
Þjónustumiðstöð Breiðholts 
mun ásamt öðrum þjónustumið-
stöðvum bregðast við því ástan-
di sem nú ríkir í þjóðfélaginu. 
Yfirstjórn Velferðarsviðs Reykja-
víkurborgar hefur fjallað um 
mögulegar aðgerðir vegna efna-
hagsástands sem nú ríkir eftir 
fall viðskiptabankanna. 

Stjórnendur Þjónustumiðstöðv-
ar Breiðholts hafa átt fundi með 
stjórnendum annarra þjónustu-
miðstöðva þar sem rætt var um 

mögulega útvíkkun á þjónustu 
þeirra. Að sögn Þorsteins Hjart-
arsonar, framkvæmdastjóra Þjón-
ustumiðstöðvar Breiðholts kallar 
þetta ástand í samfélaginu á aukið 
samráð við félagsmálaráðuneytið, 
Ráðgjafastofu heimilanna, heilsu-
gæsluna, geðdeild LSH, Vinnu-
málastofnun, Rauða krossinn og 
fleiri aðila sem aðstoða fólk vegna 
áfalla, kvíða og atvinnuleysis. Þá 
mun að hans sögn hver þjónustu-
miðstöð skoða vel innra skipulag 

og forgangsröðun verkefna svo 
hægt verði að sinna stærri hópi 
fólks sem leitar eftir ráðgjöf og 
þjónustu vegna félags- og fjárhags-
legra erfiðleika, álags og kvíða. 
Þorsteinn segir afar mikilvægt að 
kortleggja öll þau úrræði og til-
boð sem eru til staðar í borginni 
og að starfsmenn þjónustumið-
stöðvarinnar séu vel upplýstir um 
þau svo þeir geti komið upplýsing-
um áfram til þeirra sem á þurfa 
að halda. 
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Kjúklingaútsala Eina kjötborðið
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Þessi mynd sem sýnir Seljahlíð speglast í tjörninni fyrir framan bygginguna hlaut fyrstu verðlaun í ljós-
myndasamkeppni Breiðholts 2008. Ljósmyndarinn heitir Haukur Sigurðsson. Frétt um ljósmyndasam-
keppnina og aðrar myndir sem hlutu verðlaun eru birtar á bls. 7.
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Fullt af tilboðum
Besta verðið

Frábærar pizzur
100% Ísl ostur

- á traustum grunni



Enn ekið of hratt við 
skólana

Alls óku 24 ökumenn of hratt 
þegar hraði var mældur við 
Ölduselsskóla á tímabilinu frá kl. 
13.55 til kl. 14.55 þann 22. sept-
ember sl. en umferð var vöktuð 
með hraðamyndavél sem ekið var 
norður Skógarsel að Þverárseli og 
er liður í almennri akstursvöktun 
í Breiðholti. 

Að sögn Heimis Ríkharðssonar, 
aðalvarðstjóra er þarna um 50 km 
hámarkshraða að ræða auk þess 
sem þarna er merkt gangbraut og 
Ölduselsskóli er í námunda við 
vöktunarstaðinn.

Heimir sagði einnig mikla rign-
ingu hafa verið og akstursaðstæð-
ur slæmar þegar vöktunin fór 
fram. Á ofangreindu tímabili vak-
taði vélin 180 ökutæki. Af þeim 
voru ljósmynduð 24 brot þar sem 
ökumenn óku yfir afskiptahraða 
eða 13% af vöktuðum ökurækjum. 
Meðalhraði þeirra sem ljósmynd-
aðir voru var 61,45 km. Einnig var 
hraðamælt í Norðurfelli en þar 
er 30 km hámarkshraði, merktar 
gangbrautir, hraðahindranir og 
Fellaskóli. Á einni klukkustund 
voru 94 ökutæki mæld. Af þeim 
voru ljósmynduð 55 brot þar sem 
ökumenn óku yfir afskiptahraða 
eða 59% af vöktuðum ökutækjum. 
Þetta er mjög hátt brotahlutfall. 
Meðalhraði þeirra sem ljósmynd-
aðir voru var 47,52 km sem einnig 
er hár meðalhraði. 21 ökutæki var 
ekið á 50 km hraða eða meira eða 
um 38% af þeim sem ljósmynd-
aðir voru. Tveim ökutækjum var 
ekið yfir 60 km hraða og sá sem 
hraðast ók var á 62 km hraða.

Þjónustumiðstöðvarn-
ar til reiðu

Í aðgerðaáætlun Reykjavíkur-
borgar sem lögð hefur fram til 
þess að bregðast við því ástan-
di sem nú er uppi í efnahags-, 
atvinnu- og fjármálalífi þjóðarinn-
ar er m.a. talað um að efla eigi 
ráðgjöf og velferðarþjónusta sem 
veitt er í þjónustumiðstöðvum 
borgarinnar til að leiðbeina ein-
staklingum og fjölskyldum. Þá 
munu þjónustumiðstöðvarnar 
veita leikskólum og grunnskólum 
hverfisins alla mögulega aðstoð 
til að standa vörð um velferð 
nemenda enda getur hið erfiða 
ástand haft óæskileg áhrif á börn 
og unglinga. Þá er afar mikilvægt 
að þau getið lítið á skólann sem 
griðastað þar sem lögð sé rækt 
við jákvæð og uppbyggjandi gildi. 
Hið sama gildi reyndar einnig um 
frístundamiðstöðvar, íþróttafélög, 
kirkjur og aðra þá sem sinna fjöl-
breytilegum þörfum fólks á öllum 
aldri. Íbúar Breiðholts eru hvatt-
ir til að fylgjast vel með á hverf-
issíðunni www.breidholt.is og 
borgarsíðunni www.reykjavik.is 
þar sem þjónustutilboð og ýmsar 
upplýsingar munu verða tiltækar. 
Þá mun Breiðholtsblaðið að sjálf-
sögðu sinna góðri upplýsingagjöf 
til íbúa hverfisins.

Allar upplýsingar á 
einum stað

ÍTR hefur gert upplýsingar 
um íþrótta- og tómstundastarf í 
Reykjavík fyrir börn og unglinga 
á aldrinum 6 til 18 ára aðgengi-

legar á einum stað. Margir borg-
arbúar þekkja Sumarvef ÍTR sem 
tekinn var í notkun síðastliðið vor 
og er Vetrarvefurinn með sama 
sniði þar sem hægt er að leita að 
íþrótta- og/eða tómstundastarfi 
eftir tímabilum, aldri, hverfum og 
efnisflokkum.Vetrarvefurinn er 
hins vegar eingöngu upplýsinga-
vefur en skráningar fara fram hjá 
viðkomandi félagi. Á vefnum er að 
finna alla aðila að Frístundakorti 
ÍTR ásamt frístundamiðstöðvum 
borgarinnar.  

Hjóla- og göngustíga-
kort

Nýtt hjóla- og göngustígakort 
Reykjavíkur er komið út. Kortið 
sýnir alla aðalstíga, malarstíga og 
tengistíga á höfuðborgarsvæðinu. 
Stígar eru númeraðir og vegalend 
sýnd. Kortið hentar því vel þeim 
sem fara á milli borgarhverfa og 
bæjarfélaga án þess að nota bíla. 
Sá sem ætlar til að mynda að fara 
frá Háskóla Íslands inn í Garðabæ 
getur fundið hentuga leið á korti 
áður en lagt er af stað. Dæmi um 
lengri hjólaleiðir er ein sem ligg-
ur eftir strandlengjunni frá Sel-
tjarnarnesi, gegnum Grafarvog 
að Geldingarnesi og þaðan upp í 
Mosfellsbæ. Önnur leið liggur úr 
miðbæ Reykjavíkur gegnum Elliða-
árdal og þaðan í Rauðhóla. Upp-
lýsingaskilti og áfangastaðir fyrir 
hjólandi og gangandi eru einnig 
merktir inn á kortið. Þá má geta 
þess að hjólreiðamenn hafa fullan 
rétt til að hjóla á umferðargötum 

Biðlistar styttast
Frá 11. september sl. hefur 

börnum á biðlistum eftir plássi 
á frístundaheimilum í borginni 
fækkað úr um 1000 börnum í um 
750. Ríflega 2000 börn eru kom-
in með dvöl á frístundaheimilum 
ÍTR og alls hafa borist 2.766 virk-
ar umsóknir um dvöl á frístunda-
heimilum ÍTR fyrir veturinn 2008-
2009. Ástæða þessa árangurs er 
að tekist hefur að ráða fleiri starfs-
menn til starfa á frístundaheimilin 
og gert ráð fyrir að starfsmönn-
um fjölgi strax í næstu viku. Á all-
nokkrum frístundaheimilum er 
búið að taka öll börn inn af biðlist-
um og gera má ráð fyrir að enn 
fleiri frístundaheimili séu að losa 
um biðlistana. 

Rannsóknir á   
málþroska styrktar

Menntasvið og Rannsókn-
arstofa um þroska, mál og læsi 
við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands hafa gert með sér sam-
starfssamning sem undirritaður 
var 23. september. Markmið samn-
ingsins er að styrkja og efla þros-

ka, mál og læsi grunnskólanema 
í Reykjavík með rannsóknum, 
fræðslu og ráðgjöf. Menntasvið 
styrkir Rannsóknarstofuna með 
þriggja milljón króna framlagi til 
rannsókna á málþroska, lestrar-
kennslu og lestrarnámi barna í 
grunnskólum Reykjavíkur ásamt 
því að taka að sér að halda nám-
skeið og fræðslufundi fyrir kenn-
ara og foreldra um niðurstöður 
rannsókna á málþroska og læsi og 
þýðingu þeirra og boðskap fyrir 
uppeldi og skólastarf.  

Jórunn formaður 
Strætó

Jórunn Frímannsdóttir, borg-
arfulltrúi hefur tekið við for-
mennsku í stjórn Strætó. Hún tek-
ur við formennskunni af Ármanni 
Kr. Ólafssyni, bæjarfulltrúa í Kópa-
vogi, sem lét af formennsku eft-
ir að hafa gegnt embættinu frá 
júlí 2006. Jórunn segir stjórnar-
formennskuna afar spennandi en 
um leið krefjandi verkefni. “Ég 
tel mikilvægt að standa vörð um 
almenningssamgöngur höfuðborg-
arsvæðisins og að þær séu traust-
ar, áreiðanlegar og veiti góða 
þjónustu. Til að það takist þurfa 
sveitarfélögin sem að byggðasam-
laginu standa að móta skýra ste-
fnu til framtíðar og vinna öll sem 
eitt samkvæmt þeirri stefnu. Um 
leið þurfum við að sjá til þess að 
staðið sé að rekstri félagsins með 
eins hagkvæmum hætti og kostur 
er,“ segir Jórunn Frímannsdóttir, 
stjórnarformaður Strætó bs.

Stjórn og stjórnendur Strætó 
bs. bjóða Jórunni velkomna til 
starfa.

Árshlutareikningur Reykjavík-
urborgar fyrir fyrstu sex mánuði 
ársins 2008 endurspeglar ábyrgan 
rekstur stjórnenda Reykjavíkur-
borgar við erfið skilyrði en árs-
hlutareikningurinn var lagður 
fram í borgarráði í morgun. 

Jákvæð rekstrarnið-
urstaða á fyrri hluta 
ársins

Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs 
Reykjavíkurborgar var jákvæð um 
3.646 milljónir króna á fyrstu sex 
mánuðum ársins. Fjárhagsáætlun 
gerði ráð fyrir 229 milljón króna 
tekjuafgangi á tímabilinu. Megin-
skýringin á betri afkomu felst í 
þriggja milljarða króna hærri fjár-
munatekjum en fjárhagsáætlun 
gerði ráð fyrir. Rekstur fagsviða 
borgarinnar var innan ramma fjár-
heimilda þrátt fyrir hærri verð-
bólgu en gert er ráð fyrir í fjár-
hagsáætlun. Þetta er jákvæð og 
mikilvæg niðurstaða sem sýnir að 
borgin er vel rekin.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Ritstjóri: Þórður Ingimarsson, Sími 551 1519, 893 5904
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Netfang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson

Umbrot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreifing: Íslandspóstur

10. tbl. 15. árgangur

Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

S T U T T A R
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V elheppnaðir Breiðholtsdagar eru að baki. Margt var um að vera 

og margir Breiðholtsbúar og aðrir tóku á einn eða annan hátt 

þátt í þessari lengstu bæjarhátíð hér á landi. Á Breiðholtsdög-

unum kom fram margt af því sem unnið er að í þessum bæjarhluta 

og hvað þar er að finna öflugt starf á mörgum sviðum. Fyrst má geta 

um öflugt félagsstarf fyrir unga sem aldna og aðra þar á milli, öflugt 

skólastarf fer fram í skólum hverfisins, safnaðarstarf í kirkjum og ýmsa 

sjálfssprottna félagsstarfsemi er að finna. 

F jölþjóðasamfélagið verið að vaxa og dafna og mikilvægt er að vel 

takist til þar sem fólk af ýmsu þjóðerni og frá mismunandi menning-

arsamfélögum fái tækifæri til þess að aðlagast nýjum heimkynnum sín-

um. Einnig er mikilvægt að gefa því fólki sem hefur kosið að setjast hér 

að tækifæri til þess að kynna heimkynni sín og menningu eftir því sem 

kostur er. Annars vegar vegna þess að það færir okkur aukin skilning 

á heiminum. Hins vegar er jafnan áhugavert að heyra af því sem okk-

ur getur þótt framandi. Þess vegna sækjumst við eftir að ferðast um 

heiminn. Fróðleiksþörfin er fyrir hendi og af hverju skildum við ekki 

notfæra okkur að læra af fólki sem hingað kemur annars staðar frá á 

sama hátt og við miðlum því af menningu og þekkingu okkar.

B reiðholtsdagarnir eru kjörið tækifæri fyrir fólk til þess að koma 

saman og hittast. Kynnast hverfinu sínu. Bæjarhlutanum og skynja 

hvað hann hefur að bjóða. Þeir hafa einnig því hlutverki að gegna að 

efla innri ímynd byggðarinnar. Ekkert hverfi, bæjarhluti eða byggð á 

sér öflugri ímynd en þá sem vex innan frá. Á meðal íbúanna sjálfra. 

Það er sú ímynd sem smitar út frá sér. Breiðist um og skapar álit ann-

arra. Breiðholtsdagarnir vöktu að þessu leyti verðskuldaða athygli 

fjölmiðla þar sem nafni og viðburðum þessa bæjarhluta var miðlað á 

öldum ljósvakans.

Skorti eitthvað til þess að fylla enn betur út í þá mynd sem Breið-

holtsdagarnir gefa þá er það virkari þátttaka atvinnulífsins og 

lista- og menningarlífs í byggðinni. Byggð þrífst ekki af íbúum og félags-

starfi eingöngu heldur þarf fleira til að koma. Þótt Breiðholtsbúar sæki 

atvinnu vítt og breytt um höfuðborgarsvæðið, sem er eitt atvinnu-

svæði, þá er margvíslega atvinnustarfsemi engu að síður að finna í 

Breiðholtinu. Vissulega mætti hún vera meiri og vonandi á hún eftir 

að vaxa með komu betri tíðar og nýjum blómum í haga en einnig með 

því að borgaryfirvöld beini fleiri tækifærum til atvinnusköpunar inn á 

þetta svæði en verið hefur.

M jóddina – miðbæ Breiðholtsins þarf að styrkja en frekar og spurn-

ingar eru um hvernig nýta megi betur þau svæði sem í skipulagi 

eru ætluð til atvinnu og þjónustu. Vissulega má heyra raddir þess efn-

is að atvinnu- og þjónustustarfsemi eigi ekki heima í íbúðahverfum.

Ú thverfamenning er þekkt fyrirbæri og alltaf verða einhverjir sem 

aðhyllast úthverfalíf í fjarlægð frá umferð, atvinnu og þjónustu. 

Breiðholtið er bæjarhluti af þeirri stærð að það getur aldrei verið eitt 

úthverfi í þeim skilningi. Breiðholtið skiptist í nokkur hverfi þar sem 

fjölskyldulíf og þjónustulíf skiptast á og eiga að dafna við hlið hvors 

annars. Á þetta eiga Breiðholtsdagarnir einnig að minna.

Þessir dagar. Þessi bæjarhátíð Breiðhyltinga er svo ekki verður um 

villst komin til þess að vera. Þeir hófust með samstarfi eldri borg-

ara og ungrar kynslóðar. Fleiri og fleira koma að þeim með hverju ári. 

Vonandi á aðkoma atvinnulífs og þjónustu eftir að vaxa og eins menn-

ingar- og listastarfsemi sem nokkuð hefur skort á til þessa.

Komnir til að vera
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“Elsta byggð í borgarsamfélag-
inu Breiðholti er farin að nálgast 
fertugt. Breiðholtshverfið er fjöl-
mennasta hverfi borgarinnar með 
rúmlega tuttugu þúsund íbúa. 
Í daglegri umfjöllun um hverfið 
er talað um efra Breiðholt, neðra 
Breiðholt og Seljahverfi. Vegna 
stærðar hverfisins eru heildarsam-
tök mikilvæg því eftir sem áður 
tilheyra öll hverfin Breiðholtinu,” 
segir Helgi Kristófersson, formað-
ur samtakanna Betra Breiðholt í 
samtali við Breiðholtsblaðið. 

Helgi segir að stofnun samtaka 
sem þessara sé fyrst og fremst í 
þágu íbúa hverfisins. “Það skiptir 
því öllu máli að sem flestir Breiðhylt-
ingar komi að vinnu í samtökunum, 
tjái skoðanir sínar og verði virkir í 
þeim málefnum sem Samtökin setja 
á oddinn hverju sinni.” 

Útivistarsvæði og   
umferðarmál

Samtökin hafa unnið að ýmsum 
framfaramálum fyrir Breiðholtið í 
gegnum tíðina og dæmi um það sem 
þau eru nú með á stefnuskrá sinni 
eru endurbætur á skíðabrekkunni 
í  Vatnsendahverfi og umferðarmál. 
Helgi segir stjórnina hafa rætt að 
undanförnu með hvaða hætti megi 
endurbæta skíðabrekkuna þannig 
að hún þjóni tilgangi sínum betur. 
“Fjöldi krakka notar hana á veturna. 
Hún er fast við íbúðahverfin og þau 
geta því jafnvel farið þangað á skíð-
unum eða labbað eftir aðstæðum. 
Við teljum að ekki þurfi mikið til 
þess að breyta henni og hækka þan-
nig að lengra rennsli náist. Það er 
mikill munur á því fyrir krakkana 
að geta komist á skíði rétt við bæj-
arvegginn en að þurfa að fara upp á 
skíðasvæðin. Þarna þarf engin akst-
ur að koma við sögu og annað sem 
er allrar athygli vert er að oft er 
hægt að renna sér á skíðum í Vatns-
endabrekkunni þegar ekki er hægt 
að nota skíðasvæðin vegna snjóleys-
is. Það stafar einfaldlega af því að 
undirlagið í brekkunni er slétt og 
þess vegna þarf aðeins snjóföl til 
þess að hægt sé að vera á skíðum.”

Bílastæðaskortur vaxandi
Bílastæðamál eru að sögn Helga 

einnig til umfjöllunar hjá Betra 
Breiðholti. Hann segir skort á bíla-
stæðum skapa vaxandi vanda víða 
í hverfum Breiðholtsins og þá eink-
um í Mjóddinni þangað sem fjöldi 
fólks sækir margvíslega þjónustu. 
Einnig þurfi að huga betur að 
almenningssamgöngum innan hverf-
isins og tengingum og samgöngum 
á milli hverfa. “Ef borgaryfirvöld-
um er alvara með að auka nýtingu 
almenningsfarartækjanna er nauð-
synlegt að samgöngurnar komi fólki 
að sem mestum notum. Þess vegna 
verður að aðlaga þær að þörfum 
íbúanna eins og hægt er og byggja 
á því hvernig ferðum fólks er hátt-
að.” Helgi nefnir skólalóðir þegar 
hann er inntur eftir fleiri verkefn-
um á vegum íbúasamtakanna. Nauð-
synlegt sé að vinna að endurbótum 
á lóðum og leiksvæðum barna við 
Fellaskóla, Hólabrekkuskóla, Breið-
holtsskóla og Seljaskóla. Reyndar 
eru miklar framkvæmdir framund-
an í Breiðholtsskóla. “Ég get nefnt 
margt fleira sem við höfum áhuga 
á að verði framkvæmt. Eitt af því er 
bygging mislægra gönguleiða yfir 
Breiðholtsbraut austan Norðurfells 
og frá Skógarseli yfir á ÍR-svæðið. 
Með tilkomu efsta hluta Kópavogs-
ins og einnig Norðlingaholts hefur 
umferð um Breiðholtsbrautina vax-
ið verulega og hún er því orðin veru-
legur farartálmi á milli hverfanna. 
Lýsing myrkvaðra svæða. Má þar 
nefna að framkvæmdir sem fóru 
fram í Leirubakkanum árið 2002 þar 
sem verslunum var breytt í íbúð-
arhúsnæði. Þar hefur ekki enn ver-
ið klárað að setja upp ljósastaura. 

Þetta þykir stjórn ÍBB einkennilegt 
þar sem lengi hefur verið tala um að 
forðast að hafa myrkvuð svæði eins 
og þar er. 

Bústaðavegurinn   
eilífðarmál

Að síðustu get ég svo nefnt eilífð-
armálið okkar en það er baráttan fyr-
ir mislægum gatnamótum á mótum 
Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. 
Ég get ekki séð annað en að þetta 
verði einu ljósstýrðu gatnamótin frá 
Skeiðarvogi og inn fyrir Hafnarfjörð 
eða jafnvel alla leið suður á Miðnes-
heiði í framtíðinni ef ekkert verður 
að gert. Þessi gatnamót valda orð-

ið miklum umferðatöfum og þótt 
ekki væri annað gert í bili en taka 
vinstri beygjurnar af yrði það til mik-
illa bóta þótt aðeins yrði um tíma-
bundna lausn að ræða.”

Skiptir máli að fá sem 
flesta með

Helgi bendir á að íbúasamtök séu 
einnig þess eðlis að með stofnun 
þeirra aukast líkurnar á að hverf-
isbúar myndi innbyrðis tengsl og 
standi frekar að baki þeim verkefn-
um sem vinna þarf til að gera hverf-
ið enn íbúavænna og vinsamlegra 
fjölskyldum. “Með sameiginlegu 
átaki er hægt að þoka málum áfram. 

Niðurstaða okkar er að Breiðholtið 
verði skemmtilegt hverfi þar sem 
íbúar njóta þess að búa saman í 
barnvænu umhverfi og íbúasamtök-
in ásamt íbúum huga að því sem 
er efst í huga þeirra og með sam-
stöðunni er allt hægt og gerum gott 
Breiðholt enn betra,” segir Helgi 
Kristófersson. Íbúasamtökin Betra 

Breiðholt voru stofnuð í Menninga-
miðstöðinni Gerðubergi 28. sept-
ember 2006 og í stjórn þeirra sitja; 
Helgi Kristófersson, formaður, Gunn-
ar Hjörtur Gunnarsson, Kolbrún 
Baldursdóttir, Magnús Gunnarsson 
og Þorkell Ragnarsson. Hægt er að 
nálgast upplýsingar um samtökin á 
slóðinni http://ibb.blog.is á netinu.
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Skiptir máli að 
fá sem flesta með

Frá vinstri: Helgi Kristófersson, Kolbrún Baldursdóttir, Magnús      
Gunnarsson, Hjörtur Gunnarsson og Þorkell Ragnarsson.

Samstarfshópur
um forvarnir



Reykja vík ur borg vinn ur eft-
ir nýrri stefnu í fræðslu mál um. 
Hún á sér ann ars veg ar ræt ur í 
nýj um lög um um leik- og grunn-
skóla sem voru sam þykkt fyrr á 
þessu ári en einnig í stefnu mót-
un í skóla mál um fram til 2020 
sem Sam band ís lenskra sveit ar-
fé laga, Kenn ara sam band ís lands 
og Fé lag grunn skóla kenn ara 
hafa unn ið að. Meg in stefnu breyt-
ing in að þessu leyti er að nú er 
geng ið út frá ein stak lingn um í 
meg in at rið um skóla náms ins 
í stað þess að leggja áherslu á 
hóp inn eins og var í eldra fyr ir-
komu lagi. Þá er einnig að finna 
nýj ung ar á borð við að opna skil 
á milli skóla stiga og ríg binda 
þau ekki við ákveð in ald ursár 
eins og gert hef ur ver ið til þessa 
og að skapa sam felld an skóla-
dag sem lag að ur er að vinnu degi 
for eldra. Breið holts blað ið fékk 
Ragn ar Þor steins son, sviðs stjóra 
Fræðslu sviðs Reykja vík ur, fyrr-
um skóla stjóra Breið holts skóla 
og fyrsta for stöðu mann Þjón ustu-
mið stöðv ar Breið holts til þess að 
ræða nýj ung ar í skóla mál um og 
fram tíð ar sýn til næstu ára.

Byggt á tíma móta verki
Slepp um skutlinu er eitt af því 

sem nú má heyra frá stjórn mála- 
og skóla mönn um og er þá átt við 
skutl og skrepp með börn in á milli 
tón list ar skóla, íþrótta svæða og 
ann ars sem þau eru þátt tak end ur 
í og þurfa að sinna því að mestu 
leyti utan hins hefð bundna skóla-
dags. Ragn ar var fyrst innt ur eft ir 
hvort þarna sé um raun veru leg 
mark mið að ræða. “Já – ég tel svo 
vera. Þetta er þverpóli tískt mark-
mið sem flest ir eru sam mála um 
að vinna að hvar sem þeir standa 
í stjórn mál um. Við vit um að hægt 
er að gera bet ur við að mynda 
sam felld an vinnu dag barna. Þetta 
er mark mið sem hags muna að il-
ar skóla starfs og upp eld is að il ar 
þurfa að sam ein ast um á næstu 
árum vegna þess hversu mik il og 
já kvæð hlið ar á hrif það hef ur þeg-
ar kem ur að allri tíma stjórn un. 
Vinnu tími barna er orð inn af skap-
lega lang ur. Mörg börn þurfa að 
vakna klukk an sjö á morgn ana og 
vera mætt í stofn un ina sína, leik- 
eða grunn skól ann fyr ir klukk an 

átta þar sem þau dvelja síð an til 
klukk an fimm eða jafn vel hálf sex 
á dag inn. Vöku tíma lít illa barna 
er skil greind ur í ákveðnu kerfi og 
þá kem ur að inni haldi þess og að 
skapa mark vissa mögu leika fyr ir 
uppalend ur og börn fyr ir gæða-
stund ir þar sem fjöl skyld an get ur 
ver ið sam an. Við þurf um að skipu-
leggja skóla starf og ann að sem 
börn in taka þátt í með hlið sjón af 
þessu. Ég get sagt frá því að nú er 
ver ið að vinna að þess um mark-
mið um í Reykja vík bæði á veg um 
Mennta sviðs, Leik sóla sviðs, ÍTR 
og þjón ustu mið stöðv anna. Þess-
ir að il ar eru að vinna sam an að 
skipu lagn ingu heil stæðs skóla-
dags. Þetta er bráð nauð syn legt 
mál að mín um dómi. Það er vel 
þekkt að börn komi úr vinda af 
þreytu heim eft ir langa daga og 
detti útaf í bíl stóln um á leið inni 
heim til að vakna svo aft ur um 
sjöleyt ið næsta dag. Þá er orð inn 
lít ill tími fyr ir sam veru fjöl skyld-
unn ar. Við verð um að gæta að 
þessu og þetta er eitt af stóru 
verk efn un um í skóla mál un um á 
næstu árum.” 

Mik il væg sam vinna
Ragn ar seg ir að þessi vinna 

byggi að veru legu leyti á stefnu-
mót un ar vinnu sem hófst á síð asta 
ári. “Þá hófu Fé lag grunn skóla-
kenn ara, Skóla stjóra fé lag ið og 
Sam band ís lenskra sveit ar fé laga 
sam starf um að setja ákveðna 
verk efn is stjórn á lagg irn ar sem 
hafði það hlut verk að marka skóla-
stefnu til fram tíð ar. Þess ir að il ar 
gengu út frá ákveð inni hug mynda-
fræði og frá mín um sjón ar hóli er 
nið ur staða vinnu þeirra tíma móta-
verk. Þeg ar þessi hags mun ar að-
il ar skóla sam fé lags ins, sveit ar fé-
lög in sem ann ast rekst ur skól ans, 
stjórn end urn ir sem stýra hon um 
og kenn ar arn ir sem starfa inn an 
hans ná ná kvæm lega sam eig in-
legri sýn á hvert skuli fara, þá hlýt-
ur það að vera mjög gott mál fyr ir 
skóla starf ið og þá þjón ustu sem 
skól inn á að veita.”

Miða við hæfi hvers   
og eins

“Ein stak lings mið að nám fellst 
í því að miða kennslu og nám í 

grunn skól an um við hæfi hvers 
og eins. Að ein stak lings mið að ar 
áhersl ur séu grunn ur í skóla starf-
inu í stað þess að mið að frem ur 
við hóp inn eins og við þekk um úr 
skóla starfi und an far inna ára. Við 
get um sagt að stefnt sé á ein stak-
lings mið að nám og einnig að auka 
sam vinnu starfs manna skól ans. 
Marg ir skól ar eru að fara þá leið í 
dag að einn kenn ari hætti að bera 
ábyrgð á 20 nem enda hópi eða 
fleir um og að sam vinna sé með 
þeim hætti að jafn vel þrír kenn-
ar ar taki sam eig in lega ábyrgð á 
ár gangi. Tími bekkj ar kenn ar ans 
er að renna sitt skeið en þess í 
stað lögð áhersla á ein staka hópa 
og síð an ein stak ling anna inn an 
þess ara hópa. Við leggj um áhers-
lu á að þetta verði skóli  21. ald ar-
inn ar í stað hópá herslu í skóla 20. 
ald ar.” Ragn ar seg ir að þekk ing 
hafi auk ist á því hvern ig fólk læri 
og hvern ig virkja megi hæfi leika 
fólks. “Sum um geng ur bet ur í list-
grein um og öðr um geng ur bet ur 
í raun grein um. Hæfi leik ar fólks 
liggja á mis mun andi svið um og 
færni fólks kem ur fram í ólík um 
mynd um. Við þurf um að virkja 
þessa hæfi leika og leyfa þeim að 
njóta sín. Við erum að taka mið 
af þess um stað reynd um í þeirri 
skóla stefnu sem nú er ver ið að 
inn leiða.”

Efla sjálfs mynd og  
sjálfs stæði

“Með þessu er ekki ver ið að 
mis muna nein um held ur geng-
ur skóla stefna okk ar út á að efla 
sjálfs mynd og sjálf stæði grunn-
skól anna. Við treyst um okk ar frá-
bæru starfs mönn um, skóla stjór-
um og kenn ur um fyr ir því starfi 
og hér á Mennta sviði borg ar inn ar 
erum við með mat á skóla starfi í 
breyttu formi. Við erum að vinna 
að því með skóla stjór un um okk ar 
að meta sterka og veika þætti og 
í fram haldi af því að vinna mark-
viss ar um bóta á ætl an ir til þess 
að gera skóla starf ið enn betra. 
Þetta er til raun sem við byrj uð um 
á í fyrra og við ætl um okk ur að 
taka sjö skóla ár í þetta. Þetta eru 
já kvæð ar breyt ing ar í þá veru að 
skól ar taki mark viss ari ákvarð an-
ir. Ný lög og  nýir kjara samn ing-
ar opna fyr ir mögu leika til þessa 
starfs. Engu að síð ur er erf ið leik-
um bund ið að breyta göml um 
vinnu tíma skil grein ing um og kenn-
ar ar vilja halda sig svo lít ið inn an 
þeirra. Í dag erum við með tvo 
skóla í Reykja vík sem vinna und-
ir öðr um for merkj um sam kvæmt 
svo nefndri bók un fimm þar sem 
skóla stjór arn ir hafa yf i r áð yfir 
eða öllu held ur verk stjórn ar vald 
yfir tíma kenn ar ans frá átta til fjög-
ur þannig að vinnu tími kenn ar ans 
er lík ari því sem ger ist á hin um 
al menna vinnu mark aði.”

Þurf um að slá í
En stönd um við jafn fæt is öðr-

um þjóð um að þessu leyti. Ragn ar 
seg ir að með hlið sjón af rann sókn-
um á borð við PISA sé ljóst að slá 
þurfi í og bæta skóla kerf ið eink um 
þeg ar komi að raun grein un um. 
Einnig sé eft ir tekt ar vert að þeg ar 
komi að um hverf is vit und, hvern-
ig með höndla eigi um hverf ið, lifa 
í því og halda því við þá virð ist 
þekk ing ís lenskra skóla barna ekki 
vera nægi lega góð. “Í ein hvern 
tíma hefði það þótt saga af land-

inu bláa að skóla börn vissu minna 
um um hverfi sitt en með al þjóð in í 
Evr ópu. Ég held að þær kyn slóð ir 
sem komn ar eru á miðj an ald ur 
búi yfir meiri vit neskju að þessu 
leyti en þær sem á eft ir hafa kom-
ið. Þetta seg ir auð vit að sína sögu 
um skóla starf og að við verð um 
að taka á þess um hlut um og bæta 
okk ur. Ég tel líka ákveð ið áhyggju-
efni að þeg ar kem ur að mál þroska 
og læsi ís lenskra ung menna þá 
sýna töl ur að við erum drag ast aft-
ur úr við að til einka okk ur texta 
og afla okk ur þekk ing ar í gegn um 
rit að mál sem er al ger und ir staða 
mennt un ar. Eins og kem ur fram 
þá var al gengt að krakk ar kæmu 
þokka lega læs inn í grunn skól ann 
og mörg börn gera það enn í dag. 
Heim il in tóku ákveðna ábyrgð á 
sig að þessu leyti en með þeim 
þjóð fé lags breyt ing um sem við 
höf um geng ið í gegn um þá hef ur 
þetta breyst til hins verra vegna 
þess að sí fellt er að verða minni 
tími inni á heim il un um til þess 
að sinna þess um upp eld is þætti. 
Ábyrgð in hef ur ver ið að fær ast 
frá heim il un um og inn í skól ana. 
Ég er þeirr ar skoð un ar að mik il-
vægt sé fyr ir hvern ein stak ling að 
for eldr ar geti ekki fram selt þessa 
ábyrgð til ein hvers kerf is. Sama 
hvort það er skóla kerf ið eða eitt-
hvert ann að kerfi. Þarna verð um 
við líka að staldra við og velta 
fyr ir okk ur að þessi sam eig in lega 
ábyrgð á mennt un barna er bæði 
okk ar ein stak ling anna og þeirra 
kerfa sem taka það að sér í formi 
mennt un ar. Í grunn skóla lög un-
um frá 1. júlí er skil greint nokk uð 
vel hvert sé hlut verk for eldra og 
hvert sé hlut verk mennta kerf is-
ins. En við verð um að staldra við 
og íhuga hvar við stönd um.”

Lagaum hverf ið er   
hvetj andi

Talið berst að nýju grunn skóla-
lög un um sem tóku gildi í byrj un 
júlí á þessu ári. Ragn ar seg ir meg-
in mark mið þeirra vera að skapa 
skil yrði til að mennt un ís lenskra 
barna verði til fyr ir mynd ar á 
al þjóða vísu jafn framt því að tryg-
gja vel ferð allra gunn skóla barna. 
Þar sé að finna al gjöra sam svör un 
við þá fram tíð ar sýn sem sveit ar fé-
lög in og grunn skól arn ir hafi ver ið 
að vinna að og áhuga verð ir tím-
ar séu framund an þeg ar komi að 
skóla mál un um. “Með þess um lög-
um gefst tæki færi til þess að opna 
skil in á milli skóla stiga meira en 

unnt hef ur ver ið. Þar á ég við skil-
in á milli leik- og grunn skóla og 
síð an á milli grunn- og fram halds-
skóla og mynda meiri sam fellu í 
skóla námi allt frá fyrstu dög um 
í leik skóla þar til að fram halds-
námi lýk ur. Þeg ar er far ið að und-
ir búa skóla sem miða að því að 
taka börn frá eins til níu ára og 
ég spái því að í fram tíð inni muni 
fleiri fimm ára börn ganga í grunn-
skóla. Einnig geri ég ráð fyr ir að 
fleiri 15 til 16 ára ung ling ar verði 
farn ir að ganga í fram halds skóla 
inn an ein hverra ára.” Ragn ar seg-
ir það vera enda lausa spurn ingu 
hvert inn tak náms eigi að vera. 
“Börn in eru að taka þátt í að móta 
það sam fé lag sem þau lifa í. Það 
er líka spurn ing sem við get um 
ekki svar að til fulls hverj ar verði 
þarf ir ís lensk sam fé lags árið 2020. 
Þjóð fé lags breyt ing arn ar eru svo 
örar. Við sem erum að vinna að 
skóla mál um höld um því engu 
að síð ur fram að nauð syn legt sé 
að hafa mjög vel mennt uð ung-
menni sem hafi auk þess þá fé lags-
færni til að bera að þau geti tek ið 
gagn rýn ar ákvarð an ir en hafi um 
leið þá heilsu og heil brigði sem 
þarf til þess að vinna í krefj andi 
um hverfi. Lagaum hverf ið sem 
við búum nú við að þessu leyti er 
hvetj andi.” 

Þurf um að íhuga hvar við 
stönd um

Ragn ar seg ir nauð syn legt fyr ir 
skóla fólk að velta því fyr ir sér á 
hverju þjóð in ætli að lifa í fram-
tíð inni. Við slík ar vanga velt ur 
verði spurn ing arn ar um aukna 
al menna mennt un sí fellt ágeng ari. 
“Allt stefn ir að því að þjón usta við 
íbú ana taki að ein hverj um hluta 
við af frum grein un um. Að hand-
verks störf um fækki á kostn að 
verk efna sem krefj ist meiri þekk-
ing ar bæði al mennr ar og einnig 
sér þekk ing ar sem er byggð ofan 
á al menna grunn þekk ingu. All ir 
þurfa að borða en það má vera 
ljóst af þró un und an far inna ára 
að tekj ur lands ins og efna hag ur 
mun byggj ast í aukn um mæli á 
ein hverju sem við mun um selja 
til út landa í formi þekk ing ar. Ég 
er í eng um vafa um að nátt úru-
leg tæki færi Ís lend inga liggja víða 
hafi þeir þá kunn áttu til að bera 
sem þarf til þess að virkja þau, 
nýta og vinna úr þeim verð mæti. 
Þess vegna verð um við að íhuga 
hvað við stönd um í upp eld is- og 
skóla mál um”.
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V I Ð T A L I Ð

Ragnar Þorsteinsson.
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Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for seti borg ar stjórn ar og Guð rún Krist jáns dótt ir taka á móti 
Ólafi Ragn ari Gríms syni og Dor rit Moussai eff við kom una að Skóga bæ.

For seti Ís lands, herra Ólaf ur Ragn ar 
Gríms son og frú Dor rit Moussai eff, voru 
sér stak ir gest ir Breið holts daga mánu dag-
inn 15. sept em ber síð ast lið inn. 

For seta hjón in heilsuðu uppá dval ar gesti 
í Hjúkr un ar heim il inu Skóg ar bæ þar sem 
Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for seti borg-
ar stjórn ar bauð þau form lega vel kom in. 

For set inn ávarp aði síð an sam kom una í 
Ár skóg um, setti há tíð ina form lega auk þess 
að opna mál verka sýn ingu heyrna lausra 
mynd list ar manna. Frá Ár skóg um lá leið in í 

Leik skól ann Fálka borg og lauk for seta heim-
sókn inni með kaffi sam sæti í Fella skóla sem 
kven fé lags kon ur í Breið holti höfðu um sjón 
með.

For seta hjón in á Breið holts há tíð

Dor rit Moussai eff spjall ar við heim il is fólk á Skóga bæ.

Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son ávarp ar for seta hjón in í Ár skóg um. Mynd ir: ÁHG.
Dor rit Moussai eff ásamt Olgu Gunn ars dótt ir, for stöðu manni eld húss og þeim Sig ríði    
Stef áns dótt ur og Jenny Eriks son, sem kom hing að til starfa á veg um Nord jobb. Mynd: KB.

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

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

ÝMSIR VIÐBURÐIR ERU  TILFALLANDI, svo sem grillveisla, kvöldvökur, dansleikir og leikhúsferðir. 
Allir viðburðir á vegum félagsmiðstöðvarinnar eru auglýstir daglega í dálknum “Staður og stund” í Morgunblaðinu.

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

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

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

FÉLAGSMIÐSTÖÐIN ÁRSKÓGUM 4, sem er hluti af starfsemi Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, er opin alla virka daga 

Félagsmiðstöðin
Árskógum 4
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Húsfyllir var á fyrsta sjónþingi 
vetrardagskrárinnar í Gerðu-
bergi. Þar sagði Steinunn Briem 
Bjarnadóttir eða Steina Vasulka 
eins og hún kallar sig vestan 
hafs frá lífi sínu og list. Steinunn 
hafði nokkrum dögum áður tek-
ið við íslensku sjónlistarverð-
laununum og hefur það án efa 
aukið áhuga á henni og skapað 
góðan jarðveg fyrir sjónþingið í 
Gerðubergi.

Steinunn er ekki þekkt hér á 
landi utan þröngs hóps vegna 
þess að hún hefur búið og starf-
að erlendis lengstan hluta æfi 
sinnar. Eins og fram kom á sjón-
þinginu hefur hún lifað fjölbreyti-
lega æfi. Hún er fædd í Reykjavík 
árið 1940, gekk þar í framhalds-
skóla og lærði einnig tónfræði og 
fiðlukeik m.a. hjá Birni Ólafssyni, 
fiðluleikara. Árið 1959 hélt hún 
til framhaldsnáms í fiðluleik við 
Tónlistarháskólann í Prag og má 
segja að sú ákvörðun hafi orðið 
grunnur að viðburðaríku lífi henn-
ar. Hún hóf námið en þar kynntist 
hún einnig listamanninum Woody 
Vasulka sem fljótlega varð eig-
inmaður hennar. Á sjónþinginu 
sagði hún skemmtilega frá kynn-
um þeirra. Sameiginlegur kunn-
ingi hafi komið að máli við hana 
og vildi kynna hana fyrir þessum 
manni. Sagði að hún yrði að kynn-
ast honum. Þegar þau hittust síð-
an hafi hann hreint út sagt borið 
fram bónorð sitt við hana og hún 
sagt já. Á þessum tíma var erfitt 
fyrir innfædda Tékka að komast 
úr landi vegna ferðatakmarkana 
kommúnismans og ein vinsæl leið 
til þess var að ná sér í erlendan 
maka. Það reyndist þó ekki svo 
auðvelt og komst Woody loks til 
Íslands eftir að faðir Steinunnar, 
sem þá starfaði í stjórnarráðinu 
hafði skrifað skjal þar sem stað-
fest var að Íslenska ríkið tæki við 
honum. Menn sem notið höfðu 
náms í austantjaldslöndum þessa 
tíma áttu yfirleitt ekki afturkvæmt 
til heimalandsins sem hafði fóstr-
að þá og greitt nám þeirra úr hin-
um sameiginlega sjóði eins og 
það var kallað nema að greiða 
námskostnaðinn til baka sem yfir-
leitt var svo ríflega reiknaður að 
um endurgreiðslu gat tæpast orð-

ið að ræða. 
Steinunn og Woody ílengdust 

ekki á Íslandi heldur héldu til 
Bandaríkjanna sem var fyrirheit-
ið land margra listamanna sem 
komust frá borði austurblokkar-
innar og settust þar að. Þar hef-
ur Steinunn unnið. Í fyrstu að ein-
hverju leyti sem fiðluleikari og 
kennari en þar tók hún einnig að 
leggja sjónlist fyrir sig sem varð 
síðan meginviðfangsefni hennar. 
Hún hélt fljótlega inn á þá braut 
sjónlistarinnar sem byggð er á 
mynd og hljóði, myndbandinu og 
oft nefnd videólist. Á sjónþinginu 
ræddi hún um feril sinn, leit sína, 
tilraunir og þroska með þessa 
þá tiltölulega nýju listgrein. Á 
sýningu sem opnuð var í tilefni 
af sjónþinginu má líta nokkur af 
verkum hennar og einnig er hægt 
að nálgast nokkur þeirra á You 
Tube vefnum. 

Videólistin er ekki mjög þekkt 
hér á landi. Að einhverju leyti 
vegna þess að fremur fáir Íslend-
ingar hafa lagt hana fyrir sig að 
gagni og sumir sem fengist hafa 
við hana hafa ekki átt þangað 
erindi sem erfiði. Steinunn er und-
antekningin að þessu leyti. Hún 
hefur árum saman kannað kosti 
og galla upptökunnar og gert 
margvíslegar tilraunir um á hvern 
hátt nýta má myndmál hennar til 

sagna og listsköpunar. Þetta list-
form felur marga möguleika í sér 
sé þeirra leitað. Það getur skapað 
sagnaskáld en einnig látið mynd-
formið tala. Steinunn hefur fundið 
þessa möguleika. Eitt af því sem 
hún hefur fengist við er sköpun 
svokallaðra gagnvirkra gjörninga 
þar sem fiðluleikur er færður á 
stafrænt form og notaður til þess 
að hreyfa myndbandsímyndir 
sem varpað er á stóra fleti.

Steinunn var einn af stofnend-
um Eldhússins “Kitchen“ í New 
York og hefur á löngum og við-
burðaríkum ferli kynnst mörgum 
litríkum persónum. Á sjónþing-
inu sagði Steiunn frá kynnum af 
ýmsu fólki og einnig kom fram hjá 
henni að hún legði upptökuvélina 
sjaldan frá sér og undirstrikaði 
það með því að hafa hana hendi 
næst á meðan hún spjallaði við 
gesti Gerðubergs. Hvort þeir 
eiga eftir að koma við sögu í ein-
hverju verka hennar síðar meir er 
önnur saga. Stjórnandi þingsins 
var Þorbjörg Gunnarsdóttir, sem 
starfar sem sýningarstjóri í Þjóð-
minjasafni Íslands og í hlutverki 
spyrla voru þau Halldór Björn 
Runólfsson, listfræðingur og for-
stöðumaður Listasafns Íslands og 
Margrét Elísabet Ólafsdóttir, fagur-
fræðingur.

Með tökuvélina í verki

Fjölmennt málþing um málefni 
fjölskyldunnar var haldið í Menn-
ingarmiðstöðinni Gerðubergi 
fimmtudaginn 18. september. Þing-
ið var liður í Breiðholtsdögum 2008 
og að því stóðu  Þjónustumiðstöð 
Breiðholts og ýmsir samstarfsað-
ilar í hverfinu. Yfirskrift málþings-
ins var “Stillum saman strengi” og 
var fjallað um málefni fjölskyldunn-
ar í víðu samhengi. Rætt var um 
stöðu fjölskyldunnar í dag, hvort 
fjölskyldan væri enn hornsteinn 
samfélagsins eða hvort önnur gildi 

hefðu tekið við. 
Kjartan Magnússon, borgarfull-

trúi ávarpaði málþingið og tók 
virkan þátt í störfum þess, stutt 
innlegg voru frá sérfræðingum í 
hverfinu auk þess sem Þórólfur Þór-
lindsson, forstjóri Lýðheilsustofn-
unar fjallaði um fjölskylduna og 
mikilvægi aukins samstarfs innan 
nærsamfélagsins. Á starfsstöðvum 
þingsins fóru fram góðar umræður 
og hugmyndavinna. Fundarstjóri 
málþingsins var Þórður Kristjáns-
son, skólastjóri Seljaskóla.

Fjölmennt málþing 
um fjölskylduna

Þorbjörg Gunnarsdóttir stjórnandi sjónþingsins, Steinunn Briem 
Bjarnadóttir og Margrét Elísabet Ólafsdóttir. Halldór Björn Runólfs-
son, listfræðingur var einnig spyrill á sjónþinginu.

Vilborg Dagbjartsdóttir, rithöf-
undur, var gestur í pottakaffi í 
Breiðholtslaug síðastliðin mánu-
dagsmorgun. Þar flutti hún valin 
ljóð eftir Stein Steinarr og rifjaði 
upp kynni sín af honum en þessi 
viðburður markað upphafi að 
dagskrá sem verður framhaldið í 
Breiðholtshverfi. 

Margir mættu til að hlýða á Vil-

borgu, fólk kom meðal annars 
víða að úr öðrum hverfum borg-
arinnar og nærliggjandi bæjarfé-
lögum eins og Kópavogi. Það var 
einstaklega upplífgandi að heyra 
hana flytja ljóð Steins Steinar úr 
Tímanum og vatninu sem átti svo 
sannarlega vel við þar sem fólk 
var að koma eða fara í vatnið.

Vilborg las ljóð 
Steins í pottakaffi

Vilborg með bækur Steins í pottakaffinu á mánudaginn var.

Gestir á málþinginu í Gerðubergi. Mynd ÁHG.

Á fyrsta handverkskaffi Gerðu-
bergs á þessu hausti var boðið 
upp á stutta kynningu á sýning-
unni MOLA sem nú stendur yfir 
í kaffihúsinu í Gerðubergi. Berg-
þór Ingi Leifsson sagði þar frá 
tilurð verkanna en hann safn-
aði þeim á ferð sinni um Suður-
Ameríku og kom þeim í hendur 
mömmu sinnar, Ingveldar Björns-
dóttur sem kom þeim síðan á 
framfæri við Gerðuberg.

Mola er munstur og tákn sem 
saumuð eru í efni af indíánaætt-
bálkum í norðurhluta Colom-
biu við strendur Carabíahafs 
og af Cuna indíanaættbálknum 
frá San Blas í Panama. Þar hafa 
þessi munstur og tákn verið not-
uð til að skreyta föt kvenna og 
lýsa þjóðfélagslegri stöðu þeirra 

innan ættbálksins en vesturlanda-
búum hefur MOLA verið notað í 
veski, púða, rúmteppi og fleira. 
Munstrin og táknin sem saumuð 
eru út í MOLA eru upprunnin frá 
Tatoo hefð indíána. Þau eru sótt 
í umhverfi og trúarlega arfleifð 
og endurspegla þau lífshætti og 
trú indíánaættbálkanna í nánum 

tengslum við náttúruna og lífríkið. 
Næsta handverkskaffi verður síð-
an haldið í nóvember og þá verð-
ur farið í  í jólagírinn og boðið 
upp á sýnikennslu í gerð aðventu-
kransa. Stefnum er að því að hafa 
handverkskaffi í Gerðubergi á 
eins til tveggja mánaða fresti á 
næsta ári.  

Handverkskaffi í Gerðubergi

Gerðubergskórinn er að hefja 
vetrarstarf sitt. Kórinn hefur 
starfað í nokkur ár og komið 
fram við mörg tækifæri. Kórinn 
er einkum skipaður eldri borgur-
um en fólk á ýmsum aldri hefur 
tekið þátt í starfsemi hans.

Nú vantar fleiri karlaraddir í kór-
inn og er þeirri ósk komið á fram-

færi við söngelska Breiðholtsbúa 
að rúm sé fyrir þá í kórstarfinu. 
Ekkert aldurstakmark er til viðmið-
unar og því geta allir verið með 
sem hafa gaman af söng og þokka-
lega kórrödd. Æfingar Gerðuberg-
skórsins fara fram á mánudögum 
og föstudögum og stjórnandi hans 
er Karl Friðriksson.

Vantar karlaraddir



7BreiðholtsblaðiðOKTÓBER 2008

Brynjar Fransson, formaður 
hverfisráðs Breiðholts og formað-
ur dómnefndar opnaði sýningu 
á ljósmyndum sem bárust í ljós-
myndasamkeppni Breiðholts 2008 
á hátíðarsamkomu í Austurbergi 

þegar Breiðholtsdagar stóðu yfir 
og afhenti vinningshöfum verð-
laun. Ljósmyndasamkeppni Breið-
holts var að þessu sinni haldin 
í tengslum við ýmsa viðburði í 
hverfinu, svo sem hreinsunar- og 

fegrunarátak í sumar. Alls bár-
ust 35 myndir í keppnina þetta 
árið og eru þær allar til sýnis í 
göngugötunni í Mjódd. Myndin 
sem hlaut fyrstu verðlaun er birt 
á forsíðu.

Fimm verðlaun veitt í ljósmyndasamkeppni

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

Myndin sem hlaut 2. verðlaun nefnist Stelpur í potti og er tekin af Guðmundu Jónsdóttur.

Þessi mynd nefnist Borgarlandslag og er eftir Ólaf Kristjánsson og 
hlaut 3. verðlaun.

Halldór Ingólfsson tók þessa fuglamynd sem hlaut fjórðu verðlaun.
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Alþjóðahúsið hefur sett á fót 
starfsemi í Breiðholtinu og er 
starfstöð þess í Gerðubergi. 
Kamilla Ingibergsdóttir hefur 
verið ráðin starfsmaður og er 
tekin að móta og skipuleggja 
þetta nýja starf. Hún segir að 
þessi starfsemi hafi verið um 
tíma á teikniborðinu ef svo megi 
segja en á liðnu sumri hafi verið 
ráðist í að gera þessa hugmynd 
að veruleika. 

“Þá var gerður þjónustusamn-
ingur við Reykjavíkurborg um til-
raunaverkefni til eins árs sem von-
andi á eftir að verða framlengdur. 
Ástæðan þess að Breiðholtið varð 
fyrir valinu er sú að hér búa um 
23% þess fólks sem er með erlent 
ríkisfang í Reykjavík. Því þótti 
þetta tilvalið svæði fyrir starfsemi 
af þessum toga. 

Snjóbolti sem vindur upp 
á sig

Kamilla segir að hugsunin að 
baki þessu starfi þá að vinna sem 
næst fólkinu og auðveldara sé að 
fylgja því eftir með að staðsetja 
starfsstöðina inni í miðju hverfi. 
Breiðholtið sé mjög stórt og ekki 
síður fjölbreytt umhverfi og þess 
vegna verið talið heppilegt að 
vera með bækistöðina þar frem-
ur en annars staðar. “Við byrjum 
eiginlega með autt blað ef svo má 
segja sem er í samræmi við hug-
myndina um að vinna í grasrót-
inni og sem næst fólkinu. Frá því 
í júlí að ég kom hingað til starfa 
hef ég verið að nota tímann til 
þess að móta starfið. Ég hef verið 
að kynnast Breiðholtinu, skoða 
félagslíf og annað sem er um að 
vera á svæðinu. Það er ástæðu-
laust að eyða tíma í að finna hjól-
ið upp heldur er nauðsynlegt að 
kanna og komast að því hvernig 
hægt að koma félagsauðsverkefn-
um af stað þar sem unnið verð-
ur með fólki, félagasamtökum og 
stofnunum. Ég held að þetta verði 
að þróast eins og önnur félags-
starfsemi. Fólk kynnist þessu. Það 
segir öðru fólki frá og áhugi þess 
vaknar. Þetta er stundum kallað 
maður á mann aðferðin. Ég held 
að vitneskjan um þetta breiðist 
einkum út með þessum hætti og 
mikið fremur en þótt sú leið yrði 
farin að auglýsa það með einhverj-
um látum. Við þurfum að fara út 
á meðal fólks og tala við það og 
segja frá því sem við erum að 
gera. Ég vona að þannig myndist 
einskonar snjóbolti sem vindur 
síðan upp á sig.”

Sveigjanleg og hlusta á 
hugmyndir

“Við ætlum ekki einungis að 
einbeita okkur að afmörkuðum 
aldurshópum, heldur viljum við 
reyna að finna út hvar þörf er fyr-
ir hendi og að bregðast við henni. 
Þetta er tilraunastarfsemi enn 
sem komið er og ég er eini starfs-
maðurinn. Því vil ég frekar vinna 
með færri verkefni og sinna þeim 
betur en færast of mikið í fang 
sem síðan gæti komið niður á því 
sem verið er að gera. Þegar séð 
verður hvernig verkefnin vaxa 
og dafna þá er kominn grundvöll-
ur þess að færa þetta meira út 
og prufa nýja hluti.” Kamilla seg-
ir að hún verði að búa sig und-
ir að vera mjög sveigjanleg. “Ef 
eitthvert verkefni virkar ekki þá 
verður ekkert um annað að gera 
en að breyta því og reyna annað 
í staðinn í þeirri von að það gangi 
betur. Maður verður að þreifa sig 
áfram eftir því hvaða aðstæður 
eru fyrir hendi eða geta skapast. 
Ég er líka að leita eftir hugmynd-
um og því hvet ég alla sem telja 
sig vera með hugmyndir um 

félagsstarf er hentað getur fólki 
með erlendan bakgrunn að hafa 
samband við mig. Netfangið mitt 
er kamilla@ahus.is og ég vil líka 
benda á heimasíðu okkar www.
ahus.is í þessu sambandi þar sem 
fólk getur fengið upplýsingar um 
starfsemi Alþjóðahússins. Ég er 
viss um að fólk er með ýmsar hug-
myndir sem hægt er að vinna úr 
og nýta í þessu starfi.” 

Allir eru velkomnir
Kamilla segir að þegar sé mikið 

hringt til að spyrjast fyrir. Fólk sé 
líka að koma til þess að kynna sér 
málin og vilji gjarnan leggja hönd 
á plóg. Á þriðjudaginn var fór eitt 
verkefni af stað á vegum Alþjóða-
hússins í Breiðholti en það eru 
foreldramorgnar sem verða einu 
sinni í viku á þriðjudögum. Kamil-
la segir þetta starf fara fram á bil-
inu frá kl. 10.00 til 11.30 þar sem 
foreldrar geta komið saman með 
börnin sín á aldrinum frá því á 

fyrsta ári til sex ára. “Þarna geta 
þau hitt hvort annað, kynnst 
og spjallað saman. Hugmyndin 
er að veita þeim þematengda 
íslenskukennslu og að vera með 
einhverjar kynningar sem snúa að 
ungbörnum.” Kamilla segir ekki 
skipta máli hvort þátttakendur 
séu íslenskir, tali reiprennandi 
íslensku eða séu aðeins búnir að 
búa hér í einhverjar vikur og tali 
ekki íslensku. Allir séu velkomnir 
og tilgangurinn að fá fólk til þess 
að koma saman og kynnast.

Starf Alþjóðahúss í 
Breiðholti komið af stað

Kamilla Ingibergsdóttir forstöðumaður Alþjóðahússins í Breiðholti.

Velheppnaðir 
Breiðholtsdagar

Breiðholtsdagar voru haldnir 
hátíðlegir dagana 15. til 20. sept-
ember sl. Var þetta í sjötta skipti 
sem Breiðaholtsdagur er hald-
inn, en nú með breyttu sniði þar 
sem hátíðin stóð nú yfir í heila 
viku en var áður einn dagur sem 
tileinkaður var Breiðholti. Þétt 
skipuð dagskrá var alla dagana 
frá 07:30 að morgni og fram á 
kvöld.

Fjölmargir aðilar komu að því 
að gera þessa hátíð mögulega, 
m.a grunnskólarnir, leikskólarn-
ir, frístundamiðstöðvarnar í Mið-
bergi og Hólmaseli, íþróttafélögin, 
kirkjurnar, félagsstarfið í Gerðu-
bergi og Árskógum, Kvenfélag 
Breiðholts, Borgarbókasafnið í 
Gerðubergi, Alþjóðahús, hverfis-
ráð  Breiðholts og Þjónustumið-
stöð Breiðholts en samræming 
hvíldi aðallega á herðum þjónustu-
miðstöðvarinnar. 

Ánægja með forsetaheim-
sóknina

Hin formlega hátíð hófst með 
heimsókn forsetahjónanna herra 
Ólafs Ragnars Grímssonar og 
frú Dorrit Moussaieff í Hjúkrun-
arheimilið Skógarbæ og Félags-
miðstöðina Árskógum þar sem 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson tók á 
móti forsetahjónunum ásamt fjöl-
mörgum öðrum úr hverfinu. Þar 
flutti forsetinn ávarp, opnaði mál-
verkasýningu heyrnalausra mynd-
listarmanna og setti hátíðina. Það-
an fóru forsetahjónin í heimsókn 
í leikskólann Fálkaborg, þar sem 
leikskólabörn fögnuðu komu þeir-
ra. Síðan var haldið í Fellaskóla 
þar sem Kvenfélag Breiðholts sá 
um  kaffiveitingar,  þar voru for-
setahjónunum færðar gjafir, sem 
unnar voru af konum í Breiðholti. 
Ríkti mikil ánægja með heimsókn 
forsetahjónanna í Breiðholtið.

Pottakaffi og málþing
Fimm fyrstu dagar hátíðarinnar 

hófust kl. 7:30 með pottakaffi í 
Breiðholtslaug, en þar mættu Þór-
arinn Eldjárn, sem las upp úr verk-
um sínum fyrir sundlaugagesti, 
Þráinn Hafsteinsson íþróttafröm-
uður, sem var mikill afreksmaður 
í íþróttum á árum áður, spjallaði 
við gesti,  Margrét Margeirsdótt-
ir formaður Félags eldri borgara, 
Óskar Bergsson formaður borg-
arráðs, en hann ræddi m.a. um 
borgarmálefni við gesti sundlaug-
arinnar. Síðastur í röðinni var Úlf-
ar  Steindórsson formaður ÍR og 
ræddi hann m.a. stöðu Íþróttafé-
laganna í Breiðholti. Mæltust þess-
ar heimsóknir í Breiðholtslaug 
vel fyrir meðal sundlaugagesta. 
Mjög metnaðarfullt málþing var 
haldið um málefni fjölskyldunnar 
í Menningarmiðstöðinni í Gerðu-
bergi. Þar mættu m.a. fulltrúar frá 
grunnskólunum í Breiðholti, leik-
skólum, íþróttafélögum, kirkjum, 
barnavernd, þjónustumiðstöð, frí-
stundamiðstöðvum og foreldrum. 
Meðal þeirra sem fluttu ávörp á 
þinginu voru þeir Kjartan Magn-
ússon, borgarfulltrúi og Þórólfur 
Þórlindsson forstjóri Lýðheilsu-
stöðvar.

Alþjóðahús opnar
Efnt var til ljósmyndasýningar, 

undir kjörorðunum umhverfi og 
mannlíf. 35 ljósmyndir bárust, 
margar mjög skemmtilegar og 

voru fimm þeirra verðlaunaðar. 
Í kirkjunum og á þeirra vegum 
var nánast daglega efnt til guðs-
þjónustu, fyrirbænastunda, helgi-
stunda, samverustunda foreldra 
og barna og samverustunda með 
eldriborurum. Íþróttafélög opn-
uðu hús sín og kynntu starfsemi 
sína. Kórar, bæði barna  og eldri-
borgara  og ungt listafólk komu 
víða fram við hina ýmsu viðburði.

Opnuð var starfssstöð Alþjóða-
húss, við hátíðlega athöfn í Gerðu-
bergi, með ávarpi forseta borgar-
stjórnar Vilhjálms Þ. Vilhjálmsson-
ar.

Heiðurs- og ljósmynda-
verðlaun

Hátíðinni lauk með hátíðarsam-
komu í íþróttahúsinu Austurbergi, 
þar sem borgarstjórinn  Hanna 
Birna Kristjánsdóttir ávarpaði 
hátíðargesti og afhenti einnig heið-
ursverðlaun, sem veitt voru fólki 
sem hafði unnið hverfi sínu sér-
staklega vel.

Formaður hverfisráðs Breið-
holts afhenti verðlaun í ljósmynda-
samkeppninni.

Leikskólabörn skemmtu með 
söng, unglingar úr Breiðholts-
skóla fluttu atriði úr Grease, 
Vinabandið skemmti með söng 
og hljóðfæraleik, stúlkur úr starfi 
Litrófs í Fella- og Hólakirkju voru 
með skemmtiatriði og danshópar 
sex til tólf ára barna frá ÍR sýndu 
dansatriði af frábærri snilld. Loka-
atriði Breiðholtsdaga var síðan 
ensk messa í Maríukirkjunni við 
Raufarsel og sunnudagsmessur 
í Breiðholtskirkju, Fella- og Hóla-
kirkju og Seljakirkju.

Gríðarlegt starf margra
Hér að framan er aðeins tæpt 

á helstu viðburðum, en þeir voru 
þó mun fleiri.

Eins og sjá má af framangreindri 
upptalningu var hér um gríðar-
lega metnaðarfulla hátíð að ræða 
sem stóð í heila viku og tel ég 
að hún hafi í hvívetna heppnast 
eins og best varð á kosið. Að baki 
slíkri hátíð liggur gríðarlegt starf 
fjölda fólks og mikil samræming-
ar- og skipulagsvinna þarf að eiga 
sér stað. Vil ég færa öllum sem 
lögðu hönd á plóg alúðar þakkir 
fyrir þeirra störf. Get þó ekki stillt 
mig um að þakka sérstaklega Þor-
steini Hjartarsyni, framkvæmda-
stjóra Þjónustumiðstöðvarinnar í 
Mjódd og hans fólki og Guðrúnu 
Jónsdóttur, forstöðumanni Félags-
starfsins Gerðubergi og hennar 
fólki. Eftir þessa velheppnuðu 
hátíð er mikill hugur í fólki og 
hyggjast Breiðholtsbúar gera enn 
betur að ári. 

Thosiki Toma prestur, Svavar Stefánsson, sóknarprestur í Fella- og Hóla-
kirkju, Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur og Helgi Kristófersson, for-
maður Íbúasamtakanna Betra Breiðholts við opnun Alþjóðahússins 16. 
september sl. Tilgangur starfseminnar er að koma til móts við vaxandi 
fjölda innflytjenda í hverfinu sem er tæp 10% af heildaríbúatölu. 
Forseti borgarstjórnar, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, opnaði starfsstöðina. 
Mynd; ÁHG.

Brynjar Fransson, formaður hverfisráðs 
Breiðholts skrifar:

Brynjar Fransson.

borgarblod.is
Augl‡singasími: 

511 1188 & 
895 8298



Hanna Birna Krist jáns dótt ir, 
borg ar stjóri af henti fjór um íbú-
um Breið holts heið ur svið ur kenn-
ing ar á Breið holts dög um. 

Þess ir ein stak ling ar eru: Guð rún 
Þórs dótt ir, skóla stjóri Vinnu skóla 
Reykja vík ur, sem hef ur í störf um 
sín um sem kenn ari, kennslu ráð-
gjafi og nú sem skóla stjóri Vinnu-
skól ans sýnt mikla áræðni og 
frum kvæði gagn vart ýms um upp-
byggj andi verk efn um í Breið holti. 
Störf henn ar hafa m.a. stuðl að að 
því að hverf ið er hvað lengst kom-
ið í inn leið ingu nýrra hug mynda 
sem snúa að sam þætt ingu vinnu 
ung menna og fé lags starfs eldri 
borg ara í verk efn inu Kyn slóð ir 
sam an. Gunn ar Hauks son, for-
stöðu mað ur Íþrótta mið stöðv ar-
inn ar við Aust ur berg, er einn af 
frum byggj um Breið holts og hef ur 
alla tíð ver ið mjög áhuga sam ur 
og lif andi í störf um sín um sem 
snúa að upp byggj andi verk efn um 
á sviði íþrótta iðk un ar fólks á öll-
um aldri. Hann hef ur auk þess 
tek ið þátt í mörg um verk efn um í 
Breið holti m.a. við upp bygg ingu 
og íþrótta starf semi hjá Leikni. 
Ragn ar Michel sen, blóma skreyt-
inga mað ur, er einn af helstu braut-
ryðj end um í upp bygg ingu versl-
un ar og þjón ustu í Breið holti. 
Hann rak vin sæla blóma búð um 
langt ára bil í Hóla garði. Þor berg-
ur Hall dórs son sem um ára tuga 
skeið hef ur ver ið í for ystu sveit 
ÍR í Breið holti. Hann var lengi for-
mað ur knatt spyrnu deild ar ÍR og 
stýrði þar mik illi upp bygg ingu við 
erf ið ar að stæð ur. Árið 1993 var 
Þor berg ur kos inn for mað ur að al-
stjórn ar ÍR og gegndi því starfi í 
14 ár.
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Fjög ur hlutu heið ur svið ur kenn ing ar

– veturinn er handan við hornið – veturinn er handan við hornið – veturinn er handan við hornið – veturinn er handan við hornið – veturinn er handan við hornið 
Verið tilbúin

Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?

Opnunartímar á Smiðjuvegi

Virka daga kl 8.00–18.00

Laugardaga 10.00–13.00
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Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?

Opnunartímar á Smiðjuvegi

Virka daga kl 8.00–18.00

Laugardaga 10.00–13.00

Opnunartímar á Smiðjuvegi

Virka daga kl 8.00–18.00

Laugardaga 10.00–13.00

Guð rún Þórs dótt ir tek ur við við ur kenn ingu sinni úr hendi Hönnu 
Birnu Krist jáns dótt ur, borg ar stjóra.

Gunn ar Hauks son ávarp ar við stadda eft ir að hafa tek ið við              
við ur kenn ingu.

Ragn ar Michel sen tek ur í hönd Hönnu Birnu Krist jáns dótt ur að lok-
inni við töku við ur kenn ing ar.

Þor berg ur Hall dórs son, tek ur við við ur kenn ingu úr hendi            
Hönnu Birnu. Mynd ir ÁHG.

Dúndurtilboð
Sjáum ljósið

Hressum okkur við
5 tíma ljósakort kr. 2.490.-

Zídon Sól
Sími 588 1710

Fatalagersala - Fatalagersala
Hraunbergi 4

Ódýrt fyrir veskið
Ódýrt til jólagjafa

Opið fimmtudaga 12-18 • föstudaga 12-18 • laugardaga 12-16

Zídon Sól
Sími 588 1710

Betri kaup
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Þórunn Ýr Elíasdóttir, verslunarmaður í Hólagarði ræðir bernsku sína og uppvöxt í Breiðholt-
inu að þessu sinni. Hún fluttist níu mánaða gömul til kjörforeldra sinna hér á landi og ólst upp 
í Álftahólunum, Hún segist hvergi hafa búið annars staðar en í Hólunum ef frá er talinn stutt-
ur tími í Kópavogi. Hólarnir eru hverfið mitt, segir þessi fimm barna móðir í Breiðholtinu.

Ég er ekta Breiðhyltingur. 
Reyndar ekki fædd í Breiðholtinu 
en ég var níu mánaða þegar ég 
kom til kjörforeldra minna frá S-
Kóreu og ég hef búið hér síðan ef 
svo má segja. Við vorum í u.þ.b. ár 
í Kópavoginum áður en flutt var í 
Garðabæinn en ég stoppaði stutt 
við þar, þegar ég flutti að heiman 
og fór sjálf að búa þá kom ekkert 
annað til greina en gamla hverfið 
mitt. Ég er líka svo heppin að mað-
urinn minn er einnig úr Breiðholt-
inu þannig að það kom aldrei neitt 
annað til greina hjá okkur en að 
við myndum búa hér í Hólunum. 
Við urðum strax sammála um það. 
Umhverfið hér er mjög barnvænt. 
Það er gott að vera með börn hér 
og ég vildi hvergi annars staðar 
ala mín börn upp.

Mikið af krökkum
Mínar bestu minningar um 

bernskuna hér eru hversu mikið 
var af krökkum. Við vorum í 27 
íbúða stigagangi og það voru krakk-
ar á hverri hæð og nánast í hverri 
einustu íbúð. Það var líka mikill 
samgangur hjá okkur krökkunum. 
Við vorum mikið úti að leika okkur. 
Oft mörg saman úr blokkarhringn-
um og ef maður var veikur þá var 
yfirleitt einhver annar veikur og þá 
vorum við bara frammi á gangi að 
spila eða gera eitthvað annað. Ég 
er einbirni en fann aldrei fyrir því 
á neinn hátt. Við vorum alltaf svo 
mörg saman að ég hafði aldrei tæki-
færi til þess að sakna þess að eiga 
engin systkini. Flestir vinir mínir 
og vinkonur voru hér í Hólunum. 
Maður fór lítið út í Bergin og eigin-
lega aldrei upp í Fell. Það var nóg 
af krökkum sem sjá má af því að 
Hólabrekkuskóli var fjölmennasti 
skólinn á þessum tíma. Æskuminn-
ingarnar eru einkum tengdar þess-
um innsta hring hér í Hólunum og 
útileikjunum á kvöldin. Ég man að 
manni leiddist aldrei og ég álít þeg-
ar ég lít til baka að það sé út af þess-
um mikla samgangi sem var á milli 
krakkanna hér í blokkunum auk 
þess sem ég fór að taka þátt í félags-
lífi í skólanum þegar þangað kom. 

Ræðuliðin mættu koma 
aftur

Ég hef alltaf haft gaman af því að 
tala og verið með sterkar skoðanir 
á öllum hlutum og var því í ræðulið-
unum í Hólabrekkuskóla þar sem 
Siggi Kári, Gísli Marteinn og fleiri 
góðir menn þjálfuðu okkur yngri 
krakkana í ræðumennsku ásamt 
fleirum. Þeir þjálfuðu mig í þrjú 
ár í ræðumennsku. Ég sakna þess 
að ræðuliðin virðast hafa lagst af í 
skólunum. Það var gott fyrir krakk-
ana að keppa í þessu. Þau lærðu að 
koma fram og líka að rökstyðja mál 
sitt. Þetta hefur hjálpað mörgum 
síðar á lífsleiðinni. Ég held að þetta 
hafi verið í flestum skólum á þess-
um tíma. Ekki bara í Hólabrekku-
skóla og það var mikil þátttaka hjá 
krökkunum. Ég er þeirrar skoðunar 
að það ætti að taka þetta upp aftur 
í skólastarfinu. 

Skíðabrekkur í Hólunum
Ég var ekki mikið í íþróttum en 

var þó aðeins í jassballett hjá Báru 
þegar hún var með skólann í Hraun-
berginu. Ég var ekki þessi íþrótta-
týpa en krakkarnir mínir stunda 

þær aftur á móti af krafti. Það kom 
stundum snjór. Þá notaði maður 
Hólana til þess að vera á skíðum 
og þar lærði maður að sviga og svo 
var maður duglegur við að fara á 
skíði í Bláfjöllin enda gott að fara 
þangað þar sem rúturnar stoppuðu 
beint fyrir utan blokkina, svo skellti 
maður sér oft á skauta niður á tjörn 
þegar hún var mannheld, það var 
öll íþróttaiðkunin mín.

Byrjaði með Appel II
Ég byrjaði líka snemma að vinna 

og vann alltaf með skólanum. Ég 
var sjö ára þegar pabbi stofnaði fyr-
irtækið sitt og ég var fljótlega farinn 
að færa inn bókhald fyrir hann og 
snúast. Hann merkti út og skrifaði 
upp fyrir mig en ég sló það inn í tölv-
una. Ég man að fyrsta tölvan sem 
ég vann með hét Apple II. Þetta var 
svona forveri Apple Machintosh en 
miklu ófullkomnari. Stór hæggeng 
vél með mjúkum diskum. Það tók 
eilífð að ræsa hana upp og minnið 
var svo lítið að maður varð alltaf 
að vista á þessa diska eftir nokkr-
ar færslur svo þær týndust ekki. 
Þegar ég var í 10. bekk var kennd 
bókfærsla og þá var maður látinn 
handskrifa færslur inn í stóru dag-
bækurnar og þá fannst mér ég fara 
langt til baka að þurfa að fara að 
handskrifa eftir að hafa lært þetta 
hjá pabba og fært inn á tölvu fyrir 
hann. En það var auðvitað sama 
hugsunin á bakvið.

Farin að vinna með   
stórar tölur

Ég var strax alin upp við ábyrgð. 
Ég var látin vita hvernig hlutirnir 
yrðu til og ég fékk alls ekki allt upp 
í hendurnar. Ég var farinn að vinna 
með stórar tölur strax í bókhaldinu 
sem barn sem voru allt annars eðl-
is en vasapeningarnir. Þetta efldi 
ábyrgðarkenndina og kenndi manni 
að það þurfti að hafa fyrir hlutun-
um. Ég vann líka við að pakka jóla-
kortunum og líma frímerkin á og oft-
ar en ekki var einhverjir af vinunum 
ráðnir til þeirra starfa með mér. Ef 
pabbi skrifaði grein í Moggann eins 
og hann gerir stundum bað hann 
mig gjarnan um að vélrita eða slá 
þær inn fyrir sig. 

Kláraði FB eftir fyrra   
hollið

Kannski var þetta ástæðan fyr-
ir því að ég fór í Versló. Svo voru 

gömlu ræðuþjálfararnir mínir þar, 
flestir sem voru með mér í ræðulið-
inu og fóru í framhaldsskóla á und-
an mér fóru líka þangað sem og 
margir fleiri úr Hólunum fóru þang-
að. En ég var þó fremur stutt þar. 
Eitt og hálft ár. Eftir það fór ég að 
eiga börn kláraði svo framhaldsskól-
ann í FB með vinnu en það var ekki 
fyrr en ég var búinn að eiga fyrra 
hollið af börnunum mínum eða 
þessa þrjá sem komu allir á tæpum 
fjórum árum. En svo liðu sjö ár og 
þá komu tvö með fjögurra ára milli-
bili þannig að ég tala alltaf um þau 
tvö sem seinna hollið mitt. Svo tók 
ég diplómanám í HR á meðan ég 
gekk með dóttur mína sem er næst 
yngst þeirra systkina.

Meira eftirlit með  
krökkum

Mér finnst margt hafa breyst frá 
því ég var að alast upp í Álftahól-
unum. Mér finnst foreldrar hafa 
öðruvísi eftirlit og stjórn á börnum 
sínum en var þegar við krakkarnir 
fórum bara út að leika okkur. Í minn-
ingunni er það þannig hjá mér að 
við vorum meira ein heim eða að 
leika okkur úti og meira afskipt en 
krakkar eru í dag. Ég er mikið meira 
með puttana í því sem mínir krakk-
ar eru að gera. Þótt ég sé að vinna 
þá veit ég hvar krakkarnir eru þótt 
ég viti ekki alltaf hvað þeir eru að 
gera. En vel má vera að fjarskiptin 
hafi breytt þessu. Það voru engir 
farsímar þegar ég var að alast upp 
en nú eru allir krakkar sem og for-
eldrar þeirra með gemsa þannig að 

það er jafn auðvelt að ná í þau og 
fyrir þau að láta vita af sér, einnig er 
samstaða foreldra öðruvísi í dag og 
erum við t.d. í góðu sambandi við 
flesta foreldra vina barnanna okkar, 
þannig eykst eftirlit með gjörðum 
þeirra.

Hætturnar eru meiri
Kannski er reiðileysið eins. Fólk 

vinnur alveg jafn mikið og þá og 
jafnvel meira en samskiptin eru 
meiri vegna þess að tæknin býður 
upp á þau. Maður hringdi í mömmu 
eða pappa og lét þau vita þegar 
maður kom heim úr skólanum en 
svo skilaði maður sér kannski heim 
eftir dúk og disk. Kom bara í kvöld-
matinn vegna þess að það var ekk-
ert hægt að láta vita af sér nema að 
maður væri heima hjá einhverjum. 
Í dag eru gemsarnir nokkurskonar 
radarvari. Þegar ég var að vinna 
með pabba í fyrirtækinu þá sat ég 
við tölvuna allan daginn og þá kom 
MSN-ið sér afskaplega vel því þá 
droppuðu krakkarnir upp þar þegar 
þau komu heim og fóru í tölvuna 
heima. Létu vita af sér og maður 
gat sent þeim boð eftir þeirri leið. 
Messinn getur verið gott samskipta-
net að því leyti. Ég held að þótt 
hætturnar séu meiri nú en þegar 
ég var að alast upp þá sé eftirlitið 
meira með krökkum en það var. Ef 
við erum vakandi fyrir því að fylgj-
ast með þeim þá er mun auðveld-
ara fyrir okkur foreldrana að hafa 
eftirlit með þeim með þeirri tækni 
sem nú er til staðar á nær öllum 
heimilum.

Breiðholtið er öruggt
Ég man að á mínum unglingsár-

um vorum við krakkarnir að fara 
niður í bæ og þá einkum um helgar. 
Ég held að dregið hafi úr þessum 
bæjarferðum krakkana frá því að ég 
var á þeim aldri. Að minnsta kosti 
fara mínir krakkar aldrei niður í bæ 
um helgar. Þau hafa ekki áhuga á 
því og ég er rosalega fegin vegna 
þess að ég yrði skíthrædd um þau 
þar eins og ástandið er í dag. Mið-
bæjarlífið er orðið fjölbreyttara 
og líka harðara. Þegar ég var að 
alast upp var enn lítið af fólki frá 
öðrum löndum. Það var gengið að 
því vísu að við sem skárum okkur 
úr í útliti værum líklega ættleidd. 
En í dag er gengið að því vísu að 
þeir sem eru öðruvísi í útliti séu 
innfluttir. Séu nýbúar. Ég tel mig 
ekki fordómafulla en mér finnst for-
dómar vera að aukast með fjölgum 
fólks af erlendum uppruna. Það er 
líka verið að gefa allskonar myndir 
af Breiðholtinu og sumar þeirra eru 
sprottnar af því að hér býr talsvert 
af nýbúum. En þetta er ekki rétt. Í 
dag er Breiðholtið og þá er ég að 
tala um það sem eina heild eitt af 
öruggustu borgarhverfum eða borg-
arhlutum í Reykjavík. Auðvitað eru 
alltaf einhverjir sem skera sig úr 
í svona fjölmennu samfélagi. Það 
er eins og allsstaðar og það verð-
ur aldrei komist hjá því. Við erum 
að bera út blöð á morgnana. Ég og 
elsti strákurinn minn. Við förum á 
milli kl. fimm og hálfsex á morgn-
ana og erum að bera út fram undir 
sjö. Það kemur varla fyrir að maður 
sjái nokkurn á ferli á þessum tíma. 
Maður er bara einn á götunum fyrir 
utan hina blaðberana. Maður verð-
ur ekki var við nein læti í heimahús-
um og mér finnst ég aldrei óörugg. 
Ég er auðvitað að tala um Hólana 
og bergin þar sem við berum út og 
get því ekki talað um önnur hverfi 
að þessu leyti. Fellin höfðu vissa 
sérstöðu á sínum tíma. Þegar ég 
var krakki þá fórum við lítið þang-
að. Hér í stóru húsunum býr enn 
sama fólkið og byggði þau og það 
er orðið mikið af eldra fólki hér í 
nágrenninu. En mér finnst líka að 
barnafólki hafi aftur fjölgað að und-
anförnu. Mér þykir það vænt um 
Breiðholtið að mér finnst leiðinlegt 
að þessi Getto stimpill skuli enn 
fastur við það. En það er verkefni 
okkar sjálfra að hrista hann af okk-
ur en því miður þá hefur neikvæð 
og áberandi umfjöllun fjölmiðla gert 
okkur erfitt um vik með að hreinsa 
þennan stimpil af þessu rólega og 
góða hverfi.

Þetta er hverfið mitt og verður

Pabbi og mamma, Elías Kristjánsson og Lísbet Bergsveinsdóttir, 
með tveimur elstu strákunum og þeim yngsta á góðri stund.

Séra Svavar Stefánsson skírir yngsta soninn Elmar Darra. Eldir  
bróðir heldur drengnum undir skírn.

Þórunn Ýr að störfum í versluninni Englum og rósum í Hólagarði 
sem hún rekur ásamt vinkonu sinni.
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Ég heiti Guðbjörg Guðmundsdótt-
ir og starfa sem leiðsögumaður, 
einnig hef ég verið að nema ferða-
málafræði við Háskóla Íslands sam-
hliða vinnu undanfarin ár og er að 
nálgast lokasprettinn varðandi það 
nám. Ég kann vel við mig í Breið-
holtinu, hér hef ég búið síðan haust-
ið 1987, utan árin 1990-1992 er ég 
bjó í Svíþjóð. Bækur hafa alltaf ver-
ið stór hluti af lífi mínu. Í sveitinni 
í gamla daga hjá afa og ömmu, var 
af nógu að taka og maður gleypti 
í sig allt frá Ævintýrabókum Enid 
Blyton til sjálfsævisagna fólks til 
sjávar og sveita! Það er gott að vera 
innan um bækur og nauðsynlegt að 
hafa bók við höndina þegar maður 
er á ferðalögum og einnig uppi í 
rúmi á kvöldin, fátt finnst mér eins 
slakandi að degi loknum, heima og 
að heiman. 

Á þessu ári hef ég lesið nokkuð 
mikið, ég les svolítið í skorpum og 
stundum eftir að hafa lagt frá mér 
góða bók þarf ég að kveðja hana vel 
áður en ég byrja á næstu. Bækur sem 
standa upp úr frá sl. vetri eru Ástin í 
lífi mínu, eftir Cörlu Guelfenbein, hún 
fjallar um þrjú ungmenni frá Chile 
sem kynnast í Englandi á níunda ára-
tugnum og sagan hverfist um mann-
legt eðli, pólitík, ástir og vináttu, 
hinn eilífa ástarþríhyrning. Óreiða á 
striga, eftir Kristínu Mörju Baldurs-
dóttur, ótrúlega gaman að ferðast 
áfram með höfundi og henni Karítas 
um hina ýmsu staði hérlendis sem 
erlendis, mikil saga sem á engan hátt 
er hægt að gera skil í stuttu máli, en 
seigla og þolgæði Karítasar var mér 
hvatning. Að lokum vil ég nefna Flug-
drekahlauparann, eftir Khaled Hos-
seini, þetta er fyrsta bók höfundar og 
gerist í heimalandi hans Afganistan 
og greinir frá vináttu tveggja drengja, 
Amir og Hassan og hvernig líf þeirra 
þróast í ólíkar áttir á róstursömum 
tímum, vináttu og svik, sekt eða sak-
leysi. Lesandinn fær innsýn í mannlíf 
og menningu sem við flest þekkjum 
aðeins af afspurn. Þessi örlagasaga 
hafði gífurleg áhrif á mig og ég las 
enga aðra bók í margar vikur á eftir!

Í sumar lagðist ég í mikil ferðalög 
með erlenda ferðamenn um landið 
og þá voru alltaf bækur með í för 
sem áttu sér tryggan samastað, 
hvort heldur í bakpokanum, á mæla-
borðinu í rútunni/framsætinu eða 
á náttborðinu á einhverju hóteli úti 
á landi. Þarna blandast nú inn í fag-
bækur, fastir liðir eins og þjóðsög-
ur, handbækur um fugla, plöntur, 
og fleira í þeim dúr, en ég á orðið 
ágætis safn af handbókum á sæn-
sku og ensku. Oftast hef ég verið 
með sænska ferðamenn í lengri ferð-
um. Í sumar var ég hins vegar mik-
ið með breska ferðamenn, af þeim 
sökum var ég dugleg að kaupa alls 
kyns handbækur á ensku sem ég átti 
ekki fyrir. Þannig var alltaf dágóð-
ur haugur af bókum á náttborðinu, 
sambland af handbókum, fagurbók-
menntum og einhverju öðru lesefni. 
Veðrið var með eindæmum gott í 
sumar og ég fór ekki varhluta af því. 
Lestrarþorstinn var þó engu minni 
fyrir því, eftir góða kvöldgöngu var 
notalegt að eiga lesstund á koddan-
um fyrir svefninn. Einu sinni taldi ég 
um 15 bækur á náttborðinu og fram-
sætið mitt í rútunni var orðið eins og 
hrafnshreiður!  

Þær fagbækur sem ég var ánægð 
með eru t.d. A travellers’s Guide 
to Icelandic Folk Tales, eftir Jón R. 
Hjálmarsson, hér er vandað til verks 
og hún nýtist vel til upplestrar og í 
leiðinni auka fróðleikur fyrir leiðsögu-
mann og ferðamenn um sögusviðið 
hverju sinni. A guide to Mývatn and 
its surroundings, eftir Helga Guð-
mundsson, handhæg og skemmtilega 
framsett lítil bók með fróðleiksmol-
um um ýmsa þætti, bæði náttúrfar 
og mannlíf, einnig til á íslensku. The 
hidden people of Iceland, nýútgefin, 
myndskreytt af Brian Pilkington og 
texti eftir þjóðfræðinginn Terry Gunn-
el. Þetta er falleg bók um huldufólkið 
okkar og nýtist ekki bara leiðsögu-
mönnum og ferðamönnum, heldur 

einnig sem góð gjöf til vina erlendis. 
Íslendingar gætu sjálfir haft gagn og 
gaman af að glugga í hana. Reynd-
ar mæli ég með því almennt þegar 
fólk ferðast að það gæði landið lífi 
með sögum af svæðinu, hvort heldur 
sem það er fróðleikur um náttúrufar, 
þjóðsögur eða bókmenntir, sjálf geri 
ég þetta stundum í eigin fríum, las 
t.d. Solku eftir Björn Th. Björnsson, 
þegar ég dvaldi á Hólum í Hjaltadal 
einu sinni, en bókin byggir á Mikla-
bæjar-Sólveigu og örlögum hennar. 
Menningartengd ferðaþjónusta bygg-
ir m.a. á bókmenntum, tökum sem 
dæmi stofnun Njáluseturs og ferðir 
um söguslóðir Njálu um Suðurland.

En þá að hinum flokknum, skáld-
skapnum. Það voru nokkrar bækur 
sem rötuðu með mér í sumar. Fyrst 
ber að nefna Aldingarðinn, eftir Ólaf 
Jóhann Ólafsson, smásagnasafn þar 
sem eru dregnar upp tólf svipmynd-
ir, ótengdar sögur, ein fyrir hvern 
mánuð ársins af sambandi karls og 
konu. Ástin eða ástleysi er hér í aðal-
hlutverki við ólíkar aðstæður. 

Áður en ég dey, eftir Jenny Down-
ham er hreint út sagt frábær. Tessa 
er 16 ára gömul og haldin ólæknandi 
sjúkdómi, en staðráðin í því að kom-
ast yfir að gera ýmsa hluti áður en 
hún deyr og efst á óskalistanum er 
að sofa hjá! Þetta er virkilega vel skrif-
uð bók og höfundur nálgast þetta á 
ótrúlega næman hátt, hvernig ung 
stúlka uppgötvar ástina við endalok 
lífs síns en samt eru húmorinn og 
lífsviljinn aldrei langt undan. Ég las 
svo viðtal við höfundinn í blaði í sum-
ar og þá bendir hún á þá staðreynd 
að allir geti búið sér til svona lista 
hvar svo sem við erum stödd í lífinu, 
hvernig viljum við verja tímanum 
sem eftir er? Þessi bók vakti mig til 
umhugsunar um mína eigin afstöðu 
til lífsins, sjálf greindist ég með 
brjótakrabbamein fyrir fimm árum 
en var heppin að losna við það. Sein-
ustu kaflana í bókinni las ég aftur, 
þessi bók kom við kvikuna í mér.

Leyndardómur býflugnanna, eftir 
Sue Monk Kidd. Hérna er söguhetjan 
einnig ung stúlka, Lily 14 ára hvít 
stúlka. Sögusviðið er Suður-Karólína 
á sjöunda áratugnum, aðstæður 
haga því þannig að hún flýr frá sín-
um heimaslóðum með blökkukon-
unni Rosaleen sem gekk henni í 
móðurstað er móðir hennar lést á 
sviplegan hátt tíu árum áður. Þessi 
bók kemur inn á kosningarétt blökku-
manna og kynþáttahatur, kaldlyndan 
föður og erfiðar heimilisaðstæður. 

Þær finna síðan athvarf hjá sérkenni-
legum systrum, blökkukonum, sem 
eru býflugnabændur. Þetta er ein af 
þessum bókum sem vermir manni 
verulega um hjartað, mannleg og full 
af hlýju og kærleika.

Eftir ofantaldar tvær bækur var 
komið að léttmeti og ég skellti mér 
á eina bók á ensku, svona til að hvíla 
mig á fuglahandbókum og þjóðsög-
um á ensku! Þessi bók er eftir Sophie 
Kinsella, sama höfund og samdi bæk-
urnar um Draumaveröld kaupalkans 
(hef ekki lesið þær), Can you keep 
a secret? Ágætis afþreying og fær 
mann oft til að brosa, Emma er ung 
kona sem er mjög í mun að vinna sig 
upp í markaðsfyrirtæki í London, en 
hún tengist óvart eigenda þess á frek-
ar pínlegan hátt um borð í flugvél eft-
ir frekar misheppnaða kynningarferð 
til Glasgow.  

Þá las ég óborganlega bók, Stutt 
ágrip af sögu traktorsins á Úkra-
ínsku, eftir Marinu Lewycka. Bókin 
gerist í Bretlandi og fjallar um ekkil 
á níræðisaldri sem verður yfir sig 
ástfangin af tæplega fertugri konu frá 
Úkraínu, með ófyrirsjáanlegum afleið-
ingum og í óþökk dætra sinna. Hér er 
hárbeittur húmor á ferðinni.

Í lok sumars las ég svo Þúsund 
bjartar sólir, eftir Khaled Hosseini 
og fannst mér hún engu síðri en fyrri 
bók höfundar. Hún segir frá tveimur 
afgönskum konum, Mariam og Lailu 
og hvernig líf þeirra fléttast saman 
þó þær komi úr ólíku umhverfi. Bak-
grunnurinn, innrás Sovétríkjanna og 
síðar meir valdataka og fall talibana. 
Það er virkilega sláandi að fá innsýn 
í heim kynsystra sinna í þessum 
heimshluta. Það hefur eiginlega haft 
mest áhrif á mig að lesa þessar bæk-
ur frá Afganistan, að kynnast sálarlífi 
einstaklinga í íslömsku harðstjórnar-
ríki og skilja hvað við eigum í raun 
margt sameiginlegt mannfólkið, við 
þráum öll ást og öryggi. 

Nú í haustbyrjun hef ég ekkert les-
ið að ráði, nema bækurnar sem eru 
alltaf á náttborðinu, þær myndu flokk-
ast sem sjálfshjálparbækur, oft leyn-
ast þar gullkorn sem gott er að grípa 
í byrjun dags eða að kveldi. En ég 
er með nokkrar skáldsögur í takinu 
sem bíða betri tíma, Saffraneldhúsið, 
eftir Yasmin Crowther, Minnisbókin, 
eftir Sigurð Pálsson og Mellantider, 
eftir Helenu Ljungström. Á veturna 
er ég duglegri að lesa sænskar bæk-
ur og kíki reglulega í Norræna Húsið, 
ef ég er á Háskólasvæðinu á annað 
borð. Þá er alltaf gott að sameina 
sundferð í Breiðholtsslaug og líta við 
á bókasafnið í Gerðubergi okkar hér í 
hverfinu. Ég verð líka að minnast hér 
á bókabúðina okkar Í Mjóddinni, fast-
ur punktur í tilverunni, alltaf notalegt 
andrúmsloft og gott starfsfólk! 

Mig langar að benda á Hildi 
Jóhannesdóttur, tónmenntakennara 
sem næsta lesanda hér. Hún er mikil 
andans manneskja og hefur eflaust 
sitthvað í pokahorninu sem gaman 
væri að heyra af.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Guðbjörg Guðmundsdóttir.
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Vís-mót sundfélagsins Ægis 
var haldið helgina 10-12 októ-
ber. Þar sem þetta var fyrsta 
sundmót vetrarins á stór-Reykja-
víkursvæðinu var eftirvænting-
in mikil og þátttaka góð. En að 
þessu sinni voru 334 einstæk-
lingar skráðir til keppni. Mót-
ið gekk í alla staði mjög vel og 
stóðu krakkarnir sig frábærlega 
og sýndu að þau eru í góðu 
formi því það sáust miklar bæt-
ingar þó ekki væri langt liðið á 
sundtímabilið. Það fjölgaði veru-
lega ÍM 25 (Íslandmeistaramótið 
í 25m laug) lágmörkum svo hóp-
urinn sem þangað fer stækkar 
hratt og örugglega.  

Ægiringar fóru því glaðir heim 
með fullt af verðlaunapeningum 
og lágmörkum af mótinu auk 
þess að eiga stigahæstu Telpuna 
og Stúlkuna. En það voru veittir 
bikara fyrir besta samanlagða 
árangur úr þremur sundgrein-
um í öllum aldurshópum. Þeir 

sem hlutu 
þessa bikara 
voru: Sigrún 
Brá Sverris-
dóttir Fjölni 
í  Kvenna-
flokki, Davíð 
H i l d i b e r g 
Aðalsteins-
son ÍRB í 
Karlaflokki, 
Karen Sif Vilhjálmsdóttir Ægi 
í Stúlknaflokki, Hrafn Trausta-
son ÍA í Piltaflokki, Eygló Ósk 
Gústafsdóttir Ægi í Telpnaflokki, 
Njáll Þrastarson SH í Drengja-
flokki, Jóhanna Júlíusdóttir ÍRB 
í Meyjaflokki og Kristinn Þórar-
insson Fjölni í Sveinaflokki.  Það 
verður svo spennandi að fylgj-
ast með krökkunum áfram en 
þau eru að fara að keppa í nýju 
lauginni í Hafnarfirði helgina 
25. til 26. október þar sem á að 
reyna að bæta um betur.

Fóru heim með fullt 
af verðlaunapeningum

Hressir Ægisstrákar

Fótboltaleikir í beinni
á risaskjá

KFB spilar 23. okt.
Opið

Mánud. - miðvikud. 18 - 24.
Fimmtud. 18 - 01.

Föstud. - laugard. 12 - 03.
Sunnud. 12 - 24.



12 Breiðholtsblaðið OKTÓBER 2008

borgarblod.is

Viljum rólegt og 
heimilislegt umhverfi

“Við viljum leggja áherslu á 
rólegt og heimilislegt umhverfi 
þangað sem fólk getur rölt, sest 
niður, fengið sér kaffibolla eða 
bjórglas og spjallað saman,” 
sagði Guðmundur Helgi Ander-
sen, veitingamaður á Nikkabar í 
Hraunberginu í spjalli við Breið-
holtsblaðið. Hann festi kaup á 
rekstri staðarins á liðnu sumri. 
Nikkabar hafði þá verið lokaður 
um tíma en þessi veitingastaður 
á sér allt að 30 ára sögu í Breið-
holtinu.

“Við opnuðum aftur 4. septem-
ber og síðan hefur þetta gengið 
ágætlega. Við höfum ekki ráðist í 
neinar umtalsverðar breytingar 
en ætlunin er þó að leggja meiri 
áherslu á þetta rólega umhverfi 
og að fólk getið komið hingað án 
þess að verða fyrir óþægindum af 
fólki sem á við vanda að etja. Það 
er alltaf hætta á að svo geti farið 
ef þess er ekki gætt.” Nikkabar 
heitir eftir dönskum stofnenda 
en hefur verið í rekstri ýmissa 
aðila í gegnum tíðina. Guðmund-
ur segir að stundum hafi komið 
fram hugmyndum um að útvíkka 
starfsemina í kaffihús eða kaffi-
hús á daginn sem breytist svo í 
hverfiskrá á kvöldin en þær hafi 
aldrei gengið almennlega eft-
ir. “Ég veit ekki af hverju. Ef til 
vill er það staðsetningin en fólk 
á kannski erfitt að sjá kaffihús 
og hverfiskrá í einum og sama 
staðnum. “Við höfum aldrei náð 
að móta þessa rótgrónu hverfi-

skráamenningu sem þekkt er frá 
ýmsum nágrannalöndum okkar 
en það er engu að síður þörf fyr-
ir þessa þjónustu úti í hverfun-
um. Breiðhyltingar eiga ekki að 
þurfa að fara niður í Kvos eða á 
Laugaveginn þegar þá langar að 
skreppa aðeins á kaffihús eða á 
krá,” segir Guðmundur. Guðrún 
Inga Vigfúsdóttir, samstarfskona 
Guðmundar segir Nikkabar eiga 
sér marga fasta viðskiptavini sem 
hafi fagnað enduropnun staðarins 
og nefnir Vinabandið úr Breiðholt-
inu, sem er hljómsveit eldri borg-
ara, sérstaklega í því sambandi. 
“Það koma nefnilega ekki allir til 
þess að drekka áfengi. Fólk kemur 
líka til þess að fá sér kaffi og bara 
til þess að hittast. Við ætlum t.d. 
að bjóða upp á kakó og vöfflur í 
vetur þegar fer að kólna. Krakk-
ar úr skólunum hér í kring hafa 
verið að koma og spyrja hvort 
ekki sé hægt að fá kakó og okkur 
langar til þess að verða við þess-
um áhuga,” segir Guðrún. Þau eru 
farið að skipuleggja dagskrá vetr-
arins og mun KFB ríða á vaðið og 
spila á Nikkabar 23. október. Svo 
má geta þess að alltaf er hægt að 
horfa á fótboltaleiki á risaskjá í 
beinni útsendingu. Opnunartíma 
á Nikkabar er frá kl 18. til 24. á 
mánudögum til miðvikugas en til 
kl. 01 á fimmtudögum. Á föstudög-
um og laugardögum er opið frá 
kl. 12 til 03 og frá 12 til 24 á sunnu-
dögum. 

Að blómstra í krafti klæðaburðar
Vertu þinn eigin stílisti nefn-

ast námskeið sem Hildur Inga 
Björnsdóttir, stílisti stendur fyrir 
í Gerðubergi um þessar mundir. 
Um er að ræða sex daga nám-
skeið fyrir einstaklinga til þess 
að móta sér persónulegan fata-
stíl og geta keypt sér fatnað með 
markvissari hætti er auki við 
sjálfstraust þess. 

Þátttakendur taka virkan þátt 
í námskeiðunum, m.a. með því 
að útbúa sína persónulegu vinnu-
bók. Hildur Inga hefur starfað sem 
stílisti og hönnuður undanfarin ár 
bæði hér heima og einnig erlendis 
en hún vann að fagi sínu í Mílanó 
á Ítalíu um fjögurra ára skeið. Hún 
er menntaður tískuhönnuður en 
hefur einnig lagt myndlist og graf-
íska hönnun fyrir sig.

Að þora að skera sig úr
“Hugmyndin að þessum nám-

skeiðum kviknaði þegar ég rak 
verslun með fatnað. Þá fann ég 
fyrir þörf hjá fólki að fá ráðgjöf 
varðandi fatnað og fatakaup. Í 
framhaldi af því ákvað ég að slá til 
og kanna hvort grundvöllur væri 
fyrir námskeiðum af þessu tagi og 
þá hvernig þau myndu virka,” seg-
ir Hildur Inga. Hún segir fólk ekki 
alltaf meðvitað um hvaða snið 
eða litir klæði það og sumir séu 
íhaldssamir á útlit sitt og klæða-
burð án þess að hafa velt fyrir 
sér hvort eða hvernig það gæti 
lífgað upp á tilveruna að þessu 
leyti. Þetta komi oft fram í því að 
konum og jafnvel körlum hætti til 
þess að einskorða sig við svarta 
liti í fatavali. Fólk hafi vanið sig á 
þetta og vaninn sé sterkur, jafnvel 
þótt fólk langi til þess að breyta til 
og reyna eitthvað annað. Hún seg-
ir að stundum megi rekja mikla 
notkun á svörtum fatnaði til óör-
yggis. Vilja vera eins og hinir eða 
þora ekki að skera sig aðeins úr. 
Fólk treysti því að líta sæmilega 
út í svörtu en geri sér ekki grein 
fyrir að aðrir litir geti hentað því 
miklu betur. “Mér finnst skipta 
miklu máli að fólk þori að vera 
það sjálft og leyfi sér að tjá per-
sónuleika sinn og líðan í gegnum 
klæðnaðinn. Á námskeiðinu fer ég 
yfir það hvað gefur okkur vellíðan 
því að með því að klæðast fatn-
aði sem endurspeglar þá vellíðan 
verðum við bæði ánægðari með 
okkur sjálf og áhugaverðari í aug-
um annarra.”

Æskilegt að nota  
bjarta liti 

Á námskeiðunum fer Hildur 
Inga yfir fatastíl fólks frá ö til a 
eins og hún kemst að orði. “Ég 
byrja á að fjalla um hvaða áhrif 
fatnaður hefur og hvað skilaboð 
við viljum senda frá okkur með 
klæðaburði. Síðan fer ég yfir lík-
amsbyggingu fólks. Tek myndir 
af því þannig að fólk átti sig betur 
á því hvernig það virkar með til-
liti til klæðaburðar og með hvaða 
hætti það getur leiðrétt hlutföll í 
klæðnaði sínum.” Hildur Inga seg-
ir að það séu einkum konur sem 
sótt hafi þessi námskeið en karlar 
hafi einnig sýnt þessu áhuga. Þeir 
hafi áhuga á fatnaði og að bæta 

útlit sitt sem e.t.v. sé ein af þjóðfé-
lagsbreytingum síðari ára. “Karlar 
voru einsleitari þegar kom að fatn-
aði en konur en þetta er að breyt-
ast. Á námskeiðunum er ég eink-
um að höfða til fjölbreytni fremur 
en að boða einhverja tísku eða stíl 
á kostnað annars. Ég er að benda 
fólki á að það sé alger óþarfi að 
festast í einhverju fari og að það 
geti horft á sig í víðara samhengi. 
Allur fatnaður getur verið góður 
til síns brúks, útivistarfatnaður 
til útiveru og samkvæmisklæðn-
aður þegar hans gerist þörf. En 
tilbreytingarleysi í klæðaburði get-
ur orðið mjög leiðigjarnt og þá 
er spurningin um að virkja nýjar 
hugmyndir.” Hildur Inga bendir á 
að hraðinn í mannlífinu hafi áhrif 
á klæðaburð. Fólk gefi sér oft ekki 
tíma til þess að huga að klæða-
burðinum. “Ég tel einnig að vegna 
þess að við búum við svo mikið 
myrkur hluta ársins þá ættum við 
að klæðast bjartari litum til þess 
að skapa jafnvægi í umhverfinu. 
En auðvitað verður fólk alltaf að 
finna sinn stíl og átta sig á því 
hvað klæðir það.”

Að blómstra í krafti 
klæðaburðar

Hildur Inga bentir einnig á að 
fólk breytist í vaxtarlagi með 
aldri. Þetta eigi bæði við um kon-
ur og karla en þó meira um konur 

vegna þess að líkaminn breytist 
oft við barnsburð. Flestir gildni 
fremur með aldrinum þótt það sé 
ekki algilt. “Þess vegna er nauð-
synlegt að gefa þessu gaum við 
fataval og þá einkum snið. Ég hef 
orðið vör við að konur hætta að 
halda sér til umfram brýnustu 
nauðsyn á meðan börnin eru lítil 
og meira mæðir á þeim við heim-
ilishaldið. Svo þegar hægist um 
og börnin eru að vaxa úr grasi 
þá fara þær aftur að huga meira 
að útlitinu og grípa þá oft til þess 
ráðs að fara aftur í þann stíl sem 
þær notuðu á æskuárum. Ég er 
ekki að segja að þær dragi gömlu 
kjólana aftur út úr skápnum en 
oft gæti þær ekki að því að á 
þessum tímapunkti henta gömlu 
sniðin og gamli stíllinn þeim ekki. 
Þær geta þurft að leggja áherslu 
á allt aðra þætti en þær gerðu 
sem unglingar og jafnvel klæða 
aðra líkamshluta af sér. Það sama 
á oft við um karla og jafnvel þótt 
þeir gæti þess að halda sér í góðu 
formi. Árin skapa alltaf einhverjar 
breytingar.” Auk námskeiða fyrir 
almenning heldur Hildur Inga nám-
skeið fyrir hópa og starfsfólk fyrir-
tækja. Þar er meiri áhersla lögð 
á hvaða skilaboð fólk gefur með 
klæðaburði sínum og hvernig fólk 
getur blómstrað á vinnustað eða 
í því umhverfi þar sem það star-
far í krafti klæðaburðar. “Mismun-
andi litir og klæðnaður vekja oft 
ýmis viðbrögð hjá fólki. Af þeim 
sökum er hægt að nota klæðnað 
sem áhrifatæki í atvinnulífu. Sem 
dæmi get ég nefnt svarta litinn. 
Hann getur verið mjög dramatísk-
ur og áhrifaríkur en þegar allir eru 
í svörtu, konur jafnt sem karlar, 
þá verður hann flatneskjulegur og 
jafnvel niðurdrepandi. Með með-
vitaðra litavali fær persónuleiki 
og styrkur okkar að njóta sín bet-
ur sem stuðlar að meiri árangri. 
Þegar fólk þarf  t.d. að koma fram 
og halda ræður eða kynningar get-
ur verið nauðsynlegt að klæðast 
sterkari og bjartari litum til að 
eftir því sé tekið þannig að fram-
koman skili tilætluðum árangri.“    
Frekari upplýsingar má fá á 
www.xirena.is og hjá Hildi í síma 
8990819 eða á hildur@xirena.is.

Hildur Inga Björnsdóttir.

Fatastíll – teikning eftir Hildi Ingu.

Guðmundur Helgi Andersen og Inga Vigfúsdóttir veitingamenn á    
Nikkabar.
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Sandra Rut Bjarnadóttir Snyrtifræ�ingur
hefur opna� Orkideu Snyrtistofu í samstarfi
vi� Hárgrei�slustofuna Hársetri�

Æsufelli 6 111 Rvk
Sandra vann á�ur á snyrtistofunni �ú um �ig
Hólagar�i.
Tímapantanir í síma 557-2910
Gamlir og n�ir vi�skiptavinir velkomnir!

Opnunar tilbo�! Ver�. Ver� á�ur

Litun og plokkun/vax 2700,- / 3200,-
Nudd og maski 4500,- / 5200,-

Hú�hreinsun 3900,- / 5000,-
Lúxus handsnyrting m/ parafíni 4500,- / 5900,-

Tilbo� gildir til 17.nóv.2008



Það er gott að vera inni þegar 
stormurinn æðir og rigningin 
dynur á glugganum. Kveikja 

á kertum, setja fallegan geisladisk 
á og baka súkkulaðiköku! Ég nýt 
þess að vera inni, umvafin örygg-
inu og finna frið innra með mér, 
þrátt fyrir lætin í veðrinu. Það er 
komið haust.  

Í þjóðfélagi okkar er ókyrrð. 
Eins og vindurinn sem feykist 
til og frá er fólk órólegt. Kvíði 
og óvissa svífur yfir og mörgu 
fólki finnst það vera í lausu lofti. 
Ástandið í efnahagsmálum hefur 
áhrif á andlega líðan fólks og það 
má vel segja að haustveðrið sem 
skollið hefur á okkur síðustu daga 
lýsi vel hugarástandi fólks þessa 
dagana. Litla telpan mín kom 
heim úr skólanum um daginn og 
spurði mig: ,,Mamma, hvað er 
kreppa? Er það mjög hættulegt?.” 
Já, stormurinn æðir um með lát-
um og færir með sér óróleika og 
hræðslu, jafnvel hjá litlu börnun-
um. Þá er kannski gott að staldra 

aðeins við, njóta stundarinnar í 
faðmi fjölskyldunnar, hugsa um 
næstu skref  í einingu og kærleika. 
Við Íslendingar þurfum að standa 
saman þessa dagana, hlúa hvert 
að öðru og finna samkennd í erf-
iðum málum. Við þurfum að finna 
friðinn og kyrrðina sem ég lýsti í 
upphafi þannig að við getum tek-
ið ákvarðanir í skynsemi og að 
yfirvegun. Með því að taka hönd-
um saman stöndum við sterk og 
vinnum sigur.

Tökum fram kertaljós, tónlist 
og einbeitum okkur af því sem 
gefur frið og fegurð þegar storm-
viðri geisar. Njótum þess að vera 

í faðmi fjölskyldunnar og hlúa að 
þeim samskiptum. Biblían kenn-
ir okkur að til Guðs megum við 
koma með allar áhyggjur okkar 
og kvíða og biðja hann um hjálp. 
Í Filippibréfinu stendur : ,,Ver-
ið ekki hugsjúk um neitt heldur 
gerið í öllum hlutum óskir ykkar 
kunnar Guði með bæn og beiðni 
og þakkargjörð. Og friður Guðs, 
sem er æðri öllum skilningi, mun 
varðveita hjörtu ykkar og hugsan-
ir ykkar í Kristi Jesú.”

Guð léttir byrðar, gefur frið, 
umbreytir og endurnýjar.

Gleðilegt haust!
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Hvað er kreppa?

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
ÞórðarsonTil leigu 11 m2 skrifstofuherbergi með 

aðgangi að eldhúsi, snyrtingu og setustofu á 
3 hæð í Mjódd.

Upplýsingar frá kl. 9-14 virka daga 
í síma 587-7171.

Skrifstofuherbergi 
til leigu

TIL UMHUGSUNAR
Eftir Ragnhildi Ásgeirsdóttur, djákna

Dúndurtilboð
Gel neglur

n‡tt sett kr. 3.990
+ 2 tímar frítt í ljós

Zídon Sól
Sími 588 1710

Ágústa Hestnes
naglafræðingur
Sími 862 4464
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Laugardaginn 4.október var 
Uppskeruhátíð Leiknis haldin 
í Hólabrekkuskóla. Mjög góð 
mæting var hjá iðkendum og for-
eldrum þeirra. Eftir verðlauna-
afhendingu fóru allir í frábært 
kökuhlaðborð í boði foreldra. 
Allir iðkendur fengu viðkenn-
ingu fyrir vel unnin störf á tíma-
bilinu ásamt því að sumir unnu 
til einstaklingsverðlauna. 

Verðlaunahafar: 7. flokkur: Allir 
fengu verðlaunapening. 6.flokkur 
kvenna. Mestu framfarir: Mikela. 
6. flokkur karla. Besta ástundun: 
Anthony James Calderon. Mestu 
framfarir: Vignir Már Másson og 
Ernir Freyr Guðnason. 5. flokkur 
kvenna. Besta ástundun: Alice 
Hafsteina Abena Kwakye. Mestu 
framfarir: Díana Ýr Gunnarsdóttir. 
Leiknismaður ársins: Eyleif Ósk 
Gísladóttir

5. flokkur karla. Besta ástund-
un: Árni Elvar Árnason. Mestu 
framfarir: Eysteinn Orri Matthías-
son. Leiknismaður ársins: Kristó-
fer Bæring Sigurðsson. 4.flokkur 
kvenna: Besta ástundun: Rakel 
Ýr Einarsdóttir Mestu Framfar-
ir: Ragnhildur Guðmundsdóttir. 
Best: Rakel Ýr Einarsdóttir. 4. 
flokkur karla. Besta ástundun: 

Hlynur Helgi Arngrímsson. Mestu 
Framfarir: Kristján Hermann Þor-
kelsson. Bestur: Sigmar Egil Bald-
ursson. 3. flokkur kvenna: Besta 
ástundun: Katrín Edda Einarsdótt-
ir. Mestu Framfarir: Katrín Edda 
Einarsdóttir. Best: Hulda Sigurð-
ardóttir. 3. flokkur karla. Efnileg-
astur: Hilmar Árni Halldórsson. 
Mestu Framfarir: Ólafur Davíð Pét-
ursson. Bestur: Atli Guðlaugsson. 
2. flokkur karla. Efnilegastur: Ótt-

ar Bjarni Guðmundsson. Bestur: 
Eyjólfur Tómasson. Meistaraflokk-
ur: Bestur: Steinarr Guðmunds-
son. Efnilegastur: Aron Daníels-
son. Landsliðsmenn 2007 til 2008. 
Leiknir átti þrjá fulltrúa í yngri 
landsliðum Íslands á liðnu tíma-
bili: Fannar Þór Arnarsson u-19 
landsliðið Hulda Sigurðardóttir u-
17 ára landsliðið. Fjolla Shala u-17 
ára landsliðið.

Verðlaunahafar á Uppskeruhátíð Leiknis

Ungir Leiknismenn tilbúnir í slaginn.
Sigursteinn  Gíslason hef-

ur komist að samkomulagi við 
stjórn Leiknis um að þjálfa hið 
stórkostlega félag Leiknir Reykja-
vík næstu þrjú árin. Stjórn Leikn-
is fagnar því sérstaklega að ná 
að fanga slíkan sigurvegara til 
félagsins og bindur vonir við 
þessa ráðningu. 

Sigurstein þarf vart að kynna fyr-
ir þjóðinni og varla Leiknismönn-
um heldur. Sigursteinn hefur und-
anfarin ár verið aðstoðarþjálfari 

KR hjá Loga Ólafs, Teit Þórðar og 
Magnúsi Gylfasyni. Þess utan var 
hann svo Sigurði Jónssyni innan 
handar með Víking á sínum tíma. 

Sigursteinn átti afar farsælan 
feril sem leikmaður en Sigursteinn 
varð níu sinnum Íslandsmeistari 
með ÍA og KR. Sigursteinn lék 
þess utan með Stoke City á tíma 
undir stjórn Guðjóns Þórðarson-
ar. Sigursteinn er sigursælasti 
leikmaður í sögu íslenskrar knatt-
spyrnu.

Sigursteinn Gíslason 
ráðinn til Leiknis

Sigursteinn Gíslason ásamt Arnari Einarssyni við undirskrift samningsins.

Árangur meistaraflokks Leikn-
is í 1. deildinni í sumar var ekki 
eftir þeim væntingum sem gerð-
ar voru fyrir tímabilið. Liðið 
byrjaði illa og náði sér aldrei 
almennilega á strik. Þegar sig-
urleikir komu í hús vonuðust 
menn til þess að liðið kæmist á 
skrið en það tókst ekki og allt 
tímabilið var liðið í fallbaráttu.

Langbesti kafli liðsins kom á 
lokasprettinum þegar það tapaði 
aðeins einum af síðustu sjö leikj-
um sínum. Í lokaumferðinni vann 
liðið 6-1 sigur á KS/Leiftri og von-
andi gefur sá leikur vísbendingar 
um að bjartari tímar séu framund-
an á næsta leiktímabili. Síðasta 
umferðin spilaðist á þann veg að 

Leiknisliðið endaði í sjöunda sæti 
deildarinnar. Eftir síðasta leik var 
tilkynnt að Garðar Gunnar Ásgeirs-
son yrði ekki áfram við stjórnvöl-
inn, leitin að nýjum þjálfara tók 
ekki langan tíma því nokkrum 
dögum síðar var tilkynnt að Sig-
ursteinn Gíslason myndi taka við. 
Steinarr Guðmundsson hélt áfram 
að leika lykilhlutverk í Leiknis-
búningnum en þessi rauðhærði 
vinstri bakvörður var valinn leik-
maður ársins eftir tímabilið. Þrátt 
fyrir dapurt gengi þá stóð Stein-
arr fyrir sínu en á lokahófi Leiknis 
fékk hann einnig sérstök verðlaun 

fyrir að vera besti leikmaðurinn 
að mati stuðningsmanna. Aron 
Fuego Daníelsson var valinn efni-
legasti leikmaður Leiknis en þessi 
skemmtilegi leikmaður á svo sann-
arlega framtíðina fyrir sér. Aron 
var einn af þrettán leikmönnum 
sem komu við sögu hjá Leikni í 
1. deildinni í sumar og eru upp-
aldir í félaginu. Eins og oft áður 
var það danski sóknarmaðurinn 
Jakob Spangsberg sem var í aðal-
hlutverki í markaskorun en Jakob 
skoraði ellefu mörk á Íslandsmót-
inu og var meðal markahæstu leik-
manna 1. deildar.

Steinarr og Aron unnu til verðlauna

Aron var valinn efnilegastur.

Fjolla Shala valin í lokahóp 
u-17 ára landsliðs kvenna.  
Fjolla Shala leikmaður 3. flokks 
karla og kvenna hjá Leikni var 
á dögunum valin í lokahóp u-
17 ára landsliðs kvenna sem 
tók þátt í riðlakeppni fyrir EM. 

Riðillinn var spilaður á Ítalíu 

dagana 7-12.október og voru 
mótherjar íslensku stúlknanna 
Ítalía, Frakkar og Aserbaídsjan. 
Fjolla er fædd 1993 og er því 
einu ári yngri en flestir leikmenn 
liðsins og verður þetta að teljast 
frábær árangur hjá henni.

Fjolla Shala valin í 
lokahóp landsliðsins

Fjolla Shala í leik með landsliðinu.



Breiðholtsmótið í frjálsum er 
hugsað fyrir nemendur í 4. til 7. 
bekk í grunnskólum Breiðholts, 
það er Breiðholtsskóla, Fellaskóla, 
Hólabrekkuskóla, Seljaskóla og 
Ölduselsskóla. Mótið verður ein-
staklingskeppni, keppni á milli 
skóla og vettvangur þeirra sem 
ekki geta eða vilja keppa en hafa 
áhuga á að vinna námstengd 
verkefni á mótinu í staðinn. 
Frjálsíþróttadeild ÍR og Háskól-
inn í Reykjavík munu hafa veg og 
vanda af framkvæmd mótsins í 
samstarfi við grunnskóla Breið-
holts, Hverfisráð Breiðholts, ÍTR 
og fyrirtæki í Breiðholtinu. 

Markmið að gefa öllum 
kost

Breiðholtsmótinu er ætlað að 
gefa sem flestum tækifæri til þess 
að kynnast frjálsum íþróttum á 
jákvæðan hátt og taka um leið 
þátt í skemmtilegum leik og góðri 
keppni. Keppnin fer fram í Laugar-
dalshöllinni í október; 5. bekkur 
16. október, 7. bekkur 20. október, 
4. bekkur 21. október og 6. bekkur 
22. október. Markmið með Breið-

holtsmótinu er að efla samstarf ÍR 
og grunnskólanna í Breiðholtinu, 
gefa krökkum á miðstigi kost á 
að prófa frjálsíþróttir við bestu 
aðstæður á Íslandi. Einnig að fjöl-
ga iðkendum í Breiðholti í frjáls-
um og þá sérstaklega þeim sem 
ekki æfa neinar íþróttir eða eru 
ekki í skipulögðu félagsstarfi sem 
og að ná til nýbúa og fjölskyldna 
þeirra.  

Fjórar einstaklingreinar 
og boðhlaup 

Keppt verður í fjórum einstak-
lingsgreinum og boðhlaupi. Strák-
ar keppa sér og stelpur sér.

Í 60 metra hlaupi hlaupa átta 
keppendur í hverjum riðli og tím-
inn ræður úrslitum. Í  600 metra 
hlaupi hlaupa tólf keppendur 
hlaupa í hverjum riðli og tíminn 
ræður úrslitum. Í langstökki stekk-
ur hver keppandi þrjú stökk og 
lengsta stökkið gildir. Í kúluvarpi 
kastar hver keppandi þrisvar sinn-
um og lengsta kastið gildir. Í 5 x 
60 metra boðhlaup hlaupa fimm 
stúlkur og fimm drengir frá hverj-
um skóla mynda skólaliðið í boð-
hlaupi. Í hverju liði hleypur hver 
einn sprett.  

Stigakeppnin
Stigakeppnin virkar þannig að 

20 bestu einstaklingarnir í hverri 
einstaklingsgrein fá stig sem hér 
segir: 1. sæti gefur 20 stig, 2. sæti 
gefur 19 stig, 3. sæti gefur 18 stig  
og þannig koll af kolli en 20. sæti 

gefur 1 stig. 21. sæti og aftar gefa 
ekkert stig. Reiknuð eru út stig á 
þennan hátt fyrir hverja keppnis-
grein í hverjum árgangi. Þeir skól-
ar sem mæta með alla nemend-
ur árgangsins sem mættir voru i 
skólann um morguninn fá 10 stig. 
Stig verða veitt fyrir að aðstoða á 
mótinu. Eitt stig fyrir hvern nem-
anda sem aðstoðar á mótinu að 
hámarki 4 nemendur frá hverj-
um skóla. Stig keppenda í sama 
árgangi í sama skóla eru lögð sam-
an og teljast saman í stigakeppnin 
á milli skólanna. Verðlaunin verða 
afhent á staðnum strax að lokinni 
keppni. Þráinn Hafsteinsson segir 
að mót sem þetta gefi endalausa 
möguleika til samþættingar náms-
greina. Þeir nemendur sem ekki 
vilji eða geti tekið þátt í keppninni 
geti fundið eitthvað við sitt hæfi 
í tengslum við mót sem þetta og 
kennarar notað mótið sem inn-
blástur í ýmis verkefni. Dæmi um 
það megi nefna aðstoð við móta-
haldið, upplýsingaflæði á móts-
stað og stigaútreikninga, skrif á 
fréttum og greinum og ljósmynd-
un svo nokkur dæmi séu tekin. 
Allir sem áhuga hafa á að koma 
við í Laugardalshöllinni dagana 
sem keppnin fer fram eru hjart-
anlega velkomnir en tímasetning 
mótsins er eftir hádegið fyrir alla 
bekkina nema 5. bekk sem keppir 
fyrir hádegi. Keppnin hefst kl. 10 
fyrir hádegi en kl. 13 eftir hádegi 
og stendur keppni í um 3 klst. 
Nánari upplýsingar gefur Þráinn 
Hafsteinsson thrainn@ru.is
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Þrekæfingar hjá átta ára og 
yngri hóp skíðadeildarinnar eru 
byrjaðar í ÍR-heimilinu á laugar-
dögum frá kl. 12 til 13. Fyrsta 
æfingin hjá þeim var síðastlið-
inn laugardag. 

Þau ætla að hittast einu sinni 
í viku og æfa þol og þrek en aðal-

lega kynnast og hafa gaman og 
undirbúa sig undir veturinn. 
Æfingar hjá öllum aldurshópum 
eru byrjaðar og eru æfingartöfl-
ur inn á heimasíðu skíðadeildar-
innar. Við viljum bjóða alla vel-
komna til að koma og prófa að 
vera með.

ÍR lagði sitt af mörkum við að 
gera Breiðholtsvikuna sem veg-
legasta og var með hátíð á ÍR 
svæðinu í Suður Mjódd laugar-
daginn 15. september. Herleg-
heitin byrjuðu kl. 10:30 þar sem 
deildir ÍR buðu uppá kynningu 
á starfseminni. Taekwondo og 
dansdeildin buðu fólki einnig 
uppá að horfa á æfingu.  

Upp úr hádegi var uppskeru-
hátíð unglingaráðs knattspyrnu-
deildarinnar. Þar voru veitt verð-
laun fyrir árangur sumarsins og 
iðkendur og foreldrar „pulsuðu“ 
sig upp á eftir. ÍR hafði komið fyr-
ir hoppkastölum og leiktækjum 
og buðu öllum gestum uppá ÍR 
veifur og blöðrur. Í framhaldi af 
hátíðinni byrjaði lokaleikur sum-
arsins í Íslandsmótinu þar sem 
ÍR tók á móti Reyni Sandgerði. 
Eftir leik tók ÍR á móti deildarbik-
arnum fyrir efsta sætið í 2. deild 

og spilar því í fyrstu deild næsta 
tímabil. Um kvöldið var uppskeru-
hátíð meistaraflokka knattspyrnu-
deildarinnar. Dagurinn tókst með 

eindæmum vel en hefðum við þó 
viljað sjá fleiri Breiðhyltinga mæta 
á svæðið. 

Nú eru allar deildir byrjaðar 
starf sitt aftur eftir gott sumarfrí. 
Við hvetjum alla þá sem ekki hafa 
þegar drifið sig á æfingar hjá deild-
um okkar að skoða hvað er í boði. 

Við höfum uppá margt að bjóða. 

Allar upplýsingar má finna inná 
heimasíðu félagsins www.irsida.
is eða með því að hafa samband í 
síma 587-7080. Allar upplýsingar 
um Frístundakortið má einnig nálg-
ast á skrifstofu ÍR.

Allar deildir komnar á fullt
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Körfuknattleiksdeild ÍR sendi 
frá sér eftirfarandi fréttatilkynn-
ingu á dögunum. Í ljósi hamfara 
í íslensku efnahagslífi er ljóst 
að allar forsendur fyrir rekstri 
meistaraflokka eru brostnar. 
Ekkert svigrúm er fyrir fyrir -
tækin í landinu að styðja við og 
styrkja íþróttastarfið með þeim 
hætti sem tíðkast hefur síðustu 
ár. Körfuknattleiksdeild ÍR er 
skuldlaus og hefur gert raunhæf-
ar áætlanir um rekstur síðustu 
ár og staðið við þær. 

Vegna gengisþróunar er óraun-

hæft að viðhalda samningum við 
erlenda leikmenn og jafnframt 
verður að skera allan annan kostn-
að niður í nánast ekki neitt. Af 
þessum sökum hefur körfuknatt-
leiksdeildin sagt upp samningum 
við Tahirou Sani og Chaz Carr og 
munu þeir fara til síns heima um 
helgina. Liðið er skipað góðum 
íslenskum leikmönnum sem munu 
axla ábyrgð og taka af skilningi á 
þeim aðstæðum sem nú eru uppi. 
Maður kemur í manns stað.

Það er mat stjórnarinnar að 
betra sé að taka á málum strax og 

að koma í veg fyrir að óraunhæfar 
fjárhagsskuldbindingar skemmi 
fyrir annars blómlegu starfi nú 
og til framtíðar. Það er jafnframt 
skoðun okkar að önnur lið muni 
grípa til samsvarandi aðgerða nú 
þegar.

Ákvörðun um að leika án 
erlendra leikmanna í vetur verður 
endurskoðuð þegar og ef forsend-
ur breytast. Nú er bara að þjappa 
sér saman og styðja “strákana okk-
ar” áfram í komandi baráttu.

Forsendur samninga brostnar

ÍR-hátíð á Breiðholtsdögum

Heimasíða ÍR er 
www.irsida.is

Skíðaæfingar hafnar
Breiðholtsmót í frjálsum 
íþróttum fyrir 4. til 7. bekk

Meistaraflokkur karla í hand-
bolta hefur byrjað þessa vertíð 
með miklum látum. Þeir hafa 
unnið alla leiki sína til þessa í 
deildinni, þ.e. þegar þessi orð 
eru skrifuð. 

Á dögunum lögðu þeir Aftur-
eldingu í Eimskipsbikarnum en 
sá leikur var æsispennandi alveg 
fram til loka leiks. Afturelding átti 
möguleika á að jafna á síðustu 

stundu en Lárus varði eins og svo 
oft áður í leiknum. Það er gaman 
að sjá ungu drengina okkar stan-
da sig svona vel en inná milli eru 
reynsluboltar sem reka þá áfram. 
Við hvetjum alla til þess að mæta 
á leiki vetrarins því fátt annað er 
skemmtilegra en að lyfta sér upp 
á þessum “erfiðu” tímum í þjóðfé-
laginu.

Handboltinn á flugi

Meistaramót Íslands í 5000 
metra hlaupi kvenna og 10000 
metra hlaupi karla fór fram á 
Laugardalsvelli 22. september. 
Miðað við veður dagana á und-
an þá voru aðstæður ágætar fyr-
ir utan að brautin var heldur 
blaut og þung.

Sigurvegari í 5000 metra hlaupi 
kvenna varð Fríða Rún Þórðar-
dóttir ÍR en hún hljóp á tíman-
um 18:36.74 mín en önnur varð 

Hrönn Guðmundsdóttir ÍR á 
20:00.99 mín. Hrönn sigraði í ald-
ursflokknum 40 til 49 ára. Það var 
því tvöfaldur ÍR-sigur í kvenna-
keppninni en fimm konur hlupu 
sem er mun betri þátttaka en oft 
áður. Í 10000 m hlaupi karla varð 
Sigurður Hansen ÍR í 3. sæti á tím-
anum 34:40.07 mín. Í flokki 40 til 
49 ára varð Jón Jóhannesson ÍR 
í 1. sæti á 39:00.74 mín. Öll úrslit 
má finna á www.fri.is / mótaforrit.

Meistaramót í 5 og 10 km

Haustæfingar frjálsíþróttadeild-
ar ÍR fara mjög vel af stað að vanda 
og er fjöldi iðkenda um 400 tals-
ins. Fjöldi þjálfarar sinna hinum 10 

flokkum sem æfa frjálsar íþróttir 
á vegum ÍR og eru nokkrir þeirra 
nýir inn í starfið en alls eru 23 þjálf-
arar sem starfa fyrir deildina.

Haustæfingar




