru eldri og yngri borgara.�����������
��������������������

���������������������
������������

��������������
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Menningarhátíð eldri borgara í Breiðholti 2008

Dagskrá

Breiðholtshátíð
 6. febrúar/miðvikudagur:  Íþróttadagur eldri borgara 
 07:00  - 08:00 Pottapólitík og morgunsund í Breiðholtslaug,  
  Borgarstjóri og eldri borgarar ræða málin í pottinum á milli sundpretta
 09:50 Vatnsleikfimi í Breiðholtslaug 
 10:30 Stafaganga með leiðsögn frá Breiðholtslaug
  Tilgangur göngunnar er að hvetja fólk til aukinnar hreyfingar og þátttöku í   
  hverskonar líkamsrækt
 14:00 – 16:00 Íþróttahátíð eldri borgara í Austurbergi 
  Fjölbreytt dagskrá og sýningaratriði, í samstarfi með FÁÍA   
  (Félag áhugafólks um íþróttir aldraða)

 7. febrúar/fimmtudagur: Kynslóðirnar saman í Breiðholti 
 09:30 Boccia í Árskógum
 14:00 Fjölbreytt dagskrá í Hólabrekkuskóla – sú hefð hefur skapast að samstarfs  
  og vináttutengsl eldri borgara í Reykjavík og nágrannabyggðum hafa hittst  
  í Hólabrekkuskóla í fjölbreytri dagskrá ásamt  kaffiveitingum.  
  Að þessu sinni eru gestir úr Laugarneskirkju og eldri borgarar af Álftanesi.

 8. febrúar/föstudagur: Félagsstarfið í Breiðholti 
 10:00 -12:00 Heimsók borgarstjóra í Gerðuberg/Árskóga/Seljahlíð/Skógarbæ 
  Kynning á félagsstarfi í Breiðholti og samstarfsaðilum      
 10:30 Leikfimi og fleira í ÍR heimili við Skógarsel 
  - heitt á könnunni og dægurmálaspjall
 13:30 Hátíðarbingó í Árskógum – veglegir vinningar
 15:30 Samkoma í Breiðholtsskóla -  
  fjölbreytt dagskrá með hátíðar yfirbragði m.a.  
  fyrirlestur  (Janus Guðlaugsson, íþróttafræðingur) -Veitingar í boði.

 9. febrúar/laugardagur: Menning úr Breiðholti og frá samstarfshópum  
  Breiðhyltinga í miðbæinn
 14:00-16:00 Hátíðardagskrá í Ráðhúsi Reykjavíkur 
  -listamenn úr Breiðholti og gestir þeirra.       

 10. febrúar/sunnudagur Messur í kirkjum Breiðholts með þátttöku eldri borgara. 
  Breiðholtskirkja 
  Fella- og Hólakirkja 
  Seljakirkja

Viðburðir á hátíðinni er án endurgjalds og allir eru hjartanlega velkomnir. 
Ef að einhverjum ástæðum fólk kemst ekki á einstaka viðburði á eigin vegum er bent á að hafa samband  við  

Félagstarf Gerðubergs í síma 575 7720 eða Félagsstarfi í Árskógum 535 2700.
Sjá nánar á heimasíðu www.breidholt.is og  í upplýsingabæklingi sem dreift verður í öll hús í Breiðholti.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra var sjö ára þegar hún flutti með foreldr-
um sínum af Fálkagötunni í Vesturbæ Reykjavíkur í Bakkana í Breiðholti. Hún segir umhverfi 
ungdómsáranna í Breiðholtinu hafa verið kjörið fyrir skapandi hugsun. Lífið hafi á þessum 
tíma fremur minnt á þorpslíf og jafnvel sveitalíf en borgarlíf og að sterk samheldni hafi skap-
ast meðal fólks.

Ég hugsa jafnan hlýlega til 
æskuáranna í Breiðholtinu. Þau 
eru á vissan hátt sveipuð ævin-
týraljóma. Húsin voru í bygg-
ingu. Hverfið var allt í mótun. 
Göturnar voru ekki malbikaðar 
og stutt í holt og móa. 

Ég var sjö ára þegar við flutt-
um í Gilsárstekkinn. Við komum 
úr Vesturbænum. Af Fálkagöt-
unni og ég var búinn að vera 
eitt ár í Melaskóla. Þá tók Breið-
holtsskólinn við. Alveg frábær 
skóli að mér fannst. Kennararnir 
voru góðir og í skólanum og í 
nágrannagötunum eignaðist ég 
bestu vinkonur mínar sem hafa 
fylgt mér síðan. Það var líka stutt 
í Elliðaárdalinn og Blesugrófina 
þar sem við lékum okkur mikið. 
Hesthúsin í Víðidal voru líka í 
nágrenni við okkur en við áttum 
alltaf hesta. Stundum riðum við 
alveg heim að húsi í Gilsárstekkn-
um. Þetta var á sinn hátt ævin-
týraveröld fyrir börn að alast 
upp.

Umhverfi fyrir  
skapandi hugsun

Foreldrar mínir tóku ákvörðun 
um að við flyttumst úr Vestur-
bænum í þetta nýja hverfi sem 
var að rísa nokkuð frá öðrum 
borgarhverfum. Pabbi átti á þeim 
tíma kost á lóðum víðar í borg-
inni og þar á meðal í Fossvogi. En 
hann vildi fara upp í Breiðholt. 
Var búinn að sjá sér út lóð þar 
og hafði trú á þessu hverfi strax 
frá fyrsta degi. Álfasteinninn sem 
hann fann er enn þá í garðinum 
hjá þeim enda kom hann nokk-
uð við sögu þegar þau voru að 
leita sér að lóð þarna efra. Ég hef 
aldrei saknað þess að hafa ekki 
alist annars staðar upp enda eru 
flestar bernsku- og æskuminning-
ar mínar bundnar þessu hver-
fi. Þetta var líka umhverfi fyrir 
skapandi hugsun. Hverfið var í 
mótun og var eiginlega að alast 
upp á sama tíma og við krakkarn-
ir. Þarna var margt að gerast í 
einu og breytingarnar voru örar. 
Hverfið byggðist svo hratt að 
malbiksframkvæmdir fylgdu ekki 
á eftir. Göturnar voru í fyrstunni 
aðeins malbornar. Þetta skapaði 
umhverfi fyrir ýmsa leiki. Það 
var auðvelt að reka niður spýtur 
og önnur merki fyrir leiki. Við vor-
um mikið úti og leikir okkar mið-
uðust fyrst og fremst við útiveru. 

Þótt Breiðholtið væri berangurs-
legt og gróðursnautt í fyrstu þá 
breyttist það fljótt. Fólkið tók sig 
saman um að græða upp. Hlú að 
lóðum sínum og planta trjám. 
Gróðursældin varð fljótlega að 

veruleika og vinnan við að græða 
umhverfið skapaði líka ákveðna 
samheldni hjá íbúunum.

Skólinn var frábær
Eitt sem einkenndi okkur krakk-
anna þegar ég var að alast upp 
í Breiðholtinu var að ekkert var 
ómögulegt. Ef eitthvað virtist 
vera ómögulegt var það bara 
leyst. Við vorum einstaklega klók 
í að finna lausnir á vandamálum 
bæði stórum og smáum. Þetta 
tengdist umhverfinu. Þessu hráa 
umhverfi þar sem uppbyggingin 
var á fullri ferð. Ég man að stund-
um var talað um villingana í 
Breiðholtinu en í minningunni er 
það í jákvæðri merkingu. Hverfið 
var svo ógróið og allt í mótun 
og ég held að þetta tal um vill-
inga hafi fyrst og fremst tengst 
frelsinu sem þetta umhverfi gaf 
okkur til athafna. Skólinn okkar 

var líka frábær. Skólastjóra og 
kennurum Breiðholtsskóla tókst 
strax á þessum fyrstu árum að 
byggja upp gott skóalstarf þar 
sem við krakkarnir fengum bæði 
góða leiðsögn og einnig að njóta 
okkar.

Samheldni og  
kunningsskapur

Ég held að mannlífið í Breið-
holtinu hafi verið með nokkuð 
öðrum hætti á þessum frumbýl-
ingsárum en í öðrum borgarhverf-
um. Það líktist meira þorpslífi og 
jafnvel sveitalífi. Fólk þekktist og 
átti ýmis samskipti. Samheldnin 
var líka mikil og kunningja- og 
vináttubönd mynduðust. Bæði 
hjá fullorna fólkinu og ekki síður 
hjá okkur krökkunum. Þegar ég 
var að alast upp var kaupmaður-
inn á horninu enn við líði. Fyrstu 
verslanirnar í Breiðholtinu voru 
kaupmannaverslanir og sjoppur. 
Breiðholtskjör og Staldrið við 
Stekkjarbakkann voru með fyrstu 
verslununum í hverfinu. Þetta 
hefur breyst eins og margt fleira. 
Það var gert ráð fyrir verslunar-
hverfi í Mjóddinni en hún var 
rétt að byrja að byggjast. Það tók 
mörg ár að koma henni upp og í 
það form sem við þekkjum í dag. 
Breiðholtið var fyrst og fremst 
hugsað sem íbúðahverfi og hefur 
haldið þeirri stöðu. Þar er enginn 
miðbæjarkjarni nema Mjóddin 
sem er í útjaðri þess. Stundum er 
talað um að þar sé varla að finna 
kaffihús hvað þá hverfiskrá. En 
þetta er sá stíll sem hentar mörg-
um. Margt fólk vill búa í hreinum 
íbúðahverfum og sækja vinnu og 
þjónustu út fyrir þau. Um þetta 
eru auðvitað skiptar skoðanir en 
við megum ekki vanmeta úthverf-
in og úthverfamenninguna sem 

hefur þróast hér. Margir eiga 
einnig rætur í miðborginni og í 
miðborgarlífi en það er viss brag-
ur yfir úthverfalífinu. Svipaður 
og sá sem einkenndi Breiðholtið 
þegar ég var að alast upp þótt 
hann bæri nokkurn svip af þeirri 
hröðu uppbyggingu sem þar fór 
fram.

Hverfisvitundin er eitt af 
einkennum Breiðholtsins

Ég byrjaði snemma í íþrótt-
um. Var í handboltanum hjá ÍR 
og náði bæði öðrum og þriðja 
flokki. Ég var með ÍR til 1984 að 
ég fór yfir í FH. Þótt ég sé búin 
að vera lengur FH-ingur en ÍR-ing-
ur þá hef ég mína taugar til ÍR. 
Þar lærði maður að taka þátt í 
íþróttum og það var góður skóli 
fyrir framhaldið. Þótt ég sé búin 
að búa lengi í Hafnarfirði og raun-
verulega orðin Hafnfirðingur þá 
verð ég aldri Gaflari. Til þess 
hefði ég orðið að vera innfædd 
en ekki úr Vesturbænum í Reykja-
vík með viðkomu í Breiðholtinu. 
Uppeldið í Breiðholtinu var mér 
hins vegar gott veganesti til 
Hafnarfjarðar. Hafnarfjörður hef-
ur mikla sérstöðu. Hafnarfjörð-
ur er ákveðið samfélag þar sem 
fólk hefur almennt sterka bæj-
arvitund. Sú hverfisvitund sem 
snemma varð til í Breiðholti er 
ekki ólík þeirri grónu bæjarvit-
und sem einkennir Hafnarfjörð. 
Ég held að þessi hverfisvitund 
sé eitt af aðaleinkennum Breið-
holtsins.

Við áttum alltaf hesta og stundum var farið ríðandi heim. Þorgerður Katrín með Karitas systur sinni og 
föður þeirra Gunnari Eyjólfssyni leikara við hesthúsið.

Þetta var umhverfi fyrir skapandi hugsun

Snemma beygist krókurinn. Þorg-
erður Katrín á framboðsfundi til 
Ármans á skólaárum í MS.

Í pössun hjá Auði Torfadóttur konu Guðmundar J. Guðmundssonar 
eða Guðmundar Jaka eins og hann var jafnan kallaður.

Við komu til Mallorca.

Þorgerður Katrín ásamt Kristjáni 
Ara Arasyni eiginmanni sínum á 
jólum fyrir einhverjum árum. 

Þorgerður Katrín  flytur ræðu á 
skólamálaþingi Sambands íslen-
skra sveitarfélaga á liðnu hausti. 
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Við höfum kvatt hátíðarnar 
og heilsað hvunndeginum 
með öllu því sem honum til-

heyrir. Börnin eiga erfitt með að 
vakna á morgnana, sólarhringn-
um hefur verið snúið við og þau 
þurfa að venjast því að vakna 
snemma. Það er dimmt úti og síð-
astliðna morgna heyri ég syfju-
legar raddir segja ,,en mamma 
mín, það er ennþá nótt”. Börnin 
okkar eru umhugsunarefni mitt 
hér í þessum pistli. Við sem full-
orðin erum berum mikla ábyrgð. 
Öll eigum við að standa saman 
að velferð barna okkar og mæta 
þeim með hlýju og kærleika. Und-
anfarið hefur mikið verið rætt  í 
þjóðfélagi okkar um trúarupp-
eldi og fræðsluhlutverk skólans. 
Hvort skólinn eigi að koma að trú-
aruppeldi barna okkar. Mér finnst 
oft gleymast í þessari umræðu 
sú staðreynd að við erum krist-
in þjóð. Á meðan við á Íslandi 
höfum þjóðkirkju, köllum okkur 

kristna þjóð og yfir 95% tilheyra 
kristnum kirkjudeildum ber okk-
ur að fræða og annast trúarupp-
fræðslu barna okkar. Saga okkar, 
menning og kristin trú eru sam-
ofnir þættir og það á að vera eðli-
legt að miðla þeim arfi. Í bernsku 
minni hófst hver skóladagur með 
bæninni Faðir vor. Þegar ég sein-
na fór að kenna hafði ég sama 
hátt á og fékk jákvæð viðbrögð 
frá foreldrum þar sem þeir tjáðu 
sig um að þeim þætti dýrmætt að 
hver dagur hæfist með bæn og 
þeim anda sem því fylgdi.

Þjóðkirkjan styður við trúar-
uppeldi heimilanna. Hún býður 
til fræðslu og helgra stunda allt 
frá fyrstu skrefum barnsins með 
skírninni, síðar sunnudagaskóla, 
æskulýðsstarfi fyrir börn og ung-
linga og fermingarfræðslu. Kirkj-
an vill vera staður fyrir alla fjöl-
skylduna og ávarpar alla aldurs-
hópa. Boðskapur kristinnar trúar 
er innihaldsríkur. Kristin trú legg-

ur áherslu á kærleikann, umburð-
arlyndi og þá innri gleði sem felst 
í því að mega kallast Guðs börn. 
Börnin okkar eru Guðs gjöf, hvert 
og eitt þeirra er kraftaverk sem 
okkur ber að styðja og hjálpa til 
að þau fái tækifæri til að vaxa 
og þroskast á sem bestan hátt. 
Það skiptir því miklu máli að við 
stöndum saman, hugum að vel-
ferð barna okkar, hugum að því 
sem skiptir mestu máli í lífi okkar 
og hvað við þurfum að standa 
vörð um. 

Þegar við nú heilsum nýju ári 
skulum við sameinast í bæn fyr-
ir Íslandi. Biðjum Guð um vernd 
yfir landið okkar og þjóð. Þökk-
um Guði fyrir þann frið og þá 
samheldni sem ríkt hefur. Verum 
samhuga um að búa börnunum 
okkar góð lífsskilyrði sem hafa 
kristin gildi og kristna lífsýn að 
leiðarljósi.

Guð gefi ykkur öllum gleðilegt 
ár !

Nýtt ár er gengið í garð

TIL UMHUGSUNAR
Eftir Ragnhildi Ásgeirsdóttur, djákna

Í Breiðholtinu er mikill auður. 
Hann felst ekki aðallega í mann-
virkjum og fyrirtækjum sem hér 
eru heldur miklu fremur í mann-
fólkinu. Nú er mikið talað um 
mannauð og félagsauð í fyrirtækj-
um og í samfélaginu almennt. 
Hvort tveggja er hér ríkulega til 
staðar. Borgarstjórn Reykjavíkur, 
undir forystu Dags B. Eggertsson-
ar borgarstjóra, hefur ákveðið að 
efna til átaks í hverfum borgarinn-
ar og efla þann margbreytilega 
auð sem hér er. 

Aukið samráð 
Það verður leitað eftir samráði 

við íbúana um það sem gera skal 
á opnum svæðum, stígum og víð-
ar. Við munum leita kerfisbund-
ið eftir sjónarmiðum þeirra sem 
starfa við skóla, ýmsar stofnanir 
og fyrir ýmis samtök í hverfinu. 
Þetta verk er nú þegar hafið en 
í Breiðholti  mun þriggja manna 
hópur, skipaður Þorsteini Hjartar-
syni, framkvæmdastjóra Þjónustu-
miðstöðvar Breiðholts, Ísak Möll-
er, rekstrarstjóra hverfastöðvar-
innar í Jafnaseli og undirrituðum, 
formanni hverfisráðs, stýra þessu 
starfi í samráði við hverfisráðið 
og fleiri aðila. Sjónarmiðum og 
ábendingum verður safnað sam-
an og þau rædd á opnum fundi 
íbúanna. Hugmyndum verður síð-
an forgangsraðað fyrir fjárhags-
áætlun til þriggja ára, þ.e. þeim 
sem ekki næst að framkvæma 
strax í ár. 

Fylgjumst með -  
og bendum á

Þetta átak í hverfalýðræði og 
uppbyggingu hverfanna verður 
auglýst og kynnt með sérstökum 
hætti. Nýkjörið hverfisráð fjallaði 
um þessi mál á sínum fyrsta fundi 
í ársbyrjun. Meðal þess sem ráðið 
telur að huga þurfi sérstaklega að 
á næstunni eru skólalóðir, greiðar 
og öruggar samgöngur, úrbætur 
í bílastæðamálum, uppbygging 
íþróttamannvirkja, auk ýmissa 
forvarna- og framfaramála. Ráðið 
hvetur íbúa Breiðholts til að láta 
ekki sitt eftir liggja til að hverfið 
verði í fremstu röð. Á heimasíðu 
hverfisins, breidholt.is, er að finna 

ýmsar upplýs-
ingar um það 
sem fram fer 
í hverfinu og 
þar er áform-
að að koma 
upp sérstakri 
á b e n d i n g -
arsíðu fyr -
ir íbúa, en 
á b e n d i n g a 
verður einnig 
aflað eftir öðr-
um leiðum. 

Bætt umferðaröryggi
Á fyrsta fundi hverfisráðsins 

var ýmislegt  til umfjöllunar. 
Valdimar Smári Gunnarsson, frí-
stundaráðgjafi, kynnti verkefni 
sem varða eflingu skátastarfs í 
hverfinu, íþróttaklúbba á vegum 
Leiknis og ÍR og dagskrá Breið-
holtshátíðar. Á fundinum voru 
kynntar framkvæmdir á veg-
um Eignasjóðs borgarinnar og 
Umhverfissviðs. Þá var í lokin 
fjallað um samgöngumál og sam-
þykkt einróma ályktun þar sem 
hverfisráð Breiðholts tekur und-
ir með Íbúasamtökunum Betra 
Breiðholt um að gatnamótum 
Bústaðavegar og Reykjanesbraut-
ar verði breytt til þess að greiða 
úr þeirri umferðarteppu sem 
þar myndast og fer vaxandi. Um 
nokkurt skeið voru mislæg gatna-
mót þarna á áætlun, en haustið 
2006 var borgarráð einhuga um 
að slá þessi gatnamót af, a.m.k. 
um tíma, meðal annars af ótta 
við óeðlilega röskun í Elliðaár-
dalnum og aukinn umferðar-
þunga um Fossvoginn. Nú hafa 
hins vegar verið kynntar tillögur 
fagmanna sem ættu að geta sætt 
flest sjónarmið. Reyndar var 
nýverið ákveðið í framkvæmda-
ráði að loka tilbráðabirgða vin-
stri beygju út af Bústaðavegi, en 
hverfisráðið hefur óskað eftir 
því að umhverfisráð og stjórn 
Eignasjóðs (áður framkvæmda-
ráð) taki þessi mál aftur til skoð-
unar. Af þessu er ljóst að það er 
og verður margt í deiglunni hjá 
íbúum Breiðholts á næstunni.

Stefán Jóhann Stefánsson
formaður hverfisráðs Breiðholts

Nýtt hverfisráð hefur störf 

Auður Breiðholts, aukið 
lýðræði og átak í hverfa-
uppbyggingu 

Stefán Jóhann 
Stefánsson.

Kveikt var í áramótabrennun-
um í Breiðholti á nýársdag eins 
og víðar vegna vonsku veðurs 
á gamlárskvöld. Þrátt fyrir það 
létu Breiðholtsbúar sitt ekki eftir 
liggja í að skjóta upp flugeldum 
fremur en aðrir borgarbúar. Víða 
í Breiðholtinu sést yfir borgina 
og var stórkostlegt að sjá flug-
eldahafið sem rigndi yfir borgina 
á gamlárskvöld. Myndin er frá 
brennu í Suðurfellinu á nýára-
dagskvöld þar sem gríðarlegur 
mannfjöldi kom saman og fagnaði 
nýju ári.

Brenna við  
Suðurfell
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Ég býð upp á einkatíma í spámiðlun. 
Hef margra ára reynslu og vinn með 
kristalskúlu, sígauna-, blóma-, og 
zenspil.

Sigríður Thoroddsen, kennari 
í Fellaskóla er lesandi Breiðholts-
blaðsins að þessu sinni.

 
Hér sit ég í miðri sprengjuhríð 

með bandarísku forkosningarn-
ar í eyrunum og reyni að koma 
hugsunum mínum á blað um bók-
ina sem er á náttborðinu mínu. Í 
Reykjavíkurborg er núna skrítið 
ástand. Eldar kvikna og fólk er í 
hættu vegna óstöðvandi áramóta-
gleði landans. Satt að segja er 
ástandið komið út yfir öll mörk. 
Tíminn er ekki hagstæður til bók-
lestrar þegar hvín og ýlir í öllu 
umhverfinu. Ég byrjaði sem betur 
fer að lesa bókina í öðru umhverfi 
úti í sveit þar sem ekkert trufl-
aði og dásamlegt mjúkt myrkrið 
umlukti mig. Bókin sem um ræðir 
er Hnífur Abrahams eftir Óttar M. 
Norðfjörð. Þessi bók vakti ýmsar 
spurningar hjá mér og örugglega 
hjá fleiri lesendum vegna djarf-
legrar framsetningar á ýmsum 
kenningum. Þetta er spennusaga 
sem fjallar öðrum þræði um  álita-
mál sem virðast skipta sköpum  í 
nútímanum um heimsfrið á okkar 
tímum. Næstu forsetakosningar 
í Bandaríkjunum gætu líka haft 
áhrif á heimsfriðinn. Þar virðist 
vera mikill suðupottur og aðalleik-
ararnir eru tveir óvanalegir fram-
bjóðendur þ.e. blökkumaður og 
kona og ungt fólk lætur æ meira  
að sér kveða sem kjósendur. Þar 
getur allt gerst.

Bók Abrahams
Í bók Óttars M. Norðfjörð er 

æsispennandi flétta sem fjallar 
um kapphlaup um að finna fornt 

trúarrit sem nefnist Bók Abra-
hams. Ritið fjallar meðal annars 
um fórn Abrahams, sem hugðist 
fórna syni sínum fyrir Guð en 
Abraham er í raun faðir trúar-
bragða gyðinga, kristinna manna 
og múslima. Guð stöðvaði fórnina 
og útnefndi afkomendur sonarins 
útvalda þjóð Guðs. Í bók Abra-
hams er það sonurinn Ísmael , 
bróðir Ísaks, sem á að fórna og 
þar af leiðir að Múhameð, afkom-
andi Ísmaels, er hinn eini sanni 
spámaður. Jesús er hins vegar 
afkomandi Ísaks sem gerir bókina 
ekki hagstæða fyrir kristna menn.

Kapphlaupið sem hefst eftir 
morð á virtum háskólaprófess-
or snýst um það að finna bókina 
sem prófessorinn hafði falið og 
tortíma henni eða varðveita. Höf-
undur nýtir sér samsæriskenning-
ar um að Bandaríkjamenn ætli sér 
að heyja þriðju heimsstyrjöldina í 
þeim tilgangi að kúga múslima til 
undirgefni og styrjöldin sé reynd-
ar þegar hafin í Írak og Afganistan 
og Íran sé næst á listanum. Kenn-
ingarnar fjalla um það að þeir 
hafi sjálfir stjórnað árásunum 11. 
sept. 2001 og líka árásunum sem 
síðar urðu í London og Madríd til 
þess að undirbúa akurinn og fá 
stuðning annarra þjóða til árása 
á múslima.

Hatrammelega deilt  
um trúartexta

Í bókinni eru það samtökin 
Ný bandarísk öld sem sögð eru 
tengjast Bush stjórninni og eiga 
að hafa staðið fyrir þessum árás-
um í samstarfi við Al-kaida liða. 
Einhvern veginn verður auðvit-

að að útskýra það að Al-kaida 
samtökin hafa lýst sig ábyrga fyr-
ir þessum hermdaraðgerðum. 
Bandarísku samtökin leggja allt 
kapp á að finna bókina og eyða 
henni þar sem hún spilli fyrir 
málstað kristinna og upphefji 
múslima. Frásögnin byggist á 
mjög hröðum kaflaskiptum milli 
aðila kapphlaupsins og við leit-
ina að bókinni þurfa keppendur 
að leysa margs konar orða- og 
stærðfræðigátur sem leiða þá 
áfram. Greinilega hefur farið mik-
il vinna í heimildaöflun og vand-
að til verka en höfundurinn tekur 
sér skáldaleyfi við að tvinna þær 
saman. Fléttan er vel heppnuð.  
Þó eru skildir eftir lausir endar 
t.d. vantar að greina frá örlögum 
handritsins og litlu púðri er eytt 
í að útskýra þessi óskiljanlegu 
tengsl milli Al-kaida og Banda-
ríkjamannanna. Mér, trúleysingj-
anum, hefur alltaf verið það hul-
in ráðgáta hvernig hægt er að 
deila svo hatrammlega um túlk-
un á trúartextum milli manna 
sem segjast trúa á sama Guð. 
Þessar deilur eru komnar á það 
stig að heiminum stafar hætta 
af. Lestur þessarar bókar hefur 
engu breytt um afstöðu mína til 
trúarbragða þegar átök kristinna 
og múslima eru annars vegar. 
Hvor hópurinn um sig reynir 
að breyta hinum með ofbeldi. 
Dæmi um það er þegar múslimar 
telja „vantrúaða” vera réttdræpa 
og kristnir gera það sama und-
ir merkjum lýðræðis og trúar. 
Nú er bara að vona að næsti for-
seti Bandaríkjanna muni breyta 
einhverju. Forkosningarnar lofa 
góðu! 

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Fjármál og fjárhagur heim-
ilanna er sjaldan eins oft til 
umhugsunar og umræðu og 
í upphafi nýs árs. Þá lítur fólk 
gjarnan yfir farin veg. Hugar að 
hvernig því hafi búnast á liðnu 
ári og horfir inn í framtíðina. Oft 
setja reikningar að loknu jóla- 
og ármótahaldi fjárhag fólks úr 
skorðum um tíma þótt flestir nái 
fyrr eða síðar að jafna sig á jóla-
eyðslunni. Ragnhildur Björg Guð-
jónsdóttir hefur annast kennslu 
í heimilisbókhaldi um árabil. 
Breiðholtsblaðið innti hana eftir 
því hvað felist í heimilisbókhaldi 
og eftir hverju fólk sé að sækj-
ast með því að kynna sér það og 
læra.  

Að stýra tekjum
Hún segir heimilisbókhald vera 
tæki sem fólk geti notað til þess 
að skrá tekjur sínar og útgjöld 
og greina hvað heyri til hverju. 
Þar megi nefna fastan heimilis-
kostnað á borð við afborganir, 
daglega neyslu og annað sem 
flokka mætti sem eyðslu. “Heim-
ilisbókhald getur hjálpað fólki til 
þess að fylgjast með fjármálum 
sínum og stýra tekjum þannig að 
þær komi að sem mestum notum 
á hverjum tíma. Bókhaldið á að 
veita nákvæmar upplýsingar um 
alla þætti heimilisrekstrarins og út 
frá þeim er svo hægt að hagræða 
og breyta til. Með færslu heimil-
isbókhaldsins er nauðsynlegt að 
setja sér markmið í fjármálum og 
gera áætlun um tekjur og útgjöld 
heimilisins. Til þess að áætlunin 
þjóni tilgangi sínum verður að 
vinna með hana með því að skoða 
hana reglulega og bera saman við 
raunverulegar tölur í bókhaldinu 

þannig að hægt sé að grípa inn í 
og hagræða strax ef í ljós kemur 
að einhverjir útgjaldaliðir eru að 
fara fram úr áætlun.  

Hvernig hægt er að  
breyta og spara

Ragnhildur segir heimilisbók-
hald í sjálfu sér ekki flókið fyrir-
bæri. Einungis þurfi að flokka fjár-
málin í föst og breytileg útgjöld 
og taka síðan ákvörðun um á 
hvaða formi það er fært. Gefnar 
hafi verið út tilbúnar heimilisbók-
haldsbækur og svo hafi Neytenda-
samtökin gefið út notendavænt og 
gott heimilisbókhaldsforrit fyrir 
þá sem vilja nýta sér tölvutækn-
ina. “Með því að halda heimilis-
bókhald fæst góð yfirsýn yfir fjár-
málin og fólk verður einnig meðvit-
aðra um í hvað er eytt og kemur 
betur auga á hvar má hagræða 
og breyta til. Þegar rýnt er í tölur 
bókhaldsins er vert að velta fyrir 
sér hvernig neyslan er fjármögn-

uð en þar geta falist tækifæri til 
hagræðingar einkum þó hjá þeim 
sem fjármagna hana með yfirdrátt-
arlánum. Yfirdráttarlán eru óhag-
stæð og dýr lán og því ættu þeir 
sem nota yfirdrátt að skoða hvaða 
kostnað hann hefur í för með sér 
yfir árið og setja sér markmið um 
að borga hann niður og ef það 
tekst ekki þá má skoða hagstæð-
ari lánamöguleika til að gera hann 
upp.” Ragnhildur segir að alltaf 
sé gott að skoða lán og lánakjör í 
heild sinni með það í huga hvort 
hagstætt sé að fara aðrar leiðir í 
þeim efnum. “Ég ráðlegg fólki að 
fara yfir kostnað vegna trygginga 
og athuga hvort hægt sé að fá hag-
stæðari tilboð í þann útgjaldalið. 
Ekki má heldur gleyma útgjöldum 
sem fara vaxandi en það eru fjar-
skipti, sími, nettenging og ljósvaka-
miðlar. Það er kostnaður sem við 
stjórnum alveg og ættum því að 
fylgjast sérstaklega vel með og 
ígrunda hvað við erum reiðubúin 
að eyða í þann lið.”

Heimilisbókhald er 
tæki til þess að spara

Ragnheiður Björg Guðjónsdóttir.

Lögreglan hefur sótt jólapóst-
inn til Félagsstarfsins í Gerðu-
bergi í 17 ár eða frá árinu 1990. 
Er þetta einn af jólasiðunum 
sem hefur skapast og haldin hef-
ur verið tryggð við allan þennan 
tíma. Til margra ára skipulagði 
lögreglan fræðslu- og kynnisferð 
um borgina og bauð kaffiveit-
ingar með hátíðaryfirbragði á 
lögreglustöðinni v/Hverfisgötu 
og SVR bauð uppá akstur. Þetta 
voru að jafnaði hátíðardagar og 
var vel fagnað af þátttakendum. 

Guðrún Jónsdóttir, forstöðumað-
ur félagsstarfsins í Gerðubergi 
segir það góðan sið að þakka 
fyrir og þannig hafi skapast hefð 
fyrir þessari ferð þeirra eftir jóla-
póstinum. Þá er þeim sem lagt 
hafa lið boðið til samveru ásamt 
hverfislögreglu. Á myndinni má 
sjá nokkra mæta lögreglumenn 
og konur gæða sér á kaffi og 
meðlæti í Gerðubergi fyrir síð-
ustu jól. Jólapósturinn fór svo 
að sjálfssögðu með í lögreglu-
bílnum til baka. 

Jólapósturinn sóttur

Sigrún Eldjárn, myndlist-
arkona og rithöfundur hlaut 
Íslensku myndskreytiverðlaun-
in, sem kennd eru við Dimmali-
mm, og voru afhent í sjötta sinn 
í Gerðubergi fyrir áramót. Sig-
rún hlaut verðlaunin fyrir mynd-
skreytingar sínar í barnaljóða-
bókinni Gælur, fælur og þvælur 
en ljóðin eru eftir Þórarin Eld-
járn bróður Sigrúnar. Bókinni 
fylgir einnig geisladiskur þar 
sem Bára Grímsdóttir kveður 
öll lögin við íslensk rímnalög. 
Að verðlaununum standa Félag 
íslenskra bókaútgefenda, Mynd-
stef og Penninn ásamt Menning-
armiðstöðinni Gerðubergi. 

Sigrún á að baki langan feril 
sem rithöfundur, teiknari og list-
málari og hefur hlotið marghátt-
aðar viðurkenningar; þó aldrei 
fyrr Dimmalimm-verðlaun. Það 
sem sérstaklega gladdi dóm-
nefndina, og er í rauninni for-
senda hins órjúfanlega samræm-
is texta og mynda sem minnst 
var á áður, er nýr tónn í bóka-
skreytingum Sigrúnar þar sem 
flæði forma og lita er útlínuteikn-
ingunni yfirsterkari. Ljóð Þórar-
ins kallast stöðugt á við mynd-

irnar, verða hluti af þeim og öðl-
ast nýjar merkingar fyrir tilstilli 
þeirra. Ýkjustíll og útúrsnúning-
ar ljóðanna virka síðan eins og 
eldsneyti á ímyndunarafl Sigrún-
ar. Í Gerðubergi stendur yfir sýn-
ingin “Þetta vilja börnin sjá” þar 
sem sjá má myndir úr bókum 
þeirra myndskreyta sem kepptu 
til verðlaunanna. Einnig stend-
ur yfir sýningin “Allt í plati” úr 
söguheimi Sigrúnar sem sett var 
upp í tengslum við ritþing sem 
haldið var í Gerðubergi 24. nóv-
ember s.l. Þar gefst gestum kost-
ur á að heimsækja hina frægu 
sögupersónu Málfríði, mömmu 
hennar og vininn Kugg. 

Sigrún hlaut Dimma-
limmverðlaunin



Mun betra ástand er í grunn-
skólunum í Breiðholti varðandi 
fíkniefnaneyslu en var fyrir tveim-
ur árum þótt fíkniefnabrotum hafi 
fjölgað. Þetta kom fram á fundi 
sem fulltrúar frá hverfisráði Breið-
holts, frá íbúasamtökunum Betra 
Breiðholti, Frístundamiðstöðinni 
Miðbergi, foreldrafélögum og 
starfsfólki Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts auk skólastjórnenda 
áttu með Stefáni Eiríkssyni, lög-
reglustjóri á höfuðborgarsvæðinu 
síðla á síðasta ári. Á fundinum 
með Stefáni og hagsmunaaðilum 
kynnti Heimir Ríkarðsson, aðal-
varðstjóri á lögreglustöðinni í 
Breiðholti skýrslu með samantekt 
á afbrotatíðni og þróun hennar 
eftir hverfum.

Í upphafi erindis síns fór Heimir 
yfir  ákveðnar tölulegar staðreynd-
ir um Breiðholtið til upplýsingar 
fyrir viðstadda. Þar kom fram að 
íbúar Breiðholtsins eru nú ríflega 
21 þúsund talsins og búa á um 
7,550 heimilum. Um 2,9% þiggja 
fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg 
sem er nokkuð yfir meðaltali sem 
er um 1,8% þegar allir fjöldi borg-
arbúa er skoðaður. Athygli vekur 
að lægstu meðaltekjur er að finna 
í Breiðholtinu þegar miðað er við 
önnur borgarhverfi. Félagsbústað-
ir eiga 6,8% hlutfall íbúða sem er 
hæsta hlutfall félagslegra íbúða í 
Reykjavík. Um sex þúsund íbúa 
hverfisins eru yngri en 18 ára eða 
um 38% af heildarfjölda. “Þetta er 
að einhverju leyti arfur frá þeim 
tíma þegar mikið var byggt af félags-
legum íbúðum í Breiðholti. Þeim 
hefur hins vegar fækkað að undan-
förnu þegar sú stefna var tekin af 
hálfu borgarinnar að dreifa félags-
legu húnsæði víðar í stað þess að 
byggja það að miklu leyti í einu og 
sama hverfinu og farið var að selja 
þessar íbúðir til einstaklinga.” 

Heimir segir að hlutfall ofbeldis-
brota í Breiðholti hafi staðið í stað 
milli áranna 2005 og 2006 en hlut-
fall fíkniefnabrota hafi því miður 
aukist. Þar komi líklega til að neysla  
hafi aukist í landinu auk þess sem 
sömu lögreglumenn eru skráðir til 
starfa til langs tíma í hverfinu og 
hafi þannig góða yfirsýn yfir þek-
kta aðila sem leiði til þess að fleiri 
mál eru upplýsist en áður. Hann 
segir að þegar niðurstöður úr könn-
un hjá Rannsókn og Greiningu sé 

skoðuð þá komi í ljós að mun betra 
ástand sé í grunnskólum hverfisins 
varðandi fíkniefnaneyslu heldur en 
árið áður. Innbrotum hafi einnig 
fækkað og ef skoðaðar séu tölur 
síðust ára komi í ljós að á árinu 
2004 hafi verið framin 307 innbrot. 
Árið 2005 hafi innbrotin verið 262. 
Þeim hafi fækkað niður í 247 árið 
2006 og fyrstu ellefu mánuði síð-
asta árs hafi verið framin 180 inn-
brot í Breiðholtinu. Heimir segir að 
flest innbrot á heimili séu framin í 
fjölbýlishús og þá aðallega í geymsl-
ur sem oft séu alltof illa búið um. 
Hurðir séu oft lélegar og jafnvel 

eingöngu net fyrir dyrum. Hann 
segir nauðsynlegt að fólk hugi bet-
ur að þessum málum. Á hinn bóg-
inn geymi fólk sjaldan dýra hluti 
eða mikla fjármuni í geymslunum. 
Oft sé þetta sama fólkið sem brjót-
ist aftur og aftur inn í örvæntingar-
fullri leit að einhverjum verðmæt-
um þótt það viti fyrirfram að lítið 
geti hafst upp úr krafsinu. Hlutfall 
eignaspjalla hafi á hinn bóginn 
aukist og  þar muni mest um veg-
gjakrot sem fari vaxandi auk þess 
að fastar hafi verið tekið á þeim 
málum.  

„Við eigum ákaflega góð sam-
skipti við íbúana hér í hverfinu,” 
segir Heimir. “Stór hluti af starfi 
okkar hér í Breiðholtsstöðinni lít-
ur að forvörnum. Þar eigum við í 
góðu samstarfi við stofnanir í hverf-
inu eins og skóla, frístundaheimili, 
eldri borgara, leikskóla og svona 
mætti lengi telja. Við förum m.a. 
reglulega í heimsóknir þangað. Ann-
ar hluti starfs okkar snýr að eftir-
liti. Að undanförnu hefur nágranna-
varsla verið reynd í ákveðnum 
götum í Breiðholtinu með góðum 
árangri. Vissulega er aldrei of var-
lega farið og ekkert annað en gott 
um það að segja að nágrannar líti 
eftir eigum annarra að þessu leyti,” 
segir Heimir Ríkarðsson, lögreglu-
varðstjóri.
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Björn Bjartmarz, Selma Haralds-
dóttir og Heimir Ríkarðsson  
standa vaktina í Breiðholtinu.

Minni fíkniefnaneysla í grunnskólunum
Yfir 80 ökutæki mældust á 

yfir löglegum hámarkshraða 
á einni klukkustund á Arnar-
bakka í Breiðholti 18. desem-
ber sl. en fylgst var með öku-
tækjum sem óku um götuna 
í vesturátt í áttina að Dverga-
bakka.

Alls fóru 140 ökutæki þessa 
leið á þeim klukkutíma sem 
athugunin stóð yfir. Samkvæmt 
mælingunni óku 59% þessara 
ökumanna því yfir leyfilegum 
hármarkshraða sem er 30 kíló-
metrar á klukkustund á þessari 
leið.

Hraðakstur

Yfir 80 á ólöglegum hraða

Stefán Jóhann Stefánsson er formaður nýs hverfisráðs Breiðholts 
sem kjörið var í á fundi borgarstjórnar, þann 18. desember síðast-
liðinn. Auk Stefáns eiga sæti í hverfisráðinu þau Salmann Tamimi, 
Guðlaugur Sverrisson, Egill Örn Jóhannesson, Þorkell Ragnarsson, 
Hafsteinn Valsson og Ragnhildur B. Guðjónsdóttir. Til vara eru 
Falasteen Abu Libdeh, Sóley Tómasdóttir, Kristín Edda Guðmunds-
dóttir, Andrés Hafberg, Edda Borg Ólafsdóttir, Albert Guðbrands-
son og Elísabet Ólöf Helgadóttir.

Stefán Jóhann stýrir nýju hverfisráði

Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!

HEYRNARÞJÓNUSTA

Við bjóðum fullkomnustu heyrnartækin frá danska framleiðandanum ReSound 

*  Hágæða heyrnartæki með vindvörn

* Fyrstu hlaðanlegu heyrnartækin

*  Einföld og þægileg í notkun

Tímapantanir í síma 534-9600

* Heyrnarþjónusta

* Heyrnarmælingar

* Heyrnartæki

* Ráðgjöf

AZURE EFLIR HEYRN Á EÐLILEGAN HÁTT

sem ReSound framleiðir.
Hugmyndin að baki Azure heyrnartækinu er að 
heyrn með því verði eins eðlileg og frekast er
unnt. Kristaltær tónn án takmarkana og ama fyrir 
notandann – rétt eins og hann á að vera. 
Azure flokkar ekki það sem notandinn fær að
heyra og takmörkuð stærð tölvuforrita afmarkar 
ekki hljóðvinnslu þess.

Heyrnarþjónustan Heyrn ehf. Hlíðasmára 11.  201 Kópavogur. Sími 534 9600. netf: heyrn@heyrn.is

Njótum lífsins með heyrnartækjum frá Heyrn

Tímapantanir í síma 534-9600

Azure er nýjasta og háþróaðasta heyrnartækið

Nánari upplýsingar á www.heyrn.is

Kynning á námi í  
framhaldsskólum 

fimmtudaginn 31. janúar í 
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti 

frá kl. 17:00 – 20:00.

Nemendum í 9. og 10. bekk í grunnskólum í 
Breiðholti og foreldrum þeirra er boðið á sameigin-

lega kynningu á framhaldsskólanámi

Á staðnum verða fulltrúar frá framhaldsskólum  
á höfuðborgarsvæðinu

Nánari upplýsingar um kynninguna verður að finna á 
heimsíðum grunnskólanna í Breiðholti.

Náms- og starfsráðgjafar í Breiðholti



Í nógu hefur verið að snúast hjá 
Ægiringum í Desember. Gullfiskarn-
ir luku sínu námskeiði og hefjast 
næstu námskeið nú í janúar og 
verður námskeiðið að þessu sinni 
10 vikur svo hægt verið að nýta frí-
stundakortið fyrir þá sem það vilja.

Þann 14. desember var haldið 
jólasundmót hjá Ægiringum þar 
sem allir aldurshópar syntu saman 
en eingöngu var keppt í 50 metra 
greinum. Á eftir var boðið upp á 
ávexti og drykki auk þess sem jóla-
sveinninn kom og heilsaði upp á 
krakkana. Þann 19. desember voru 
yngri krakkarnir komnir í jólafrí en 
þau eldri kepptu á langsundsmóti 
þann dag. Þar var boðið upp á 800 
metra og 1500 metra skriðsund. 
Þar var eitthvað um bætingar en 
margir líka að ná sér í nýja tíma. 
Elstu krakkarnir syntu svo til 22. 
desember en fengu þá fjögurra 
daga jólafrí en milli jóla og nýárs 
tóku við miklar æfingabúðir. Þar 

syntu krakkarnir flestir tvisvar á 
dag samtals 5 til 6 klukkutíma á 
dag. Þessar æfingabúðir enduðu 
svo með móti að morgni 31. des-
ember. Það voru þreyttir en stoltir 
Ægiringar sem fóru heim eftir það 
mót. Þó ekki væri mikið um bæting-
ar þar þá höfðu þau afrekað heil-
mikið og sennilega flest synt meira 
á þessum fimm dögum en þau 
hefðu trúað að þau gætu. Á milli 
æfinga hlupu þau svo um og seldu 
ís, flugelda, kerti og jólapappír til 
að fjármagna ferðir í æfingabúðir 
í sumar. Elstu hóparnir byrjuðu 
svo að æfa aftur strax 2. janúar en 
þau yngri eru að byrja í vikunni 
7.til 11. janúar. Framundan er svo í 
nógu að snúast og ber þar fyrst að 
nefna Reykjavík International en 
þar sjáum við Ægiringar um fram-
kvæmd á sundmótinu og verður 
spennandi að fylgjast með krökkun-
um okkar þar.      

RG
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Fjórða uppskeruhátíð Framfara, 
hollvinafélags millivegalengda- og 
langhlaupara var haldin 8. janúar. 
Þar fór fram verðlaunaafhending 
fyrir heildarstigakeppni í hlaupa-
seríu New Balance og Framfara 
en eins og nafnið bendir til var 
New Balance styrktaraðili hlaups-
ins en Burkni Helgason þjálfari 
hjá ÍR hefur haft veg og vanda af 
skipulagningu hlaupsins. 

Íris Anna og Aníta  
í fyrsta og öðru

Íris Anna Skúladóttir Fjölni sigr-
aði í heildarstigakeppni kvenna, 
Aníta Hinriksdóttir ÍR sem er 
aðeins á 12. ári varð í 2. sæti og 
Urður Bergsdóttir einnig í ÍR varð 
í 3. sæti. ÍR varð sigurvegari í heild-
arstigakeppni kvennaliða eins og 
í fyrra. Í karlakeppninni sigraði 
Björn Margeirsson FH, Þorberg-
ur Ingi Jónsson Breiðablik varð í 
2. sæti og Snorri Sigurðarson ÍR 

í því 3. Breiðablik varð sigurveg-
ari í liðakeppninni. Á uppskeruhá-
tíðinni voru einnig veittar ýmsar 
viðurkenningar fyrir árið 2007. 
Þar á meðal var hlaupari ársins 
í millivegalengdum- og langhlaup-
um bæði í karla og kvennaflokki 
útnefndur. 

Fríða Rún kvenn- 
hlaupari ársins

Í kvennaflokki var Fríða Rún 
Þórðardóttir valin kvennhlaup-
ari ársins en hún átti gott ár árið 
2007, sigraði m.a. í 10 þúsund 
metra hlaupi á Smáþjóðaleikunum 
í Monaco á tímanum 36:23.79 mín. 
sem var stórbæting úr 38:44 mín. 
frá Smáþjóðaleikunum 2005. Hún 
varð síðan 3. í 5000 metra í sömu 
keppni á 17:21.43 mín. sem er einn 
af hennar bestu tímum frá upphafi. 
Fríða Rún er efst á afrekaskrá FRÍ í 
10000 metra og 5000 metra. Hún er 
í 2. sæti utanhúss í 1500 metrum 

á 4:41.21 mín. og 3000 metrum á 
10:10.47 mín. og í 3. sæti í 10 km. 
götuhlaupi á 37:57 mín. Innanhúss 
er hún með annan besta tímann í 
1500 metrum á 4:41.44 mín. og 2. 
besta í 3000 mtrum á 10:14.51mín. 
Hún varð Íslandsmeistari félagsliða 
með ÍR árið 2007 og var í Bikarliði 
ÍR. 

Sigurbjörg  
skokkari ársins

Skokkari ársins var einnig valinn 
og þar var það Sigurbjörg Eðvarðs-
dóttir ÍR sem hlaut þá nafnbót 
en Sigurbjörg hefur sýnt frábær-
an árangur á undanförnum árum 
og sérstaklega á árinu 2007 þegar 
hún hljóp heilt maraþon í Boston á 
3:11.25 klst. í apríl sl. en sá árangur 
setur hana efsta á blað á afrekaskrá 
Íslands í maraþonhlaupi árið 2007. 
Í hálfu maraþoni er Sigurbjörg í 9. 
sæti á íslensku afrekaskránni með 
tímann 1:36.21 klst.

Fríða Rún kvennhlaupari ársins

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

Fyrstur í röðinni í þálfaravið-
tali á nýju ári er Hörður Ingi 
Jóhannsson, þjálfari Keiludeilar 
ÍR en hann er jafnframt einn af 
stofnendum Keiludeildarinnar.

Hvar er að frétta af úr keiludeild 
ÍR? “Betra heldur en var árið 2007 
þar sem er mikil fjölgun á nýju 
ári og virðist vera mikil hreyfing 
á krökkum sem eru að koma inn 
til okkar þannig að við erum bjart-
sýn svona í upphafi árs.” 

Nú hafa verið að koma upp efni-
legir krakkar í deildinni síðustu 
ár, hvernig er staðan á þeim mál-
um hjá ykkur, þ.e. uppbyggingar-
starf? “Staðan er góð og efnilegum 
krökkum fjölgar með hverju ári. 
Við vorum að fá einn besta spil-
ara á landinu sem nú er búsettur 
í Svíþjóð en hann er að spila keilu 
þar. Hann er að spila með einu 
besta félagsliði í Evrópu. Þess má 
geta að hann er sonur minn og er 
ég afar stoltur af því að hafa náð 
honum inn til ÍR en hann heitir 
Hafþór og er 21 árs gamall.”

Telur þú að með bættri aðstöðu 
og nýju húsi að okkar fólk komi til 
með ná lengra í keilunni? Þess má 
geta að nú lifnaði Hörður heldur 
betur við. “Tvímælalaust náum 
við meiri árangri og fjölgun í þess-
ari skemmtilegu íþrótt verður 
væntanlega mikil hér í Breiðholt-
inu. Með nýju og flottu húsi hér 
í Mjóddinni vonumst við til þess 
að ná til breiðari aldurshóps sem 
er bara jákvætt. Fyrir utan það 
má vænta þess að foreldrar hér í 
hverfinu koma vonandi til með að 
spila þessa íþrótt meira en þeir 
gera í dag. Það er alveg kjörið á 

meðan beðið er eftir að börnin 
æfi íþrótt sína að taka einn leik í 
keilu.”

Eru einhverjir einstaklingar 
sem þú bindur miklar vonir við á 
komandi árum? “Já að sjálfsögðu. 
Það eru nokkrir unglingar sem 
eiga framtíðina fyrir sér en ég vil 
helst ekki nefna nein nöfn í þessu 
sambandi.”

Hvernig er kynjahlutfallið í þess-
ari íþrótt, eru konur jafnt sem karl-
ar sem stunda æfingar hjá ykkur? 
“Nei því miður. Við eigum erfitt 
með að ná til stelpna en af þeim 
sem voru að byrja ný núna í ár 
eru um 20% stelpur. Þannig að 
þetta er eins og með sumar íþrótt-
ir að strákarnir hafa enn yfirhönd-
ina en að sjálfsögðu langar okkur 
að fá fleiri stelpur inn til okkar í 
Keiludeildina.”

Nú er að fara af stað vinna sem 
snýr að afreksstefnu félagsins, 
telur þú að það komi til með að 

skila sér í keiluna þegar fram líða 
stundir? “Já, ekki spurning. Við 
eigum framtíðar afreksfólk þannig 
að við bíðum bara spennt eftir að 
þessi vinna fari af stað.”

Ein spurning sem allir fá í þessu 
viðtali er hvort þú sért hjátrúafull-
ur og ef svo er hvernig þá? “Að 
sjálfsögðu er ég það. Ég klæði mig 
helst eins og þegar ég vann síð-
asta leik. Þegar ég var yngri þurfti 
ég alltaf að hafa sama snaga í bún-
ingsklefanum og þannig er það 
enn í dag. Þannig að ef menn vilja 
vinna mig í leik gæti verið ein leið-
in að ná þeim snaga sem ég er 
með nú í dag,” segir Hörður og 
brosir breitt.

Eitthvað sem þú vilt segja að 
lokum? “Ég er gríðarlega spennt-
ur fyrir nýju húsnæði og vona 
að það verði sem allra fyrst og 
ég trúi því að það verði kominn 
keilusalur hér í Mjóddinni að ári 
liðnu.”

Afreksstefnan mun skila sér í keilunni

Yngir krakkar í lauginni.

Jólin hjá Ægiskrökkum

Tekið á í sundi.

Hörður Ingi Jóhannsson, 
þjálfari Keiludeilar ÍR.

Fjórtán nemendur við grunn-
skólana í Breiðholti fengu verð-
laun þegar ný íslenskuverðlaun 
menntaráðs voru afhent við 
hátíðlega athöfn í Borgarleik-
húsinu á Degi íslenskrar tungu. 
Menntaráð Reykjavíkur sam-
þykkti í febrúar í fyrra að efna 
til íslenskuverðlauna í grunnskól-
um borgarinnar. Verndari þeirra 
er Vigdís Finnbogadóttir fyrrver-
andi forseti Íslands. 

Markmið þessara verðlauna 
er að auka áhuga æskufólks á 
íslenskri tungu og hvetja það til 
framfara í tjáningu talaðs máls og 
ritaðs. Verðlaunin eru veitt nem-
endum sem hafa tekið framför-
um og eða náð góðum árangri í 
íslensku, hvort heldur þeir hafa 
hana að móðurmáli eða læra hana 
sem annað tungumál. Sérhver 
grunnskóli í Reykjavík getur til-
nefnt þrjá nemendur eða nemenda-
hópa til verðlaunanna. Tilnefna 
má þá sem sýnt hafa færni, frum-
leika eða sköpunargleði í að nota 
tungumálið sem samskiptatæki í 
hagnýtum eða listrænum tilgangi. 
Að þessu sinni voru 100 nemend-
ur tilnefndir og fengu glæsilegan 
verðlaunagrip eftir Dröfn Guð-
mundsdóttur myndhöggvara. 

Eftirtektarvert var að allir skól-
arnir í Breiðholti tilnefndu nem-
endur til verðlaunanna og gam-
an var að sjá hversu fjölbreytt 
og metnaðarfull verkefni voru til-

nefnd. Má þar t.d. nefna fallegt 
mál í ræðu og riti, miklar framfarir 
í íslensku sem öðru tungumáli, 
sögur og ljóð og  framfarir í lestri. 
“Ég óska  öllum þeim nemendum í 
Breiðholti sem hlutu íslenskuverð-
launin til hamingju með þessa við-
urkenningu og hvet þau áfram til 
að stuðla að verndun íslenskrar 
tungu” segir Marta Guðjónsdótt-
ir formaður nefndar um íslensku-
verðlaun Menntaráðs í samtali við 
Breiðholtsblaðið. ,,Það er greini-
legt að skólarnir í Breiðholti sýna 
íslenskukennslunni mikinn áhuga” 
sagði Marta ennfremur.

Eftirtaldir nemendur skólanna 
í Breiðholti hlutu íslenskuverð-
laun Menntaráðs 2007: Sara Þöll 
Finnbogadóttir 5. bekk Breiðholts-
skóla, Sunna Marin Hjaltested 
7. bekk Breiðholtsskóla, Þórdís 
Pétursdóttir 10. bekk Breiðholts-
skóla, Karen Ösp Jóhönnudóttir 
3. bekk Fellaskóla, Jolina Camille 
Cagatin 6. bekk Fellaskóla, Uros 
Rudinac 8. bekk Fellaskóla, Ólöf 
Svavarsdóttir 7. bekk Hólabrekku-
skóla, Dóra Sigurbjörg Guðmunds-
dóttir 9. bekk Hólabrekkuskóla, 
Birna Aradóttir 3. bekk Seljaskóla, 
Sólveig Rán Stefánsdóttir 6, bekk 
Seljaskóla, Stefán Kristinsson 10. 
bekk Seljaskóla Hugrún Egla Ein-
arsdóttir 4. bekk Ölduselsskóla, 
Helga Sæunn Þorkelsdóttir 5. bekk 
Ölduselsskóla, Bjartur Steingríms-
son 10. bekk  Ölduselsskóla.

Vigdís Finnbogadóttir, verndari íslenskuverðlaunanna í hópi aðstend-
anda þeirra og verðlaunahafa úr Fellaskóla.

Fjórtán íslenskuverðlaun  
í Breiðholtið

Samkór Kópavogs óskar eftir söngfólki 
- sérstaklega körlum.

 

Dagskrá vetrarins: Vortónleikar, á efnisskrá m.a. C-dúr 
messa Mozarts (spörfuglamessan).  

Kóramót blandaðra kóra í Smáralind. Kórastefna við 
Mývatn, á efnisskrá m.a. Carmina Burana.

 
Upplýsingar gefa:

 Arnaldur formaður  864 0924  arnaldurb@retto.is 
Erla varaformaður 894 9993  isastal@centrum.is  

 
Aðrar upplýsingar um kórinn er að finna á 

heimasíðu kórsins samkor.is
 

Gleðilegt ár - Gleðilegt söngár.
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Kóramót blandaðra kóra í Smáralind. Kórastefna við 
Mývatn, á efnisskrá m.a. Carmina Burana.

 
Upplýsingar gefa:

 Arnaldur formaður  864 0924  arnaldurb@retto.is 
Erla varaformaður 894 9993  isastal@centrum.is  

 
Aðrar upplýsingar um kórinn er að finna á 

heimasíðu kórsins samkor.is
 

Gleðilegt ár - Gleðilegt söngár.

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

Frjálsíþróttakona og  
Frjálsíþróttakarl ársins

Kristín Birna Ólafsdóttir og 
Einar Daði Lárusson voru valin 
frjálsíþróttakona og frjálsíþrótta-
karl ársins 2007. Kristín Birna 
var síðan kjörin íþróttakona ÍR 
2007.

Þau Kristín og Einar eru 
vel að þessum titlum komin 
og er frjálsíþróttadeildin stolt 
af sínum fulltrúum en þau 
eru bæði miklir afreksmenn í 
sínum greinum og til mikillar 
fyrirmyndar jafnt utan vallar 
sem innan. Helstu afrek Einars 

Daða var 7. sætið í áttþraut á 
HM 17 ára og yngri og 2. sætið 
á NM í tugþraut unglinga, auk 
þess sem hann bætti sig mikið 
í sínum greinum á árinu. Krist-
ín náði mjög góðum árangri í 
sjöþraut í vor og lágmarki á EM 
unglinga en þar var hún einnig 
með lágmark í grindahlaupi. 
Hún er efst á íslensku afreka-
skránni í sjöþraut fyrir árið 
2007 og í 1. sæti í 100 metra 
grindahlaupi og í 2. sæti í 400 
metra grindahlaupi.

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Gamlárshlaup ÍR fór fram í 
32. sinn á Gamlársdag og eins 
og flestir vita var hvorki veð-
urspáin né veðrið sjálft upp á 
það besta en úr rættist og alls 
mættu 403 hlauparar og um 25 
starfsmenn galvaskir við Ráð-
húsið. 

Sigurvegari í karlaflokki var 
Breiðablik á 32.16 mín. Þorberg-
ur Ingi Jónsson Breiðablik varð 
í 2. sæti á 34.08 mín. Sigurður 
Hansen Laugarskokki í 3. sæti 
á tímanum 37.13 mín. og Birk-
ir Marteinsson ÍR kom aðeins 
sjónarmun á eftir Sigurði á tím-
anum 37.16 mín. Í kvennaflokki 
sigraði Íris Anna Skúladóttir 
Fjölni á 38.34 mín. en hún var 
15. af öllum í mark. Arndís 
Ýr Hafþórsdóttir Fjölni varð 
í 2. sæti á 40.32 mín. og Sigur-
björg Eðvarðsdóttir ÍR í 3. sæti 
á 43.28 mín. Sigurbjörg sigraði 
jafnframt í flokki 45 til 49 ára 
en hún varð í 1. sæti í flokki 40 
til 45 ára í fyrra. Í aldursflokka-
keppninni þá sigraði Vignir Már 
Lýðsson ÍR á 39.35 mín. í flokki 

18 ára og eldri en hann varð í 
2. sæti í fyrra. Sigurður Þórar-
insson ÍR-skokki sigraði í flok-
ki 40 til 44 ára á 38.15 mín. en 
Bjartmar Birgisson ÍR varð 2. á 
38.27 mín. Örn Gunnarsson sigr-
aði í flokki 45 til 49 ára á 37.36 
mín. en Gauti Höskuldsson kom 
skammt á hæla honum á 38.08 
mín. Í flokki 50 til 54 ára sigr-
aði Sigurjón Sigurbjörnsson á 
38.11 mín. Stefán Hallgrímsson 
ÍR sigraði í flokki 55 til 59 ára á 
tímanum 45.47 mín. Í flokki 60 
ára og eldri varð Jóhann Heiðar 
Jónsson ÍR í 2. sæti á 46.35 mín. 
Hjá flokki 50 til 54 ára kvenna 
varð Björg Kristjánsdóttir í 2. 
sæti og Svava Oddný Ásgeirs-
dóttir sem báðar keppa fyrir ÍR-
skokki í 2. og 3. sæti, Björg á 
tímanum 55.07 mín. og Svava 
Oddný á tímanum 55.08 mín.  
ÍR-ingar áttu því mjög góðan 
dag, bæði hlauparar og starfs-
menn og kvöddu afmælisár ÍR 
2007 með stæl og fögnuðu síðan 
komu nýs árs sem án efa verður 
árangursríkt sem aldrei fyrr.

Kári Steinn Karlsson 
sigraði í Gamlárshlaupi ÍR

Kjör á íþróttamanni og íþrótta-
konu ársins hjá ÍR fyrir árið 
2007 fór fram sunnudaginn 6. 
janúar s.l. Að þessu sinni voru 
Hreggviður Steinar Magnússon 
úr körfuknattleiksdeild og Krist-
ín Birna Ólafsdóttir úr frjálsí-
þróttadeild kjörin.

 Það var góður dagur hjá okk-
ur ÍR-ingum, segir í frétt frá félag-
inu þegar kjör á íþróttamanni og 
íþróttakonu félagsins fór fram. Vel 
var mætt á þessa hátíð en það 
voru vel á annað hundrað manns 
sem þarna voru saman komin til 
að gleðjast með þessum einstak-
lingum. Sennilega hefur aldrei ver-
ið eins vel mætt og þökkum við 
öllum kærlega fyrir komuna. Við 
hjá ÍR óskum öllum þeim sem til-
nefndir voru að þessu sinni inni-
lega til hamingju með árangurinn 
á liðnu ári. 

Þeir sem tilnefndir voru 
að þessu sinni voru:

Dansdeild ÍR: Pétur Fannar Gunn-
arsson og Aníta Lóa Hauksdóttir.
Frjálsíþróttadeild ÍR:  Kristín 
Birna Ólafsdóttir og Einar Daði 
Lárusson.
Handknattleiksdeild ÍR: Sif Jóns-
dóttir og Brynjar Valgeir Steinars-
son.
Júdódeild ÍR: Hrönn Gunnarsdótt-
ir og Daníel Finnbogason.
Keiludeild ÍR: Karen Rut Sigurðar-
dóttir og Róbert Dan Sigurðsson.
Knattspyrnudeild ÍR: Kristrún 
Kristinsdóttir og Arnar Hallsson.
Körfuknattleiksdeild ÍR: Hregg-
viður Steinar Magnússon.
Skíðadeild ÍR: Jóhanna Hlín Auð-
unsdóttir og Haukur Magnús Ein-
arsson.
Taekwondódeild ÍR: Hulda Rún 
Jónsdóttir og Jakob Samúel Ant-
onsson.

Íþróttakona ÍR
Kristín Birna sem er 22 ára hef-

ur í gegnum tíðina sýnt og sann-
að getu sýna í grindahlaupum,  
fjölþrautum og fleiri greinum og 
hefur hún verið verðugur fulltrúi 
Íslands á Smáþjóðaleikum, Norð-
urlandamótum og Evrópubikar-
keppnum landsliða með góðum 
árangri.  Síðustu árin hafa 100 m, 
400 m. grindahlaup og sjöþraut 
verið hennar sterkustu greinar 
auk þess sem hún hefur hlaupið 
boðhlaup með landsliði Íslands. 
Kristín Birna hefur stundað nám, 
æfingar og keppni í Bandaríkjun-
um við San Diego háskólann sl. 
tvö ár við góðan orðstír.  Þar hef-
ur hún náð að bæta sig mikið en 
það er ekki síst að þakka þeim frá-
bæra grunni, þekkingu og reynslu 

sem hún hefur aflað sér hjá ÍR og 
þjálfurunum þar. Kristín Birna veit 
þetta og hefur áfram leitað mikið 
til ÍR þjálfara sinna sem hafa stutt 
dyggilega við bakið á henni. 

Gífurlegt keppnisálag seinni 
hluta vetrar 2006 hafði þau áhrif 
að hún gat ekkert keppt í fjölþraut-
um þá um sumarið en hún var þá 
mjög nálægt lágmarki á m.a. Evr-
ópumeistaramótið í Gautaborg 
2006.  Þrátt fyrir það náði Kristín 
Birna 30. sæti evrópsku afreka-
skrárinnar í sínum aldursflokki 
og 31. sæti í 400 m. grindahlaupi 
og er það frábær árangur. Kristín 
Birna stefnir ótrauð á lágmark á 
Ólympíuleikana í Peking, en lág-
marki skal ná fyrir júlílok 2008, 
en hluti af undirbúningnum felst í 
keppni fyrir Íslands hönd í Evrópu-
keppni landsliða og Evrópukeppni 
í fjölþrautum. Kristín Birna hefur í 
gegnum tíðina verið fulltrúi eldri 
kynslóðarinnar hjá frjálsíþrótta-
deild ÍR og er hún frábær fyrir-
mynd fyrir sér yngra íþróttafólk 
jafnt utan vallar sem innan.

Íþróttamaður ÍR
Hreggviður Steinar er í hópi 

bestu körfuknattleiksmanna lands-
ins og á sæti í A landsliði Íslands, 
26 ára gamall.  Hann hóf ungur 
að iðka íþróttina hjá ÍR og sýndi 
fljótlega ýmsa eiginleika sem 
prýða afreksfólk í íþróttum. Gríð-
arlega kappsfullur við æfingar 
og var í fremstu röð leikmanna í 
sínum aldursflokki upp alla yngri 
flokkana. Hreggviður hefur all-
an sinn feril leikið með ÍR, fyrir 
utan háskólaárin í Bandaríkjun-
um 2003 til 2006. Hann lék sinn 
fyrsta leik með meistaraflokki ÍR 
á árinu 1998, aðeins 16 ára gamall 
og hefur nú leikið rúmlega 70 leiki 

í úrvalsdeild karla. Þá lék hann 
körfuknattleik með háskólanám-
inu og var valinn þar í úrvalslið 
deildarinnar. Hann hefur leikið 
12 drengja- og unglingalandsleiki 
og 8 leiki með A-landsliðinu, þar 
sem hann hefur átt fast sæti síð-
an hann kom úr námi. Á tímabil-
inu 2006 til 2007 var Hreggviður 
með 15,9 stig og 5,1 frákast að 
meðaltali í Iceland-Express deild-
inni. Hann var í liði ÍR sem vann 
bikarmeistaratitilinn 2001 og var 
svo lykilmaður í að tryggja liðinu 
sínu bikartitilinn á afmælisári ÍR 
2007. Helstu einkenni Hreggviðs 
sem afreksmanns í íþróttum er 
óbilandi trú hans á því sem hann 
tekur sér fyrir hendur og þetta 
hugarfar skín af allri hans fram-
göngu. Hann gerir miklar kröfur 
til sjálfs sín sem og annarra og 
heimtar ávallt 100% framlag liðs-
ins í leikjum. Er sannur leiðtogi 
innan vallar sem utan.

Hreggviður og Kristín Birna 
íþróttamenn ársins

Íþróttamenn ársins hjá ÍR Hregg-
viður og Kristín Birna.

Íþróttamenn ÍR árið 2007 frá öllum deildum félagsins. Aftari röð: Ein-
ar Daði Lárusson, Brynjar Valgeir Steinarsson, Daníel Finnbogason, 
Róbert Dan Sigurðsson, Arnar Hallsson, Hreggviður Steinar Magn-
ússon og Haukur Magnús Einarsson. Fremri röð frá vinstri: Kristin 
Birna Ólafsdóttir, Sif Jónsdóttir, Karen Rut Sigurðardóttir, Kristrún 
Kristinsdóttir, Jóhanna Hlín Auðunsdóttir og Úlfar Steindórsson for-
maður ÍR. Fremst standa þau Aníta Lóa Hauksdóttir og Pétur Fannar 
Gunnarsson. Á myndina vantar þau Huldu Rún Jónsdóttur og Jakob 
Samúel Antonsson. Frjálsíþróttadeildin stóð fyrir 

þremur bætingamótum í desem-
ber en tilgangurinn var að gefa 
íþróttafólkinu færi á að ná Íslands-
metum þessa síðustu daga ársins. 
Nokkur met féllu á þessum mót-
um og komu þrír ÍR-ingar þar við 
sögu. 

Aníta Hinriksdóttir bætti 
eigið Íslandsmet í 800 metra  
hlaupi stelpna 11-12 ára þegar 
hún hljóp á 2:32,62 mín. Stefán 
Árni Hafsteinsson sem keppir í 
sveinaflokki en hann stökk 4.01 
metra í stangarstökki sem var bæt-
ing hjá honum um 16 cm. Hinn 
var Snorri Sigurðarson sem setti 

sveinamet í 3000 metra hlaupi þeg-
ar hann hljóp á 9:21.13 mínútum 
og bætti sig um 6 sek. frá því fyr-
ir skömmu. Nokkuð var um bæt-
ingar og til dæmis bætti Börkur 
Smári Kristinsson sig þegar hann 
stökk 4.01metra. Fjölnir hélt sitt 
bætingamót 29. desember en þar 
litu nokkur fleiri met dagsins ljós. 
Snorri kom þar aftur við sögu þeg-
ar hann hljóp 1000 metra á 2:40.06 
mín og setti glæsilegt sveinamet. 
Á því mótti bætti Börkur sig aftur 
og nú um heila 9 cm. þegar hann 
stökk 4.10 metra í stangarstökk-
inu. Góður endir á fínu tímabili 
hjá frjálsíþróttadeildinni.

Bætingamót í Desember

Allir krakkar í Breiðholti 
verða boðnir velkomnir að 
prófa að æfa handbolta hjá 
ÍR frá 15. janúar til 15. febrú-
ar n.k. 

Þetta er gert í tilefni af 
E.M. í handbolta. Endilega 
komið og kynnist þessari 
skemmtilegu íþrótt og þeim 
fjölmörgu hressu og skemmti-
legu krökkum sem þegar eru 
að æfa handbolta hjá ÍR. Nán-
ari upplýsingar um æfinga-
tíma er að finna á heimasíð-
unni www.ir-handbolti.is. 
Hlökkum til að sjá ykkur.

Allir boðnir  
að æfa

ÍR, Leiknir, KSÍ, ÍTR og Þjónustu-
miðstöðin í Breiðholti eru að fara 
af stað með svokallaðan Íþrótta-
klúbb.  Fram á vordaga verður fót-
bolti alls ráðandi en næsta haust 
munu fleiri íþróttagreinar koma 
inn og þá yrði einnig aðstaða inni 
í íþróttasal. Í íþróttaklúbbinn geta 
komið krakkar í 8. til 10.bekk í 
Breiðholti sem stunda ekki skipu-
lagðar knattspyrnuæfingar.  Það 
er engin keppni og engin skyldu-
mæting en þörf er á að skrá sig 

hjá þeim sem sér um hópinn.  
Ýmislegt annað skemmtilegt verð-
ur gert saman og er það í hönd-
um krakkanna með hópstjóranum 
að sníða klúbbinn eftir sínu höfði. 
Þetta er eingöngu gert fyrir krakk-
ana sjálfa og því nauðsynlegt að 
þetta sé skemmtilegt. Hópstjóri 
verður Björn Bjartmarz. Tím-
arnir eru á gervigrasvelli Leikn-
is á mánudögum kl.16:30 og ÍR á 
fimmtudögum

Íþróttaklúbbur  
í Breiðholti  

BORG

6591159

FRÍTT
VERÐMAT!

TOPP ÞJÓNUSTA
6599606

www.remaxeignir.com




