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Guðfríðar Lilju

Meist ara flokk ur karla í knatt-
spyrnu hjá ÍR upp sk ar Reykja-
vík ur meist ara tit il á dög un um eft-
ir góð an stíg anda í leik liðs ins. 
Leik menn sýndu mikla bar áttu 
og vax andi styrk und ir leið sögn 
Guð laugs Bald urs son ar þjálf-
ara og Krist jáns Hall dórs son ar 
að stoð ar þjálf ara. Í úr slita leikn-
um lögðu ÍR-ing ar úr vals deild ar-
lið Fram á verð skuld að an hátt. 
Áður hafði ÍR lagt úr vals deild-
ar lið Fjöln is og fyrstu deild ar lið 
Leikn is. 

Það kom í hlut ÍR að keppa í 
úr slit um við Fram sem varð efst 
í hin um riðli Reykja vík ur móts-
ins. Fram ar ar eru eng ir aukvis ar 
og virt ust í upp hafi leiks ins ætla 
að taka öll völd á vell in um. Þeir 
höfðu þó ekki yf ir hönd ina lengi, 
því vörn ÍR-inga hleypti þeim 
aldrei í al menni legt skot færi. Leik-
mað ur Fram náði þó frá bæru 
skoti af nokk uð löngu færi sem 
Þor steinn mark mað ur ÍR-inga 
varði hetju lega. Það mátti vart í 
sund ur greina hvort lið ið væri í 

úr vals deild og allt virt ist stefna 
í fram leng ingu þeg ar Guð laug ur 
þjálf ari skipti Jóni H. Jó hanns syni 
inn á. Ólýs an leg ur fögn uð ur greip 
um sig með al ÍR-inga á vell in um 
og með al áhorf enda að leik lokn-
um, því þetta er í fyrsta sinn sem 
meist ara flokk ur karla nær Reykja-
vík ur meist aratitli. Lið ið er vel að 
titl in um kom ið, enda búið að leg-
gja tvö úr vals deild ar lið og standa 
vel í öðr um tveim ur. 

SJS

ÍR Reykja vík ur meist ari

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Reykja vík ur meist ar ar ÍR í knatt spyrnu karla árið 2008: Fremri röð frá vinstri: Sig ur jón Magn ús Kevins son, Dav íð 
Már Stef áns son, Tinni Kári Jó hann es son, Bald vin Þ. Hall gríms son, Axel Kári Vign is son, Trausti Björn Rík harðs son, 
Ró bert Óli Skúla son. Efri röð frá hægri: Guð laug ur Bald urs son þjálf ari, Krist ján Hall dórs son að stoð ar þjálf ari, El var 
Lúð vík Guð jóns son, Eyjólf ur Fann ar Eyj ólfs son, Hrann ar Karls son, Karl Brynj ar Björns son, Helgi Örn Gylfa son, Árni 
Freyr Guðna son, Stef án Karl Snorra son, Bjarki Þór Stein ars son, Þor steinn V. Ein ars son, Jón Haf steinn Jó hanns son, 
El í as Ingi Árna son, Ívar Þór Jó hanns son, Guð finn ur Þór ir Ómars son, Hafliði Haf liða son, Halldór Arnarsson og 
Bjarni Þór Schev ing. Mynd: Hafliði Breið fjörð á fot bolti.net. Birt með leyfi. Sjá fleiri mynd ir á fot bolti.net. 
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Uppeldi sem virkar
Uppeldi sem virkar, færni til 

framtíðar nefnist námskeið sem 
Þjónustumiðstöð Breiðholts 
stendur fyrir. Uppeldisnámskeið 
ætlað foreldrum barna á leikskóla-
aldri, frá sex mánaða til sex ára. 
Námskeiðið hófst 19. febrúar sl. 
og mun ljúka 18. mars. Á nám-
skeiðinu er fjallað um fjölmarga 
þætti sem stuðla að árangursríku 
uppeldi og jákvæðum samskipt-
um við börn. Lögð er áhersla á 
að foreldrar tileinki sér að kenna 
börnum sínum æskilega hegðun 
til að fyrirbyggja erfiðleika í upp-
eldinu.  

“Músíkalskt par” í 
Fellaskóla

Menntaráð Reykjavíkurborgar 
hyggst efla tónlistarstarf í Fella-
skóla með verkefni sem kallað 
hefur verið “músíkalskt par”. 
Verkefni þetta felst í samstarfi tón-
listarskóla og grunnskóla. Nú er 
unnið að sambærilegum verkefn-
um í 10 grunnskólum í samstarfi 
við fimm tónlistarskóla í borginni. 
Mikill áhugi er fyrir því að efla 
tónlistarstarf í Fellaskóla því í fjöl-
menningarlegu samfélagi, líkt og í 
Fellahverfi, hefur sýnt sig að tón-
listarkennsla hefur góð félagsleg 
áhrif og getur stuðlað að meiri 
samvinnu nemenda og skilningi 
þeirra í milli. Fellaskóli mun starfa 
með Tónlistarskóla FÍH að þessu 
verkefni en þar er að finna víð-
tæka reynslu af kennslu rytmískr-
ar tónlistar, sem þykir falla vel að 
fjölmenningarlegu skólasamfélagi. 
Tónlistarskólinn hefur nú þegar 
unnið metnaðarfulla áætlun fyrir 
tónlistarkennslu í Fellaskóla sem 
hefjast mun næsta haust og jafn-
framt búið til námsefni sem kynnt 
verður fyrir nemendum og foreldr-
um nú á vormisseri. Einnig er ste-
fnt að reglulegu tónleikahaldi í 
húsnæði því er Fellahellir var í en 
það hefur verið gert upp og end-
urnýjað.

 

Fleiri leikskólapláss 
og fimm ára deildir

Gert er ráð fyrir því að leikskóla-
plássum verði fjölgað í Reykjavík. 
Þetta kemur fram í þriggja ára fjár-
hagsáætlun Reykjavíkurborgar. Í 
áætluninni segir einnig að kannað-
ur verði möguleiki á því að koma 
upp fimm ára deildum í öllum 
hverfum borgarinnar og að unnið 
verði eftir heildrænni framtíðar-
sýn í málefnum nemenda með sér-
þarfir. Þá er gert ráð fyrir auknu 
sjálfstæði skóla, auknum sveigjan-
leika í námi og áherslu á skapandi 
skólastarf.  

Kreditkort í  
stöðumælana

Nú geta ökumenn notað kredit-
kort í greiðsluvélunum í bíla-
stæðahúsum borgarinnar og 
innan skamms í nýjum miðamæl-
um sem settir verða upp í mið-
borginni. Stöðumælum sem taka 
aðeins klink fer hins vegar ört 
fækkandi. Með þessu ætlar Bíla-
stæðasjóður að bæta þjónustuna 
við borgarbúa en hann er 20 ára 
um þessar mundir. Bílastæðasjóð-
ur Reykjavíkur varð til 1. mars 
1988 þegar Reykjavíkurborg stofn-
aði sérstakt fyrirtæki um þennan 
málaflokk. Fyrstu stöðumælarnir 
voru reyndar settir upp í Reykja-
vík árið 1957 og kostuðu 30 mínút-
ur eina krónu.

Nýtt ábendingavef-
svæði

1, 2 og Reykjavík er yfirskrift 
víðtæks samráðs Reykjavíkurborg-
ar við íbúa í hverfum borgarinnar 
um viðhaldsverkefni og smærri 
nýframkvæmdir í borgarumhverf-
inu. Opnað hefur verið nýtt vef-
svæði á vef borgarinnar um þetta. 
Þar gefst notendum kostur á að 
koma á framfæri eigin ábending-
um með skýringum og fylgjast 
með stöðu þeirra ábendinga og 
annarra ábendinga. Hægt er að 
færa ábendingar inn á hverfiskort, 
skoða yfirlit yfir ábendingar og 
styðja ábendingar annarra. Borg-
arbúum er frjálst að færa ábend-
ingar um öll hverfi borgarinnar 
inn á síðuna. Tölfræði ábendinga 
eftir hverfum og málaflokkum 
verður aðgengileg á vefnum auk 
þess sem íbúar geta tekið afstöðu 
til ábendinga annarra.

 

Kennarar fá um 
70 þúsund

Kennarar og annað háskóla-
menntað starfsfólk Reykjavíkur-
borgar fær 23 þúsund króna 
eingreiðslu í þrjú skipti og aðrir 
starfsmenn skóla fá 16 þúsund 
króna eingreiðslu í þrjú skipti. Mis-
munandi fjárhæðir til starfsmanna 
taka mið af launamun þessara 
hópa, auk þess sem ábyrgð fyrri 
hópsins hefur verið meiri við að 
halda uppi kennslu. Skólastjórar 
og aðstoðarskólastjórar fá 40 þús-
und króna eingreiðslu í eitt skipti, 
enda hafa þeir föst laun sem eiga 
að rúma hluta af þessu aukna 
álagi. Um 160 milljónir króna 
munu renna til menntasviðs og 
er markmiðið með greiðslunum 
að umbuna þeim starfsmönnum 
fjölmargra vinnustaða sem unn-
ið hafa undir sérstaklega miklu 
álagi vegna manneklu á undanförn-
um mánuðum. Á öðrum sviðum 
og skrifstofum verður fjármagn-
ið nýtt til margvíslegra aðgerða í 
starfsmannamálum, einkum til að 
styrkja starfsanda, efla liðsheild 
og bæta starfsaðstæður. 

Aukið aðhald hjá yfir-
stjórn

Borgarráðs Reykjavíkur hefur 
samþykkt tillögu borgarstjóra um 
aðgerðir til aukins aðhalds við 
yfirstjórn borgarinnar samhliða 
þriggja ára áætlun. Í tillögunni 
kemur fram að nauðsynlegt sé að 
kanna aðgerðir sem leitt geti til 
sparnaðar, sérstaklega kostnað 
við nefndir og ráð borgarinnar. 
Einnig verði leitað nýrra leiða til 
aukins aðhalds án þess að það 
skerði þjónustu við borgarbúa.  

Átak í umhverfismál-
um og vellíðan í önd-
vegi

Lögð er áhersla á átak í umhverf-
ismálum og vellíðan fólks sett í 
öndvegi í þriggja ára áætlun um 
rekstur og framkvæmdir Reykja-
víkurborgar. Þar er að finna nán-
ari útfærslu á málefnasamningi 
nýs meirihluta og forgangsröðun 
verkefna innan fjárhagsramma 
Reykjavíkurborgar.  Af mörgu sem 
getið er um má nefna að stórá-
tak er fyrirhugað í uppbyggingu 
göngu- og hjólreiðaleiða þar sem 
áhersla verður lögð á öryggi gang-
andi og hjólandi vegfarenda.

Borgin á 
Kjarvalsverkin

Reykjavíkruborg er réttur eign-
andi Kjarvalsverka sem Jóhann-
es S. Kjarval, listmálari ánafnaði 
borginni á sínum tíma. Ættingjar 
málarans höfðuðu máli til þess 
að fá fram úrskurð um réttmæti 
eignarhalds Reykjavíkurborgar á 
umræddum verkum. Hæstiréttur 
Íslands hefur nú staðfest dóm Hér-
aðsdóms Reykjavíkur um að sann-
að væri að Jóhannes S. Kjarval 
hafði með munnlegri yfirlýsingu 
gefið Reykjavíkurborg fjölda lista-
verka og annarra muna sem geymd-
ir voru í húsnæði sem hann hafði 
umráð yfir að Sigtúni 7 í Reykjavík.
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M jóddin er aðalverslunar og þjónustukjarni Breiðholts-

ins. Af einhverjum ástæðum hefur á aldarfjórðungi ekki 

tekist að mynda þar þá öflugu miðstöð og miðbæ sem 

hæfir yfir 20 þúsund manna byggð. Ekki hefur dugað til að Breið-

holtið er landfræðilega mjög afmarkað frá öðrum borgarhverf-

um. Breiðholtið er eins og bær í bænum að öðru leyti en því að 

þar skortir bæði miðbæ og mannlíf annað en það sem fram fer 

á vegum félagasamtaka eða innan fjögurra veggja heimilanna.

Starfsemi í Mjóddinni einkennist einkum af tvennu. Annars vegar af 

verslunar- og bankastarfsemi en hins vegar af heilsugæslu. Í Mjóddinni 

er að finna einu yfirbyggðu göngugötuna hér á landi. Þar hefur þróast 

örlítill vísir að útimarkaði. Hvernig væri að koma á fót einhvers konar 

kolaportsstemningu í göngugötunni á föstudögum og á laugardögum. 

Verslunarstarfsemi átti lengi erfitt uppdráttar í Reykjavík vegna tak-

markalausrar forsjárhyggju stjórnmálamanna, verkalýðsforingja og 

bændafélagshyggjunnar sem tröllreið flestu. Nægir í því efni að minn-

ast þess að ekki mátti opna verslanir í Reykjavík um helgar og biðrað-

irnar við verslanir á Seltjarnarnesi voru óendanlegar og einnig brauða 

og mjólkurbúðanna sem Mjólkursamsalan rak og neitaði kaupmönnum 

um að selja mjólkurvörur. Útiverslun mátti ekki sjást.  

Margt á eflaust þátt í hversu seint hefur gengið að byggja Mjóddina 

upp sem miðstöð verslunar og viðskipta auk annarrar mikilvægrar 

starfsemi. Margt hefur verið vel gert en ýmsir möguleikar eiga enn að 

vera fyrir hendi. Svo virðist sem nú standi í borgaryfirvöldum að auka 

við bílastæði við Mjóddina vegna þess að ekki megi hrófla við grænum 

bleðlum sem þar eru. Hvar eru grænir bleðlar fyrir bílastæðum við 

Kringluna og Smáralind svo dæmi sé tekið. Breiðhyltingar eru í mesta 

návígi við útivistarsjóð allra Reykvíkinga. Sjálfan Elliðaárdalinn þannig 

að auðveldlega mætti sjá á bak grænu bleðlunum við Mjóddina sem 

enginn stígur fæti á. Fleiri bílastæði myndi auka á möguleika Mjódd-

arinnar til þess að vaxa og dafna sem þjónustu og samvistastað Breið-

hyltinga sem annarra.

Fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar var rætt um atvinnubyggð í 

suðurhluta Mjóddarinnar sem enn er óbyggður. Ekki er þó gert ráð fyr-

ir neinu slíku í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar fyrir árið 1998 til 2024. 

Á sama tíma er hver stórbyggingin að rísa í nágrannasveitarfélaginu 

Kópavogi aðeins steinsnar frá Mjóddinni. Breiðholtsbúar eiga ekki að 

láta sitt eftir liggja og krefjast meiri uppbyggingar í hverfinu. Þeim ætti 

líka að vera hugað um að efla alla þjónustustarfsemi og gera Mjóddina 

að raunverulegum miðbæjarkjarna þessa fjölmennasta hverfis Reykja-

víkur. Um 21 þúsund Breiðhyltingar eiga heimtingu á öflugum þjónustu-

kjarna og samastað. Breiðholtið á ekki að vera hin gleymda byggð.

Mjóddin

MARS 2008

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

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

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson



3BreiðholtsblaðiðMARS 2008

borgarblod.is

Svæðafélagið í Mjódd leggur 
mikla áherslu á fjölgun bílastaða 
við verslunar- og þjónustumið-
stöðina og bendir á að nýta 
verði öll pláss sem unnt er undir 
bílastæði. Því verði að fjarlægja 
græn svæði sem ekkert nýtist 
til útivistar eða annarra manna-
ferða en standa í vegi fyrir fjölg-
un bílastæða.

Svæðafélagið hefur bent á 
grænt svæði við hús heilsugæsl-
unnar af þessu tilefni. Einnig 
hefur verið bent á grasbala við 
Álfabakkann sem vegfarendur, 
sem erindi eiga í Mjóddina leg-
gja bílum sínum nú þegar á. Þá 
bendir svæðafélagið á grasbala 
til hliðar við Glitnishúsið og hef-

ur einnig sett fram hugmyndir 
um að koma fyrir einfaldri röð af 
bílastæðum á milli Álfabakka og 
Reykjanesbrautar. Svæðafélagið 
hefur einnig lagt til að aðreinin 
af Álfabakka að Reykjanesbraut 
verði skipulögð með tilliti til 
almennrar umferðar en ekki ein-
göngu fyrir strætisvagna. Umferð 
til og frá Mjóddinni hefur aukist 
mikið að undanförnu og ekki síst 
eftir að Heilsugæslan á höfuðborg-
arsvæðið flutti þangað. Skortur á 
bílastæðum er þegar farinn að há 
starfsemi í Mjóddinni en með því 
að taka umrædd svæði undir bíla-
stæði telja forsvarsmenn svæðafé-
lagsins að ráða megi nokkra bót á 
þessum vanda.

Svæðafélagið vill 
fjölgun bílastæða
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flytur um set
Nú er ljóst að Lyf og heilsa 

í Mjóddinni mun flytja sig um 
set á næstunni og fara yfir í 
hluta af því plássi sem bóka-
verslun Eymundsson var áður. 

Gleraugnabúðin er þegar 
komin í þann hluta verslunar-

plássins sem Myndval var en 
sú verslun flutti á sínum tíma 
yfir sundið í þann hluta Strætó-
hússins sem hýsti Kaffi Strætó. 
Ekki liggur fyrir hvaða starfsemi 
verður í því húsnæði sem Lyf og 
heilsa er nú.



Elín Torfadóttir, fyrrum leik-
skólastjóri og kennari er ein 
frumbýlinga Breiðholtsins. Hún 
flutti í Stekkina ásamt eigin-
manni sínum Guðmundi J. Guð-
mundssyni, verkalýðsforingja og 
síðar alþingismanns þegar neðsti 
hluti Breiðholtsins var að byggj-
ast. Þau voru Miðborgarbörn en 
bjuggu í Vesturbænum, við Ljós-
vallagötuna vestan gamla kirkju-
garðsins við Suðurgötu þegar 
þau tóku ákvörðun um að flytj-
ast í hið nýja hverfi. Hvað kom 
til að svo grónir Mið- og Vestur-
bæingar ákváðu að taka sig upp 
og flytjast í Breiðholtið þegar 
fyrstu mannvirkin voru að rísa 
upp úr moldinni og margir töldu 
að með því að fara í Breiðholtið 
væru þeir að fara til fjalla og 
heiða?

Ekki við hæfi að formað-
ur Dagsbrúnar sækti um

“Þá var Breiðholtsævintýrið 
að hefjast,” segir Elín. “Þarna var 
verið að fara inn á nýjar braut-
ir og finna leiðir til þess að gefa 
fólki kost á ódýrara húsnæði. Guð-
mundur átti sæti í framkvæmda-
nefndinni og við fylgdumst því vel 
með því sem var að gerast. Fyrsta 
hverfið hafði verið skipulagt á 
þann hátt að fjölbýlishús voru 
reist við Bakkana og einbýlishús 
við Stekkina fyrir neðan. Vissu-
lega sóttu að manni spurningar. 
Það var yndislegt að búa við Ljós-
vallagötuna en við bjuggum í leigu-
húsnæði og því fórum við að hug-
leiða hvort við gætum orðið með í 
þeim hóp sem eignaðist húsnæði 
í þessu nýja hverfi. Guðmundur 
vildi þó ekki sækja um íbúð í þeim 
hluta hverfisins sem var byggður 
af framkvæmdanefnd. Hann var 
þá formaður Dagsbrúnar og taldi 
ekki við hæfi að stjórnarmaður í 
einu stærsta verkalýðsfélagi lands-
ins léti úthluta sér íbúð með þeim 
hætti og þar með var sá draumur 
búinn.” Elín segir Guðmund alla 
tíð hafa hugsað þannig að hann 
léti ekki taka sig fram fyrir aðra. 
“Við fórum meira að segja ekki 
í sumarbústað fyrr en á haust-
in þegar flestir voru komnir úr 
sumarfríum og minni ásókn var í 
bústaðina.”

Urðum að byggja
En hugmyndin um Breiðholt-

ið var ekki úr sögunni þrátt fyrir 
þetta? “Nei - alls ekki,” segir Elín. 
“Við héldum áfram að ræða þetta 
á heimilinu og komumst að þeirri 
niðurstöðu að ef við ætluðum að 
flytja í Breiðholtið og komast í 
okkar eigin húsnæði þá yrðum 
við að byggja sjálf. Það var þó ekk-
ert auðvelt að fá lóð þarna efra. 
Lóðaframboð hafði aukist með 
tilkomu Breiðholtsins og fólk sem 
ekki hafði átt kost á lóðum í borg-
inni fór að sækja um. Einn þeirra 
sem hafði fengið úthlutað lóð við 
Stekkina hætti við að byggja sem 
varð til þess að við fengum þessa 
hornlóð við Fremristekk 2.” Elín 
segir að þessi fyrsti hluti Breið-
holtsins hafi verið skemmtilega 
hannaður. “Björn Ólafs, arkitekt, 
sem lengi hefur búið og starfað í 
París var einn aðalhöfundurinn að 
skipulaginu sem hverfið var byggt  
eftir. Björn átti t.d. hugmyndina 
að því að setja timburfleka fyrir 
neðan glugga til þess að brjóta 
myndina aðeins upp og lífga upp 
á byggingarnar. Götunöfnin eru 
öll í stafrófsröð og mynda hring. 
Inn í hringnum var byggður skóli 
og síðar leikskóli og gert ráð fyrir 
verslunum og þjónustustarfsemi. 
Hugmynd hönnuðarins var að fólk 
hefði alla nærþjónustu í hverfinu 
og gæti sótt hana fótgangandi.”

Innleiddi sveigjanleika í 
leikskólastarfinu

Á fyrstu árum Breiðholtsins var 
enginn leikskóli í hverfinu þótt 
gert væri ráð fyrir honum í skipu-
lagi. Á þeim tíma þótti heldur ekki 
eins sjálfssagt og nú að leikskól-
ar væru tilbúnir á undan íbúða-
byggingunum sjálfum enda minna 
um að börn væru send í leikskóla 
þótt þörfin fyrir það væri fyrir 
hendi. En fljótt kom á daginn að 
vandamál sköpuðust vegna nauð-
synjar á barnagæslu í þessu nýja 
hverfi. Og þá var það kona verka-
lýðsforingjans sem fór af stað og 
stofnaði einkarekinn leikskóla í 
Breiðholtinu. “Ég var búinn að 
starfa í leikskóla niður í bæ og var 
orðin mjög óánægð í starfi. Það 
var lítil framþróun í leikskólastarf-
inu á þessum tíma og mér fannst 
skorta mjög að tillit væri tekið til 
einstaklingsins og þarfa hans. Það 
var engan sveigjanleika að finna í 
skólastarfinu. Annað hvort voru 
börnin í leikskólanum frá átta á 
morgnana til hádegis eða frá eitt 
til fimm á daginn. Ef við sem störf-
uðum í skólunum vildum breyta 
einhverju eða rýmka skólatímann 
frá þessum reglum þá var það 
einfaldlega ekki hægt. Þessi við-
verutími hentaði alls ekki öllum 
foreldrum og við urðum vör við 
óskir um að börn gætu verið í leik-
skólanum frá t.d. klukkan tíu til 
tvö. En það var ekki hægt. Við 
máttum ekki verða við neinum 
óskum sem ekki rúmuðust innan 
þessara stífu reglna. Iðnó var nán-
ast við hliðina á leikskólanum þar 
sem ég vann og þessi tími hent-
aði leikurum oft illa sem voru þá 
við æfingar í leikhúsinu. En - við 
máttum ekki neitt. Það mátti ekki 
halda foreldrafundi vegna þess að 
flestir sem áttu börn í leikskólum 
voru frá svonefndum forgangshóp-
um, voru annað hvort við nám 
í Háskóla Íslands eða einstæðir 
foreldrar. Leikskólayfirvöld töldu 
að þessir hópar ættu ekkert sam-
eiginlegt og tilgangslaust væri 
að stefna þeim saman á foreldra-
fundi. Mér fannst ég ekki geta unn-
ið lengur undir þessu stífa skipu-
lagi þar sem engu mátti breyta 
og engar framfarir voru uppi á 
borðum. Þegar kvisaðist út að 
ég ætlaði að hætta kom Sigurjón 
heitinn Pétursson, sem þá var í 
borgarstjórn að máli við manninn 
minn og reyndi að vara hann við 
þessari vitleysu í mér og telja hon-
um trú um hversu miklu ég myndi 
tapa. Ég myndi missa lífeyrisrétt-
indi og annað. En mér var alveg 
sama. Ég var búin að ákveða að 
hætta. Þetta er að hluta aðdrag-
andinn að ég stofnaði einkarekinn 
leikskóla í Breiðholtinu en hinn 
hlutinn er að sjálfssögðu sá að 
ég sá þörfina fyrir þetta. Fyrstu 
börnin í nýja leikskólanum voru 
þrjá litlar yndislegar dömur; Þor-
gerður Katrín dóttir Gunnars Eyj-
ólfssonar, leikara, Guðrún dóttir 
leikarahjónanna, Jóns Sigurbjörns-
sonar og Þóru Friðriksdóttur       
og síðan Íris en pabbi hennar var 
Gunnar Guðjónsson, rakari sem 
var einn frumbýlinganna í Breið-
holtinu en hann lést fyrir nokkr-
um árum. Þetta fólk þurfti allt á 
rýmri tíma að halda vegna vinnu 
sinnar. Leikararnir voru við æfing-
ar um miðjan daginn og rakarinn 
þurfti kannski ekki að mæta til 
vinnu fyrr en um tíu á morgnana 
en hann varð að vera að störfum 
til sex. Þarna innleiddi ég þann 
sveigjanleika sem var nauðsynleg-
ur en leikaskólayfirvöld í Reykja-
vík vildi ekki bregðast við.”

Börnin urðu fljótlega 15
Elín innréttaði hluta neðri hæð-

arinnar við Fremristekkinn fyrir 
leikskóla. “Húsið okkar var byggt 
í brekku þannig að það skapaðist 
aukapláss á neðri hæðinni. Spurn-
ingin var um hvort fylla ætti upp í 
þetta pláss eða leyfa því að vera. 
Við fylltum það ekki upp og því 
hafði ég tvö laus herbergi á neðri 
hæðinni en hluti af þessu var ófrá-
genginn. Ég ákvað að nýta þetta 
húspláss til þess að bæta úr brýn-
ni þörf og stofnaði Leikskóla Elín-
ar við Fremristekk 2 1968. Ég man 
að þegar ég var að sækja um leyfi 
fyrir rekstri hans var helst fundið 
að því að of mikil umferð myndi 
verða í nágrenninu þegar væri ver-
ið að koma með börnin og sækja 
þau vegna þess að þetta var inni 
í miðju íbúðahverfi. En við bjugg-
um á horni og það urðu aldrei 
nein vandamál vegna umferðarinn-
ar eða leiðindi á milli nágranna. 
Það var leikvöllur í nágrenninu 
og ég held að mun fleiri börn hafi 
komið þangað vegna þess að ég 
var með leikskólann og við fórum 
stundum með krakkana þangað. 
Þau kveiktu upp áhuga á að þarna 
gæti verið gaman að vera og svo 
komu krakkarnir úr hverfinu til 
þess að leika sér.” Elín segist ekki 
hafa þurft að bíða eftir viðskipta-
vinum því börnin hafi fljótlega 
verðið orðin 15 að tölu. Ég var 
með tvær konur sem störfuðu 
með mér. Við unnum þannig að 
ég opnaði skólann á morgnana og 
var fyrst ein með börnin en þær 
komu síðan og tóku svo síðdegis-
vaktina fram til klukkan sex. Ég 
fór til náms við Menntaskólann 
við Hamrahlíð á þessum árum og 
var í kvöldskólanum. Mig minnir 
að kennslan hafi byrjað fimmtán 
eða tuttugu mínútur yfir fimm og 
með þessu fyrirkomulagi gat ég 
komist frá og sótt námið. Ég þurf-
ti ekki sjálf að vera allan tímann 
fram til sex.” 

Albert fenginn til að 
þrýsta á mig

Elín segist hafa verið ákaflega 
heppin með börn og ekki síður 
með foreldra. Allt hafi þetta verið 
sómafólk og hún muni ekki eftir 
neinu sérstöku sem komið hafi 

upp á. “Mér þótti mjög gaman að 
lifa á þessum tíma. Starfið í leik-
skólanum mínum var afskaplega 
ánægjulegt og ekki síður námið í 
Hamrahlíðinni. Ég man að ég lét 
setja símanúmerið í símaskrána 
undir heiti leikskólans og það fór 
stundum í taugarnar á Guðmundi. 
Það var hægt að ná í hann á kvöld-
in með því að hringa í Leikskóla 
Elínar. Þetta var löngu fyrir tíma 
farsímanna og stundum erfitt að 
ná í menn sem störfuðu í félags-
málum og voru oft á fundum.” 
Elín segist ekki hafa bundið skóla-
starfið við börn Breiðhyltinga eða 
Reykvíkinga. Til sín hafi komið 
börn úr Kópavogi og meira að 
segja utan af Arnarnesi þar sem 
börn höfðu ekki einu sinni tæki-
færi til þess að komast á biðlista. 
En svo kom að því að ég ákvað 
að hætta. Ég undirbjó það með 
þeim hætti að koma öllum börn-
unum fyrir í öðrum leikskólum, 
annað hvort í Breiðholtinu eða 
annars staðar. Mín var saknað. 
Ég fann fyrir því og einnig þrýst-
ingi um að halda áfram. Ég man 
að eftir að ég var hætt þá komu 
konurnar í nágrenninu stundum 
til mín og sögðust sakna þess að 
sjá mig ekki lengur vera á göngu 
með börnin. Borgaryfirvöld vildu 

líka að ég héldi áfram með skól-
ann því þau voru í vandræðum 
að hafa undan eftirspurninni eftir 
leikskólaplássi. Þau sendu mann 
til þess að ræða þetta sérstak-
lega við mig. Þau sendu Albert 
Guðmundsson, sem þá var borg-
arfulltrúi og síðar alþingismaður 
og ráðherra og góður vinur okk-
ar hjónanna. Það þótti ljóst að ef 
hann gæti ekki talið mér hughvarf 
þá gæti það enginn. En ég var þá 
staðráðin í að hætta. Ég vissi að 
ef ég ætti að halda áfram yrði ég 
að ráðast í framkvæmdir en ég 
vildi ekki taka á mig skuldir vegna 
nýrrar viðbyggingar. Albert sagði 
reyndar að það mætti strika yfir 
skuldir með einu pennastriki eins 
og hann komst að orði og trúlega 
verið með því að heita mér ein-
hverjum stuðningi borgarinnar 
þyrfti ég að byggja við og laga. En 
ég hafði bara ekki orku í meira. Ég 
var byrjuð í námi og vildi halda 
því áfram. Ég kvaddi þetta starf 
í sátt við sjálfa mig, börnin og 
foreldra þeirra til þess að halda 
sjálf áfram námi og tók stefnuna 
á kennarann. Þar lauk einu tíma-
belti í lífi mínu.”

Tímabelti í lífinu
Elín segir að stundum sé eins 

og líf manneskjunnar skiptist í 
ákveðin belti. “Tíminn skiptist í 
belti og hvert belti eða tímabil 
á sér sína sérstöðu. “Við vorum 
búin að ákveða að selja húsið í 
Breiðholtinu þegar við yrðum sjö-
tug. Börnin voru farin að heiman 
og við orðin tvö í stóru húsi. Við 
áttum gullbrúðkaupsafmæli í byrj-
un júlí 1997 og um svipað leyti 
var gengið frá sölu á húsinu. Við 
vorum búin að ákveða að fara í 
frí til Bandaríkjanna en ætluðum 
að leita okkur að nýrri íbúð þegar 
við kæmum til baka. Í þessari ferð 
lauk öðru tímabelti í lífi mínu sem 
hafði staðið í 50 ár. Guðmundur 
var bráðkvaddur í ferðinni þann 
13. júlí og ég kom ein til baka.” 
Hann hafði setið á Alþingi um 
skeið en Elín segir að þingmennsk-
an hafi aldrei átt fullkomlega     
við hann. “Hann var þingmaður í 
tvö kjörtímabil. En honum leidd-
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Ég ber hlýhug til Breiðholtsins

Elín Torfadóttir að störfum í Leikskóla Elínar seint á sjöunda áratugnum. Unga daman sem haldur á        
Ritskexpakkanum er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra.

V I Ð T A L I Ð

E l í n  T o r f a d ó t t i r .  M y n d i n           
var tekin á árunum þegar hún 
kenndi við FB.
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ist alltaf á þingi. Honum fannst 
hann ekki vera nógu nálægt fólk-
inu. Hann nennti ekki að hlusta 
á ræður sem honum fannst litlu 
skipta. Hann var meiri félagsmála-
maður. Vildi vera í nálægð við fólk-
ið og honum fannst hann vera þar 
með því að vera á skrifstofunni.” 
Þú sagðir frá því þegar Albert var 
sendur til þín til þess að fá þig 
til þess að halda áfram með leik-
skólann. Var alltaf vinátta á milli 
fjölskyldnanna þrátt fyrir að þær 
ætti ekki samleið í flokkapólitík-
inni? “Já það var mikil vinátta á 
milli okkar. Ég hafði þekkt Albert 
frá því við vorum krakkar. Við vor-
um nágrannar. Albert átti heima 
á Smiðjustíg og fósturafi minn 

bjó á Eiríksgötunni. Guðmundur 
hélt held ég að vinskapur þeirra 
Alberts hefði orðið til þegar þeir 
voru báðir orðnir áberandi í þjóð-

lífinu og höfðu að sumu leyti svip-
aðar hugsjónir þótt þeir veldu 
hvor sína leið að markmiðum sín-
um. En ég hafði þekkt hann nán-
ast frá því að ég man eftir mér. 
Við deildum stundum um þetta 
hjónin. Ég varð að hafa eitthvað 
til þess að stæra mig af og Albert 
var vinur minn frá fornu fari.”

Ég ber hlýhug til       
Breiðholtsins

Elín segist bera mikinn hlýhug 
til Breiðholtsins. “Við vorum 
heppin. Við áttum góða nágranna 
og okkur leið ákaflega vel öll 
þessi ár. Ég fann aldrei fyrir að 
við byggjum upp í sveit eða til 
fjalla og heiða eins og sumir sem 
fluttu uppeftir um þetta leyti. Við 
vorum bæði fædd og uppalin í 
miðbænum en uppvaxtarárin þar 
höfðu engin áhrif að þessu leyti. 
Hvorki á ákvörðun okkar um að 
flytjast í Breiðholtin né vörpuðu 
neinum skugga á búskap okkar 
þar. Það fylgdi okkur enginn sökn-
uður uppeftir. Á sama hátt vorum 
við alveg tilbúin að breyta til og 
hverfa til baka eða að finna annan 
bústað eða hverfi,” segir Elín sem 
nú býr við Aflagrandann vestast í 
Reykjavík. “Ég held þó að ég hafi 
saknað Breiðholtsins fremur nú 
en miðborgarinnar eða Vesturbæj-

arins þegar við fluttum uppeftir. 
Ég fór að kenna við FB eftir að 
ég lauk síðara námi mínu og þeir 
gleymdu að segja mér upp þegar 
ég var að fara á aldur. Þannig að 

ég vann víst aðeins of lengi. Þetta 
framlengdi tengsl mín við Breið-
holtið. Ég er ákaflega sátt við árin 
þar.”
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Á svölunum við Fremristekk 2. Til vinstri á myndinni má sjá Guðmund 
J. Guðmundsson, verkalýðsforingja, alþingismann og eiginmann 
Elínar. Guðmundur lést fyrir áratug.

Mikið úrval af undirfötum,
                                            náttfötum og sundfötum
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Helga Helgadóttir hafði á sínum tíma samband 
við félagsstarfið í Gerðubergi og ræddi um að sér 
fyndist hún hafa of lítið að gera. “Ég hafði verið 
með fjölskyldu mína sem býr í Danmörku í heim-
sókn og þegar þau voru farin þá sótti einhver tóm-
leiki að mér sem ég uppgvötvaði síðan að stafaði 
af verkefnaskorti. Ég man að ég tók til orða á þann 
hátt að mér leiddist. Svo fórum við Guðrún Jóns-
dóttir, forstöðukona félagsstarfsins, að ræða betur 
saman og samtalið þróaðist út í að ég fór að segja 
henni að ég hefði prjónað mikið um dagana og að 
nú hefði ég þörf fyrir að hreyfa fingurna. Þetta 
varð til þess að ég fór að hekla teppi sem félags-
starfið hefur síðan séð um að úthluta.” 

Stærstur hluti teppanna hefur verið gefinn til 
hjúkrunarheimilanna; Vífilsstaða, Sóltúns, Víðiness, 
Skógarbæjar og Hrafnistu í Reykjavík. Einnig til Líkn-
ardeildar Landspítalans í Kópavogi, Sjálfsbjargarhús-
ins Hátúni 12, Iðjubergs í Breiðholti og leikskólans 
Hraunborgar auk þess sem nokkrir vildarvinir hafa 
fengið teppi og eru þetta á bilinu 60 til 70 tilfelli. 
Þessi teppi eru af stærð sem henta vel fyrir fólk sem 
þarf að nota hjólastóla. Kuldi sækir stundum að því 
vegna þess að það situr lengi í sömu stellingum og 
hreyfir sig eðlilega lítið. Teppin eru því mjög hand-
hæg til þess að breiða yfir sig í stólnum. Teppin geta 
líka komið að notum sem rúmteppi og einnig ein-
göngu til yndisauka.

Guðrún Jónsdóttir, forstöðukona félagsstarfsins í 
Gerðubergi, segir Helgu hafa unnið frábært starf frá 
því hún fór að vinna þessi teppi sem nú megi telja í 
tugum. Starf hennar sé gott dæmi um hvernig taka 
megi við hugmyndum fólks, virkja þær og hvetja 
það áfram til þess að nýta þær. Þetta gefi fólki ýmsi 

tækifæri bæði til að fá útrás fyrir starfsorku sína og 
löngun til þess að koma henni á framfæri og ein-
nig að gefa öðrum kost á því að njóta afrakstursins 
eins og Helga hafi gert. “Ég held að henni hafi fljótt 
hætt að leiðast eftir að hún fór að starfa við þetta. 
Afköst hennar segja til um það.” Helga tekur undir 
þau orð og segist stundum hafa verið við langt fram 
eftir kvöldi við iðju sína. “Sjónvarpið varð stundum 
að lúta í lægra haldi fyrir sköpunarþörfinni og verk-
gleðinni,” segir hún. Auður Kristinsdóttir sem rekur 
heildverslunina Tinnu í Kópavogi og verslar með 
ýmsar tegundir af garni segir starf Helgu afskaplega 
merkilegt. Fyrir nokkru afhenti hún Helgu garn til 
þess að vinna úr. “Mér finnst að ég yrði að styðja við 
bakið á þessu merka framtaki hennar og það er líka 
hvatning til annarra að finna sér viðfangsefni og örv-
ar fólk til þess að gera eitthvað. Þessi vinna þjálfar 
bæði huga og hönd því þarna er ekki eingöngu um 
einfalda handavinnu að ræða heldur er mikil hugs-
un að baki hverju teppi eða verki sem unnið er með 
þessum hætti. Í þessari vinnu þar bæði að telja og 
reikna út vegna þess að það er dálítil verkfræði að 
baki þessu auk listsköpunarinnar,” segir Auður.

Hefur heklað á sjöunda tug 
teppa og gefið til stofnana

Auður Kristinsdóttir, verslunarmaður, Helga Helga-
dóttir, prjónakona, Ágústa, prjónakona sem annast 
um prjónakaffið í Gerðubergi og Guðrún Jónsdótt-
ir, forstöðumaður félagsstarfsins í Gerðubergi á 
góðum morgni þegar Auður hafði komið færandi 
hendi og lagt hráefni í sköpunarsjóð Helgu.

ÍTR · Bæjarhálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 411-5000 · www.itr.is · itr@itr.is

frístundastarfi?

Frístundakortið er 
styrkjakerfi í frístundastarfi 
fyrir 6-18 ára börn og 
unglinga í Reykjavík.
Nánari upplýsingar á 
www.itr.is

Er barnið þitt í 

Frístundakortið 
25.000 kr. 

fyrir árið 2008 Nú er rétti tíminn til þess að undirbúa
næsta veiðitímabil. Veiðikortið veitir aðgang að
rúmlega 30  vatnasvæðum vítt og breitt um landið
fyrir aðeins 5000 kr. Frí heimsending þegar verslað

er beint á www.veidikortid.is

Tryggðu þér Veiðikortið í tíma!

Á að veiða
í sumar?

Á að veiða
í sumar?

Prjónaskapur er fastur liður í félagsstarfinu í Gerðu-
bergi. Hér er hluti prjónakvennanna á sínum hefð-
bundna tíma á föstudagsmorgnum.

WWW.N1.ISN1 ÞJÓNUSTUSTÖÐVAR

Nú hefur N1 hafið sölu á Biodísel sem er lífrænt endurnýjan-

legt eldsneyti, blandað í venjulega díselolíu. Biodísel er á 

sama verði og venjuleg díselolía en mengar mun minna og 

smyr bílinn betur.

N1 Hringbraut í Reykjavík

N1 Skógarseli í Reykjavík

N1 Reykjavíkurvegi í Hafnarfirði

Biódísel fæst á eftirtöldum þjónustustöðvum:

NETSAGA.IS
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Leikritið Gauragangur eftir 
Ólaf Hauk Símonarson var að 
þessu sinni sýnt á árshátíðar-
sýningu FB. Vakti frumsýningin 
mikla lukka meðal áhorfenda 
en frumsýnt var 6. mars sl. 
Leikstjóri er Bryndís Ásmunds-
dóttir og hefur hún haldið vel 
utan um æfingar og leikendur 
sem eru allir úr Fjölbrautaskól-
anum í Breiðholti.

Gauragangur var fyrst gefin 
út árið 1988 sem skáldsaga fyrir 
unglinga af bókaforlaginu Mál 
og menningu. Gauragangur var 
settur upp í þjóðleikhúsinu vet-
urinn 1993 til 1994 og naut mik-
illa vinsælda og margir muna vel 
eftir sýningunni enn í dag. Sagan 
er tiltölulega tímalaus og þótt 
að hún hafi verið skrifuð áður 

en margir í leikhópnum voru 
fæddir, hittir hún enn í mark. 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
hefur sett upp margar metnað-
arfullar leiksýningar sem hafa 
slegið í gegn. Nú á síðasta ári 
var leikverkið “Diskóið er dautt” 
sett upp eftir að smá hlé hafði 
orðið á uppfærslu leiksýninga í 
skólanum. Önnur verk sem má 
nefna er ABBA, Commitment, 
Lifi Rokkið, Kræbeibí sem aðrir 
framhaldsskólar eru að reyna 
að feta í fótspor FB-inga með 
núna. Hér eru þær sýningar sem 
enn eru til lausir miðar á ; 25. 
mars kl. 20:00, 26. mars kl. 20:00, 
29. mars kl. 17:00 og 1. apríl kl. 
20:00. Gauragangur er sýndur í 
Austurbæ og einnig er hægt að 
kaupa miða á midi.is

FB-ingar 
sýna Gauragang

Tuttugu og fimm ár voru liðin 
frá opnun Menningarmiðstöðv-
arinnar Gerðubergs 4. mars sl. 
Af því tilefni var efnt til veislu þar 
sem velunnurum menningarmið-
stöðvarinnar í gegnum tíðina, 

Breiðhyltingum og öðrum borg-
arbúum var boðið til veglegrar 
veislu. Tvær sýningar voru opnað-
ar í Gerðubergi í tilefni af þessum 
tímamótum; sýningin Stefnumót 
við safnara III og myndlistarsýn-

ingin Sjö landa sýn með vatns-
litamyndum Maríu Loftsdóttur.    
Fjöldi fólks sótti Gerðuberg heim 
af þessu tilefni og voru þessar 
myndir teknar í afmælisveislunni.

Gerðuberg 25 ára
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Símon Sigurpálsson, kaup-
maður í Þinni verslun við Selja-
braut í Breiðholti er búinn að 
standa vaktina í nær 13 ár en 
hann festi kaup á versluninni og 
hóf rekstur hennar 1. júní 1995. 
Áður hafði hann verslað í Hraun-
bænum um tíu ára skeið þar sem 
hann rak Kjörbúð Hraunbæjar 
en rekstur hennar hóf hann 
aðeins 24 ára gamall. Verslunar-
ár hans eru því að nálgast ald-
arfjórðung. Verslunin við Selja-
brautina er um 30 ára gömul og 
hefur starfað allt frá því að Einar 
Bergmann stofnaði til hennar á 
þeim tíma sem Seljahverfið var 
í byggingu. Símon segir að þessi 
verslun hafi um margt verið á 
undan sinni samtíð allt frá upp-
hafi. 

“Einar var mjög framsýnn á sín-
um tíma og sem dæmi um það 
má nefna að hann byggði verslun-
ina og lagerinn á einni og sömu 
hæðinni en á þeim tíma tíðkaðist 
að lagerinn væri undir verslunun-
um. Einar var líka með fremur lít-
ið lagerpláss. Hann taldi óráðlegt 
að verslun lægi með stóran lager 
sem hreyfðist ekki nægilega ört. 
Hann byggði á reksturinn á því að 
velta lagernum hratt sem síðan 
hefur orðið ráðandi í verslunar-
rekstri af þessum toga.”

Mismunandi verslunar-
form hlið við hlið

Símon rekur sína verslun sjálf-
ur líkt og aðrir aðilar sem starfa 
undir merkinu Þín verslun. “Við 
erum fimm sem tengjumst í dag 
undir þessu merki en það nær 
ekki til rekstursins því hver og 
einn okkar rekur sína verslun sjálf-
ur. Þegar verslanir undir þessu 
merki voru flestar voru þær 27.” 
Símon segir að margt hafi breyst 
á þessum tíma. Minni verslunum 
hafi fækkað mikið á sama tíma 
og stórmarkaðirnir hafa verið að 
taka meira og meira af þessari 
verslun og þjónustu til sín. “Frá 
því ég tók við versluninni hér hafa 
bæði Krónu- og Bónusverslanir 
verið opnaðar í nágrenninu sem 
ég nefni dæmi. Þetta hefur þó ekki 
haft nein áhrif hér vegna þess að í 
öll þau 13 ár sem ég er búinn að 
versla hér hefur verið um stöðug-
an uppgang að ræða. Ég get séð 
það á veltutölum því veltan hefur 
þrefaldast á þessu tíma. Þótt við 
séum í samkeppni við aðrar versl-
anir þá er ekki um neina skaðlega 
samkeppni að ræða. Umhverfið 

hefur líka breyst og rýmkast um á 
þessum markaði. Starfssvið hinna 
ýmsu verslana skarast heldur 
ekki nema að nokkru leyti. Við 
vinnum öðruvísi og eftir aðeins 
öðrum markmiðum en lágvöru-
verslanirnar. Þannig held ég að 
mismunandi form verslunar geti 
dafnað hlið við hlið. Ég held að 
tími kaupmannsins á horninu geti 
maður kallað þessa tegund versl-
ana svo sé ekkert að líða, né þessi 
tegund verslunar að hverfa. Ég er 
alla vega ekki á leiðinni að hætta.” 

Fólk leitar eftir persónu-
legri þjónustu

Símon segir ýmsar ástæður geta 
legið til þess og ein af þeim sé að 
fólk fari minna út úr hverfinu til 
þess að versla auk þess sem fólk 
fari nokkuð á milli verslana. “Ég 
hef einnig orðið var við á þeim 
tíma sem ég hef starfað hér að 
fólkið í Breiðholtinu er fastheldið 
á þessa verslun og hefur stutt vel 
við bakið á okkur. Viðskiptavinir 
mínir koma einnig víðar að. Það 
er talsvert um að Árbæingar komi 
hingað og með hinni nýju byggð 
í austasta hluta Kópavogs hefur 

þjónustu okkar við Kópavogsbúa 
stöðugt verið að aukast. Ég held 
að hluti af aukningunni hjá mér 
stafi af staðsetningunni en einnig 
af því að fólk leitar eftir persónu-
legri þjónustu í verslununum. 
Það leitar eftir því að geta fengið 
afgreiðslu og ég hef lagt áherslu á 
að vera með nokkuð af eldra fólki 
að störfum í versluninni sem er 
oft betur í stakk búið til þess að 
veita þessa þjónustu en ungmenn-
in. Þar er um að ræða fólk sem 
er búið að starfa lengi hjá mér, 
allt upp í á bilinu 10 til 20 ár og 
þekkir því vel viðskiptavinina og 
þarfir þeirra. Mér finnst mikilvægt 
að geta komið til móts við fólk 
á þann hátt.” Símon kveðst þó 
alls ekki taka eldra fólk fram yfir 
það yngra að öllu leyti. “Ég er líka 
með ungmenni í vinnu en þau eru 
aldrei ein við störf í versluninni. 
En þau hafa reynst hinir bestu 
starfskraftar. Oft er þetta þeirra 
fyrsta vinna og þau eru samvisku-
söm og hafa metnað til þess að 
standa sig vel. Það er alla vega 
mín reynsla af ungu fólki. 

Legg mikla áherslu á kjöt-
borðið

Ég held að kjötborðið okkar 
hafi líka sitt að segja,” heldur Sím-
on áfram. “Ég hef alltaf lagt mik-
ið upp úr því að vera með gott 
kjötborð og nú er þetta eina kjöt-

borðið í Breiðholtinu. Hér hefur 
verið kjötborð frá fyrstu hendi 
því forverar mínir lögðu einnig 
áherslu á verslun með kjörvörur 
beint úr borði. Ég er líka með gott 
fólk í kjötborðinu og þar fer Árni 
S. Árnason fyrir liðinu. Hann er 
mjög reyndur og frjór í hugsun 
og ég held að ég megi staðhæfa 
að hann er einn besti kjötiðnað-
armaður á landinu. Það munar 

miklu að gera boðið þjónustu þar 
sem áhersla er samtímis lögð á 
nýjungar og einnig góða og hefð-
bundna vöru. Við erum einnig 
með heitan mat í hádeginu og grill-
aða kjúklinga. Við seljum talsvert 
af honum til atvinnuhverfanna - 
ekki síst í Kópavogi og til iðnaðar-
manna og svo er talsvert af eldra 
fólki hér í nágrenninu sem heldur 
þeim sið að borða heita máltíð í 
hádeginu.”

Opnunartíminn skiptir 
ekki öllu

Þín verslun hefur opið frá kl. 
9.00 á morgnana en frá kl. 10.00 
um helgar til 9.00 á kvöldin alla 
daga vikunnar. Þarf kaupmaður-
inn að standa vaktina alla daga. 
“Ég þarf auðvitað að vera mikið 
hér en ég er þó ekki að alla daga 
frá morgni til kvölds. Ég reyni að 
skipuleggja tímann þannig að vera 
hér aðra hvora helgi en að eiga 
frí hina. Þetta byggist algerlega á 
því að hafa gott starfsfólk. Hefði 
ég það ekki þá yrði ég næstum 
því að búa í versluninni. Gæti alla 
vega ekki farið mikið frá. Fyrstu 
árin höfðum við opið til kl. 11.30 á 
kvöldin en höfum smátt og smátt 
verið að stytta opnunartímann og 
miðum við kl. 9.00 síðan 1. sept-
ember á liðnu ári. Ég fæ ekki séð 
að það hafi breytt neinu. Þeir sem 
áður höfðu vanið sig á að koma 
rétt fyrir lokun gera það alveg 
eins núna þótt það sé fyrr á kvöld-
in. Verslunin dróst ekkert saman 
við þetta og sama fólkið kemur 
hingað áfram og kom á meðan 
opnunartíminn var lengri. Opn-
unartíminn skiptir því ekki öllu 
máli.”

Kaupmaðurinn á horninu er ekki að hverfa

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

Símon Sigurpálsson kaupmaður í Þinni verslun við Seljabraut ásamt þeim Jóhanni Víglundssyni og Árna S. 
Árnasyni fyrir framan kjötborð verslunarinnar.

Um síðastliðna páska efndu 
hverfafélög Sjálfstæðisflokksins 
í Breiðholti og Árbæ til  páska-
eggjaleitar en páskaeggjaleit er 
orðin að hefð hjá hverfafélögum 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 
og víðar. Páskaeggjaleitin var 
haldin við gömlu Rafstöðina 
í Elliðaárdalnum og tókst frá-
bærlega vel. Mættu yfir eitt þús-
und manns og vakti hún mikla 
ánægju barnanna og ekki síð-
ur þeirra sem eldri voru. Bíða 
nú margir spenntir eftir næstu 
páskaeggjaleit.

Nú stendur til að páskaeggja-
leitin fari fram laugardaginn  fyr-
ir páskadag þann 22. mars kl. 
14.00 á sama stað og í fyrra við 
gömlu Rafstöðina í Elliðaárdaln-
um. Leitað verður að fagurlega 
skreyttum hænueggjum og börn-
in fá að launum súkkulaðiegg.  
Einnig verður keppt í húlahoppi 
og því er um að gera fyrir börn-

in að æfa sig fyrir keppnina því 
sigurvegarar fá stór páskaegg 
í verðlaun. Stjórnir Sjálfstæðis-
félaganna í Breiðholti og Árbæ 
beina því til krakka og einnig að 

mömmum, ömmum, pöbbum og 
öfum sem eru hvött til að mæta 
og gera sér glaðan dag í páska-
eggjaleitinni því að sjálfssögðu 
séu allir velkomnir. 

Allir í páskaeggjaleit

Búin að finna eggin og ánægjan leynir sér ekki.

Gardínubúðin við Þarbakka í 
Mjóddinni mun hætta starfsemi 
með vorinu. Verslunin er í mjög 
rúmu húsnæði sem henta myndi 
starfsemi mun stærri verslunar 
eða jafnvel fleiri þjónustuaðila.

Ekki er á þessari stundu ljós 
hvað koma mun í húsnæðið við 
Þarbakkann en lýkur eru til þess 
að því verði skipt upp á milli 
fleiri en eins rekstraraðila þótt 
það sé enn alls óvíst. 

Gardínubúðin að hætta
Nú stendur útsala yfir í Gardínubúðinni.
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Smiðjuvegi

Hér
er ég!
Hér

er ég!

María Loftsdóttir sýnir í Boganum
María Loftsdóttir sýnir vatns-

litaverk í Boganum í Gerðubergi 
um þessar myndir. Sýninguna 
nefnir hún  Sjö landa sýn því 
hún hefur málað efni hennar 
á ferðum sínum til Argentínu, 
Bólivíu, Brasilíu, Íslandi, Japan, 
Perú og Skotlands. María hefur 
haft áhuga á myndlist allt frá 
bernsku. Hún teiknaði mikið 
sem barn og teiknitímarnir voru 
uppáhalds kennslustundir henn-
ar í skóla.  

Í fréttatilkynningu sem gefin var 
út í tilefni sýningarinnar  kemur 
fram að María hefur ferðast mikið, 
sérstaklega á síðastliðnum árum 
og flakka ein, heimshornanna á 
milli. „Ég hef yndi af að ferðast, 
þegar maður ferðast einn þá er 
maður duglegur að tala við sam-
ferðafólkið. Ég er stolt yfir því að 
geta flakkað ein. Vinkonur mínar 
hafa oft talað um að þær myndu 
ekki treysta sér til þess að ferð-
ast svona einar heimshornanna á 
milli. Ég hef líka ferðast mikið með 
Jóni mínum, hann er flakkari eins 
og ég. Síðast vorum við í Japan en 
við höfum áður ferðast til Suður-
Ameríku og eigum margar ferðir 
eftir. Ég hef málað mikið af Íslandi, 
okkar fallega landi, og núna síð-
ustu árin hef ég verið að glíma 
við að mála Norðurljósin. Þau eru 
eins og ég, alltaf á hreyfingu,” seg-

ir María í viðtali við heimasíðu 
Gerðubergs. Ferðalögin koma vel 
fram í myndefni Maríu. Hún staldr-
ar við þar sem hún sér eitthvað 
sem vekur áhuga hennar og dreg-
ur línur í skissubók sem hún hef-
ur jafnan með sér og vinnur síðan 
verk sín útfrá. 

María hóf að mála þegar hún 
bjó á Siglufirði. Þar segist hún 
hafa fengið góða hvatningu frá 
listafólki í bænum sem orðið hafi 

til þess að hún hélt á vit ævintýra 
lita og pensla. Eftir að hún flutti til 
Reykjavíkur hóf hún nám í Mynd-
listarskóla Reykjavíkur. Hún hefur 
sótt fjölda námskeiða í gegnum 
tíðina og síðastliðin tuttugu árin 
hefur hún verið í hópi fólks sem 
hittist einu sinni í viku og sæk-
ir hin ýmsu námskeið auk þess 
að hafa sótt sér þekkingu út fyrir 
landsteinana m.a. til Danmerkur 
og Bretlands. 

María Loftsdóttir við eina af myndum sínum í Boganum.

Félagsstarf aldraðra  
- hvað er í boði

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

ALLT FYRIR PÁSKANA  
Á EINUM STAÐ 

ÍR (Íþróttafélag Reykjavíkur)
Föstudagar. Leikfimi og Ringo kl. 10.30. 

Félagsmiðstöðin Árskógum – sími 535 2700
Mánudaga. Sögustund kl. 10.30. Félagsvist kl. 13.30. 
Myndlist kl. 16.00.
Þriðjudaga. Leikfimi. kl. 9.00 Boccia kl. 9.45.
Miðvikudaga. Heilsugæsla kl. 10.00 til 11.30.
Fimmtudagar. Boccia kl. 9.00. Helgistund kl. 10.55. 
Leikfimi kl. 11.00. 
Föstudagar. Bingó 2. og 4. föstudag í mánuði.

Félagsstarfið í Gerðubergi – sími 575 7720
Þriðjudagar kl. 11.00 gönguhópur.
Miðvikudagar kl. 10.00 dans.
Fimmtudagar. Myndlist. Nanna S. Baldursdóttir.
Föstudagar kl. 10.00 gönguhópur. kl. 10.00. 
Prjónakaffi með Ágústu Hjálmtýsdóttur.
Þriðjudaginn 18. mars. Leikhúsferð í Þjóðleikhúsið á 
Sólarferð.

Breiðholtslaug
Mánudagar kl. 0.50 sundleikfimi.
Miðvikudagar kl. 09.50 sundleikfimi.

Skógarsel
Föstudaga kl. 10.30. Leikfimi í ÍR heimilinu. 

Klippið ramman út. Það má líma hann á ísskápshurðina 
en ekki geyma hann á alltof góðum stað þar sem hann 
finnst svo kannski ekki.

Stefnumót við safnara III nefn-
ist sýning sem nú stendur yfir í 
Gerðubergi. Þessi þriðja safnara-
sýning er tileinkuð hljóðfærum 
og ýmsum hlutum sem tengjast 
tónlist og tónlistarflutningi á 
einhvern hátt. Þar gefur að líta 
margs konar hljóðfæri sem end-
urspegla þróun hljóðfæra í gegn-
um aldirnar en einnig ástríðu 
nokkurra hljóðfærasafnara. Á 
sýningunni er að finna allt frá 
frumstæðum ásláttarhljóðfærum 
til elektrónískra stílófóna. Stjórn 
og uppsetningu sýningarinnar 
önnuðust myndlistarmennirnir 
Anik Todd og Una Stígsdóttir. 

Sýningin leiðir áhorfandann inn 
í óvenjulegan en einnig sérstakan 

heim tónlistarinnar og tónlistar-
fólks. Sýningarstjórarnir hafa leit-
ast við að skapa sérstaka upplifun 
með því að tefla saman mjög fjöl-
breyttum hljóðfærum og listrænni 
umgjörð auk tóndæma sem tengja 
hlutina túlkun tónlistarinnar. Upp-
setning sýningarinnar miðast ann-
ars vegar við efniviðinn sjálfan, 
hljóðfærin og tímabilin en hins 
vegar við þá safnara sem lagt hafa 
fram eigur sínar til sýningarinnar. 
Þannig eru hljóðfæri hvers safn-
ara tengd sem gefur tónlistar- og 
áhugasvið þeirra til kynna. Sýn-
ingin er því einnig sýning safnar-
anna. Sýningarnar Stefnumót við 
safnara hafa verið haldnar tvisvar 
áður við góðar undirtektir en til-

gangur þeirra er fyrst og fremst 
að fjalla um hinar ýmsu hliðar á 
eðli söfnunar og því hefur Gerðu-
berg gert sýningar af þessum 
toga að föstum lið í dagskrá sinni. 
Þau sem eiga hluti á sýningunni 
eru; Sigurlaug Gísladóttir - Sönke 
Holtz og hljómsveitin Hey Calyp-
só, Magnús Birkir Skarphéðins-
son, Viðar H. Gíslason, Gunnar 
Örn Tynes, Pétur H. Jónsson, Joel 
Thurman, Eymundur Matthías-
son, Úlfur Eldjárn og Sighvatur 
Ómar Kristinsson. Sýningin er  lið-
ur í hátíð vegna 25 ára afmælis 
Gerðubergs og verður opin til 7. 
september. Þetta er sýning sem 
áhugafólk um tónlist ætti ekki að 
láta fram hjá sér fara.

Stefnumót við safnara í Gerðubergi
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Brúðarkjólar og rósir 
í Garðheimun

Brúðarkjólar frá Tveim hjört-
um og Brúðarkjólaleigu Dóru/
Anna design voru sýndir á stór-
glæsilegri brúðkaupssýningu 
sem efnt var til í Garðheimum á 
dögunum. 

Mikið var lagt í brúðarvendina 
af hálfu blómadeildar Garðheima 
og voru brúðarvendirnir nú unn-
ir í þemum árstíðanna-vetur-vor-
haust. Féll það í góðan jarðveg 
því fólk er að sjálfsögðu að ganga 
í hjónaband allan ársins hring. 
Gestabók var á staðnum og þau 
pör sem skrifuðu í gestabókina 
fengu afsláttarkort í Garðheim-
um fyrir brúðkaupið. Á rósasýn-

ingunni voru sýndar um 60 teg-
undir íslensk ræktaðra rósa og 
nýrra afbrigða sem gætu orðið á 
markaðnum seinna og gafst fólki     
kostur á að segja sína skoðun og 
voru rósavendir í verðlaun fyrir 
heppna þátttakendur.

Glæsilegar konur í brúðarkjólum á sýningunni í Garðheimum.

Ásdís Arnalds, kennari við 
Kvennaskólann í Reykjavík er 
lesandi Breiðholtsblaðsins að 
þessu sinni.

Ég er alltaf með vænan stafla 
af bókum á náttborðinu hjá mér. 
Allur gangur er á því hversu hratt 
(eða hægt!) gengur að komast í 
gegnum hann og því miður verð 
ég að viðurkenna að oft er ég ansi 
fljót að lognast út af með bók í 
hendi á kvöldin. Þá er sjaldnast 
bókinni um að kenna og get ég 
jafnvel verið stödd í kafla þar sem 
spennan er í hámarki. Augnlokin 
vilja þá bara ekki láta segjast. 

Þegar jólabókaflóðið ríður yfir 
reyni ég gjarnan að komast yfir 
fleiri bækur en á öðrum árstím-
um. Líkt og undanfarin ár voru 
glæpasögur fyrirferðamiklar nú 
um jólin en þó er ég einungis búin 
að lesa eina þeirra (önnur er þó 
komin á náttborðið!). Bókin Harð-
skafi eftir Arnald Indriðason var 
tekin fyrir í glæpaklúbbi sem ég er 
í ásamt nokkrum samstarfsmönn-
um í Kvennaskólanum í Reykja-
vík. Þessi glæpaklúbbur hittist 
með reglulegu millibili og tekur 
fyrir einhverja valda glæpasögu. 
Það er óhætt að segja að flestir 
í klúbbnum hafi verið ánægðir 
með bók Arnaldar. Harðskafi fjall-
ar eins og margar bækur hans um 
Erlend og samstarfsmenn hans. 
Arnaldi hefur tekist vel upp með 
að skapa þennan dæmigerða fúl-

lynda og einræna rannsóknarlög-
reglumann og finnst mér í þessari 
bók sjónum vera meira beint að 
persónu hans heldur en í flestum 
hinna bókanna. Glæpurinn sjálfur 
er ekki dæmigerður en engu að 
síður er fléttan í kringum hann 
góð. Persónurnar sem skapaðar 
eru í kringum glæpinn eru þó ekki 
eins eftirminnilegar og í til dæmis 
Grafarþögn. Þá bók kennum við í 
íslensku í 1. bekk við Kvennaskól-
ann og hún hittir í mark. Nemend-
ur eru nær undantekningarlaust 
ánægðir með hana og skemmti-
legt að kafa með þeim í þær per-
sónur sem þar birtast.

Enn eru ansi margar bækur úr 
jólabókaflóðinu ólesnar en nokkr-
ar standa upp úr af þeim bókum 
sem ég hef þegar lesið. Ég má til 

með að nefna Bíbí eftir Vigdísi 
Grímsdóttur. Sú bók finnst mér 
beinlínis mannbætandi. Hún fær 
mann til að líta lífið og tilveruna 
jákvæðum augum og þakka fyrir 
það sem maður hefur. Auk þess 
nær höfundurinn að fanga vel tíð-
arandann og ég held að sú lýsing 
sé bæði skemmtileg fyrir þá kyn-
slóð sem upplifði þennan tíðar-
anda og eins fyrir þá sem eru of 
ungir til að muna hann. Önnur 
bók sem ég vil gjarnan nefna er 
Himnaríki og helvíti eftir Jón Kal-
man Stefánsson. Sagan gerist í 
kringum aldamótin 1900 vestur 
á fjörðum. Drengurinn í sögunni 
stundar sjóróður á sexæringi og 
það er ekki laust við að kuldinn 
nísti inn að beini þegar maður les 
um veru þeirra félaga á sjónum. 
Samfélagsmyndin sem dregin er 
upp er góð og maður dregst auð-
veldlega inn í líf þessa fólks. Text-
inn hjá Jóni Kalman er auk þess 
magnaður og algjör unaður að 
lesa í gegnum hann. Þetta er önn-
ur bókin sem ég les eftir þennan 
höfund. Ég hafði áður lesið Ýmis-
legt um risafurur og tímann og 
fannst hún skemmtileg aflestrar. 
Ég ætla mér að lesa meira eftir 
Jón Kalman og er Sumarljós og 
svo kemur nóttin nú þegar komin 
í staflann á náttborðinu. Svo er 
bara að vona að það fari að ganga 
almennilega á þennan stafla!  

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Ásdís Arnalds.

Litið eftir útivistartíma barna
Lögreglan í Breiðholti hyggst 

auka eftirlit með útivistartíma 
barna og unglinga á næstunni 
því nauðsynlegt sé að fylgja eft-
ir að útivistartíminn sé virtur. 

Að sögn Heimis Ríkarðsson-
ar, aðalvarðstjóra lögreglunnar í 
Breiðholti verður eftirlitið unnið 
í samstarfi við Þjónustumiðstöð 

Breiðholts og ÍTR. Nú er daginn 
farið að lengja og þá er ætíð sú 
hætta fyrir hendi að börnin vilji 
vera lengur úti. Að sögn Heimis 
verður einnig aukið eftirliti með 
hraðakstri á götum, þar sem 
ljóst sé að ökumenn séu að aka 
of hratt miðað við aðstæður.

„Þjóðakynning” var meðal atriða á Sæludög-
um Fjölbrautaskólans í Breiðholti þetta árið. Við       
FB er starfrækt innflytjendabraut þar sem nýjum 
íbúum er boðin kennsla, hvatning og leiðsögn við 
að aðlagast íslensku samfélagi. 

Þetta verkefni hófst síðastliðið haust og geng-
ur starfið framar vonum. Nemendur á brautinni 

stóðu fyrir uppákomu þriðjudaginn 4. mars sl. Þeir    
klæddust þjóðbúningum, léku tónlist frá heimalönd-
unum, dönsuðu þjóðdansa og reiddu fram mat frá 
sínum löndum. Þarna voru fulltrúar frá t.d. Taílandi, 
Malasíu, Filipseyjum, Nepal og Pakistan.

Þjóðakynning í FB
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Allir sem hafa áhuga á því að 
bæta hverfið okkar eru hvattir 
til að láta til sín taka í verkefn-
inu 1, 2 og Reykjavík (Sjá ábend-
ingavef á heimasíðunni www.
reykjavik.is). 

Um er að ræða víðtækt samráð 
við íbúa í hverfum borgarinnar 
um viðhaldsverkefni og smærri 
nýframkvæmdir. Á umræddum 
ábendingavef gefst okkur tæki-
færi til að koma á framfæri eigin 
ábendingum með skýringum og 
fylgjast stöðugt með stöðu eigin 
ábendinga og annarra. Hægt er 
að færa ábendingar inn á kort af 
til að mynda Breiðholti og styðja 
ábendingar annarra. Tölfræði eftir 
hverfum og málaflokkum verður 
einnig aðgengileg á vefnum. Góð 
þátttaka og stuðningur íbúanna 
við mikilvæg verkefni í hverfinu 
getur haft veruleg áhrif á forgangs-
röðun verkefna hjá borgaryfirvöld-
um. Stýrihópur sem undirritaður 
á sæti í leitar einnig leiða til að 
virkja börn, unglinga og fullorðna 
í Breiðholti til að setja fram hug-

myndir  og 
ábendingar 
um viðhalds-
v e r k e f n i 
og nýfram-
k v æ m d i r  í 
h v e r f i n u . 
Loks verða 
h u g m y n d i r 
um nýfram-
kvæmdir og 
stærri  v ið-
haldsverkefni 
kynntar og 
ræddar á opnum samráðsfundi 
með borgarstjóra í Breiðholti 
laugardaginn 12. apríl kl. 14:00. 
Nánari staðsetning verður auglýst 
síðar. Niðurstöður verða svo send-
ar íbúum í bæklingi eða með öðr-
um hætti með vorinu. Fyrir hönd 
stýrihóps hvet ég Breiðhyltinga á 
öllum aldri að láta til sín taka og 
stuðla að Betra Breiðholti. Tökum 
virkan þátt í 1, 2 og Breiðholt og 
látum Breiðholtið blómstra í víð-
tækri merkingu þess orðs.

Þorsteinn 
Hjartarson.

1, 2 og Breiðholt - 
Hvað má betur fara 
í hverfinu okkar

Þorsteinn Hjartarson, framkvæmdastjóri 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts skrifar:

Úrslitaviðureign Málsins 
- ræðukeppni ÍTR fór fram 
nýlega í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Seljaskóli og Hagaskóli höfðu 
brotið sér leið á toppinn og 
mættust í úrslitum þar sem 
rætt var um hvort Ísland væri 
best í heimi eður ei. Hagaskóli 
varði Ísland en Seljaskóli var 
gríðarlega gagnrýninn á land 
og þjóð.

Strax eftir nokkrar ræður 
varð ljóst að keppnin yrði mjög 
jöfn enda bæði liðin gríðarlega 
sterk. Að lokum fór svo að ein-
ungis skildu 14 stig liðin að, og 
þar skiptu 22 refsistig sem Haga-
skóli hlaut höfuðmáli.

Heildarstig í keppninni voru 
3014, Seljaskóli hlaut 1514 en 

Hagaskóli 1500. Munurinn á lið-
unum var því innan við hálft 
prósent af heildarstigum. Ræðu-
maður kvöldsins var Katrín 
Ásmundsdóttir, meðmælandi 
Seljaskóla, sem hlaut alls 604 
stig eða 64 stigum meira en 
næsti ræðumaður í röðinni.

Sigurliðið hlaut að launum 
Kjarnann, nýjan farandgrip Máls-
ins, auk bókagjafa frá Forlaginu 
og Hinu íslenska bókmenntafé-
lagi. Keppnin var send út á Rás 
2 og hægt er að hlýða á hana á 
vef Ríkisútvarpsins næstu tvær 
vikur.

Aðstandendur keppninnar 
vilja þakka öllum sem tóku þátt 
eða lögðu hönd á plóg með

Seljaskóli sigraði

NETSAGA.IS
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“Við leggjum mesta áherslu á 
vörur fyrir fermingarnar þessa 
dagana,” sagði María Ásgeirsdótt-
ir, verslunarstjóri í Eymundsson 
í Mjóddinni í samtali við Breið-
holtsblaðið. “Þetta eru einkum 
bækur sem vinsælt er að velja 
til fermingargjafa en einnig ýms-
ar aðrar vörur eins og pennar, 
pennasett og ýmislegt annað. 
Þetta er svona ákveðið tímabil í 
versluninni en hún er alltaf svo-
lítið árstíðabundin.”

Miklar breytingar hafa verið 
gerðar á verslunarplásinu og versl-
unin hefur algerlega breytt um 
svip. “Hún færðist aðeins til þótt 

við séum í sama húsnæðinu. Við 
mistum hluta af því plássi sem 
við vorum í en fengum annað í 
staðinn þannig að lögun verslun-
arplássins breyttist nokkuð. Við 
erum nú líka með tvo innganga í 
verslunina í stað eins áður þannig 
að nú er hægt að ganga inn frá 
göngugötunni en einnig frá bíla-
stæðinu við Álfabakka sem við 
teljum til mikilla þæginda fyrir við-
skiptavinina.” Þótt verslunin sé 
nú í heldur minna plássi að gólf-
fleti en áður segir María að það 
nýtist mun betur. “Það voru allar 
innréttingar endurnýjaðar og upp-
röðunin er allt önnur en var. Það 

bætir okkur upp minna pláss og 
meira en það vegna þess að þessi 
uppröðun er miklu aðgengilegri 
fyrir viðskiptavinina en áður var. 
Ég finn að fólk hefur tekið þessum 
breytingum afskaplega vel enda 
var stefnt að því að bæta alla þjón-
ustu við viðskiptavinina.” Sami 
fjöldi fólks starfar í versluninni og 
áður en starfsfólk flyst gjarnan á 
milli verslana Eymundsson þan-
nig að í þessum töluðu orðum er 
María að leita eftir starfsmanni 
til þess að annast um innkaup á 
ritföngum ásamt afgreiðslu í versl-
uninni.

Eymundsson í Mjódd 
í nýjum búningi

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

NETSAGA.IS

Frístundaklúbburinn Hellirinn
Í Breiðholti er starfræktur 

frístundaklúbburinn Hellirinn. 
Hellirinn er fyrir öll börn og ung-
linga 10 til 16 ára með fötlun og 
eru búsett í Breiðholti, Árbæ, 
Grafarholti og Norðlingaholti. 
Frístundaklúbburinn er opinn 
alla virka daga frá því að skóla 
lýkur á daginn og til klukkan 17 
á daginn. 

Markmið klúbbsins er að vinna 
gegn félagslegri einangrun fatl-
aðra barna og unglinga. Starfið í 
klúbbnum er einstaklingsmiðað 
og ungmennin taka sjálf þátt í að 
móta dagskrá klúbbsins. Starfið 
er fjölbreytt og förum við í ýmsar 
ferðir. Heimsækjum aðra frístunda-
klúbba og félagsmiðstöðvar, för-
um á bókasafn, í keilu og annað 
sem okkur og krökkunum dettur 
í hug. Við höfum verið dugleg að 
nýta snjóinn og farið í skíðabrekk-
una í Jafnaseli með stigasleða. Frí-
stundaklúbburinn er staðsettur í 
Völvufelli. Hægt er að sækja um 
fyrir börnin og unglinganna í frí-
stundaklúbbnum inn á rafrænni 

Reykjavík: https://rafraen.reykja-
vik.is/pages/. Frekari upplýsingar 
eru í síma 4115750 í Miðbergi. Eða 

hjá mér Borghildi í síma 6955135 
og vefpóst, borghildur.sigurdar-
dottir@reykjavik.is

Börnin í Bakkaseli hafa 
sannarlega tekið snjónum sem 
er búinn að vera undanfarið 
fagnandi. Við tókum upp á því 
núna nýlega að  fara út á hverj-
um degi eftir hressinguna og 
hafa börnin skemmt sér kon-
unglega í snjónum. Við höfum 
notað brekkuna við Bakkasel 
óspart til að renna okkur, höf-
um búið til snjóhús og farið í 
snjókast.

Við finnum mikinn mun á 

börnunum eftir að við byrjuð-
um á að fara út með þau á hverj-
um degi. Þau ná að losa um 
heilmikla orku í útiverunni og 
þannig náum við að hafa meiri 
ró þegar þau koma inn. Svo 
stendur til hjá okkur að nýta 
umhverfið meira, og fara í lengri 
og styttri gönguferðir með börn-
in. Við búum svo vel að hafa 
Elliðaárdalinn í næsta nágrenni 
og tilvalið er að nýta hann til 
náttúruskoðunar og leikja.

Vetrarfjör 
í Bakkaseli

Stína og Þorvaldur Daði búa til snjókarl í vetrarríkinu á dögunu.

Hellisbúar í sleðaferð.

Föstudaginn 28. mars er 
planið að hafa risastórann rat-
leik í anda Amazing race fyrir 
alla unglinga í Breiðholti, rat-
leikurinn fer með þau út um 
alla borg og jafnvel í önnur 
bæjarfélög.

Unglingarnir verða að nota 
strætó til að koma sér á milli 
staða og skiptir mestu máli að 
vera fyrstur af öllum. Meðal 
þeirra verkefna sem þau þurfa 
að leysa er að taka mynd af 

einhverjum frægum, klifra upp 
sex metra háan vegg og margt 
margt fleira. Leikurinn endar 
síðan á skemmtilegasta kvöl-
di allra tíma í félagsmiðstöðv-
unum eða Náttfatanótt, sem 
er eina nóttin sem hægt er að 
vaka án þess að neinn sé að 
bögga mann um að fara að sofa. 
Skráning hefst þriðjudaginn 25. 
mars og lýkur fimmtudaginn 27. 
mars.

Ratað í Reykjavík

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

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

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

Stórar stærðir

AL X ehf ● Hafnarbraut 4 ● 200 Kópavogur ● Sími 587-0545 ● www.alx.is thelsa@simnet.is

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298
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Mikið var um að vera á opnum 
degi í Seljaskóla, föstudaginn 7. 
mars. Foreldrar streymdu í skól-
ann til að fylgjast með börnum 
sínum í leik og starfi.  Í öllum 
stofum var verið að vinna og 
skapa og skólinn iðaði af lífi. Í 
miðrýmum og göngum bökuðu 
unglingar vöfflur fyrir gesti og 
gangandi. 

Fyrstu bekkingar voru með opið 
kaffihús, í myndlistarstofu var 
förðunarkeppni unglingadeildar, 
fimmtu bekkingar héldu sýningu á 
fötum og munum, sem nemendur 
hafa hannað og saumað úr notuð-
um fatnaði, héldu tískusýningu og 
settu niður kartöflur. Nemendur 
í þriðja bekk þæfðu ull og sýndu 
síðan dans. Sjöttu bekkingar bjug-
gu til leirmuni, sem tengdist forn-
menningarþjóðunum og í sjöunda 
bekk voru lifandi vísindi, tilraunir, 
fræðsla upplifum og skemmtun. 
Tilgangurinn með opna deginum 
er fyrst og fremst sá að brjóta upp 
hefðbundinn skóladag og bjóða 
foreldrum í skólann til að fylgjast 
með nemendum í leik og starfi, 
en fyrst og fremst að eiga saman 
skemmtilegan dag. 

Margbreytileg   
viðfangsefni

Nemendum í unglingadeild 
var skipt upp í hópa og var m.a 
á dagskrá hjá þeim ljósmynda-
spretthlaup um umhverfið, spurn-
ingakeppni í anda Nema hvað? og 
Gettu betur, hraðskákmót, blak 
og survivor leikir.  Þemað í öðrum 
bekk, var vatn út frá sögunni Dolli 
dropi, þar sem nemendur tóku 
þátt í fjölbreyttri stöðvavinnu og 
sýndu síðan dans hjá danskenn-
aranum sínum. Fjórðu bekkingar 
unnu að kertagerð og í einni textíl-
stofunni gátu nemendur komið 

og búið til skartgripi. Í heimilis-
fræðistofunni var hópur nemenda 
að því að búa til fjölbreyttan mat 
og buðu síðan foreldrum sínum 
að koma og borða með sér. Eldri 
nemendur máluðu andlitsmáln-
ingu á þau yngri. Myndasýning á 
smíðisgripum nemenda var víða 
um skólann og öllum nemendum 

gafst tækifæri til að skilja eftir sig 
handafar á orminum langa. Nem-
endur í umhverfisráði Seljaskóla 
voru með kynningu á Grænfána-
verkefni skólans og buðu gestum 
ávaxtabita með grænfánaheilræð-
um. Vöktu þau mikla athygli fyrir 
framtakið. Á sviði í hátíðarsal skól-
ans var samfelld dagskrá frá kl. 
9.00 til 12.00. Þar komu m.a. fram 
ýmsar skólahljómsveitir, söngnem-
endur sungu lög úr söngleikjum. 
Ennfremur voru sýnd leikrit og 
dans. Í lokin var verðlaunaafhend-
ing í ljósmyndasprettinum, förð-
unar- og spurningakeppnunum 
og hraðskákmeistari skólans var 
krýndur. Að því búnu var öllum 
boðið upp á samlokur og ávaxta-
safa. Það voru glaðir nemendur 
sem héldu heim til sín að loknum 
skemmtilegum skóladegi. Frábært 
var að sjá hve margir foreldrar 
lögðu leið sína í skólann til að 
fylgjast með og skoða sig um.
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Ýmsir breyttu nokkuð um svip í 
förðunardeildinni

SPRON-sjóðurinn ses. hefur 
veitt Krabbameinsfélagi Íslands 
42 milljóna króna styrk til kaupa á 
úrlestrarstöðvum sem röntgenlækn-
ar nota til að lesa úr stafrænum 
brjóstamyndum. Úrlestrarstöðvarn-
ar eru liður í umfangsmikilli tækja-
væðingu á leitarsviði Krabbameins-
félagsins þar sem stafræn tækni 
er notuð við leit að brjóstakabba-
meini. Um er að ræða viðamikið 
verkefni með margvíslegum vélbún-
aði og hugbúnaði fyrir tæplega 500 
milljónir króna. Þegar hefur fengist 
fjárstuðningur sem nemur um tveim-
ur þriðju þessa stofnkostnaðar.

“Það er mjög ánægjulegt að 
geta styrkt hið mikilvæga for-
varnastarf sem Krabbameinsfélag-
ið innir af hendi í baráttunni gegn 
brjóstakrabbameini. Félagið hefur 
tryggt konum aðgang að bestu mögu-
legri tækni við krabbameinsleit á 
undanförnum árum og er þessi styrk-
ur liður í því að tryggja að svo megi 
verða áfram,” sagði Jóna Ann Pét-
ursdóttir, framkvæmdastjóri SPRON-
sjóðsins.

Stafræn tækni sem notuð verður á 

leitarsviði Krabbameinsfélagsins auð-
veldar leit í þéttum brjóstvef, auk 
þess að auðvelda úrlestur gagna. Þá 
fylgja stafrænni tækni minni geisla-
skammtar og minni mengun þar 
sem leitarferlið er filmulaust. Hinar 
stafrænu vinnustöðvar tryggja auk 
þess að textar úr gagnagrunni og 
röntgenmyndir eru samtengd þan-
nig að greining skráist á rétt nafn og 
kennitölu.

Guðrún Agnarsdóttir, forstjóri 
Krabbameinsfélags Íslands, segir 
að leitarstarf Krabbameinsfélags-
ins hafi stuðlað að því að lifun 
kvenna á Íslandi eftir greiningu með 
brjóstakrabbamein væri með því 
besta sem þekkist.

SPRON-sjóðurinn ses. varð til við 
breytingu SPRON í hlutafélag þann 
21. ágúst 2007. Markmið sjóðsins er 
að stuðla að vexti og viðgangi SPRON 
auk þess sem sjóðurinn hefur heim-
ild til þess að úthluta til menning-
ar- og líknarmála. Sjóðurinn er einn 
öflugasti sjóður sinnar tegundar á 
Íslandi og mun hafa burði til þess að 
styðja við ýmis samfélagsleg málefni 
með myndarlegum hætti.

Mikið fjör á opnum degi

Kubbar á opnum degi í Seljaskóla.
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Mikið af  vörum á leiðinni.
Sjón er sögu ríkari.
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Gjafir sem gleðja 
við öll tækifæri.
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SPRON-sjóðurinn styrkir 
Krabbameinsfélagið
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, forseti Skáksambands Íslands ólst upp í Breiðholtinu þar til
hún yfirgaf landið og hélt utan til náms. Foreldrar hennar búa þar enn og hún hefur mjög 
sterk tengsl við gamla hverfið sitt þótt hún hafi ekki sest þar að eftir heimkomu til Íslands. 
Ég á góðar minningar og í mínum huga er bara til eitt Breiðholt.

Ég er fæddist á Landsspítalan-
um en er engu að síður nánast 
fædd í Breiðholtinu því ég er alin 
upp þar upp alveg frá fæðingu. 
Ég var skírð af séra Lárusi Hall-
dórssyni, sem var presturinn okk-
ar og ég var í rauninni innfæddur 
Breiðhyltingur allt mitt líf þar 
til að ég fór til náms erlendis. 
Foreldrar mínir búa enn í sama 
húsinu og ég ólst upp í og mér 
finnst það voða notalegt. Þetta 
er ákveðið akkeri í lífinu að vita 
af þessum góðu uppeldisstövum 
í Breiðholtinu. Ég lít þess vegna 
enn á mig sem Breiðhylting og 
mun alltaf gera þótt ég hafi ekki 
flutt þangað aftur og búi nú í 
Vesturbænum í Reykjavík. Mér 
finnst það líka notalegt og stutt 
að fara í vinnuna en mér finnst 
líka gott að koma uppeftir.

Það á að vera galsi í 
ungu fólki

Ég á ekkert nema góðar minn-
ingar í Breiðholtinu og mér sárn-
ar enn þann dag í dag þegar fólk 
er tala um Breiðholtið sem ein-
hvern afdal og úthverfi. Það var 
frábært að alast þar upp. Það var 
rosalega mikið af krökkum og við 
höfðum mikið frjálsræði. Við vor-
um oft að leika okkur úti. Stund-
um langt fram yfir miðnætti. Það 
var mikið um að vera. Þetta var 
ungt hverfi og það er svo mikill 
kraftur í ungum hverfum. Allt er 
að byggjast upp og mikil gerjun. 
Ein af bestu minningum mínum 
eru allir krakkarnir sem voru 
að alast upp þarna á sama tíma 
og ég og maður var að leika sér 
við. Við vorum í boltaleikjum og 
að hlaupa um allt. Á vissan hátt 
var þetta eins og sveit á þessum 
tíma en rosalega lífleg sveit og 
fjörug eins og margar sveitir eru 
og maður þekkti nágranna sína 
vel. Svo var talað um villingana 
í Breiðholti og sú mýta gengur 
jafnvel enn þarna upp frá. Það 
var verið að tala um óeirðir á 
milli Fellahverfis og hinna hverf-
anna en ég held að það hafi ver-
ið orðum aukið. Ég held að það 
sé jákvætt að það sé einhver has-
ar. Ungt fólk á ekki bara að vera 
hlýðið og leiðinlegt og í jakkaföt-
um með bindi eða strax komið í 
jakkafatahugsunarháttinn. Það á 
að vera galsi í ungu fólki. Ég held 
að þetta hafi einkum sprottið af 
þessu mikla frjálsræði og nota-
legu stemningu sem var í Breið-
holtinu á þessum tíma.

Næstum fædd á taflborði
Ég var í Breiðholtsskóla. Það 

var stutt að labba og við vinkon-
urnar löbbuðum oft saman í 
skólann. Þetta var eins og lítill 
heimur út af fyrir sig þar sem 
maður eignaðist góða vina sem 
maður heimsótti og lék sér með. 
Ég minnst þess að þegar ég var 
fimm eða sex ára prufuðum við 
ég og vinkona mín í Blöndubakk-
anum að hella kókómjólk út 
um gluggann. Við vorum uppi á 
fjórðu hæð og helltum úr hver-
ri fernunni á fætur annarri og 
mjólkin rann síðan alla leið niður 
á gangstétt. Kannski ekki beint 
geðslegt en það eru ekki alltaf 
takmörk á tilraunastarfsemi 

barnsins sem er að kanna heim-
inn. Það var mjög gaman í Breið-
holtsskóla. Ég er nú næstum því 
fædd á taflborði. Föður amma 
mín Lilja, sem ég var skýrð eft-
ir tefldi og kom alltaf á sunnu-
dögum af Bergstaðastrætinu og 
upp í Breiðholt og tefli skák við 
okkur systkinin. Hún kenndi mér 
að tefla en pabbi og bræður mín-
ir voru líka á kafi í þessu. Þórir 
sundkennari í Breiðholtsskóla sá 
um skákæfingar í skólanum og 
Þorvaldur Óskarsson, sem var 
skólastjóri var ákaflega skilnings-
ríkur þegar skákin var annars 
vegar. Ég held að það hafi verið 
til bikar sem var kenndur við okk-
ur og kallaður ÁSS bikarinn því 
við urðum skólameistarar í skák-
inni. Móðurafi minn tefldi líka og 
kom stundum þannig að heimilið 
var oft eins og félagsheimili eða 
á ég að segja skákheimili. Skákin 
hefur þá eiginleika að ólíkar kyn-
slóðir geta mæst við taflborðið. 
Skákin spyr ekki um aldur.

Á móti Ragga Bjarna
Ég man líka hvað mér fannst 

spennandi og flott að eiga heima 
á mót Ragga Bjarna. Hann bjó 
við Dvergabakka og Henrý son-
ur hans var góður vinur Andra 
bróður míns. Þeir voru á svipuð-
um aldri. Ég veit ekki betur en 
að þau séu þarna enn þá. Rétt 

eins og mamma og pabbi. Búin 
að búa þarna í 30 ár. Pabbi segist 
ekki fara lifandi úr Breiðholtinu 
og ég held að það sé eins með 
Ragga.

Breiðholtið hefur verið 
vanmetið

Ég held að Breiðholtið hafi oft 
verið vanmetið. Þetta er góður 
staður til þess að búa á og ég 
finn það best því mér finnst all-
taf svo gott að koma heim. Mér 
finnst líka frábært hvað mikið er 
af fallegum gönguleiðum í Breið-
holtinu og auðvelt að mamma 
auk þess sem útsýnið er svo 
gott, sérstaklega í Efra Breiðholt-
inu. Ég er svolítil útivistarkona 
inn við beinið og finnst gott að 
hreyfa mig og komast aðeins út 
í náttúruna. Það er gott að kom-
ast úr jakkafötunum eða jakka-
fatahugsuninni og ganga í Elliða-
árdalnum eða eftir einhverjum af 
þessu góðu gönguleiðum. 

Breiðholtið veitti mér 
öryggiskennd

Ég veit ekki hvort Breiðholtið 
líkist nokkrum öðrum hverfum 
eða bæjum. Á menntaskólaárun-
um fór ég til Bandaríkjanna sem 
skiptinemi. Ég bjó þar í eitt ár í 

fremur litlum bæ sem líkist Breið-
holtinu að sumu leyti en alls ekki 
öllu. Eftir að ég lauk menntaskól-
anum og fór erlendis til fram-
haldsnáms, fyrst í Boston, var 
síðan í Þýskalandi í eitt ár. Svo 
starfaði ég að kynningarmálum 
og þurfti að ferðast talsvert um 
Evrópu í því sambandi en end-
aði í Cambrigde í Englandi það-
an sem ég lauk framhaldsmáimi. 
Á þessu um tíma bjó ég nær ein-
göngu í stórborgum og það varð 
til þess að hugsunin um Breið-
holtið hefur veitt mér ákveðna 
öryggiskennd. Ég hef ekki upp-
lifað þessa sérstöku Breiðholts-
tilfinnigu annarsstaðar. Kannski 
vegna þess að ég hef ekki verið 
krakki annarsstaðar vegna þess 
að þessar tilfinningar tengjast 
bernskunni og upplifun krakkans 
af umhverfi sínu.

Fjölbreytt og gott hverfi
Mér finnst stundum þegar 

málefni borgarinnar eru annars 
vegar að of lítið sé hugað að 
úthverfunum. Það á að hugsa 
betur um Breiðholtið. Þarna býr 
gríðarlegur fjöldi fólks og hverfið 
býður upp á marga möguleika. 

Mér finnst oft að öll sýnin á borg-
arsmálin beinist inn á miðjuna 
í stað þess að horfa á málefni 
borgarinnar sem heldar. Úthverf-
in vera að hafa hjarta þar sem 
fólk getur komið saman í stað 
þess að þurfa að keyra niður í 
101 til þess að skreppa á kaffi-
hús og spjalla saman eða að gera 
eitthvað annað. Ég bjó í Berlín 
þetta ár sem ég dvaldi í Þýska-
landi. Berlín á sér auðvitað að 
baki mikla sögulega þróun og 
þar eru mjög sterk en ólík karakt-
ereinkenni eftir mismunandi 
hverfum. Við ættum að hugsa 
aðeins meira á þeim nótum. 
Hver eru karaktereinkenni Breið-
holtsins. Hvað hefur hverfið upp 
á að bjóða sem önnur hverfi hafa 
e.t.v. ekki. Það getur verið spenn-
andi til framtíðar og hverfin bygg-
ist upp á svolítið mismunandi 
hátt og þetta er hægt ef rétt er 
að málunum staðið. Ég tek sem 
dæmi að nú býr margt fólk af 
erlendum uppruna í Efra Breið-
holtinu og það getur tækifæri til 
þess að gera Breiðholtið að fjöl-
breyttu en einnig að mjög góðu 
hverfi.

Guðfríður Lilja með Helga ÁSS bróðru sínum á góðum bernskudegi.

Bara eitt Breiðholt

Ný útskrifuð frá Harward háskóla með foreldrum sínum Grétari 
ÁSS Sigurðssyni og Sigrúnu Andrewsdóttur.

Á leið á skákmót í Timisuara í Rúmeníu á níunda áratugnum.

Sofandi um svipað leyti og vinkonurnar helltu kakómjólkinni niður 
vegginn.
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Annar í Páskum

24. mars

Páskadagur

23. mars

Laugardagur

22. mars

Föstud. langi

21. mars

Skírdagur

20. mars

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 8-20  kl. 10-18  kl. 08-20.30 kl. 10-18  kl. 08-20 

kl. 10-18  Lokað  kl. 08-20 Lokað  kl. 10-18 

kl. 10-18  Lokað  kl. 08-20.30 Lokað  kl. 10-18 

kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15 

kl. 8-20  kl. 10-18  kl. 08-20 kl. 10-18  kl. 08-20 

kl. 10-18  Lokað  kl. 8-19  Lokað  kl. 10-18 

kl. 10-18  kl. 10-18  kl. 08-20 kl. 10-18  kl. 10-18 
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Orkuveita Reykjavíkur - Elliðaárdalur:

Elliðaárdalurinn er sennilega 
eitt fjölsóttasta útivistarsvæði á 
Íslandi. Dalurinn er einstök perla 
þar sem mikið skógræktar - og 
náttúruverndarstarf hefur verið 
unnið um áratugaskeið. Í dalnum 
er Garðyrkjudeild Orkuveitunnar 
staðsett. Þar er jafnframt Minja-
safn Orkuveitunnar og fræðasetr-
ið Rafheimar til húsa í aflagðri 
aðveitustöð við Rafstöðvarveg. 

Svo viðamikil er starfsemi þess-
ara deilda Orkuveitunnar í Elliða-
árdalnum að líkja mætti þeim við 
“fræðasetur”, enda fer þar fram, á 
öllum tímum ársins, hin fjölbreyti-
legasta fræðsla fyrir alla aldurs-
hópa.

Nú þegar dagarnir lengjast og 
líður að vori er fyllsta ástæða fyr-
ir íbúa höfuðborgarsvæðisins að 
flykkjast í Elliðaárdalinn til að njóta 
útiveru, skemmtunar, heilsubótar 
og alls þess sem dalurinn hefur að 
bjóða.

Umferð og aðgát
Elliðaárnar eru ein helsta perl-

an í Elliðaárdalnum. Í þeim er mik-
ið lífríki sem er mjög viðkvæmt 
fyrir mannlegu áreiti og hefur átt 
undir högg að sækja vegna nábýl-
is við manninn. Með þetta í huga 
eru gestir og gangandi hvattir til 
að ganga ekki eftir árbökkum og 
láta lífríki ánna óáreitt. Ekki þarf að 
orða að öll berum við sameiginlega 
ábyrgð á því að halda umhverfi 
okkar hreinu og ósnortnu. Því er 
góð regla að tína upp rusl eða mat-
vælaumbúðir sem verður á vegi 
okkar og koma því í næsta “græna 
sorpkassa” sem eru staðsettir við 
fjölmarga bekki í dalnum. 

Skógrækt, umhverfisstarf 
og fræðslugöngur

Garðyrkjudeild Orkuveitunnar 
hefur unnið mikið starf í umhverf-
isvernd og skógrækt í Elliðaár-
dal, sem og í nágrenni virkjana á 
Hengilssvæðinu, á Úlfljótsvatni, 
í nágrenni Sogsvirkjana og víðar. 
Deildin kemur að flestum sviðum 
Orkuveitunnar. Starfar hún þvert í 
gegnum allt fyrirtækið að umhverf-
ismálum, fræðsu- og menningar-
málum. Kristinn H. Þorsteinsson 
garðyrkjufræðingur veitir deildinni 
forstöðu.

Við sameiningu Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur og Hitaveitu Reykjavík-
ur í Orkuveitu Reykjavíkur hófst 
samstarf Kristins H. Þorsteinsson-
ar garðyrkjufræðings og Einars 
Gunnlaugssonar jarðfræðings í 
náttúrufræðslu og umhverfismál-
um, en áður voru þeir starfandi hjá 
sitthvoru fyrirtækinu.

Sjálfsagt er fyrir fólk á öllum 
aldri að nýta Elliðaárdalinn til úti-
veru, hvort sem er að sumri eða 
vetri. Þar geta elskendur leiðst um 
skóginn, afar og ömmur rölt með 
barnabörnin eða íþróttafólk skokk-
að og hlaupið. Svo er fátt betra en 
að fá sér góðan göngutúr eftir eril 
dagsins í fallegu umhverfi. Nóg er 
af malbikuðum og malarlögðum 
stígum sem teygja sig um þveran 
og endilangan dalinn. Til að njóta 
til fullnustu þess sem Elliðadalur-
inn hefur að bjóða er þó ekkert 
sem jafnast á við skemmtilega 

fræðslugöngu í dalnum. Á hverju 
sumri býður Orkuveitan, starfs-
mannafélögum, félagasamtökum, 
nemendum og kennurum skóla og 
að sjálfsögðu almenningi fræðslu-
göngur um dalinn þar sem hugað 
er að örnefnum, jarðfræði, gróðri 
og dýralífi, mannvirkjum og sögu. 
Tilgangurinn er að opna augu allra 
sem áhuga hafa fyrir fegurð nátt-
úrunnar, vekja virðingu þeirra og 
ábyrgðarkennd fyrir henni og ekki 
síst að leggja grundvöll að siðgæð-
isviðhorfi barna til allra lifandi 
vera, manna, dýra og plantna. Á 
síðasta sumri voru farnar fjölmarg-
ar slíkar fræðslugöngur um Elliða-
árdalinn og verða þær að sjálfsögu 
ekki færri á komandi sumri.

Fyrir hönd Orkuveitunnar tekur 
Kristinn reglulega á móti hópum 
úr skólum höfuðborgarsvæðisins. 
Hóparnir heimsækja Elliðaárdalinn 
í tengslum við námsskrá. Þá eru 
heimsóknir mjög oft sérhæfðar þar 
sem er fjallað t.d. sérstaklega um 
a) fugla þá jafnvel með fuglafræð-
ingi, b) Tré og gróður, sem Krist-
inn að sjálfsögðu annast sjálfur, c) 
Skordýrin í dalnum skoðuð með 
skordýrafræðingi og d) Mannvirkin 
í dalnum skoðuð undir handleiðslu 
Stefáns Pálssonar sagnfræðings 
og jarðfræðina annast Einar Gunn-
laugsson.

Þeim hópum, sem vilja heim-
sækja “undur”  Elliðaárdalsins með 
leiðsögn og fræðslu, er velkomið 
að setja sig í sambandi við Kynn-
ingardeild Orkuveitunnar í síma 
516 6000 þar sem þeim er tekið 
með kostum og kynjum.

Fræðsluvefur sem á   
engan sinn líka

Upplýsingar um Elliðaárdalinn, 
gönguleiðir, jarðfræði, skógrækt og 
ótal annað efni, er á vef Orkuveit-
unnar www.or.is þar er tengill yfir 
á fræðsluvefinn sem er í heild sinni 
um 4 klukkutímar af hreyfimynd-
um þar sem Elliðaárdalurinn leikur 
stórt hlutverk. 

Um þessar mundir er Orkuveit-
an að vinna, í samstarfi við fræðslu-
yfirvöld, að gerð verkefnabókar 
sem tengist vefnum til notkunar 
við kennslu á sviði náttúrufræða 
í grunnskólum. Áætlað er að 
Verkefnabókin muni verða öllum 
aðgengileg á vefnum með haust-
inu.

Kristinn sagði okkur að hann 
hefði leitað víða á veraldarvefn-
um að fræðsluvef sem jafnaðist á 
við fræðsluvef Orkuveitunnar, en 
hvergi fundið neinn sambærileg-
an eða jafnlifandi fræðsluvef um 
umhverfis- og orkumál. Það er því 
aldeilis ómaksins vert að kynna 
sér fræðsluvef Orkuveitunnar á 
www.or.is

Rafheimar og Minjasafnið 
við Rafstöðvarveg.

Fortíðin lifnar við í Minjasafni 
Orkuveitunnar við Rafstöðvarveg. 
Það er eins og að koma 50 eða 70 
ár aftur í tímann að líta þar við. 
Þar gefur að líta mikið safn muna. 
Allt frá séríslenskum lausnum á 
tengingum amerískra gaskældra 
háspennukapla við evrópska olíu-
kældra, niður í íslensk-framleidd 
vöfflujárn og pönnukökupönnur. 
Þar má fræðast um allt það sem 
tengja má rafmagni á einhvern 
hátt. Svo ekki sé minnst á gömlu 
Rafha eldavélarnar. Allir sem heim-
sækja Elliðaárdalinn ættu að líta 
við í Minjasafninu.

Að stofninum til er safnið hið 
gamla minjasafn Rafmagnsveitu 
Reykjavíkur sem var opnað 1990. 
Byrjað var að safna munum strax 
á 50 ára afmæli fyrirtækisins 1971, 
sem í raun er mjög sérstakt, því 
það sama ár voru þó ekki nema 
slétt 50 ár frá gangsetningu Elliða-
árvirkjunar. Má segja að það hafi 
verið mikil framsýni að hefja söfn-
un minja fyrir svo löngu síðan.

Minjasafnið er til húsa í gamalli 
aðveitustöð við Rafstöðvarveg. 
Aðveitustöðin var á neðri hæð en 
efri hæðin átti að vera stjórnstöð 
fyrir fyrirtækið. Ætlunin var að Raf-
magnsveitan yrði með alla starf-
semi sína í Elliðaárdal. Sem betur 

fer varð það aldrei. Hæðin stóð 
auð þangað til safnið var opnað 
árið1990.

Fyrsti safnstjórinn var Guðmund-
ur Egilsson. Hann byrjaði að vinna 
sem verkamaður hjá Rafmagnsveit-
unni, varð síðan verkstjóri. Guð-
mundur var mikill hvatamaður 
að söfnun gamalla hluta og því að 
sinna sögu rafvæðingar á Íslandi. 
Guðmundur er nú um áttrætt og 
sinnir ennþá tilfallandi verkefnum 
fyrir Minjasafnið. Núverandi safn-
stjóri er Stefán Pálsson sagnfræð-
ingur, betur þekktur sem Stefán 
“Gettu betur” Pálsson. Hann hefur 
verið viðloðandi safnið, meira og 
minna, síðan 1998.

Starfsemi og áhersla 
safnsins

Stærsti safngripurinn er Elliða-
árstöðin. Hún er óvenjuleg að því 
leiti að hún er enn í notkun og skil-
ar hvoru tveggja tekjum til Orku-
veitunnar sem og rafmagni fyrir 
íbúa höfuðborgarsvæðisins. Heim-
sóknir í stöðina sjálfa eru möguleg-
ar í samráði við safnstjóra.

Minjasafnið er opið meira og 
minna allt árið. Yfir sumarmánuð-
ina, frá skólalokum að skólabyrjun, 
er opið alla daga vikunnar. Aðgang-
ur er alveg ókeypis og fólk fær 
leiðsögn sé þess óskað. Yfir vetrar-
mánuðina er safnið opið á virkum 
dögum, eða eftir samkomulagi. Þá 
er lögð megináhersla á að fræða 
unga fólkið. Daglega koma hópar 
skólakrakka með kennurum sínum. 
Þau koma í Rafheima, sem er sér-
stök deild safnsins, hönnuð fyrir 
unga fólkið, þar sem þau fræðast 

um flest það sem tengist rafmagni, 
virkni þess, eðlisfræði og hvar það 
kemur við sögu í mannlífinu. Raf-
heimar er framlag til raungreina-
kennslu, þar sem nemendur geta 
framkvæmt ýmsar tilraunir. Til-
raunaþátturinn var sérhannaður af 
Ólafi heitnum Guðmundssyni kenn-
ara. Hann starfaði við Æfingadeild 
Kennaraskólans um árabil. Hönnun 
þessa fræðaseturs er alveg einstök 
og hefur vakið mikla athygli hér 
heima og erlendis. Börnin heim-
sækja síðan að sjálfsögðu minja- 
og sögusafnið. Orkuveitan býður 
skólum veitusvæðisins þessa þjón-
ustu þeim að kostnaðarlausu. Þar 
með talið flutning hópanna til og 
frá Rafheimum. Minjasafn Orkuveit-
unnar og Rafheimar eru opin fyr-
ir öll skólabörn landsins úr öllum 
sveitarfélögum.

Safnstjóri hvetur fólk til að hafa 
samband áður en það kemur, 
vegna þess að um þessar mundir 
eiga sér stað framkvæmdir við hús-
næði safnsins, sem vonandi lýkur 
sem fyrst. Það hefur nokkra röskun 
í för með sér, hvað varðar aðgengi 
að safninu, en hamlar þó ekki heim-
sóknum.

Það eru mikil forréttindi fyr-
ir okkur “borgarbörnin” að eiga 
Elliðaárdalinn í þeirri mynd sem 
hann er í dag; - geta notið útiveru 
þar, hvort sem er að sumri eða 
vetri. Geta gengið eða skokkað um 
friðsælan skóginn og hlýtt á klið 
fugla við þægilegan nið, hreinna og 
tærra Elliðaánna. Það er sjálfsagt 
að þakka öllum þeim sem lagt hafa 
hönd á plóg og stuðlað að því að 
við fáum að njóta þessa frábæra 
útivistarsvæðis um ókomin ár.

Fræðasetur - náttúruperla - minjasafn

Kristinn H. Þorsteinsson garð-
yrkjufræðingur. Deildarstjóri 
Garðyrkjudeildar Orkuveitunnar. 

Stefán Pálsson sagnfræðingur. 
Forstöðumaður Minjasafns Orku-
veitunnar og Rafheima.

Fræðslugöngurnar um Elliðaárdalinn eru fyrir alla aldurshópa.
Anna Pála nemandi í 5. bekk Hlíðaskóla fær nýja rafmagnaða          
hárgreiðslu í Rafheimum.

Orkuveitan býður upp á fróðlegar og skemmtilegar fræðslugöngur um Elliðaárdalinn.
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borgarblod.is

Einstakur megrunarkúr með 
öllum efnum, sem líkaminn þarfnast. 

Einfalt að halda kjörþyngd.
 

LR kúrinn er eftirfarandi: 
6*450 g dósir Figu Aktiv, 
Probalance 360 töflur,Te, 

Aloe Vera djús 1L
og Ph mæli strimlar.

Dugir í 5-6vikur.
 

Þýskar hágæða Aloe Vera,
næringar og snyrtivörur 

á lágu verði.
 

Tækifæri þitt til hagsældar!!
 

Eiríkur Einarsson
s. 5626261 og 8693846
eirikureinars@simnet.is

LR Henning 
kúrinn

Heilsu 

demanturinn.

Forvarnir, 

líkamsvöxtur

og lausnir.

DraumalíkaminnÍ ævintýrinu um Lísu í Undra-
landi er Lísa á gangi þegar hún 
mætir ketti á vegamótum og  
spyr:  ,,Getur þú nokkuð verið svo 
vinsamlegur að segja mér hvaða 
leið ég á að fara.” Kötturinn svar-
ar um hæl: ,,Já, það fer nú heilmik-
ið eftir því hvert þú vilt fara.”

Lísa svarar: ,,Æi, það skiptir 
ekki svo miklu máli hvert ég fer!” 

Þá svarar kötturinn sposkur: 
,,Nú þá skiptir heldur ekki máli 
hvaða leið þú velur!”

Í lífinu stöndum við oft fram-
mi fyrir því að þurfa að velja og 
hafna, við viljum leitast við að 
fara réttar leiðir til þess að lifa 
góðu og innihaldsríku lífi. 

Undanfarin ár hefur allt efna-
hagslíf blómstrað í samfélagi okk-
ar, flestir hafa getað eignast þá 
hluti sem hugurinn girnist. Þetta 
hefur kannski leitt til þess að með 
þeim möguleikum hafa þessir ver-
aldlegu hlutir skipt okkur meira 
máli en góðu hófi gegnir og oftar 
en ekki trúir fólk því að hamingja 
og auðæfi fylgist að. Veraldlegar 
eignir eru ekki slæmar út af fyrir 

sig, en þær mega þó ekki vera 
sá grunnur sem við byggjum líf 
okkar á -  því hvað stoðar það 
manninn þótt hann eignist allan 
heiminn, ef hann fyrirgjörir sálu 
sinni?

Traustur grunnur,  
örugg leið

Fermingar eru framundan í 
kirkjum landsins, þar staðfestir 
langstærsti hluti 14 ára ungmenna 
þessa lands staðfesta þann vilja 
sinn að fylgja Jesú Kristi. Sú 
ákvörðun sem þar er staðfest hef-
ur mörgum reynst gæfuspor á lífs-
ins göngu. En við þurfum þó að 
vera minnug þess að þetta er ekki 
ákvörðun sem verður tekin einn 
bjartan og góðan fermingardag 
og þar með er málið afgreitt! Allt 
lífið þurfum við daglega að minna 
okkur sjálf á fyrir hvað við stönd-
um og hvert við stefnum, annars 
er hætt við að lífið verði handa-
hófskennt og stefnulaust. Hvað er 
mikilvægast, hvert er takmarkið 
- hver sá klettur sem við getum 

byggt líf okkar á. Milljarðar manna 
hafa tekið því boði sem segir í 
Davíðssálmum: ,,Fel Drottni vegu 
þína, og treyst honum. Hann mun 
vel fyrir sjá”

Það er þó ljóst að lífið verður 
aldrei án áfalla og sorga, en til-
einkum við okkur vonar- og kær-
leiksboðskap hans getum við bet-
ur tekist á við hindranir lífsins. 
Þannig er hann það bjarg sem við 
þurfum á að halda, stöðug hjálp 
og styrkur. 

Páskar eru framundan - margir 
nota bænadagana til þess að eiga 
góðar stundir með fjölskyldunni á 
ferðum um landið. Verum þó min-
nug þess hvers vegna tilstandið 
er og hver hinn raunverulegi sig-
urboðskapur páska. Jesús Kristur 
var píndur og dó á krossi en reis 
á þriðja degi aftur upp frá dauð-
um.  Í þeim boðskap hvílir hin 
mikla sigurvissa Kristins og setur 
áhersluþunga á orð Krists. Ég er 
með yður alla daga allt til enda 
veraldar. 

Hvert liggur leið?

TIL UMHUGSUNAR
Eftir Ólaf Jóhann Borgþórsson

2x25

www.stilling.is // stilling@stilling.is

Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur

Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600  Akureyri

 Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

VETRARDEKK
NEGLANLEG

ÚTSALA
HEILSÁRSDEKK

Dekk Stærð  Áður Tilboð

NordMaster ST 13" 175/70R 13 5.990,- 3.990,-
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Ath! takmarkað magnSíðustu áratugi hafa þúsundir 
Íslendinga farið á skíði til Austur-
ríkis og Ítalíu. Eins og viðrað hef-
ur á suðvesturhorninu undanfarin 
ár er það e.t.v. ekki skrítið því hér 
er orðið æ snjóléttara. Skíðaferð-
ir í Alpana eru rómaðar og marg-
ir fara ár eftir ár. Þegar spurt er 
hvað fólki fannst skemmtilegast 
og notalegast í þessum ferðum 
þá verða svörin oftar en ekki - 
“Útiveran og góðar stundir með 
“extragóðu” kaffi eftir góðan dag.”

Núna þegar líður að páskum 
og dagarnir lengjast er ekki síð-
ur gaman að njóta útiveru hér 
heima. Ef nægur snjór er til staðar 
þá er upplagt að skreppa í Skála-
fell eða Bláfjöll. Ef hinsvegar snjó-
inn vantar, eða fólk stundar ekki 
skíði, þá eru nú gönguleiðir um 
allt nágrenni höfuðborgarsvæðis-
ins þar sem hægt er að njóta úti-
veru í fallegri náttúru. Upplagt er 
fyrir þá sem hyggja á útiveru hér 
heima um páskana að “googla” 
t.d. “Gönguleiðir í Reykjavík”.  Á 
netinu má finna kort yfir allar 
gönguleiðir í Reykjavík, Kópavogi, 
Heiðmörk, Öskjuhlíð og víðar.

Svo eru það góðu stundirnar 
þegar heim er komið eftir frábær-
an útiverudag. Þá er fátt betra en 
að fá sér “extragott” kaffi á nota-
legri stund. Við látum hér fylgja 
nokkrar uppskriftir að heitum 
kaffidrykkjum með Grand Marni-
er. 

Grand Orange kaffi
3 cl Grand Marnier
Espresso kaffi
Léttþeyttur rjómi
Rifinn appelsínubörkur.
Blandið saman Grand Marnier
og espresso kaffi í kokteilglas, 
sett þunnt lag af þeyttum rjóma 
ofan á og skreytið með rifnum 
appelsínuberki.

Grand French Latter
3 cl Grand Marnier
Espresso kaffi
2 dl flóuð/heit mjólk
Kaffibaun eða súkkulaði 
til skrauts.
Blandið saman Grand Marnier,
espresso kaffi og flóaðri mjólk í
hátt glas, hrærið í og raspið 
örlítið súkkulaði yfir, eða
kaffibaun ofaná.

Kaffi og Grand
Hellið 6 cl Grand Marnier í
Koníaksglas og berið fram með
Góðu kaffi... alltaf klassískt!

Að síðustu má benda á að 
Grand Marnier er frábær út á 
ísinn eftir páskasteikina. 

Svo eru það góðu stundirnar...

Páskarnir eru góður tími til útiveru.

NETSAGA.IS



Það hef ur ver ið mik ið að gera 
hjá Ægiskrökk um eins og alltaf. 
Helg ina 1. og 2. febr ú ar var hald-
ið Reykjvík ur meist ar mót í sundi. 
Þar mættu um 100 Ægir ing ar 
gal vask ir til leiks og stóðu sig frá-
bær lega. Sáust mikl ar bæt ing ar 
á tím um og sér stak lega hjá yngri 
krökk un um. Þau stóðu því uppi í 
móts lok sem Reykjvík ur meist ar-
ar með nán ast jafn mörg stig og 
öll hin fé lög in sam tals. Sann ar-
lega glæsi leg ur ár ang ur það.  

Upp skeru há tíð hjá krökk un um 
var hald in mið viku dag inn 13. febr-
ú ar þar sem gert var upp sund ár ið 
2007. Þar voru veitt ar við ur kenn-
ing ar til þriggja stiga hæstu sund-
manna fyr ir tvö sund í hverj um 
ald urs hópi auk þess sem þjálf ar ar 
veittu sér stak ar við ur kenn ing ar í 
eldri hóp un um. Einnig fengu þeir 
Ægir ing ar sem tek ið höfðu þátt 
í er lend um verk efn um fyr ir fé lag-
ið á haust mán uð um blóm vönd. 

Helg ina 15. til 17. febr ú ar tóku 
svo Ægiskrakk arn ir þátt í tveim ur 
sund mót um. Það voru gull mót 
- KR fyr ir þau eldri og B-sund mót 
SH fyr ir þau yngri.  Bæði mót in 
gengu vel og stóðu krakk arn ir sig 

frá bær lega. Þau yngstu voru mörg 
að taka þátt í sínu fyrsta sund móti 
og því reynsl unni rík ari. Þau eldri 
voru mörg að kepp ast við að ná 
lág mörk um fyr ir Ís lands mót ið í 
50 metra laug sem hald ið verð ur 
í apr íl og bætt ist eitt hvað í þann 
hóp. Þann 20. febr ú ar héldu svo 
nokkr ir Ægir ing ar til Tou lou se í 

Frakk landi þar sem þau tóku þátt 
í sund móti. Mót ið var mjög stórt 
og gekk þeim ágæt lega og alltaf 
safn ast í reynslu bank ann þeg ar 
far ið er á svona mót í út lönd um. 
Þann 2. mars sl. var svo hald ið 
bingó hjá krökk un um sem fjár öfl-
un fyr ir æf inga búð ir í Frakk landi 
í sum ar.  Það var vel sótt og mik-

ið af mjög góð um vinn ing um og 
fóru því all ir glað ir heim. Í vik unni 
fyr ir páska ætla svo brons hóp ar 
fé lags ins að fara í æf inga búð ir í 
Minni Borg  í Gríms nesi og fáum 
við frétt ir af þeirri ferð síð ar.

RG
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Ægir Reykja vík ur meist ar ar í sundi

Körfuboltabúðir ÍR í Austurbergi 
17. – 19. mars

• Skemmtilegar æfingar í leikformi.
• Náðu að bæta; 
   Tækni
   Þol
   Kraft
   Liðleika
   Hraða
• Allir eru með, óháð getu.

•  Hver dagur kostar 1.500 kr. 
    3 dagar 4.000 kr.  
•  Innifalið í verði er kennsla og stuttermabolir
•  Frá kl.10:00-15:00 alla dagana.

Skráning á netfang: 
bojandesnica@yahoo.com
eða hjá Bojan í síma 6637035
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Helgina 29. febrúar til 2. mars fór Norðurlanda-
meistaramót eldri frjálsíþróttamanna fram í Laug-
ardalshöllinni. 264 keppendur voru skráðir til 
leiks en mótið var fjölmennasta mót með erlend-
um þátttakendum sem fram hefur farið í nýju 
Laugardalshöllinni. 

Flestir keppendur komu frá Íslandi eða 71 þar af 
voru 15 ÍR-ingar, 69 komu frá Finnlandi, 66 frá Nor-
egi, 40 frá Svíþjóð og 18 frá Danmörku. Keppt var 
í aldursflokkum sem spanna fimm á hver um sig 
en yngsti aldursflokkurinn er 35 til 39 ára en elstu 
keppendur eru í aldursflokki karla 90 - 94 ára. Elsti 

keppandi mótsins var Haraldur Þórðarson sem 
verður 92 ára á þessu ári. Næstelsti keppandinn 
kom hins vegar frá Finnlandi, en hann er fæddur 
1918 og verður því 90 ára á þessu ári. Keppt var í 
öllum hefðbundnum innanhússgreinum, auk lóð-
kasts og 3000 metra göngu. Þeir sem kepptu fyrir 
ÍR voru; Friðrik Þór Óskarsson, Jón Oddsson, Fríða 
Rún Þórðardóttir, Agnar Steinarsson, Hafsteinn Ósk-
arsson, Birkir Marteinsson, Stefán Hallgrímsson, 
Jón H. Magnússon, Pétur Guðmundsson, Jón Þor-
móðsson, Elías Jón Sveinsson, Sveinn Ernstsson og 
Ketill Hannesson.  

Norðurlandamót eldra í frjálsum

Meistaramót Íslands í frjáls-
íþróttum eldri frjálsíþrótta-
manna fór fram helgina 16. til 
17. febrúar í Laugardalshöll. 
Keppt var í flokkum 35 ára og 
eldri beggja kynja. 

Keppendur voru 55 og þar 

af flestur frá ÍR eða 16 talsins. 
ÍR-ingar unnu 28 Íslandsmeist-
aratitla og í heildarstigakeppni 
mótsins sigraði lið ÍR með yfir-
burðum og hlaut 202 stig með 
helmingi fleiri stig en næsta lið á 
eftir, hreint frábær árangur. 

Eldri unnu 38 titla 

Nú er komið að því að tala 
við síðustu deildina en það er 
Taekwondodeild ÍR.

Við tölum við Ólaf Björn 
Björnsson en hann er yfirþjálfari 
deildarinnar.

Hvað er að frétta af úr Taekwon-
dódeild ÍR? Það er allt fínt, við 
erum á fullu í undirbúningi fyrir 
Íslandsmót í Sparring (bardagi) 
sem verður þann 15. mars. Eftir 
það verður beltapróf og um miðj-
an apríl er von á erlendum meist-
ara sem mun verða með æfinga-
búðir fyrir okkur.

Nú hafa verið að koma upp efni-
legir og ég leyfi mér að segja góðir 
einstaklingar í deildinni síðustu ár 
og kemur fyrst upp í hugann hún 
Hulda Rún. Hvernig er staðan hjá 
ykkur hvað uppbyggingu varðar? 
Þetta er rétt hjá þér. Hjá okkur er 
fullt af efnilegum einstaklingum. 
Nógur er efniviðurinn en það á 
eftir að koma í ljós hvernig tekst 
að vinna með þá aðila en ég vil 

ekki nefna nein nöfn. Hulda Rún 
er gott dæmi um efnilegan einstak-
ling sem vel tókst til með og í dag 
er hún mjög góð í íþrótt sinni.

Eru einhverjir einstaklingar sem 
þú bindur miklar vonir við á kom-
andi árum? Já, ég bind miklar von-
ir við Huldu og einnig eru fleiri 
sem ég sé tækifæri í og geta orðið 
góðir á komandi árum.

Hvernig finnst þér sú aðstaða 
sem þið hafið nú í dag til að æfa 
íþrótt ykkar? Aðstaðan sem við 
höfum í íþróttasal í ÍR-heimilinu 
er mjög góð en því miður höf-
um við hann ekki eins oft og við 
hefðum viljað. Við bindum miklar 
vonir við nýtt íþróttahús sem við 
vonum að komi sem allra fyrst 
eða í síðasta lagi í lok þessa kjör-
tímabils.

Hvernig er kynjahlutfallið í þess-
ari íþrótt, eru konur jafnt sem 
karlar sem stunda æfingar hjá ykk-
ur? Það er mjög breytilegt. Oft á 
tíðum getur hlutfall kvenna verið 

meira heldur en karla í byrjenda- 
og barnaflokki. Svo virðist vera 
þegar á líður verður hlutfall karla 
meira, þannig að brottfall kvenna 
virðist vera meira, sem er mjög 
miður.

Nú er að fara af stað vinna sem 
snýr að afreksstefnu félagsins, tel-
ur þú að það komi til með að skila 
sér í ykkar deild þegar fram líða 
stundir? Já, klárlega, jafnt hjá okk-
ar deild sem öðrum innan félags-
ins.

Ein spurning sem allir fá í þessu 
viðtali er hvort þú sért hjátrúafull-
ur og ef svo er hvernig þá? Nei og 
hef aldrei verið eða ég man ekki 
eftir því, svo barði hann í borðið 
og sagði 7-9-13 :)

Eitthvað sem þú vilt segja að 
lokum? Ég  hvet alla til að kynna 
sér Taekwondo sem er frábær 
íþrótt og hentar öllum. Bendi á 
heimasíðu deildarinnar sem er: 
irtaekwondo.net.

Bindum vonir 
við nýtt íþróttahús

Íslandsmóti einstaklinga í keilu 
lauk á dögunum og gerðu ÍR-ingar 
góða hluti þar eins og oft áður en 
við eigum orðið marga mjög góða 
spilara. Íslandsmeistari í karla-
flokki varð ÍR-ingurinn Steinþór 
Geirdal Jóhannsson, annars átti 
ÍR þrjá efstu menn auk þess sem 
sex af átta sem komust í úrslit í 

karlaflokki komu frá ÍR. Í kvenna-
flokki varð Ástrós Pétursdóttir í 
öðru sæti en hún tapaði í úrslita-
leik gegn Dagnýju Þórisdóttur 
KFR. Ástrós hafði leitt keppnina 
frá fyrsta keppnisdegi og því tap-
ið var óneitanlega nokkuð sárt en 
þess má geta að Ástrós er einung-
is 16 ára.

Steinþór Íslands-
meistari í keilu

Lið frjálsíþróttadeildar ÍR sigr-
aði í Bikarkeppni FRÍ innanhúss 
eftir æsispennandi keppni við öfl-
ug lið FH og Breiðabliks. Mjótt 
var á munum en ÍR-ingar hlutu 
111 stig, FH 110 og Breiðablik 105. 
Lið ÍR sigraði kvennakeppninni 
með 62 stig, 8 stigum meira en 
lið Breiðabliks en karlaliðið varð 
í 5. sæti aðeins 5 stigum frá 2. sæt-
inu. ÍR sendi bæði A- og B-lið til 
keppni sem sýnir best þá miklu 
breidd sem ÍR-ingar búa orðið yfir 
í meistara- og unglingaflokkum 
en liðin stóðu sig bæði framar 
björtustu vonum. Þar með hafa 
ÍR-ingar sigrað í stigakeppni allra 
innanhússmótanna í vetur sem 
er hreint frábær árangur og hefur 
ekki verið leikinn áður í sögu frjál-
sra íþrótta á Íslandi.

Konurnar sigruðu í stiga-
keppninni

A-liðið keppti í 22 greinum, 11 
karlagreinum og jafn mörgum 
kvennagreinum. Alls settu A-liðs 
menn fjögur persónuleg met og 
náðu þar fyrir utan sínu besta á 
árinu í sex greinum. Karlasveitin 
bætti Íslandsmetið í 4 x 400 metra 
boðhlaupi í A-riði en tapaði því 
skömmu síðar eftir að B-riðilinn 
hafði hlaupið, svo hörð var keppn-
in. Konurnar sigruðu örugglega í 
stigakeppninni. Jóhanna Ingadótt-

ir sigraði örugglega í þrístökki og 
varð önnur í langstökki. Fríða Rún 
Þórðardóttir sigraði 1500 metrana 
léttilega og Fanney Björk Tryggva-
dóttir sigraði í stangarstökki og 
jafnaði sitt ársbesta. Helga Þrá-
insdóttir bætti sig í hástökki þeg-
ar hún stökk 1.66 metra sem gaf 
henni annað sætið en hún stökk 
jafn hátt og sigurvegarinn. Þóra 
Kristín Pálsdóttir byrjaði á að ná 
þriðja sæti í 60 metra grind á sín-
um besta tíma á árinu og varð svo 
óvænt önnur í 800 metra hlaupi 
eftir harða baráttu en hún hljóp 
jafnframt á sínum besta tíma. 

Sandra Pétursdóttir varð þrið-
ja í kúluvarpi, Hrafnhild Eir Her-
móðsdóttir varð  þriðja í 200 metr-
um og fjórða í 60 metrum en boð-
hlaupssveiti ÍR varð svo í fimmta 
sæti í 4 x 400 metra boðhlaupi.

Þjálfarinn á stökkskóm
Hjá körlunum hljóp Brynjar 

Gunnarsson 60 metra og 200 
metra og varð í fjórða og fimmta 
sæti og átti ágætan sprett í boð-
hlaupinu. Ólafur Konráð Alberts-
son varð fjórði í 800 metrum á sín-
um besta tíma á árinu. Snorri Sig-
urðarson varð fjórði í 1500 metr-
um og Einar Daði Lárusson þriðji 
í 60 metrum grindahlaupinu. Ein-
ar Daði náði öðru sæti í hástökki 
með sinn besta árangur á árinu 

og hljóp síðan mjög góðan sprett 
í boðhlaupssveitinni. Jón Odds-
son þjálfari tók fram stökkskóna 
og stökk tæpa þrettán metra í 
þrístökkinu og Börkur Smári Krist-
insson bætti sig í langstökkinu 
og náði fjórða sæti en öðru sæti 
í stangarstökkinu og bætti sig 
um 20 cm. þegar hann stökk 4.30 
metra. Pétur Guðmundsson þjálf-
ari tryggði sér öruggt annað sæti í 
kúluvarpinu.

Níu persónuleg met
B-liðið stóð sig einnig mjög 

vel. Liðsmenn þess setti níu per-
sónuleg met og þrjú ársbestu að 
auki. Þar bar hæst Íslandsmet 
Dórótheu Jóhannesdóttur í 200 
metra í flokki 14 ára telpna þegar 
hún hljóp á 26.52 sek. Hún bætti 
sig einnig í 60m og hljóp á 8.24 
sek. Ásdís Magnúsdóttir varð 
önnur í þrístökki og Guðrún Har-
aldsdóttir í þriðja til fjórða sæti í 
hástökki. Jóhanna Kristín Jóhann-
esdóttir hljóp kvennagrind í fyrsta 
skipti á góðum tíma. Sara Björk 
Lárusdóttir bætti sig í 1500 metr-
um, Helgi Björnsson í þrístökki 
og Adam Þorgeirsson í 200 metra 
hlaupi. Anníe Mist Þórisdóttir 
varð þriðja í stangarstökki og jafn-
aði sitt besta og Arna Ómarsdótt-
ir bætti sig í kúluvarpi.

Bikarmeistarar í frjálsum

Eftirfarandi íþróttamenn fengu viðurkenningar 
frá frjálsíþróttadeildinni fyrir árið 2007

Frjálsíþróttakarl, Einar Daði Lárusson, frjálsíþrótta-
kona, Kristín Birna Ólafsdóttir, besti hlaupari, Einar 
Daði Lárusson, besti skokkari, Björg Árnadóttir, 

besti kastari, Pétur Guðmundsson, besti stökkvari, 
Jóhanna Ingadóttir, efnilegasti 15 til18 ára, Snorri 
Sigurðsson, mestu framfarir 15 ára og eldri, Börkur 
Smári Kristinsson og Stefán Árni Hafsteinsson og 
efnilegasti 12 ára og yngri, Hekla Rún Ámundadóttir.

Viðurkenningar fyrir frjálsar

Frá vinstri: Halldór Ragnar Halldórsson sem varð í öðru sæti, Steinþór 
Geirdal sem varð Íslandsmeistari og Jörundur Jörundsson sem varð í 
þriðja sæti.
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Starfsmaður óskast!
Íþróttafélag Reykjavíkur óskar 

eftir sumarstarfsmanni til að vinna 
á íþróttsvæði félagsins við Skógarsel 12. 

frá 13. maí – 30. ágúst 2008

Skilyrði sem viðkomandi þarf að uppfylla.

• Hafa náð 20 ára aldri 
• Vera duglegur og samviskusamur
• Hafa frumkvæði í verki
• Hafa áhuga á að vinna úti við hvaða veðurskilyðri sem er
• Jákvæður og skemmtilegur

Þeir sem hafa áhuga á að skoða þetta starf eru beðnir 
um að hafa samband við Hörð framkvæmdastjóra í síma 
846-2449 eða Jakob umsjónarmann í síma 899-7082.
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SPRON Viðbót 
– allt að 7,95% vextir* + vaxtaaukinn
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SPRON Veltubót 
– allt að 15,05% ársávöxtun* + vaxtaaukinn
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SPRON Vaxtabót 
– allt að 15,05% vextir* + vaxtaaukinn
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*Samkvæmt gildandi vaxtatöflu SPRON 1. mars 2008.  Vaxtaaukinn leggst inn á reikninginn um næstu áramót.




