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Viðtal við

Einar Skúlason í 
Alþjóðahúsinu

- bls. 10
Bernskuminningar 
Guðjóns Þorsteins

leikara

Nú er unn ið að því að af hálfu 
borg ar yf ir valda að und ir búa og 
hanna íþrótta svæði ÍR og stefnt 
er að ljúka við bygg ingu fé lags-
húss Leikn is um næstu ára mót. 

Ætl un in er að end ur gera skóla-
lóð ir við Hóla brekku skóla og Fella-
skóla koma upp bolta gerði við 
Breið holts skóla. Þá eru áform um 
að vinna að inn an húss lag fær ing-
um á eldri hluta Selja skóla, end ur-
gera dval ar svæð in við Aust ur berg 
og Selja tjörn og vinna að trjá rækt 

við Stelk hóla 2 til 6. Þetta koma 
fram í ræðu Ólafs Magn ús son ar, 
borg ar stjóra á sam ráðs fundi borg-
ar stjóra og Breið hylt inga sem  
fram fór í Selja skóla laug ar dag inn 
12. apr íl.  

Borg ar stjóri ræddi einnig um að 
Breið hylt ing ar hefðu áhyggj ur af 
aukn um um ferð ar þunga og hættu 
því sam fara og skorti á bíla stæð-
um en einnig skorti á leik svæð um. 
Hann sagði að fram lag íbúa á sam-
ráðs fundi sem þess um ætti eft ir 

að hafa áhrif á þann 10 at riða óska-
lista sem hverf is ráð mun senda 
til borg ar inn ar í byrj un maí. Hann 
til kynnti í ræðu sinni að hann ætl-
aði að veita ör lít ið for skot á sæl-
una og koma einni ábend ing anna 
í fram kvæmd eins fljótt og auð ið 
verði en það er að koma upp 10 til 
15 bekkj um og jafn mörg um rusla-
stömp um. Þessi orð hans  féllu í 
góð an jarð veg hjá fund ar mönn um. 

Sjá nán ar frá sam ráðs fund in-
um á bls. 6

Íþrótta svæði og skóla lóð ir í for gangi

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Börn úr Tón skóla Eddu Borg léku fyr ir fund ar gesti á sam ráðs fundi borg ar stjóra og Breið hylt inga  
12. apr íl.  Mynd: ÁHG.

Guðmundur St.
Ragnarsson

Löggiltur
fasteignasali

YKKAR MAÐUR

Þorkell Ragnarsson
Sölufulltrúi
898 4596

thorkell@remax.is

Í HVERFINU

Svínakjötsútsala
Kjöt á grillið

Fanta 2l. kr 98.- 
Coke 2l. kr 119.-

Eina kjötborðið
í Breiðholti



ÍR í Suður Mjódd
Íþrótta- og tómstundaráð 

Reykjavíkur hefur lagt til við borg-
arráð að gengið verði til samninga 
við ÍR um uppbyggingu íþróttaað-
stöðu í Suður-Mjódd. Um er að 
ræða byggingu fjölnota íþrótta-
húss á svæði ÍR. Í húsinu er fyrir-
hugað að öll íþróttastarfsemi ÍR 
vegna æfinga og keppni verði í 
húsinu, þar á meðal bæði hand-
knattleikur og körfuknattleikur. Þá 
er gert ráð fyrir að Ölduselsskóli 
og aðrir skólar munu nýta aðstöð-
una eftir þörfum.

Slökkvistöð við 
Stekkjarbakka

Drög að tillögu að breytingu á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 til 
2024 liggja nú fyrir til kynningar. 
Drögin fela í sér breytta landnotk-
un við Stekkjarbakka í Breiðholti 
þar sem fyrirhugað er að reisa 
slökkvistöð fyrir höfuðborgar-
svæðið. Stekkjarbakkinn þykir 
hafa þá kosti til að bera að hann 
liggur nokkuð miðsvæðis þegar 
tekið er tillit til alls höfuðborgar-
svæðisins auk þess sem auðvelt 
er að komast inn á meginumferð-
aræðar. Gert er ráð fyrir að um 
0,6 ha. opið svæði norðan Stekkj-
arbakka verði tekið til sérstakra 
nota vegna fyrirhugaðrar slökkvi-
stöðvar. 

Fleiri konur stjórana 
hjá ÍTR 

Fleiri konur eru nú við stjórn-
unarstörf hjá ÍTR en karlar. Þetta 
kemur fram í nýlega gerðri könn-
un um hlutfall kynja í stjórnunar-
stöðum hjá stofnuninni. Konur 
eru nú 61% stjórnenda hjá ÍTR 
en karlar 39%. Hlutfall kynja er 
nokkuð jafnt þegar litið er til alls 
starfsfólks ÍTR. Hlutfall kvenna er 
um 54% og hlutfall karla er 46%.  
Í störfum stjórnenda á skrifstofu 
tómstundamála eru 72% konur 
en 28% karlar. Kynjaskipting allra 
starfsmanna á skrifstofunni er 
á þann veg að 68% af þeim eru 
konur en 32% karlar.  Á skrif-
stofu íþróttamála er skiptingin          
þannig að 31% stjórnenda eru kon-
ur en 69% karlar. Kynjaskipting 
alls starfsfólks sem vinnur á skrif-
stofu íþróttamála er á þann veg 
að 43% starfsmanna eru konur en 
57% karlar. Þetta er fyrsta könnun-
in sem gerð er á hlutföllum kynja 
hjá ÍTR en ætlunin er að gera slíka 
könnun ársfjórðungslega í fram-
tíðinni.

Skráning hafin í 
vinnuskólann

Skráning er hafin í Vinnuskóla 
Reykjavíkur en vinnuskólinn hef-
ur það að markmiði að reyna að 
tryggja öllum unglingum í efstu 
bekkjum grunnskólans öruggt, 
hvetjandi og þroskandi vinnu-
umhverfi yfir sumarmánuðina. 
Markmiðið með störfum ungling-
anna er að bæta borgarumhverf-
ið, skapa skilning á verðmætum 
í umhverfinu og áhuga á að fræð-
ast meira um borgina. Launatíma-
bil er frá 11. til 10. hvers mánaðar. 

Ánægja með þjónustu-
miðstöðvarnar

Mikill meirihluti þeirra sem nýta 
sér þjónustu þjónustumiðstöðva 
Reykjavíkurborgar eru ánægðir 
með hana og hátt í sex af hun-
draði þjónustunotenda eru mjög 

eða frekar ánægðir með þjónustu 
Barnaverndar. Þetta kemur fram í 
skoðanakönnun Capacent-Gallup, 
sem gerð var á tímabilinu 7. til 14. 
janúar síðastliðinn. Þar kemur ein-
nig fram að 93% eru ánægðir með 
viðmót og framkomu starfsfólk á 
þjónustumiðstöðvum og rúm 84% 
ánægð með viðmót og framkomu 
starfsfólks Barnaverndar. 

 

Á að stórhækka  
stöðumælagjöld?

Kolbrún Jónatansdóttir, fram-
kvæmdastjóri Bílastæðasjóðs 
Reykjavíkurborgar, segir gjaldskrá 
Bílastæðasjóðs Reykjavíkur langt 
á eftir miðað við það sem gerist 
í nágrannalöndunum. Gjaldtaka 
fyrir stöðubrot sé aðeins brot af 
því sem gerist annars staðar. Verð 
fyrir bílastæði í bílastæðahúsum 
Bílastæðasjóðs er 80 krónur fyrir 
fyrsta klukkutímann og 50 krónur 
eftir það. Hálfur dagur kostar því 
230 krónur. Til samanburðar kosti 
hálfur dagur í Osló 2.520 krónur. 
Hún segir að lagt sé 1500 kr. gjald 
á bifreið ef gjaldmælir sé fallinn, 
gjald sem lækki í 950 kr. ef það sé 
greitt innan þriggja daga. Í Kaup-
mannahöfn þurfi hins vegar að 
greiða 8.364 kr. fyrir sama athæfi. 
Hún segist einnig vilja bæta við-
horf borgarbúa til Bílastæðasjóðs 
og ekki síst stöðuvarða sem eru 
eingöngu að sinna vinnu sinni. 
Leiðarljós sjóðsins sé að sýna lip-
urð í samskiptum og jafnræðis-
reglan í hávegum höfð.

  

Aukin stuðningur við 
fötluð börn

Borgarráð Reykjavíkur sam-
þykkti á dögunum að auka stuðn-
ing við fötluð börn á frístunda-
heimilum Reykjavíkurborgar frá 
því sem fjárhagsáætlun ársins 
2008 gerði ráð fyrir. Af þeirri 56 
milljón króna aukafjárveitingu 
sem ÍTR fær til reksturs heilsárs 
frístundaheimila renna 31,7 millj-

ón króna til stuðnings barna með 
sérþarfir. Með þessari fjárveit-
ingu og fjármunum sem fyrir eru 
í fjárhagsáætlun ÍTR verður kleift      
að reka frístundaheimili í sumar 
þannig að þau verði rekin á heils-
ársgrunni.

Samgöngumiðstöð í 
Vatnsmýrinni

Ólafur F. Magnússon, borgar-
stjóri kynnti tillögur að lausn sam-
göngumála í Vatnsmýri sem miða 
að byggingu samgöngumiðstöðv-
ar á fundi með Kristjáni L. Möller, 
samgönguráðherra. Samgöngu-
miðstöðinni er ætlað að hýsa 
alla samgöngustarfsemi og skal 
hún vera miðstöð flugstarfsemi, 
almenningssamgangna, hópferða-
bifreiða, leigubifreiða o.s.frv.

Framkvæmda- og 
eignasvið flytur og 
heiðrar starfsmenn

Framkvæmda- og eignasvið 
Reykjavíkurborgar hefur flutt starf-
semi sína úr Skúlatúni 2 yfir í nýtt 
og glæsilegt húsnæði að Borgar-
túni 10 til 12. Alls hafa 65 manns 
unnið í tuttugu ár eða lengur hjá 
Framkvæmda- og eignasviði hlutu 
11 manns viðurkenningu fyrir 40 
ára starf eða lengur í tilefni dags-
ins þegar flutningurinn fór fram. 
Einn þeirra, Gunnar Ágústsson, 
sem hefur unnið hjá Reykjavíkur-
borg í 52 ár. Átján voru heiðraðir 
fyrir starf í 30 til 39 ár  og þrjátíu 
og sex hafa unnið í 20 til 29 ár. 
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S T U T T A R
B O R G A R F R É T T I R

A ð undanförnu hefur ritstjórn Breiðholtsblaðsins borist 
nokkuð af símtölum frá fólki í Breiðholtinu sem látið 
hefur í ljósi áhyggjur af þeirri ímynd sem það telur að 

hverfið sitt búi við. Þetta á sér að hluta til rætur í því að nokkuð 
hefur verið um óhappaverk í Breiðholtinu að undanförnu. Í máli 
þessa fólks hefur komið fram að fjölmiðlar tíundi Breiðholtið í 
hvert sinn sem óhappaverk verður í hverfinu en láti sér nægja 
að tilgreina austur- eða vesturborgina eigi þau sér stað annars 
staðar. Nú sé svo komið að fólk veigri sér við að taka orðið Breið-
holt í munn vegna þess hversu neikvæðan blæ það beri með sér 
en segist fremur búa í Seljahverfi, Bökkum, Hólum og Fellum.  

Óhappaverk verða hvarvetna þar sem ógæfufólk er og Breið-
holtið verður ekki undan því skilið frekar en aðrir borgar-

hlutar og borgarhverfi. Hins vegar felst engin lausn í að þegja 
slík verk í hel. Stinga tilvist þeirra undir stól eða sópa þeim und-
ir teppi. Um þau verður að fjalla eins og annað sem verða vill 
og hugleiða á opin hátt hvernig bregðast megi við slíkum verk-
um þótt stundum geti verið við ramman reip að draga - einkum 
þar sem fíkn hefur tekið öll völd.

V issulega geta óhappaverk af þeim toga sem nýlega urðu 
í Breiðholtinu haft áhrif á ímynd borgarhluta eða borgar-

hverfis. Þann ímyndarvanda, sem fólk telur sig finna gangavart 
Breiðholtinu, má þó rekja öllu lengra aftur í tímann eða allt 
aftur til þess tíma sem yngri hlutar þess voru í byggingu. Þessi 
vandi varð til vegna mikils skipulagsslyss við hugmyndasmíði 
Fellahverfisins og þá einkum efri hluta þess og afleits arkitekt-
úrs sem erfitt er að skilja til nokkurrar hlítar. Byggingarmátinn 
er vægast sagt undarlegur og einnig sá háttur að raða íbúðum 
ætluðum fólki með félagsleg vandamál í heila spilaborg eins og 
gert var í Fellunum á sínum tíma. Þótt umtalsverður hluti þess-
ara íbúða hafi verið seldur á almennum markaði þá lifir lengi í 
fyrstu glæðum og íbúðaverðið hefur aldrei náð jöfnuði við önn-
ur hverfi borgarinnar.

E inar Skúlason, forstöðumaður Alþjóðahússins, sem er uppal-
inn í Fellahverfi, segir í viðtali hér í blaðinu að slæmir hlutir 

sem átt hafi sér stað hafi að einhverju leyti orðið undirrót þess-
arar umræðu. Ímyndarsmíðin hafi einkum tengst óhamingju og 
sorg ákveðinna einstaklinga og fjölskyldna sem áttu við óreglu 
og önnur vandamál að stríða. En þetta hafi verið mikill minni-
hluti og langflestir nágrannar fjölskyldu hans verið besta fólk. 
En umræðan hafi engu að síður magnast. Oft þurfi ekki mikið 
til að fréttir bólgni út þegar þær fara um fleiri munna. Þetta eru 
orð að sönnu.

Þessi umræða og ímynd hefur orðið lífseig og raunar lagst á 
allt Breiðholtshverfið. Íbúi í Breiðholtinu lét það sjónarmið 

í ljósi við Breiðholtsblaðið á dögunum að líklegast yrði þessu 
ekki breytt nema að jafna kastalann og lönguvitleysurnar tvær 
gegnt Fellaskóla við jörðu og skipuleggja þann hluta Fellahverf-
is upp á nýtt. Þarna er líklega um allt að 800 íbúðir að ræða og 
sýnt að slíkt verkefni yrði risavaxið á Reykvískan mælikvarða.

Því miður virtust borgaryfirvöld gleyma þessu fjölmennasta 
hverfi Reykjavíkur eftir að byggingu þess lauk og fátt var 

framkvæmt þar um árabil. Nú virðast þau vera að vakna til lífs-
ins samanber samráðsfund borgarstjóra með íbúum Breiðholts 
á dögunum. Margt jákvætt er einnig að gerast í hverfinu og má 
í því efni nefna starf allra skólana þar og einnig ýmis félagasam-
tök sem vinna góð verk í þágu hverfisins og íbúanna. Þótt ekki 
verði farið í svo róttækar aðgerðir að brjóta niður hundruð 
íbúða og endurbyggja er ljóst að borgaryfirvöld og íbúasamtök 
í hverfinu verða að taka höndum saman um að breyta þessari 
ímynd. Nauðsynlegt er að efna til þrauthugsaðra verkefna sem 
geta verið til þess fallin og að efla kynningarstarf og jákvæða 
umræðu um Breiðholtið í heild sinni. Þetta þolir enga bið og 
gætu hverfisráðið og íbúasamtökin Betra Breiðholt byrjað á að 
velta þessum málum fyrir sér.

Ímynd Breiðholtsins

APRÍL 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?

borgarblod.is
borgarblod@simnet.is
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Alþjóðahúsið er að hefja starf-
semi í Breiðholti. Fólk af ýmsum 
þjóðernum hefur fest sér bústaði 
þar á undanförnum árum og 
margt af því er komið hingað 
til að byggja sína framtíð og 
afkomenda sinna á atvinnulífi 
og öðrum aðstæðum til mann-
lífs hér á landi. Þetta fólk er af 
ýmsum þjóðernum og á sér fjöl-
breyttan menningarlegan bak-
grunn. Eðlilega á fólk af ólíku 
bergi stundum í erfiðleikum 
með að aðlagast þeim venjum 
og hefðum sem íslenskt samfé-
lag byggir á og einnig að ná tök-
um á íslensku tungumáli sem 
er talsvert frábrugðið mörgum 
þeim tungum sem aðflutt fólk á 
að móðurmáli. Alþjóðahúsinu 
var komið á fót til þess að veita 
fólki sem hingað kemur ýmsa 
þjónustu og með starfinu í Breið-
holtinu er ætlunin að víkka þetta 
starf út. Einar Skúlason, forstöðu-
maður Alþjóðahúss er uppalinn 
í Fellahverfinu í Breiðholti og 
þekkir því vel til aðstæðna þar. 
Hann spjallar við Breiðholtsblað-
ið að þessu sinni um kynni sín af 
Breiðholtinu og einnig það starf 
sem fram fer á vegum Alþjóða-
hússins.

Á fjórða árinu í  
Breiðholtið

“Ég var á fjórða árinu þegur við 
fluttum í Breiðholtið. Fyrst áttum 
við heima í Æsufellinu en fluttum 
síðan yfir í Keilufellið. Ég var í leik-
skóla í Fellahverfinu og byrjaði 
svo í sex ára bekk í Fellaskóla og 
var þangað til framhaldsskólinn 
tók við. Ætlunin var að fara í FB 
en árinu áður en að því kom flutt-
ist fjölskyldan niður í Miðborgina. 
Ég lauk grunnskólanum engu að 
síður í Fellaskóla og tók strætó 
uppeftir á hverjum degi í hálfan 
vetur. En ég var eiginlega búinn 
að fá nóg af þeim ferðum og gat 
ekki hugsað mér að ferðast á milli 
hverfa með þessum hætti næstu 
fjögur árin. Því varð úr að ég lagði 
hugmyndir mínar um FB til hliðar 
og fór í MR sem var í um fimm 
mínútna göngufæri frá heimili 
mínu. Ég var eini nemandinn úr 
Fellaskóla sem kom í MR þetta 
haust þannig að þetta var alger-
lega í nýtt umhverfi fyrir mig og 
ég þekkti engan í byrjun.”

Umræðan var    
verulega ýkt

Einar segist muna vel eftir þeim 
tíma sem talað var um Fellavilling-
ana og krakkar þorðu ekki á milli 
hverfa í Breiðholtinu. “Ég man líka 
eftir því að einhverjir af fjölskyldu-
vinum okkar voru hræddir við að 
koma í heimsókn. Hræddir við 
að koma inn í hverfið. Þetta sýnir 
glöggt hvernig almenn umræða 
og fjölmiðlun geta skapað ákveð-
na ímynd þótt hún eigi sér ekki 
hliðstæðu í raunveruleikanum. 
Eins og ég man hverfið og mína 
bernsku þá var þessi umræða 
ýkt á alla vegu og mun meira gert 
úr vandamálum en nokkur efni 
stóðu til. Ég held að slæmir hlut-
ir sem áttu sér stað og voru að 
einhverju leyti undirrót þessar-
ar umræðu og ímyndarsmíði hafi 
einkum tengst óhamingju og sorg 
ákveðinna einstaklinga og fjöl-
skyldna sem áttu við óreglu eða 
önnur vandamál að stríða. Þetta 
var mikill minnihluti og langflestir 
nágrannar okkar voru besta fólk 
og ég man ekki eftir því að vandi 
einhverra í hverfinu hafi bitnað 
á okkur. En umræðan magnaðist 
engu að síður og oft þarf ekki mik-
ið til og svo bólgna fréttirnar út 
eftir því sem þær fara um fleiri 
munna.”

Fellahellir hafði mikil 
áhrif

Talið barst að Fellahelli sem var 
á meðal nýjunga í félags- og æsku-
lýðsstarfi í Reykjavík. Einar segir 
Fellahelli hafa verið nokkuð sér á 
parti vegna þess að þangað hafi 
ráðist mjög öflugt fólk til starfa 
sem náð hafi vel til krakkanna auk 
þess að vera uppfindningasamt, 
frumlegt og innleitt ýmsar nýjung-
ar sem þau hafi kunnað að meta. 
“Margt af þessu fólki hefur líka lát-
ið að sér kveða á öðrum sviðum 
síðar á lífsleiðinni. Margrét Sverr-
isdóttir, varaborgarfulltrúi var þar 
um tíma og einnig ýmsir skapandi 
listamenn á borð við Þór Eldon, 
tónlistarmann, sem var í Sykur-
molunum og Sigurjón Sigurðsson, 
Sjón, skáld og rithöfund. Ég held 
að það hafi gert gæfumuninn fyrir 
æskulýðsstarfið í Fellahelli hver-
su margir jákvæðir og skapandi 
einstaklingar komu þar að verki. 
Þetta starf hafði góð áhrif og ég 
held að Fellahellir hafi haft mikil 
og jákvæð áhrif á marga sem voru 
að alast upp í Efra Breiðholtinu 
á þessum tíma. Ég stundaði Fella-
helli á uppvaxtarárum mínum og 
þar var eitt af fyrstu diskótekun-
um. Því hafði verið komið fyrir 
í búri sem var byggt úr fremsta 
partinum af flugvél og JD-inn sat 
þar og stjórnaði tónlistinni. Ég 
var þar einn vetur en var held 
ég aldrei neitt sérstaklega góður. 
Ég var meira í stuðinu en í diskó-
inu og vildi heldur spila stuðtón-
list. Við vorum þó aðeins farnir 
að mixa og að láta taktinn ganga 
upp á milli laga þannig að fólk tók 
ekki eftir því þegar byrjað var á 
nýju lagi því sami takturinn hélt 
áfram. Það var líka keppni í DJ á 
milli félagmiðstöðvanna á hverju 
ári. Þetta var góður tími. Krakk-
arnir skemmtu sér á uppbyggi-
legan hátt og einhverjir fóru á 
fyrsta sjensinn í Fellahelli eins og 
gengur. Starfsemi Fellahellis var 
svo hætt og starfsemin sameinuð 
Miðbergi einhverjum árum síðar. 
Nú er búið að endurnýja gamla 
Fellahellissalinn og á að koma 
tónlistarstarfi þar fyrir sem er af 
hinu góða.” Einar segist hugsa 
með hlýju til áranna í Fellunum. 
“Þetta var ákaflega skemmtilegur 
tími og gaman að alast upp þarna. 

Það var mikið af krökkum og ég 
held að það hafi verið allt að 1800 
börn í Fellalskóla þegar flest var 
þegar ég var í skólanum. Þetta hef-
ur breyst og mig minnir að nú séu 
um 400 börn þar. Hinir skólarnir 
voru líka mun fjölmennari en í 
dag því það var ótrúlega mikið 
af krökkum þarna á þessum tíma 
og endalaust hægt að finna sér 
eitthvað til þess að gera. Krakkar 
voru líka meira úti en í dag. Fyrstu 
tölvurnar voru reyndar að koma. 
Tölvur eins og Sincler Spectrum 
og Commandor en þær voru ekki 
eins einfaldar og háþróaðar og 
tölvur eru í dag og netið var að 
sjálfsögðu ekki komið til sögunn-
ar. Vídeóið var komið og stutt að 
fara út í leigu og ná sér í spólu. En 
þetta voru aðrir tímar.”

Níutíu prósent í   
fjáröflun en tíu í æfingar 
og keppni

Einar sagði að fyrir skömmu 
hafi hann verið að róta í dóti frá 
þessum tíma og fundið gamla 
keppnistreyju. “Þá rifjaðist upp 
fyrir mér að við stofnuðum keppn-
islið nokkrir strákar. Við héldum 
hlutaveltu til þess að fjármagna 
kaup á búningum og svo æfðum 
við eitthvað en ég held að við höf-
um bara spilað einn leik. Þegar 
ég fór að hugsa þetta til baka þá 
minnir mig að 80 til 90 prósent af 
tímanum sem við eyddum í liðið 
hafi farið í undirbúning, í hluta-
veltu, peningasöfnun og kaup á 
búningum og að láta prenta á þá 
en restin síðan notuð til að æfa 
og keppa. Við vorum alltaf að 
leita okkur að einhverju til þess 
að gera. Við gáfum út blað. Ég og 
félagi minn. Það hét Keilufellsblað-
ið. Mig minnir að það hafi komið 
út fimm hefti af því og við seld-
um það m.a. til þess að fjármagna 
búningana. Mér fannst Keilufellið 
alltaf vera ein og lítið þorp. Svona 
veröld út af fyrir sig. Það var 
byggt upp af litlum einbýlishús-
um sem flutt voru hingað til lands 
vegna Vestmannaeyjagossins og 
kölluðust Viðlagasjóðshús. Mað-
ur þekkti alla í Keilufellinu og við 
krakkarnir vorum mikið að þvæl-
ast heima hjá hverjum öðrum. 

Vantaði vinnu og sótti um
Einar hefur að undanförnu 

starfað sem framkvæmdastjóri 
Alþjóðahússins. Hvernig kom 
til að kann kaus að starfa með 
erlendum aðilum sem hafa flust 
hingað og sinna þjónustu fyrir 
fólk sem er að laga sig að íslensku 
samfélagi. “Það á sér enga sérstak 
forsögu. Ég sá starfið auglýst og 
sótti um. Ég las stjórnmálafræði 
við Háskóla Íslands og tók síðan 
MBA gráðu við Háskólann í Edin-
borg. Ég var á leiðinni heim frá 
Edinborg þegar ég sá þessa aug-
lýsingu. Ég var á þeim tímapunkti 
að þurfa að finna mér vinnu og 
ég sló bara til og sótti um. Ég hef 
alltaf haft mikinn áhuga á samfé-
lagsmálum og málefni nýbúa eru 
hluti af því. Þetta átti sér því enga 
forsögu eða að ég tengdist nýbú-
um með neinum beinum hætti. 
Ég hafði reyndar unnið hjá veffyr-
irtæki um nokkrum tíma áður en 
að ég hélt til náms í Edinborg og 
ég var búinn að telja vinnufélaga 
mína inn á að velja Alþjóðahús 
til þess að hanna heimasíðu. Mér 
fannst síðan hjá þeim ekki nógu 
góð miðað við þær upplýsingar 
sem hún þyrfti að veita. Ég setti 
mig í samband við Alþjóðahúsið 
á þeim tíma og þó að þessi hug-
mynd um vefsíðugerðina hafi ekki 
orðið að veruleika þá sýnir þetta 
kannski að áhugi minn á þessari 
starfsemi var vaknaður á þeim 
tíma.”

Um þrír fjóru hlutar 
tekna Alþjóðahúss frá 
einkageiranum

Starfsemi Alþjóðahússins hafði 
varað um tveggja ára skeið þegar 
Einar kom til starfa en Miðstöð 
nýbúa hafði áður starfað frá árinu 
1996. Einar segir að þar hafi ver-
ið á ferðinni félagsmiðstöð fyrir 
nýbúa en sú starfsemi hafi í raun 
verið of takmörkuð þegar fólki 
af erlendu bergi tók að fjölga. 
“Ástæða þess að ráðist var í stofn-
un Alþjóðahússins var einfaldlega 
sú að mikið þörf var orðin fyrir 
upplýsingamiðlun og þjónustu við 
fólk sem flutt var hingað til lands 
eða var að flytja hingað. Nokk-
ur sveitarfélög komu að stofnun 
hússins. Þar á meðal Reykjavíkur-

borg, Kópavogur og Seltjarnarnes 
auk fleiri sveitarfélaga og alþjóða-
deild Rauða krossins. Eftirspurn-
in eftir þjónustu okkar er alltaf 
að aukast og við höfum reynt 
að mæta henni af fremsta megn. 
Vandamálið er að okkur hefur 
gengið illa að sannfæra stjórnvöld 
um nauðsyn þess að efla þetta 
starf í takt við fjölgun þess fólks 
sem flytur hingað. Við höfum 
ekki geta fengið fleiri sveitarfélög 
til liðs við okkur og Alþjóðahús 
komst í fyrsta skipti inn á fjárlög 
á síðasta ári með fjögurra milljón 
króna framlag. Það hrekkur þó 
skammt miðað við þau verkefni 
sem við þurfum að sinna og fara 
stöðugt vaxandi. Þess vegna höf-
um við gripið til þess ráðs að leita 
eftir stuðningi frá fyrirtækjum og 
á síðasta ári var staðan sú að um 
75% af tekjum Alþjóðahúss komu 
frá einkageiranum en aðeins um 
fjórðungur frá ríkis- og sveitarfé-
lögum.” Einar kveðst ekki kunna 
skýringar á af hverju þetta starf 
skuli ekki hafa fengið hljómgrunn 
hjá ríki og sveitarfélögum þrátt 
fyrir fagurt tal um að auðvelda 
þurfi fólki af erlendum uppruna 
aðlögun að íslensku samfélagi og 
ekki síst að kenna því íslensku. 
Hann segir opinbera aðila þó hafa 
lagt fjömenningarsetri á Ísafirði 
lið og fái það nú um 50 milljónir 
króna af opinberum fjármunum 
til starfs síns á yfirstandandi ári. 
“Ég get hins vegar ekki horft fram 
hjá því að ekki skuli vera brugðist 
við með meiri krafti hér á þessu 
svæði því þótt fólk hafi sest að 
á Vestfjörðum og þar hafi mynd-
ast fjölmenning þá eru langflestir 
þeirra sem eru af erlendum upp-
runa búsettir hér á höfuðborgar-
svæðinu.”

Getum túlkað og þýtt úr 
um 60 tungumálum

Margvísleg erindi berast til 
Alþjóðahússins og Einar segir að 
skipta megi verkefnum þess í nok-
kra hluta. “Veigamesti hlutinn í 
starfi okkar er almenn ráðgjöf og 
við erum með tvo ráðgjafa í fullu 
starfi. Síðan starfar lögfræðingur 
á vegum okkar sem veitir lögfræði-
lega ráðgjöf sem er fólki að konstn-
aðlausu rétt eins og almenna ráð-
gjöfin. Síðan veitum við almenna 
fræðslu sem snýr einnig að Íslend-
ingum og svo er kennd íslenska 
og samfélagasfræði fyrir útlend-
inga. Í því efni einbeitum við okk-
ur að samstarfi við fyrirtæki. Við 
heimsækjum fyrirtæki þar sem 
fólk af erlendum uppruna starfar 
og fellum kennsluna inn í vinnu-
tíma þess. Við erum einnig að fást 
við ólæsi á meðal aðflutts fólks. 
Við vitum ekki til fulls um umfang 
þess er því hefur verið haldi fram 
að allt að 10% þess fólks sem kem-
ur hingað sé ekki læst á latneskt 
letur en þar er þá einkum um að 
ræða fólk frá þeim heimshlutum 
þar sem myndletur er notað. Þar 
kemur einnig til gjörólík uppbygg-
ing tungumála. Tónar í framburði 
skipta t.d. miklu fyrir málsskilning 
sumra Asíumála en er mjög fram-
andi fyrir Evrópubúa. Sama orðið 
getur haft gjörólíka merkingu eftir 
því í hvaða tónhæð það er borið 
fram. Túlkanir og þýðingar eru 
einnig mikilvægur þáttur í starfi 
okkar og getum við nú annast túlk-
anir á um 60 tungumálum.”  

Þetta á að verða   
grasrótarstarf

En aftur að Breiðholtinu. Einar 
leggur áherslu á að starfið sem 
þar er fyrirhugað sé með nok-
krum öðrum hætti en hjá Alþjóða-
húsinu við Hverfisgötu. “Við ætl-
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Þetta á að verða grasrótarstarf

Einar Skúlason ásamt Ólafi F. Magnússyni, borgarstjóri eftir undirskrift um stofnun Alþjóðahús í 
Breiðholti.

V I Ð T A L I Ð
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um að leggja áherslun á að vinna 
með fólkinu sjálfu. Þetta á að 
verða grasrótarstarf en er í sjálfu 
sér nokkuð óskrifað blað enn sem 
komið er. Við ætlum okkur að 
finna út hvað íbúarnir vilja sjálf-
ir gera og þróa þetta í samráði 
við fólkið á svæðinu.” Einar segir 
að ef Reykjavík er skoðuð eftir 
hverfum eða póstnúmerum þá sé 
fjölmennasta fjölmenningarsam-
félagið í Miðborginni, í 101-um og 
einnig sé mjög fjölmennt samfélag 
nýbúa á Kjalarnesi. Síðan komi 
Breiðholtið og þá einkum Fella-
hverfið þar sem fólk af erlendum 
uppruna hafi verið að festa sér 
eignir að undanförnu. Sérstaða 
Kjalarnessins að þessu sé tilkom-
in af því að fyrirtæki, sem hafi 
ráðið fólk af erlendi bergi til vinnu 

hafi skaffað húsnæði þar. Ástæð-
ur þess að nýbúar hafi fest kaup á 
fasteignum í Fellahverfinu byggist 
meira á lögmálinu um framboð 
og eftirspurn á fasteignamarkaði. 
“Íbúðaverð hefur verið ívið lægra 
þar en í öðrum hverfum Reykja-
víkur og þetta fólk hugsar stund-
um öðruvísi en okkur er tamt og 
vill ekki taka of miklar skuldir á 
sínar herðar og vill sjá fram úr 
reikningsdæminu um íbúðakaup-
in. Þetta getur síðan dreifst meira 
þegar þetta fólk verður grónara 
hér og hagur þess batnar. En okk-
ur finnst ástæða til þess að reyna 
þessa nýjung í þjónustu við nýbúa 
á þessum slóðum og svo verður 
reynslan að skera úr um hvernig 
starfið þróast.”

Flugvélarframparturinn og stjórnklefinn þaðan sem Einar stjórnaði 
plötusnúningi í Fellahelli á sínum tíma. Vélin er enn í Fellaskóla þar 
sem Fellahellir var á sinni tíð.

Fjölmenni á lokahátíð
Lokahátíðir stóru upplestrarkeppninnar 2008 fóru 

fram í mars og apríl. Í Breiðholtinu fór upplestrar-
keppnin fram í Seljakirkju 2. apríl að viðstöddu fjöl-
menni þar sem valdir nemendur úr 7. bekk skólanna 
í hverfinu lásu brot úr skáldverki og ljóð. Á meðal 
þess sem nemendur lásu í Seljakirkju var kafli úr Bar-
daganum við Bjarndýrið eftir Jón Sveinsson, Nonna 
og ljóð eftir Stein Steinarr.

Þessar myndir voru teknar í Seljakirkju á meðan 
upplesturinn fór fram. Það eru Raddir, samtök um 
vandaðan upplestur og framsögn sem standa að 
stóru upplestrarkeppninni og fór lokahátíðin fram á 
32 stöðum að þessu sinni.

Hluti keppenda á lokahátíðinni í Seljakirkju.

Keppendur bíða á meðan einn þeirra les úr Bardag-
anum við Bjarndýrið eftir Nonna.

Þétt setnir áheyrendabekkir í Seljakirkju.

Tónlistaratriði voru á milli upplesturs og þessi unga 
stúlka lék á fiðlu.

Ólöf Ingimundardóttir aðstoðarskólastjóri og Krist-
ín Jóhannesdóttir, skólastjóri Fellaskóla létu sig 
ekki vanta á lokahátíðina.
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Hátt á annað hundrað manns 
mættu á samráðsfund borgar -
stjóra og Breiðhyltinga sem var 
haldinn í Seljaskóla laugardag-
inn 12. apríl sl. Fundurinn tókst 
vel í alla staði og athyglisvert 
var að fólk á öllum aldri mætti. 
Af því má sjá að málefni borg-
arinnar og Breiðholtsins snerta 
alla aldurshópa í hverfinu og 
eftirtektarvert var hversu mikil 
virkni var á meðal fundargesta 
þegar kom að fyrirspurnum og 
óformlegum umræðum á fund-
inum.  

Um 250 ábendingar 
Í máli Ólafs F. Magnússonar, 

borgarstjóra kom m.a. fram að 
Breiðholtið búi yfir ríkri hverfis-
vitund íbúa, mikilli náttúrufegurð 
og útsýni til allra átta enda hafa 
borgaryfirvöld ákveðið að koma 
upp tveimur útsýnismyndum í 
sumar, annarri við Höfðabakka en 
hinni við Selás með nöfnum hels-
tu kennileita í umhverfinu. Ólafur 
vék síðan að því hvað framundan 
væri í Breiðholtinu af hálfu borgar-
yfirvalda. Hann sagði að framlag 
íbúa á samráðsfundi sem þessum 
ætti eftir að hafa áhrif á þann óska-
lista með 10 atriðum sem hverfis-
ráð myndi senda til borgarinnar í 
byrjun maí. Katrín Ásmundsdótt-
ir, nemandi í 10. bekk Seljaskóla, 
flutti ávarp á fundinum og lagði 
fram nokkrar ábendingar til borg-
arstjóra en lýsti jafnframt yfir 
ánægju með skólann sinn. Egill 
Örn Jóhannesson, formaður hverf-
isráðs Breiðholts og Ragnhildur 
Björg Guðjónsdóttir, varaformað-
ur hverfisráðs kynntu helstu 
ábendingar sem höfðu komið 
fram á ábendingavefnum “1, 2 og 
Reykjavík” og voru orðnar hátt í 
250 að tölu  að morgni laugardags-
ins en að kvöldi fimmtudagsins 10. 
apríl höfðu borist 231 ábending úr 
Breiðholtshverfum sem verður að 
teljast mjög góð þátttaka. Umræð-
ur gáfu ábendingum ekkert eftir 
og voru mjög líflegar þar sem fund-
armenn létu sitt ekkert eftir liggja.  

Skemmtiatriði og   
kaffiveitingar

Nemendur úr grunnskólum 
Breiðholts, Tónskóla Eddu Borg 
og frá Fella- og Hólakirkju sýndu 
dans, lásu ljóð, spiluðu á hljóð-

færi og sungu undir stjórn og 
með aðstoð kennara, djákna og 
foreldra. Skemmtiatriðin lífguðu 
verulega upp á annars ágætan 
fund og eins veglegar kaffiveiting-
ar sem voru á boðstólum í umsjón 
kvenna í Kvenfélagi Breiðholts og 
starfsfólks Seljaskóla.

Mikill áhugi á málefnum 
Breiðholtsins

Ólafur F. Magnússon, borgarstjóri og Ólöf Guðný Valdemarsdóttir, 
aðstoðarmaður hans hlíða á umræður á samráðsfundinum. Myndir 
frá samráðsfundinum: Ágústa H. Gísladóttir.

borgarblod.is

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

Ragnhildur Björk Guðjónsdóttir, Egill Örn Jóhannesson, Halldór H. 
Árnason og Guðrún Jónsdóttir á samráðsfundinum.

Kolbrún Baldursdóttir og Stefán Jóhann Stefánsson ræða málin í 
kaffihléi.

Katrín Ásmundsdóttir, nemandi í 
10. bekk Seljaskóla, flytur ávarp 
á samráðsfundinum

Kennsluráðgjafi 
fyrir börn af 
erlendum uppruna

Þjónustumiðstöð Breiðholts 
hefur ráðið kennsluráðgjafa til 
þess að vinna með nemendum af 
erlendum uppruna. Hún heitir 
Arnbjörg Eiðsdóttir og vinnur að 
því að efla stuðning og fræðslu 
í þessum málaflokki í grunnskól-
um hverfisins. Þegar hefur ver-
ið haldinn fræðslufundur fyrir 
kennara á yngsta stigi sem var 
vel sóttur og fleiri slíkir fundir 
verða í boði á næstunni. 

Arnbjörg getur aðstoðað við 
skipulag þróunarverkefna og 
veitt ráðgjöf í kennslu íslensku 
fyrir innflytjendur. Ennfremur er 
markmið þjónustunnar að efla 
samstarf Þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts við þá aðila og stofn-
anir sem vinna í þágu fólks af 

erlendum upp-
runa. Arnbjörg 
býður meðal 
annars upp á 
fyrirlestra sem 
tengjast þessu 
málefni og eru 
skólar hvattir 
til að setja sig 
í samband við 
hana. Ráðning 
kennsluráðgjafa 
í nýbúafræðslu 
í Breiðholti er í góðu samræmi við 
nýsamþykkta stefnu Menntaráðs í 
málefnum innflytjenda og styrk-
ir jafnframt þekkingu í fjölmenn-
ingarfræðum innan Þjónustumið-
stöðvar Breiðholts.

Arnbjörg 
Eiðsdóttir.

Frístundaheimili og 
skóli við Kleifarsel

Borgarráð hefur ákveðið að 
festa kaup á húseigninni Kleifar-
seli 18 í Seljahverfi í Breiðholti. 
Um er að ræða verslunarhús-
næði og íbúðir sem ætlunin er 
að breyta í frístundaheimili ÍTR 
og starfsemi heilsdagsskóla fyr-
ir fötluð börn. Einnig kemur til 
greina að annars konar skóla-
starf verði í húsinu.

Áform voru uppi um að breyta 
húsinu alfarið í íbúðarhús og 
byggja við það en því mótmæltu 
íbúar hverfisins og komu fram 
óskir þeirra um að húsið yrði 
nýtt íbúum hverfisins í hag.

Með því að nýta húsið í þágu 
skólastarfs vill borgin koma til 
móts við íbúana og efla þjónustu 
við börn og foreldra í hverfinu.
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“Ég flutti í Breiðholtið þegar 
ég var 15 ára 1976. Ég hóf einnig 
minn búskap sem ungur maður í 
verkamannabústöðunum í Efra 
Breiðholtinu. Ég hef reyndar 
búið út um alla borg ef svo má 
segja en er nú búsettur í Selja-
hverfinu. Ég kann mjög vel við 
mig þar og er ánægður með að 
vera kominn aftur á þessar slóð-
ir. Það er stutt fyrir mig að fara í 
Elliðaárdalinn og líka stutt í hest-
húsið því ég get labbað þangað. 
Ég get ekki hugsað mér að búa 
annars staðar en þar sem ég er. 
Áhugamál mín snúa einkum að 
útivist og hestamennsku og því 
er stutt fyrir mig að fara að hver-
ju þeirra sem ég vil sinna,” segir 
Óskar Bergsson, borarfulltrúi í 
samtali við Breiðholsblaðið. 

Göngustígar og sam-
göngumiðstöð í Mjódd

Breiðholtið hefur verið svo-
lítið á milli tannanna á fólki að 
undanförnu og rætt hefur verið 
um að lítið hafi verið gert í því 
hverfi af hálfu borgarinnar á und-
anförnum árum. Breiðholtið hafi 
bara byggst og gleymst. Hvernig 
sérð þú fyrir þér næstu skref í 
Breiðholtinu sem íbúi í hverfinu, 
áhugamaður um borgarmál og 
borgarfulltrúi? “Áhugi íbúanna í 
Breiðholti á umhverfi sínu kom 
snemma fram og sést einkar vel 
á því hversu flestir húseigendur 
hafa haldið eignum sínum vel 
við. Ég vona að þessi hugsjón 
lifi áfram og fólk verði vel með-
vitað um hversu mikilvægt er 
að huga vel að eigum sínum og 
því umhverfi sem það býr við. Á 
sama hátt er mikilvægt að sveit-
arfélagið, í þessu tilviki Reykjavík-
urborg, vinni með fólkinu og leggi 
sitt af mörkum til þess að lagfæra 
umhverfið og fegra. Ég held að 
það sem nú liggi fyrir sé að endur-
gera alla göngustíga í Breiðholts-
hverfunum. Einnig verði hugað 
að endurbyggingu ákveðna gatna 
sem ekki hafi notið nægjanlegs 
viðhalds eins og t.d. Seljabrautin 
og einnig að almenningssamgöng-
urnar verið efldar og þá ekkert 
síður innan hverfisins en utan. 
Ég held að nú sé orðið nauðsyn-
legt bæði fyrir Breiðholtsbúa og 
raunar Reykvíkinga og íbúa höfuð-
borgarsvæðisins að byggð verði 
samgöngumiðstöð í Mjóddinni. 
Mér finnst tími kominn til þess að 
samgöngum innan Breiðholtsins 
sé þannig háttað að fólk geti kom-
ið úr hverfinu niður í Mjóddina 
hvort sem er á eigin bílum eða 
með skipulögðum almenningssam-
göngum innan hverfisins og síðan 
átt kost á ferðum þaðan niður í 
bæ eða til annarra staða. Þetta 
myndi bæði draga úr umferð og 
einnig styrkja Mjóddina sem versl-

unarmiðstöð og þjónustukjarna 
eða einskonar miðbæ Breiðholts-
ins. Þetta er sú framtíðarsýn sem 
ég hef fyrir Breiðholtið auk þess 
sem íþróttafélögin í Breiðholti 
hafa setið eftir um ýmsar fram-
kvæmdir. Það er mikið hagsmuna-
mál fyrir Breiðholtsbúa að búið 
verði vel bæði að Leikni og ÍR og 
þegar lokið verður við þær fram-
kvæmdir sem stefnt er að þá tel 
ég að það verði mikil lyftistöng 
fyrir starfsemi beggja félagana og 
allt Breiðholtið.” 

Þjónustuíbúðir og efling 
Mjóddarinnar

“Breiðholtið er að mestu byggt 
en þó eru nokkrar framkvæmd-
ir fyrirhugaðar,” heldur Óskar 
áfram. “Þar er um að ræða bygg-
ingu þjónustuíbúða fyrir aldraða 
annars vegar í Mjóddinni en hins 
vegar á svæðinu á milli Gerðu-
bergs og Fella- og Hólakirkju. 
Bæði þessi mál eru komin á fullt 
skrið hvað undirbúning varðar 
og engin ástaða er til annars en 
að ætla að þeim verði unnið eins 
og stefnt hefur verið að. Nú hefur 
verið samþykkt stækkun til suð-
urs á byggingu Sambíóanna við 
Álfabakka og einnig þarf að leysa 
ákveðinn bílastæðavanda sem far-
inn er að gera vart við sig í Mjódd-
inni og hugsanlega að koma á 
betri nýtingu bílastæðanna þar 
sem að starfsemi bíósins fer að 
miklu leyti fram á öðrum tímum 
heldur en verslananna og þjón-
ustuaðilanna þar. Eins og allir vita 
þá hafa starfað þrír meirihlutar 
í borgarstjórn Reykjavíkur frá 
síðustu sveitarstjórnarkosning-
um. Fyrstu tveir meirihlutarnir 
höfðu báðir ýmsar framkvæmdir 
á prjónunum sem snertu Breið-
holtið. Góðar væntingar og vinnu-
semi einkenndu þá báða. Síðan 
var þriðji meirihlutinn myndaður 
í raun ekki eftir neinn pólitískan 
ágreining og enn hefur ekki reynt 
fyllilega á fyrir hvað hann stendur 
þegar kemur að framkvæmdum. 
Ég er búinn að vasast í borgar-
málunum um nokkurn tíma eða 
frá 1994 með hléum þar sem ég 

var að sinna öðru og þar á meðal 
námi á árunum frá 2002 til 2006. 
Ég hef verið varaborgarfulltrúi á 
þessu kjörtímabili og átt aðild að 
tveimur meirihlutum sem slíkur 
en sama daginn og ég varð borg-
arfulltrúi þá lenti ég í minnihluta. 
Því er spurning um hvort ég hef 
haft meiri áhrif sem varaborgar-
fulltrúi í meirihluta eða sem borg-
arfulltrúi í minnihluta. Þetta er 
auðvitað nýtt hlutverk fyrir mig 
að vera í þessari borgarstjórn nú 
sem aðalfulltrúi og einnig að vera 
í minnihluta í fyrsta skipti. Þetta 
nýja hlutverk felst í því að veita 
þessum nýja meirihluta aðhald 
og sýna málefnalega stjórnarand-
stöðu.

Flugvöllurinn út á grynn-
ingarnar eða áfram þar 
sem hann er

Flugvallarmálið hefur verið til 
umræðu að undanförnu og er 
umdeilt í borarstjórninni. Ósk-
ar bendir á að framsóknarmenn 

hafi lengi talað um mögulega 
flugvallargerð á Lönguskerjum. 
“Þetta er gömul hugmynd sem 
Trausti Valsson, arkitekt og skipu-
lagafræðingur setti fram fyrstur 
manna. Guðmundur G. Þórarins-
son tók þessa hugmynd upp fyrir 
um 35 árum og Steingrímur Her-
mannsson íhugaði hana einnig af 
alvöru. Ég held að ef farið hefði 
verið í skipulagsvinnu á þeim 
tíma með langtímaverkefni í huga 
þá væri þessi flugvöllur kominn 
og menn þyrftu ekki að takast á 
um framtíð Reykjavíkurflugvallar 
í Vatnsmýrinni. Nægur uppgröft-
ur hefði lagst til á undanförnum 
árum til þess að mynda þær land-
fyllingar sem til þarf. Við höfum 
viljað halda þessari hugmynd 
opinni vegna þess að við skiljum 
alveg þau sjónarmið að byggja 
upp borgarhluta í Vatnsmýrinni 
þar sem flugvöllurinn er nú. En 
náist ekki samkomulag um að 
þróa flugvöllinn með einhverjum 
hætti út á grynningarnar í Skerja-
firði þá er afstaða okkur sú að 
hann verði áfram á þeim stað sem 
hann er og hefur verið. Ég sé þá 
framtíð ekki fyrir mér að Reykja-
vík verði algerlega án flugvallar 
og allt flug flutt út á Keflavíkurflug-
völl. Ég held að hugmyndin um 
að færa flugvöllinn að einhverju 
leyti að minnsta kosti út á grynn-
ingarnar sé vel framkvæmanleg 
og þá ekki síst í ljósi þess hvern-
ig Reykjavíkurhöfn hefur fengið 
að þróast með sínum hætti á 
norðanverðu nesinu. Höfuðborg-
in er samgöngumiðstöð eins og 
höfuðborgir eru jafnan og Reykja-
víkurflugvöllur er þannig ein af 
lífæðum hennar hvort sem um 

innanlandsflug eða millilandasam-
göngur er að ræða. Þess vegna 
er nauðsynlegt fyrir borgina að 
halda flugsamgöngum hvort sem 
notast verður við núverandi flug-
völl með óbreyttu sniði eða að 
hann verður færður að einhverju 
eða öllu leyti út í Skerjafjörðinn 
til þess að skapa byggingarými 
og möguleika á nýju borgarhverfi 
sem vissulega getur verið hag-
stætt.”  

Stofnun eignasjóðsins 
var stórt og mikilvægt 
skref

Nú eru ákveðnar blikur á lofti 
í efnahagsmálum og hugsanlega 
einhver samdráttur framundan í 
atvinnulífinu. Getur Reykjavíkur-
borg eða sveitarfélögin almennt 
komið til móts við atvinnulífið t.d. 
með auknum framkvæmdum? “Á 
tímapunkti sem þessum tel ég mik-
ilvægt að aðili eins og Reykjavíkur-
borg stígi fram og noti þann tíma 
til þess að auka við framkvæmdir 
sínar. Ég álít að ávinningur geti fal-
ist í því fyrir borgina að fara í stór 
verkefni við slíkar aðstæður. Þær 
auka við atvinnustigið og minni 
hætta er á að þær skapi óeðlilega 
þenslu auk þess sem auðveldara 
ætti að vera að fá hagstæð tilboð 
í verk en það hefur reynst erfitt 
í því ástandi sem verið hefur að 
undanförnu. Með tilkomu Eigna-
sjóðs Reykjavíkurborgar urðu 
þær breytingar að framkvæmdir 
koma inn í reikningshald á mun 
lengri tíma og hafa ekki áhrif á 
rekstur aðalsjóðs borgarinnar 
frá degi til dags eins og áður var. 
Af þeim ástæðum er auðveldara 
að stýra framkvæmdum og nýta 
þann tíma sem getur verið hag-
stæður út frá almennum og einnig 
tímabundnum aðstæðum í þjóð-
félaginu án þess að það komi við 
stöðu reikninga borgarinnar frá 
einu ári til annars. Á meðan þetta 
var allt undir einum rekstri þá gat 
verið freistandi fyrir borgarstjórn 
að skera stofnframkvæmdir nið-
ur til þess að spara og ná þannig 
hagstæðari niðurstöðutölum í árs-
reikningi. Menn jafnvel sparað sér 
til tjóns með þeim hætti en með 
þessar breytingu er það ekki leng-
ur hægt og breytingin auðveldar 
borginni einnig að vinna að stofn-
framkvæmdum eftir aðstæðum í 
þjóðfélaginu hverju sinni. Kostn-
aður við stórframkvæmdir á veg-
um borgarinnar nú getur skapað 
tekjur fyrir borgarstjóð á næstu 
árum og einnig til framtíðar. Stofn-
un eignasjóðsins er því í mínum 
huga bæði stórt og mikilvægt 
skref fyrir rekstur borgarinnar og 
ég hef mikla trú á þessum skipu-
lagsbreytingum,” segir Óskar 
Bergsson, borgarfulltrúi.

Eigum að nýta tímann nú til framkvæmda

Óskar Bergsson.

Séð yfir hluta Vatnsmýrarinnar og Reykjavíkurflugvallar. 

Sjónmælingar 
linsumælingar

�������������
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Hátt í tvö þúsund manns 
í páskaeggjaleit

Árleg páskaeggjaleit á vegum 
Sjálfstæðisfélaganna í Breiðholti 
og Árbæ fór fram Laugardaginn 
fyrir páskadag. Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson formaður borgarráðs 
og oddviti sjálfstæðismanna í 
borgarstjórn setti páskaeggjaleit-
ina af stað. 

Margir lögðu leið sína í Elliðaár-
dalinn þennan dag eða hátt í tvö-
þúsund manns. Börnin leituðu að 
fagurlega skreyttum hænueggjum 
og fengu að launum súkkulaðiegg. 
Keppt var í húlahoppi og fengu sig-
urvegararnir stór súkkulaðipáska-
egg í verðlaun. Allir fóru glaðir og 
ánægðir heim eftir skemmtilegan 
páskaleik.

Vilhjálmur Þ. ræsir fólk til leitar.

Sebastian Jeczelenski hóf nám 
í Fellaskóla um síðustu áramót. 
Sebastin er 14 ára og nýlega kom-
inn frá Póllandi þegar hann hóf 
námið. Faðir hans Daníel Jeczel-
enski hefur búið hér á landi og 
starfað um tveggja ára skeið en 
móðir hans nokkru skemur. Með 
komu drengsins hingað til lands 
er fjölskyldan því sameinuð að 
nýju. 

Sebalstian segir að þótt hann 
hafi ekki verið hér nema í nok-
kra mánuði þá kunni hann vel 
við landið og skólinn sé mjög 
góður. Hann er farinn að tala 
svolitla íslensku og skilur þeim 
mun meira. “Ég byrjaði að læra 
ensku í Póllandi þegar ég var tíu 
ára en hafði ekki heyrt íslensku 
fyrr en að ég kom hingað. Íslensk-
an er nokkuð erfið en ég held að 
ég muni alveg ná tökum á henni. 
Þetta er svolítið vandasamt í byrj-
un en ekkert erfitt og ég er far-
inn að fylgjast nokkuð vel með í 
skólanum.” Stærðfræði er eitt af 
uppáhalds fögum Sebastinans og 
hann leggur mikla rækt við hana 
auk þess að fylgjast með í öllu og 
að ná tökum á íslenskunni.” Hann 
segist farinn að eignast vini hér á 

landi, bæði í skólanum og einnig 
í fótbolta sem hann stundar með 
ÍR. “Ég hef gaman af fótbolta og 
þar hitti ég líka aðra stráka.” Dani-
el faðir Sebastians segir fjölskyld-
una komna til þess að vera. Þau 
kunni vel við sig og vilji skapa sér 
góða framtíð hér á landi. Sebast-
ian bætir við að trúlega verði FB 

næsta skref þegar náminu í Fella-
skóla ljúki og síðan taki háskóla-
nám við. “Hér eru mörg tækifæri 
til háskólanáms og svo get ég líka 
hugsað mér að fara í háskólanám 
til Evrópu eða jafnvel Bandaríkj-
anna,” segir þessi áhugasami 
drengur sem er sestur að með fjöl-
skyldu sinni hér á landi.

Hér eru mörg tækifæri

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti

Austurbergi 5   111 Reykjavík   Sími 570 5600
Símbréf 567 0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

www.fb.is

Fjölbrautaskólinn í Breiðhol� býður mjög �ölbrey� nám: 
bóknám, listnám, iðnnám/starfsnám. 

Bóknám leiðir �l stúdentsprófs og 
er undirbúningur fyrir háskólanám.

Listnám er undirbúningur fyrir frekara listnám, arkitektúr 
og annað framhaldsnám. 

Markmið iðnnáms/starfsnáms er að undirbúa nemendur 
fyrir störf í ýmsum greinum atvinnulífsins, veita sérhæfð 

starfsré�ndi og/eða undirbúning fyrir frekara nám.

Bóknám �l stúdentsprófs
Félagsfræðabraut

Málabraut
Ná�úrufræðibraut

Viðskipta- og hagfræðibraut
Þriggja ára ná�úrufræðibraut

Listnámsbrau�r
Myndlistarkjörsvið

Tex�l- og hönnunarkjörsvið

Löggilt iðnnám 
Húsasmíðabraut

Rafvirkjabraut
Snyr�braut

Löggilt starfsnám
Sjúkraliðabraut
Sjúkraliðabrúin

Eins �l tveggja ára starfsnám 
Grunnnám rafiðna

Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Handíðabraut
Íþró�abraut

Viðskiptabraut

Almenn námsbraut

Starfsbraut

Með viðbótarnámi er hægt að ljúka 
stúdentsprófi af öllum brautum.

Innritun í Fjölbrautaskólann í Breiðholti 
er á netinu eða á skrifstofu skólans
frá 09:00 til 15:00 og lýkur 11. júní.

Umsóknir, þeirra sem vilja skipta um 
framhaldsskóla, verða að berast fyrir 1. 
júní. Öll innritun í skólann er rafræn á 

heimasíðu skólans.

Dorta Jeczelenska, Sabastian Jeczelenski og Daniel Jeczelenski

Á fundi í menntaráði Reykjavík-
ur þann 19. febrúar 2007 lagði 
ég fram tillögu um að efnt yrði 
til tveggja umhverfisdaga í grunn-
skólum borgarinnar og að þeir 
dagar yrðu skilgreindir sérstak-
lega á skóladagatali. Tillagan var 
samþykkt samhljóða. Skólar borg-
arinnar hafa  síðan  varið tveimur 
dögum á skólaárinu sérstaklega til 
umhverfistengdra verkefna eins 
og útivist og umhverfisfræðslu.

Fyrri daginn voru börnin hvött 
til að fegra og hreinsa skólalóðina 
og nánasta umhverfi sitt.

Þann seinni sem var sl. haust 
voru svo börnin hvött til að ganga 
eða hjóla í skólann. Börn og foreldr-
ar tóku vel í þessa hvatningu og 
mátti víða sjá börnin  í Breiðholti 
annaðhvort ganga eða hjóla í skól-
ann þennan dag.

Auk þess fengu allir nemendur 2. 
bekkjar  að gróðursetja haustlauka  
sl. haust og lögðu þar með heilmik-
ið af mörkum við að fegra umhverfi 
sitt. Nú má sjá víða afraksturinn 
við skóla borgarinnar þar sem krók-
usarnir eru einmitt þessa dagana 
að skjóta upp kollinum.

Þá hafa margir skólar farið 
skemmtilegar leiðir við að útfæra 
þessa daga með fjölbreyttum verk-
efnum. 

Í einum skóla mældu nemendur 
vegalengdir sem gengnar höfðu 

verið og tímann sem það tók 
á meðan annar skóli stóð fyrir 

umhverfiskynningu í skólanum sín-
um.

Nú fer að styttast í næsta 
umhverfisdag grunnskólanna sem 
verður föstudaginn 25. apríl nk. 
sem helgaður verður fegrun og 
hreinsun. Það er mikilvægt að það 
fari fram jákvæð umræða bæði í 
skólanum og á heimilunum um 
þessa umhverfisdaga þvi megin-
markmið þessara umhverfisdaga er 
að glæða skilning okkar á mikilvægi 
umhverfis og ábyrgð okkar, hvers 
og eins, gagnvart því.

Höfundur er varaborgarfulltrúi og 
situr í menntaráði Reykjavíkur fyrir 
Sjálfstæðisflokkinn

Umhverfisdagar í skólum borgarinnar

Marta Guðjónsdóttir, varaborgar-
fulltrúi.

Marta Guðjónsdóttir skrifar:

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



10 Breiðholtsblaðið APRÍL 2008

Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Guðjón Þorsteinn Pálmarsson leikari og leikstjóri, betur þekktur sem Denni, sleit barnsskón-
um út í sveit en fluttist með foreldrum sínum í Breiðholtið 13 ára. Hann bjó í Blöndubakkanum 
þangað til að flökkueðlið tók yfir og hann fluttist langdvölum erlendis. Guðjón rifjar bernsk-
una í Breiðholtinu upp að þessu sinni. 

Það var í byrjun júlí árið 1987 að 
mamma og pabbi sögðu mér og 
bróður mínum að við þyrftum að 
flytja í bæinn. Við bjuggum í Braut-
arholti á Skeiðum, sem er rétt hjá 
Selfossi, en pabbi var skólastjóri 
í Skeiðaskóla og hafði verið síð-
an 1972. Það var frábært að alast 
upp út í sveit og þurfa ekki að hafa 
áhyggjur af neinu. Við gátum farið 
að veiða þegar við vildum, smíðað 
það sem okkur datt hug í smíða-
húsinu, farið á fleka á mýrarpoll-
inum fyrir neðan bæinn, hangið á 
verkstæðinu hjá nágrönnunum og 
hjálpað til við viðgerðir, gert það 
sem okkur datt í hug. Við bræðurn-
ir vorum ekki par ánægðir með að 
vera skikkaðir til að flytja í Breið-
holtið og mótmæltum af hörku. 
En það var ekki til umræðu og 
mánuði seinna vorum við mætt í 
Blöndubakkann. Það var þröngt 
hjá fjölskyldunni fyrsta árið, en 
við bjuggum sjö saman í íbúðinni; 
mamma, pabbi, bróðir minn, syst-
ir mín, kærastinn hennar og sonur 
þeirra sem þá var rétt eins árs. 
Sambúðin gekk ótrúlega vel og fjöl-
skyldan styrktist í gegnum þetta 
allt saman. Það leið ekki á löngu 
þangað til við bræðurnir vorum 
orðnir hressir með flutningana.

Með miklu eðalfólki 
En svo fór maður í Breiðholts-

skóla og þar lenti ég í bekk með 
miklu eðalfólki. Maður kynntist 
fullt af fólki á mjög skömmum 
tíma. Sérstaklega minnisstætt er 
þegar ég kynntist Villa vini mínum. 
Hann bjó á númer 15. Hann var út 
á túni að leika sér með flugdreka 
þegar ég og bróðir minn hittum 
hann fyrst. Bróðir minn hélt að 
hann væri þroskaheftur, en það 
kom fljótt í ljós að hann var bara 
sérstakur en ekki fatlaður. Það var 
mjög skemmtilegt að vera í Breið-
holtsskóla. Við stofnuðum hljóm-
sveit og deildum æfingaplássi með 
Lúðrasveitinni. Það var lítill kær-
leikur á milli þessara sveita, enda 
ólíkar að uppbyggingu og með ólík 
markmið. Við spiluðum einhvers-
konar pönk og aðeins frumsamið 
efni. Við nefndum hljómsveitina 
N.D.F. í höfuðið á Nínu Dögg Filipp-
usdóttur, sem er núna ein af okk-
ar allra bestu leikkonum. Hún var 
ein af fjölmörgum söngkonum sem 
voru í bandinu. Aðalmennirnir í 
bandinu voru Edilon Hellertsson 
sem spilaði á trommur, Magnús 
Ármann sem söng og hélt uppi 
stuði og ég sem spilaði á gítar. Ég 
man hvað ég var brjálæðislega 
feiminn á þessum tíma. Maður var 
pínulítill með risastóran gítar, í rifn-
um gallabuxum, með sítt ljóst hár í 
gömlum kjólfatajakka sem afi minn 
heitinn, Björn Jónsson ráðherra, 
átti. Það komu fleiri góðir við sögu. 

Árni Þór Jónsson, karatesnillingur 
og myndlistamaður söng með okk-
ur. Helgi “skáti” Kristinsson spilaði 
á hljómborð með okkur og Eirík-
ur “Faxi” plokkaði bassann á nok-
krum tónleikum. Fjölmargar söng-
konur þöndu raddböndin með okk-
ur; Margrét, Ragna, Ingunn, María 
Lovísa og fleiri góðar stúlku, en 
þær vöktu alltaf mikla athygli á 
tónleikum enda glæsilegar með 
afbrigðum. Hljómsveitin var heil-
mikið fyrirtæki og spilaði tvisvar 
niður á torgi. Ekki má gleyma Jóni 

Eyþóri sem sá um ljós og allt sem 
við kom rafmagni. Jón Eyþór smíð-
aði, þá 14 ára gamall, ljósamixer 
sem hann notaði til að gera alveg 
magnað ljósasjó á fyrstu tónleik-
unum okkar. Hann hafði handlagn-
ina ekki langt að sækja en hann er 
barnabarn Jóns E. Guðmundsson-
ar brúðugerðarmeistara.

Hljómsveitin sveifst   
einskis

Hljómsveitin sveifst einskis til 

að gera þessa viðburði sem glæsi-
legasta og segja má að botninum 
í því hafi verið náð þegar við stál-
um jólaseríu af tréi úr einhverjum 
garðinum í Stekkjunum. Það var 
ekki fallega gert, en serían tók sig 
svakalega vel út á trommusettinu.

Hljómsveitin var ekki alltaf sam-
mála kennurunum hvenær tónleik-
um sveitarinnar ætti að ljúka og 
var oftar en einu sinni dregið fyrir 
tjaldið þegar við hljómsveitin töld-
um okkur eiga heilmikið eftir. Það 
fór lítið fyrir góðærinu á þessum 
árum og flest allir skítblankir. Það 
kostar sitt að vera í hljómsveit og 
til að fjármagna gítarkaupin fór ég 
að bera út Moggann. Það leið ekki 
á löngu þar til maður var búinn 
að eignast eðalhljóðfæri, amerísk-

an Fender Stratocaster og Peavey 
magnara og Blöndubakkinn far-
inn að nötra. Stundum heyrði ég 
í stelpunum á hæðinni fyrir ofan 
okkur æfa sig á píanóið. Þá stakk 
maður bara í samband og spilaði 
með þeim í gegnum steypuna. 

Breiðholtið skemmtilegt 
og Bakkarnir sérstaklega

En það var margt fleira en hljóm-
sveitin. Maður tók ríkan þátt í 
félagslífinu í skólanum, og svo var 
það auðvitað Breiðóvision, sem 
var hinn upprunalegi Skrekkur, 
og það æði byrjaði einmitt í Breið-
holtsskóla og smitaðist síðan yfir 
til hinna skólanna og breyttist í 
Skrekk eins og hann er í dag. Þar 
má segja að maður hafi lagt grunn-
inn að því sem maður er að gera 
í dag. Það var alltaf nóg að gera, 
enda Breiðholtið skemmtilegt 
svæði, og bakkarnir sérstaklega 
vel skipulagt svæði, sérstaklega 
þegar maður er unglingur og vill 
ólmur taka þátt í óæskilegri hópa-
myndun. Ekki var allt gáfulegt sem 
við tókum okkur fyrir hendur, en 
við vorum svo sem ekki að reyna 
að kljúfa einhver atóm. Núna er 
maður kominn niður í Hlíðarnar 
og hefur það bara skrambi gott. 
En engu að síður gæti ég vel hugs-
að mér að flytja þangað aftur. Hver 
veit hvað gerist. Það var góður 
skóli að eyða unglingsárunum í 
Breiðholtinu og ég er dauðfeginn 
að hafa ekki dagað uppi í sveitinni.

Dauðfeginn að hafa ekki dagað uppi í sveitinni

Denni litli nýlega fluttur af Skeiðum í Bakkana.

Með skólasystkinum á leiklistarnámsárum í Bretlandi.

Með Magnúsi Ármann að keppa í Breiðóvision.

Denni í dag.
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Að und an förnu hafa birst 
at hygl is verð ar aug lýs ing ar frá 
SPRON um þjón ustu við Pól verja 
á Ís landi. Ung kona kem ur fram í 
aug lýs ing unni. Hún heit ir Agata 
Maria Knasi ak og er frá Pól landi. 
En hún er ekki að eins and lit í 
aug lýs ingu held ur starfar hún 
hjá SPRON í Ár múl an um og sinn-
ir þar störf um við skipta full trúa 
en starf henn ar felst eink um í 
þjón ustu við landa sína. “Pól-
verj um finnst þægi legt að hitta 
sam landa sína eink um vegna 
tungu máls ins þar sem all ir hafa 
ekki náð góð um tök um á Ís lensk-
unni,” seg ir Agata sem tal ar sjálf 
mjög góða ís lensku eft ir um fjög-
urra ára dvöl hér á landi.

En af hverju ákvað hún að 
koma hing að til Ís lands? “Við vor-
um ákveð in að reyna fyr ir okk ur í 
öðru landi og mað ur inn minn fór 
hing að til þess að kanna að stæð-
ur og leita eft ir vinnu. Hann er 
pípu lagn inga mað ur heit ir Ro bert 
Andrzej Knasi ak og rek ur nú Pípu-
lagn inga þjón ustu Ró berts ásamt 
tveim ur Ís lend ing um. Hann var 
bú inn að vera hér í um sex mán-
uði og vinna þeg ar við ákváð um 
að ég og dótt ir okk ar kæm um 
hing að. Ég hafði lok ið stúd ents-
prófi í Pól landi og einnig námi 
í skóla fyr ir rit ara. Nei - ég byrj-
aði ekki strax að vinna í banka. 
Ég vann fyrst í Blóma stof unni á 
Eiðis torg á Sel tjarn ar nesi en við 
búum á Nes inu og síð an hjá Við-
skipt um og þjón ustu. Ég fór líka 
að læra ís lensku, fyrst hjá Náms-
flokk um Reykja vík ur og síð ar í 
Há skóla Ís lands. Ís lenska er erf ið 
en það er nauð syn legt að læra 
hana ætli mað ur að búa og starfa 
hér á landi.” Agata seg ir að þau 
hjón in séu kom in til þess að vera 
og byggja fram tíð sína á Ís landi. 
“Fjöl skylda manns ins míns er 
flutt hing að til lands en mín fjöl-
skylda býr í Pól landi.” Agata hóf 
störf hjá SPRON 1. des em ber á 
liðnu ári og fór þá að veita Pól-
verj um þjón ustu. “Starf mitt er að 
miklu leyti fólg ið í að veita þeim 
upp lýs ing ar um þá þjón ustu sem 
þér geta feng ið hér hjá SPRON og 
einnig að veita þeim þá ráð gjöf 
sem þeir óska. Banka þjón usta er 
um margt lík á milli landa en þó 
er alltaf eitt hvað sem ekki er eins 
og auð veld ara er fyr ir út lend inga 
að skilja hitti þeir ein hvern sem 
tal ar móð ur mál þeirra ekki síst 
þeg ar um ráð gjöf er að ræða.” 
Agata seg ist kunna mjög vel við 
starf ið hjá SPRON. Það sé gef andi 
og hún starfi með góð um hóp af 
sam starfs fólki. Hún seg ist einnig 
geta hugs að sér að læra meira en 
ekki tek ið neina ákvörð un um það 
enn þá. “Ég er nú að vinna hér hjá 
SPRON og ætla að ein beita mér 

að þeim verk efn um sem mér eru 
fal in.”

Podoba mi sie praca w 
SPRON 

W osta tnim czasie ukaza ly 
sie inter esu jace  rekla my Banku 
Oszczednosci  owego Spron 
na te mat us_ug dla Pola ków 
za mieszku jacych na Is landii. Na 
zdjeciu widzi my mloda kobiete. 
Nazywa sie ona  Agata Maria 
Knasi ak i pochodzi z Pol ski. Nie 
jest ona tyl ko osoba, która poz-
wolila sfo tografowac swoja twar-
zy, ale pracownikiem w SPRON, 
przy ulicy Ármula, w dzi ale 
obslugi kli enta. Jej praca po lega 
przede wszystkim na obslu dze 
i udzi el aniu porad fin ansowych 
swoim roda kom. “Pola kom wyda-
je sie to pomoc ne spotkac oso be 
z kraju ojczy stego, ze wzgledu na 
jezyk is landzki, który nie przez 
wszystkich jest od powiednio 
opa nowany,” mówi  Agata, która 
sama rozmawia bar dzo dobrze w 
jezyku is landzkim, po tyl ko czter o-
letnim po bycie na Is landii.

Ale z jaki ego powodu przy leci-
ala do Is landii? “Zdecydowal ismy 
wraz z mezem spró bowac zycia 
w inn ym kraju i dla tego rozpoc-
zal on poszukiwanie pracy. Sam z 
zawodu jest hydraulikiem, nazy-
wa sie Ro bert Andrzej Knasi ak. 
W tej chwili prowa dzi on swój 
prywatny zaklad o nazwie Usl-
ugi hydraulicz ne Ro berta, wraz 
z dwoma Is landczykami. Ro bert 
pracowal na Is landii juz przez 
szesc miesi ecy, kiedy z córka 
dojechalys my do niego. Z Pol ski 
mam dyplom matural ny i ukon-
czona szkole dla sekreta rek. Nie 

od razu podjelam prace w banku. 
Najpi erw pracowalam w kwi aci-
arni przy Eiðis torg w Sel tjarn ar-
nesi, w tej dzi eln icy mieszka moja 
rodzina. Pózni ej pracowalam 
w fir mie Við skipti og þjón usta. 
Rozpoczelam nauke is landzki-
ego w Náms flokk ar Reykja vík ur, 
a nastepnie w Há skóli Ís lands 
(Un iwer syt et ). Jezyk is landzki 
jest bar dzo tru dny, jednak niez-
bedny, jezeli postanawia sie 
za mieszkac i pracowac w tym 
kraju.” Agata zaznacza, iz jej 
rodzina wi aze swoja przyszlosc 
z Is landia. “Rodzina mego meza 
mieszka tu taj, a moja rodzina 
jest w Polsce.” Agata podjela 
prace w SPRON 1 gru dnia zesz-
lego roku, w tym roku rozpocz-
ela prace jako dora dca fin an fowy 
dla Pola ków. “Moja praca  po leca 
przede wszystkim na udzi el aniu 
in for macji na te mat uslug  SRON 
oraz na udzi el aniu porad, o które 
prosza kli enci. Uslugi ban kowe 
podob ne sa we wszystkich kra-
jach, jednak zawsze moze poja-
wicsie jak is klopot, który najlatwi-
ej jest omówic w swoim jezyku 
ojczystym, dotyczy to równi ez 
dora dztw fin ansowych “ Agata 
lubi swoja prace w SPRON. 
Praca daje jej wi ele i grupa ludzi 
z którymi wspólpracuje jest 
dobra. Agata powiedzi ala równi-
ez, ze jest gotowa do dalszej 
nauki, ale jeszcze nie podjela w 
tym ki erunku za dnych kroków. 
“W chwili obec nej musze skon-
centrowac sie na mojej pracy w 
SPRON i tymi za dani ami, które 
zosta ly mi powi erzo ne.”

Kann mjög vel við mig hjá SPRON

Snyrtistofan Þú um þig hefur flutt starfsemi 
sína í nýtt húsnæði að Hraunbergi 9, Breiðholti. 
Opið þriðjudaga og miðvikudaga og eftir 
samkomulagi. Sigrún Konráðsdóttir býður 
nýja og gamla viskiptavini velkomna. 
Tímapantanir alla daga í s: 587-8611. Sjáumst.

ÚTFARARSTOFA
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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

“Þetta hef ur far ið vel af stað hjá okk ur,” sagði Mar ía Ás geirs dótt ir, versl-
un ar stjóri hjá Ey munds son í Mjódd inni í sam tali við Breið holts blað ið en 
versl un inni var breytt veru lega á liðn um vetri. 
“Við fór um af stað með nýju versl un ina um það leyti sem ferm ing arn ar 
stóðu yfir og fyrsta yf ir bragð henn ar bar því nokkurn keim af þeim hvað 
út still ing ar og efni snerti. Við reyn um að skipta út og miða vöru úr val ið 
að hluta til við tíma bundna við burði og við mun um því leggja áherslu á 
út skrift irn ar á næst unni því fólk leit ar mik ið í bóka- og rit fanga versl an ir 
til þess að finna gjaf ir fyr ir þá sem eru að ljúka náms á föng um. Og svo 
má geta þess að nú erum við kom in með kaffi horn í versl un ina þar sem 
fólk get ur feng ið sé kaffi sopa,” sagði Mar ía að lok um.

Agata Maria Knasi ak við vinnu sína hjá SPRON í Ár múl an um.
Agata Maria Knasi ak podczas pracy w SPRON przy  Ár múli.

Wil sons pizza hef ur opn að 
pizza stað í Eddu felli 6 í sama 
húnsæði og Bonu svíd eó. Þetta 
er þriðji pizza stað ur inn sem 
Wil sons opn ar. Sá fyrsti var 
opn að ur við Gnoð ar vog gegnt 
Mennta skól an um við Sund 2005 
og sá næsti við Aust ur strönd á 
Sel tjarn ar nesi haust ið 2006 en 
þar eru pizza stað ur og víd eó-
leiga rek in und ir sama þaki á 
sama hátt og nú er gert í Eddu-
fell inu.

Villi sagði í sam tali við Breið-
holts blað ið að sér lit ist vel á 
þenn an nýja stað. Um fjöl mennt 
hverfi væri að ræða og það 
vant aði þjón ustu af þessu tagi í 
hverf ið. DV hef ur að und an förnu 
feng ið mat gæð inga til þess að 
prufa ým is kon ar mat og smökk-
uðu gæð ing ar blaðs ins á ýms um 
pizz um fyr ir skömmu til þess að 
gefa þeim ein kunn. “Við kom um 
mjög vel út úr þess ari könn un 
blaðs ins þar sem mat gæð ing arn-
ir með Jóa Fel í hópn um gáf um 

pizzun um okk ar hæstu ein kunn,” 
seg ir Villi ánægð ur með að geta 

boð ið Breið hylt ing um upp á 
gæða pizzu á góð ur verði.

Wil sona pizza opn ar í Eddu fell inu

Wil son spizza í Eddu fell inu á sama stað og Bón u svíd eó.
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Þegar ég var að alast upp á Mel-
unum í Vesturbænum var Breið-
holtið að byggjast upp. Áhersla var 
lögð á að byggja vel skipulagt og 
barnvænt hverfi. Eins og gjarnan er 
um ný hverfi dró Breiðholtið til sín 
ungt fjölskyldufólk. Á unglingsárun-
um er mér vel minnistætt hversu 
miklir fordómar ríktu í garð krakk-
anna í Breiðholti. Í augum margra 
í Vesturbænum voru unglingarnir 
í Breiðholti hinir mestu villingar. 
Ef fregnir bárust af óknyttum ung-
linga einhvers staðar í Reykjavík 
var gjarnan ályktað að þar hefðu 
krakkar úr Breiðholti verið að 
verki. Ofursett fordómum í garð 
Breiðholtskrakkanna hugsaði ég 
með sjálfri mér að í Breiðholtið 
myndi ég aldrei á ævinni flytja. En 
vísast er að spara allar fullyrðing-
ar um hvað lífið ber í skauti sér. 
Einn fagran sumardag fyrir fáein-
um árum flutti ég ásamt fjölskyldu 
minni í Breiðholtið. Nú er ég stolt-
ur Breiðhyltingur og ber hag hverf-
is míns alls fyrir brjósti. 

Þeir eru ófáir íbúar í Breiðholtinu 
sem finnst að enn séu til fordómar í 
garð Breiðholtsbúa og að ímynd 
hverfisins hafi átt undir högg að 
sækja undanfarin misseri. Áhyggj-
urnar eru ekki að ástæðulausu. 
Fólk er sér meðvitað um að fordóm-
ar eru þess eðlis að það getur tekið 
áraraðir að vinda ofan af þeim nái 
þeir að myndast. Séu fordómar und-
irliggjandi þarf oft ekki nema eina 
neikvæða uppákomu til að festa þá 
enn frekar í sessi.    

Skortur á upplýsingum eða ein-
hliða upplýsingar eru ein helsta 
uppspretta fordóma og einnig það 
sem viðheldur þeim einna helst. 
Ef hrekja á fordóma þurfa nýjar 
jákvæðar upplýsingar að berast. 
Þess vegna er svo mikilvægt að 
vandað sé til allrar umfjöllunar um 

hverfi eins og Breiðholt og að þeir 
sem flytja fréttirnar fari vel með 
þær upplýsingar sem þeir byggja 
frétt sína á. Umfjöllun fjölmiðla 
skiptir sköpum því fréttaflutningur, 
þar sem áherslan er e.t.v. að draga 
upp dökkar myndir af mannlífinu í 
hverfinu, litar eðlilega huga og við-
horf almennings. 

Í Breiðholtinu finnst margbrotið 
mannlíf. Ástæðan fyrir því að fólk 
velur að búa þar er vegna þess að 
því finnst hverfið uppfylla vænting-
ar sínar og barna sinna. Vissulega 
má margt betrumbæta eins og geng-
ur og gerist í hverfum sem komin 
eru af yngsta skeiði. Börn og ung-
lingar sem alast upp í Breiðholtinu 
mynda tengsl við umhverfi sitt. Í 
stað þess að mæta fordómum eins 
og börnin á sjöunda og áttunda 
áratugnum, vilja Breiðhyltingar að 
börnunum líði vel í hverfinu sínu 
og geti stolt sagst búa í Breiðholti. 
Til að svo megi verða þarf að leggj-
ast á eitt með að flytja almenningi 

upplýsingar 
sem eiga sér 
stoð í raun-
veruleikanum 
og eru lýsandi 
fyrir heildina. 
Með því er 
sýnt fram á 
að hæpið sé 
að mynda sér 
skoðun á þrið-
ja tugþúsund 
íbúum í Breið-
holti byggða á 
neikvæðum upplýsingum um e.t.v. 
afmörkuð tilvik. Það er tímabært að 
losa um áratuga fordóma gagnvart 
íbúum í Breiðholti og Breiðholts-
hverfi öllu. Í svo fjölmennu og marg-
breytilegu hverfi sem Breiðholtið 
er, býr þverskurður samfélagsins. 
Þeir sem kynnst hafa á eigin skinni 
hvernig það er að búa í Breiðholti 
bera hverfinu góða sögu og geta 
jafnvel hvergi annars staðar hugs-
að sér að búa. 

Margbrotið mannlíf í Breiðholti - 
Hlúa þarf að ímyndinni

Kolbrún Baldursdóttir, stjórnarmaður Íbúasamtakanna Betra Breiðholt skrifar:

Kolbrún
Baldursdóttir.

María Ásgeirsdóttir er lesandi 
Breiðholtsblaðsins að þessu sinni. 
Hún er verslunarstjóri hjá Eymunds-
son í Mjódd. 

 
Ég er eins og svo margir Íslend-

ingar forfallinn bókasafnari og á orð-
ið ansi gott safn af ýmsum bókum 
sem ég er svo í vandræðum með 
að koma fyrir á heimili mínu. Það 
hreinlega vellur út úr bókahillunum 
þó ég sé búin að koma eldri bókum 
fyrir ofan í kassa og inn í geymslu. 
Því ekki hendi ég góðum bókum 
eins og bókafíklar vita, maður veit  
aldrei hvenær maður þarf á þeim 
halda síðar. Annars held ég frekar 
upp á fræðibækur, listaverkabækur 
og ýmsar handbækur, þær eru mitt 
gull. Um þessar mundir safna ég 
mikið af bókum sem tengjast áhuga-
málum mínum, það er að segja allt 
um óhefðbundnar lækningar eins og  
jurtalækningar, ilmolíukjarnafræði, 
nálastungur, um austurlensk fræði 
eins og Ayurveda og yoga. Nú nýver-
ið festi ég kaup á bók hér í Eymunds-
son sem fjallar um mannslíkamann 
hún  heitir THE HUMAN BODY 
BOOK, AN ILLUSTRATED GUIDE TO 
ITS STRUCTURE, FUNDTION AND 
DISORDER. Frábær bók með flottum 
litmyndum og góðum skýringum um 
hvernig mannslíkaminn virkar, ein-
nig fylgir DVD diskur með sem sýnir 
öll líkamskerfin og hvernig líffærin 
starfa. Ég var líka svo heppin að fá 
í afmælisgjöf bókina Maðurinn sem 
JPV útgáfa gaf út nú fyrir jólin. Þess-
ari bók er skipt niður í átta kafla sem 
fjalla um öll svið mannlegrar tilveru 
eins og starfsemi mannslíkamans, 
um æviskeið mannsins, menningu, 
trúarbrögð og þess háttar. Þetta er 
ein af þessum bókum sem maður 
flettir upp í aftur og aftur. Ég verð all-

taf svo glöð þegar svona flottar bæk-
ur eru þýddar yfir á íslenska tungu, 
önnur athyglisverð bók í sama bóka-
flokki er bókin Jörðin. Hún er einnig 
prýdd stórkostlegum myndum og er 
hafsjór af fróðleik um umhverfi okk-
ar og andrúmsloft. 

Ég verð nú að nota tækifærið og 
hrósa bókaútgefendum fyrir hvað 
þeir eru orðnir duglegir við að gefa 
út skáldsögur og ævisögur í kilju-
formi. Nú er landinn loks farinn að 
kunna að meta þetta ágæta bókar-
form sem er bæði miklu ódýrara og 
þægilegra í meðförum og þess vegna 
kaupir maður mun oftar bækur fyrir 
sjálfan sig en áður.

Ég hef nýlokið við lesningu á bók-
inni Bíbí Ólafsdóttir sem skrifuð er af 
Vigdísi Grímsdóttir. Mjög vel heppn-
uð bók, Vigdísi tekst svo vel að koma 
persónunni Bíbí á blað að ég hrein-
lega heyrði rödd Bíbar þegar ég las 
bókina, í orðsins fyllstu merkingu.

Lyktarskyn mitt fór líka algjörlega 
á stað og ég fann ilminn af aðstæðum 
hennar hvort sem var í Múlakampi 
eða í sveitinni að Fossi við Bíldudal. 
Bíbí hefur átt án efa skrautlega ævi 

og þurft að takast á við mikið and-
streymi, en samt er engin vælutónn í 
Bíbí og glettin húmor hennar kemur 
svo vel fram í bókinni. Ég hvet alla 
sem hafa gaman af skemmtilegu fólki 
til að lesa þess dásamlegu bók. Næst 
ætla ég  lesa Minnisbók Sigurðar Páls-
sonar ljóðskálds þar sem hann segir 
frá endurminningum sínum í Frakk-
landi á árunum 1967 til 1982. Þessi 
bók hlaut íslensku bókmenntaverð-
launin 2007 og hefur fengið frábæra 
dóma. Önnur bók sem ég mæli með 
er Yacoubian Byggingin sem Bjartur 
gaf út eftir Alaa al- Aswany. Þetta 
er saga sem gerist í Egyptalandi og 
fjallar um ólíka hópa fólks sem býr 
í gömlu háhýsi í miðborg Kairó. Bók 
sem fjallar um völd, peninga, kynlíf, 
stjórnmál og trú. Öðruvísi bók sem 
leynir á sér. Aðrar bækur sem bíða 
lesningar eru  Bréf til Láru eftir Þór-
berg Þórðarson og Piltur og stúlka 
eftir Jón Thoroddsen sem nú hafa 
verið endurútgefnar. Þarna eru tvær 
klassískar en ólíkar bækur á ferð sem 
vert er að kunna skil á. Tímastjórnun 
í starfi og einkalífi eftir Ingrid Kuhlm-
an er bók sem ég er með við hönd-
ina í augnablikinu. Ingrid Kuhlman er 
framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlun-
ar og hefur haldið fjölda námskeiða 
og fyrirlestra um starfsmannamál, 
markmiðasetningu og samhæfingu 
vinnu og einkalífs. Þetta er ekki bók 
sem ég mundi venjulega velja mér, 
en vinnunnar vegna þarf ég að lesa 
svona bókmenntir líka og viti menn 
þetta er hin fínasta bók, fljótlesin og 
auðskiljanleg. 

Í þessari bók eru ýmsar góðar ráð-
leggingar sem ég get nýtt mér til að 
skipuleggja tíma minn betur. Ef til 
vill mun ég hafa meiri tíma til að lesa 
fleiri bækur.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

María Ásgeirsdóttir

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.

Draumalíkaminn

Þjónustumiðstöð Breiðholts, 
Barnavernd, Heilsugæslan í 
Efra-Breiðholti og BUGL hafa 
gert með sér samstarfssamning 
um þverfaglega samvinnu. 

Meginmarkmið samningsins 
er að samhæfa úrræði og þróa 
nýjar leiðir í þjónustu fyrir ein-
staklinga, börn með hegðunar- 
og geðraskanir og fjölskyldur 
þeirra. Barna og unglingageð-

deildin hefur jafnframt sýnt 
áhuga á að taka þátt í samstarf-
inu sem er mikið framfaraspor 
sem styttir vonandi biðlista 
og gerir þjónustuna enn heild-
stæðari og markvissari. Að sögn 
Þorsteins Hjartarsonar hefur 
Þjónstumiðstöð Breiðholts sett 
sér það markmið á árinu að ná 
samskonar samstarfi við Heilsu-
gæsluna í Mjódd.

Samstarf um þjónustu 
vegna geðraskana

NETSAGA.IS
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Við heim sótt um Önnu Mar-
íu Valdi mars dótt ur og Krist ínu 
Jónu Grét ars dótt ur í skemmti-
lega þjón ustu mið stöð þeirra 
í Hólma seli 2 þar sem er að 
finna Hár stof una Noon, sól baðs-
stof una Super sól, Snyrti stof-
una Þín ósk, kven vöru versl un 
með skart og tösk ur og trim-
form þjón ustu - allt á ein um 
stað.

Þær stöll urn ar byrj uðu rekst-
ur inn með opn un hár stof unn-
ar Noon í Hólma sel inu þann 1. 
apr íl 2001 og fagna því sjö ára 
af mæl is um þess ar mund ir.

Anna Mar ía sagði að á þess um 
sjö árum hafi rekst ur inn geng-
ið mjög vel og stöðugt hafi þær 
auk ið við úr val ið og þjón ust-
una. “Við erum eina versl un in í 
Selja hverf inu, sem sér hæf ir sig í 

vör um og þjón ustu fyr ir kon ur. 
Að sjálf sögðu klipp um við líka 
karl menn og börn. Við bjóð um 
fjöl breytt úr val af hár vör um frá 
Sebast i an og Tigi. Svo má ekki 
gleyma að við erum með góð 
til boð í til efni af af mæl inu” Sagði 
Anna Mar ía okk ur og bætti svo 
við. “Svo má ekki gleyma opn-
un ar tímun um okk ar sem er frá 
kl. 10:00 til 22:30 á virk um dög-
um en til klukk an 20:00 um helg-
ar. Hár stof an lok ar þó fyrr. Það 
get ur kom ið sér vel fyr ir kon ur 
sem þurfa óvænt að dressa sig 
upp, ef vant ar tösku eða fylgi-
hluti, eða herra sem lang ar að 
færa elsk unni sinni fal lega gjöf, 
að geta kom ið til okk ar, eft ir að 
aðr ir hafa lok að, og feng ið það 
sem vant ar.”

Allt á ein um stað

Ís lend ing ar hafa alltaf ver ið 
nokk uð sér lunda þjóð og sjálf-
stæð. Við höf um vilj að halda 

okk ar ein kenn um og okk ar sér-
stöðu og þó við séum áhrifagjörn 
þjóð, þá höf um við aldrei ver ið 
góð í því að taka við til skip un um 
ann ars stað ar frá. Saga ald anna 
og geng inna kyn slóða sýn ir okk-
ur hvern ig til skip an ir voru ann að 
hvort huns að ar með öllu eða þá 
sveigð ar til eft ir því sem hent aði 
hér á landi. Senni lega voru bæði 
kost ir og gall ar við það en einn af 
kost um þess njót um við þeg ar við 
fögn um Sum ar deg in um fyrsta en 
hann er einn af elstu há tíð is dög-
um okk ar. Hann virð ist hafa fylgt 
þjóð inni nán ast frá upp hafi, þeg ar 
tíma talið mið að ist að eins við sum-
ar og vet ur. Þá var ára mót um ekki 
fagn að sem slík um held ur tel ur 
Árni Björns son þjóð hátta fræð ing-
ur að upp haf árs hafi mið ast við 
Sum ar dag inn fyrsta. Með krist inni 
kirkju barst nýtt tíma tal og nýir 
há tíð is dag ar. Í lang flest um lönd-
um sem tóku hinn nýja sið var 
tíma talið um leið tek ið upp. En 
ekki hér á landi. Hið gamla tíma tal 
var smám sam an sam ræmt kirkju-
ár inu en aldrei al veg til hlít ar.  
Þannig höld um við enn í heiðri 
hin um fornu nöfn um mán að anna, 
Þorra, Góu, Ein mán að ar og Hörpu 
sem hefst á Sum ar dag inn fyrsta. 
Vegna þess ar ar sér stöðu eða sér-

lund ar okk ar, þá stóð Sum ar dag ur-
inn fyrsti af sér breyt ing ar á tíma-
tali og er enn hald inn há tíð leg ur 
um allt land. Einnig er það svo 
að margt eldra fólk sem fædd ist 
á fyrri hluta síð ustu ald ar mið ar 
af mæl is dag sinni ekki við ákveð-
inn mán að ar dag held ur tal ar út 
frá hinu forna tíma tali. Af mæl is-
dag ur inn er þá í annarri viku Ein-
mán að ar, fyrsta sunnu dag í vetri 
eða á Sum ar dag inn fyrsta og jafn-
vel er það svo að fjöl skyld an er 
ekki viss um ná kvæm an fæð ing ar-
dag sam kvæmt tíma tali nú tím ans.    

Oft á tíð um er Sum ar dag ur inn 
fyrsti okk ur kær kom in stað fest-
ing á því að sól fer sí fellt hækk-
andi á lofti og bjart ari og betri 
tíð sé fram und an. Eft ir nokk uð 
snjó þung an vet ur er beð ið með 
óþreyju eft ir hlýn andi veðri og 
bjartri sum ar sól. Fyrr á öld um 
var það hins veg ar aldrei skiln ing-
ur manna að með Sum ar deg in um 
fyrsta ætti að koma sum ar blíða.  
Ein ung is mark aði hann upp haf 
sum armiss er is ins og mun um við 
enda sjálf sagt öll eft ir því að hafa 
fagn að sumri í snjó komu, kulda 
og trekk. Nú tím inn er hins veg-
ar kröfu harð ari og finnst mörg-
um sem sum ar hiti eigi að vera 
kom inn strax á morg unn. Kröf ur 
okk ar verða sí fellt meiri og þar af 
leið andi kvart an ir okk ar einnig. 
Engu máli virð ist stund um skipta 

þó kröf urn ar bein ist að því sem 
við höf um enga stjórn á eins og 
veðri og vind um, lækk andi gengi 
eða vax andi verð bólgu. Við vit-
um það hins veg ar að sumt er 
utan þess sem við fáum stjórn-
að með an við höf um ann að fylli-
lega í hendi okk ar. Við vit um ekki 
hvern ig kom andi sum ar verð ur 
- hvort það rigni meira og minna 
í allt sum ar, hvort krón an hald ist 
stöðug eða hvern ig gengi hluta-
bréfa verð ur. Við get um ekki talið 
sól ar dag ana eða vik urn ar fyr ir 
fram en við ráð um samt miklu um 
það sjálf hvern ig sum ar ið reyn ist 
okk ur. Því ham ingj una höf um við 
í hendi okk ar, að því marki sem 
okk ur er gef ið að vinna úr þeim 
dög um sem við fáum, sól ar rík um 
sem öðr um. Þar ræð ur miklu að 
horfa með bjart sýni fram á veg-
in og treysta því góða, fagra og 
full komna sem líf ið býð ur upp á. 
Sum ar dag ur inn fyrsti er dag ur 
von ar inn ar og bjart sýn inn ar, við 
treyst um al góð um Guði sem skap-
aði sum ar, vet ur, vor og haust og 
minn ir okk ur sí fellt á mátt sinn, 
mis kunn semi og kær leika í þeim 
ham ingju brot um sem hvar vetna 
má finna. Guð gefi að þú les andi 
góð ur, megi bera gæfu til þess á 
kom andi sumri og varð veita birt-
una í hjarta þér. Gleði legt sum ar.

Gleðilegt sumar

TIL UM HUGS UN AR
Eft ir Bryndísi Möllu Elídóttir

Anna Mar ía Valdi mars dótt ir og Krist ín Jóna Grét ars dótt ir veita 
fjölþætta þjónustu í Hólmaseli.

www.ferdalangur.is

Útsýnisflug – Fjórhjól – Gönguferðir – Fræðsla og fróðleikur – Útileikir – Ratleikur
Kayak – Söfn – Siglingar – Hjólreiðar – Fossar og tröll – Sólarsögur og margt fleira 

Dagskrá er dreift með 24 stundum þriðjudaginn 22. apríl. 

DAGSKRÁIN

KEMUR INN UM 

LÚGUNA!

sumardaginn fyrsta, 24. apríl
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Það er hvorki af fávísi né leiða 
á bláhvíta félagslitnum sem frjáls-
íþróttadeild ÍR verður “græn” 
á næstunni heldur af þátttöku í 
umhverfisátakinu “Græna tunn-
an” í samvinnu við Íslenska 
Gámafélagið. 

Markmið verkefnisins er að 
hvetja til notkunar á svokallaðri 
Grænni tunnu sem auðveldar fólki 
að spara tíma, pláss og eldsneyti 
með því að flokka endurvinnan-
legt sorp heima hjá sér. Tunnan 
er tæmd reglulega af Íslenska 
Gámafélaginu. Nánari upplýsingar 
um tunnuna er að finna á vefsíð-
unni www.gamur.is. Með átakinu 
vill Íslenska Gámafélagið slá tvær 
flugur í einu höggi; styðja við 
starfsemi félaga og vinna um leið 
að útbreiðslu Grænu tunnunnar. 
Hafa önnur félög þegar tekið þátt 
í góðu samstarfi og er nú komið 
að því að breiða út Grænu tunn-
una í Breiðholti. Helgina 17.til 18. 
maí munu ungir frjálsíþróttamenn 
ÍR ganga í hús og bjóða Breiðhylt-
ingum  leigu á Grænu tunnunni. 

Forsvarsmenn húsfélaga munu 
einnig eiga von á að samband 
verði haft við þá í mánuðinum. 
Áhugasamir geta einnig haft sam-
band við graenatunnan@gamur.
is merkt “Græna tunnan - ÍR”. Við 
hvetjum Breiðhyltinga til að taka 
vel á móti ÍR-ingum og gera Breið-
holtið enn grænna. 

Grænir ÍR-ingar?
FJÖRKÁLFAR Í FRJÁLSUM OG FÓTBOLTA 5-12 ÁRA
Námskeiðið er fyrir hádegi og ætlað stelpum og strákum fædd árið 1996-2002. Um 2ja vikna námskeið er 
að ræða. Á námskeiðinu fá börnin tækifæri til að iðka bæði fótbolta og frjálsar íþróttir í bland við ýmsa leiki og 
útiveru. Námskeiðið er kl. 08:30-12:30 með nestisbita kl.10:30. Í íþróttagreinunum tveimur verða börnin að hluta 
til saman en einnig verður þeim skipt upp í smærri hópa eftir aldri og kunnáttu í viðkomandi grein.  Öllum er veitt 
viðurkenning að námskeiði loknu og grillað. Aðstaðan til þessarar íþróttaiðkunar er mjög góð við félagsheimili ÍR 
að Skógarseli, t.a.m. er til afnota einn fullkomnasti gervigrasvöllur landsins. 
Verð fyrir 2 vikur kr. 10.000.-
Tilvalið er að fara á önnur námskeið eftir hádegi, þá Íþrótta- og leikjanámskeið ÍR eða sundnámskeið hjá Ægi 
en kennslan fer fram í sundlaug Ölduselsskóla sem er í 5 mín. göngufæri frá ÍR heimilinu.

Námskeið Tímabil
Námskeið 1 9. - 20. júní
Námskeið 2 23. júní - 4. júlí
Námskeið 3 7. - 18. júlí

ÍÞRÓTTA- OG LEIKJANÁMSKEIÐ ÍR FYRIR 5-9 ÁRA
Þetta vikunámskeið er bæði fyrir stelpur og stráka fædd 1999-2002. Á námskeiðinu verður farið í fullt af leikjum, 
s.s. ratleiki, gamla góða útileiki, börnin reyna sig í nokkrum íþróttagreinum, reynt við hornsílaveiðar og ýmsar 
heimsóknir svo sem í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn.  Nýjungin í þessu námskeiði er sundkennsla frá Sundfé-
laginu Ægi í sundlaug Ölduselsskóla. Með þessu öllu stuðlum við að fjölbreyttri hreyfingu fyrir börnin og skem-
mtilegri upplifun enda einstaklega áhugavert námskeið á ferð. Þess fyrir utan er umhverfi ÍR stórbrotið og margt 
hægt að gera í gönguferðum. Íþróttafræðinemi kennir sundið en hún hefur einnig lært þjálfun hjá ÍSÍ og hjá 
Sundsambandi Íslands, sem og kennt sund í nokkru ár hjá Ægi og býr að sundlaugavarðarprófi.  
Námskeiðin eru í boði allan daginn, frá kl.09:00-16:00, eða hálfan dag fyrir þá sem þess óska. Börnin hafa 
jafnframt kost á að vera í gæslu frá 8:00-09:00 og frá 16:00-17:00 dagana sem þau eru á námskeiðinu og er ekki 
greitt sérstaklega fyrir það. Hverju námskeiði lýkur með afhendingu viðurkenningaskjala og grillveislu í hádeginu.
Verð fyrir ½ dag í heila viku er  kr. 3.900 og allur dagurinn í heila viku kostar 7.500 kr.

Námskeið Tímabil
Námskeið 1 9. - 13. júní
Námskeið 2 16. - 20. júní
Námskeið 3 23. - 27. júní
Námskeið 4 30. júní. - 4. júlí
Námskeið 5 7. - 11. júlí
Námskeið 6 14. - 18. júlí
Námskeið 7 21. - 25. júlí

Skráning á námskeiðin hefst mánudaginn 5. maí og fer hún alfarið fram í gegnum skrifstofu ÍR á 
2. hæð félagsheimilisins frá kl.10-16. 
Nánari upplýsingar um námskeiðin hjá Sigrúnu Grétu Íþróttafulltrúa ÍR í síma 587-7080.

Sumarnámskeiðin vinsælu hefjast 9. júní
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Borgarráð samþykkti nýlega 
samning Reykjavíkurborgar og 
Íþróttafélags Reykjavíkur (ÍR), 
um uppbyggingu íþróttamann-
virkja í Suður-Mjódd.

Þá var samþykkt tillaga borg-
arstjóra um mikilvægi þess að 
tryggja gönguleið við Suður-

Mjódd sem fyrst til að auðvelda 
öruggt aðgengi barna og annarra 
vegfarenda í tengslum við upp-
byggingu íþróttamannvirkja og 
íbúða á svæðinu.

Í samningnum er gert ráð fyr-

ir að Reykjavíkurborg verji allt 
að 1.550 mkr til uppbyggingar 
íþróttahúss ÍR auk tengibygginga 
á svæði félagsins í Suður-Mjódd 
á næstu fimm árum, 2008 - 2012, 
þar af 150 mkr á árinu 2008. Þá 
mun ÍR fá rekstrarstyrk í sam-
ræmi við gildandi reglur og er 
áætlað að þegar mannvirkin 
verða að fullu byggð upp nemi 
styrkurinn um 40 mkr. á núgild-
andi verðlagi. Menntasvið Reykja-
víkurborgar gerir samning við 
félagið um notkun íþróttahússins 

fyrir nemendur grunnskóla.
Tillaga að deiliskipulagi fyrir 

svæðið er þegar komið í auglýs-
ingu og má sjá það á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykja-
vik.is. Breyting er gerð á athafna-
svæði ÍR sem gerir ráð fyrir að í 
jaðri íþrótta- og útivistarsvæðis-
ins verði íbúðir fyrir eldri borgara 
og blandaða atvinnustarfsemi. 
Aðilar hafa ennfremur orðið ásátt-
ir um að haga hönnun og bygg-
ingu íþróttahúss svæðisins þan-
nig að það geti hýst landsleiki.

Uppbygging Íþróttamannvirkja 
ÍR í Suður-Mjódd

Á dögunum var ritað undir fjög-
urra ára samstarfs samning við 
Hummel en þeir munu þjónusta 
allar deildir ÍR hvað æfinga- og 
keppnisfatnað varðar. Þetta er 
fyrsti samningurinn sem ÍR gerir 
fyrir allar deildir félagsins og telj-
um við að þetta sé stórt stökk með 
að sameina félagið enn frekar þ.e. 
að allar deildir skulu vera í sams-
konar íþróttafatnaði. Undanfarin 
ár hafa deildir verið að semja hver 
og ein en nú er sem sagt breyt-
ing á og vonandi til batnaðar fyr-
ir alla. Við teljum einnig að þetta 
sé sparnaður fyrir foreldra því ef 

barn er í fleiri en einni íþróttagrein 
hjá ÍR þarf ekki að kaupa nema 
einn utanyfirgalla í staðinn fyrir 
tvo eða fleiri. Bragi eigandi Leik-
sport í Hólagarði mun vera með 
vörurnar til sölu og hvetjum við 
alla til þess að hafa samband við 
hann eða viðkomandi deild þegar 
vörur eru verslaðar. Einnig getur 
Hörður framkvæmdastjóri gefið 
ykkur nánari upplýsingar. 

Með von um að þetta sé hagur 
fyrir alla ÍR-inga.

Hörður Heiðar Guðbjörnsson, 
framkvæmdastjóri ÍR

Samningur við Hummel!

ÍR lék sinn síðasta leik mið-
vikudaginn 16. apríl í körfunni á 
þessari leiktíð en þá töpuðu þeir 
fyrir Keflvíkingum í oddaleik um 
hvort liðið kæmist í úrslit um 
Íslandsmeistaratitilinn. 

Lið ÍR-inga var búið að slá út 
KR-inga í átta liða úrslitum en þeir 
töpuðu einmitt fyrir þeim í úrslita-
keppninni í fyrra. Okkar menn 
stóðu sig með prýði og gáfu allt 

sem þeir áttu í þessa lokaviður-
eign. Mikil og góð reynsla og frá-
bær frammistaða í úrslitakeppn-
inni er eitthvað sem lið ÍR hefur 
öðlast og hlökkum við til næsta 
tímabils. 

Gaman var að sjá hversu fjöl-
menn stuðningssveit fylgdi ÍR lið-
inu í gegnum þessa úrslitakeppni. 
Þeir mæta hundruðum saman á 
alla leikina, láta vel í sér heyra og 

eru félaginu okkar til mikils sóma. 
Þarna voru ungir piltar sem söfn-
uðust saman fyrir leiki og sáu til 
þess að allir á pöllunum tækju 
undir hvatningaróp þeirra. Þetta 
er eitthvað sem við vonumst til 
að verði áfram og þá hjá fleiri 
deildum félagsins. Það er klárt að 
svona stuðningur þjappar öllum 
saman þegar mikið er í húfi. 

Frábærri úrslitakeppni lokið

Fyrsta skóflustunga að nýjum 
skíðaskála skíðadeilda ÍR og Vík-
ings í Bláfjöllum var tekin Laug-
ardaginn 12. apríl. Framkvæmd-
ir hefjast á næstu dögum og er 
áætlað að skálinn verði afhentur 
fyrir 1. desember 2008. 

Um er að ræða parhús á tveim-
ur hæðum auk kjallara en skíða-
deildir ÍR og Víkings munu hafa 
aðstöðu í sitt hvorum enda húss-
ins. Aðstaða er fyrir um 50 manns 
í gistingu, góð nestisaðstaða fyrir 
iðkendur og almenning auk skíða-
geymslu og viðgerðaraðstöðu. 
Frá því að skíðadeildin flutti af 

Hengilssvæðinu fyrir um tveimur 
árum hefur hún haft aðstöðu í 
gámum á Bláfjallasvæðinu og því 
ljóst að skálinn mun gjörbreyta 
aðstöðu iðkenda og foreldra. Nú 
er skíðaveturinn farinn að stytt-
ast en þessi vetur hefur verið 
einn sá besti í langan tíma fyrir 
skíðaiðkendur. Reynslan af Blá-
fjöllum síðustu tvo vetur hefur 
verið góð og bíður svæðið upp á 
mikla fjölbreytni fyrir iðkendur og 
foreldra. Þegar þessi orð eru skrif-
uð er nægur snjór og því er bara 
að skella sér á skíði.

Skóflustunga tekin að 
nýjum skíðaskála ÍR

Þjálfurum og starfsfólki hjá ÍR var boðið á nám-
skeið til að fá leiðsögn í notkun á hjartastuðtæki 
ásamt nokkrum grundvallaratriðum í skyndihjálp 
laugardagana 29. mars og 5. apríl. 

Atorka og Íþróttabandalag Reykjavíkur tóku hönd-
um saman og gáfu flestum íþróttamannvirkjum í 
Reykjavík slíkt tæki en Slökkvilið höfuðborgarsvæð-
isins sér um kennslu í notkun á tækinu. ÍR æfir víðs 
vegar um bæinn en eins og er eru þessi tæki sem að 
okkur snúa til í ÍR-heimilinu, Austurbergi, Seljaskóla 
og Frjálsíþróttahöllinni Laugardal. Vonandi verða 
þau komin í Fellaskóla, Breiðholtsskóla og Keiluhöll-
ina áður en langt um líður.

Hjartastuðtækið er eins einfalt og fullkomið og 
hugsast getur, tækið er búið einföldum búnaði með 
mjög góðum leiðbeiningum á íslensku og talar það 
fólk skref fyrir skref í gegnum aðgerðina. Tækið met-
ur og greinir takt hjartans. Þetta getur skipt sköpum 
þegar bregðast þarf við á vettvangi áður en sjúkra-
bíll kemur á staðinn. Hjartastuðtækið er notað við 
hjartastoppi, þ.e. þegar einstaklingur missir meðvit-

und, hefur engan púls og andar ekki eðlilega.
ÍR vill nota tækifærið og þakka Atorku, ÍBR og SHS 

fyrir frábært framtak.

Kennt á Hjartastuðtæki í ÍR heimilinu

Fyrsta skólfustungan tekin.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Aðalfundur Íþróttafélags 
Reykjavíkur verður miðvikudag-
inn 30. apríl 2008 kl. 19.30 í ÍR-
heimilinu við Skógarsel 12.

Dagskráin er eftirfarandi: 
1. Kosning þriggja manna kjör-

bréfanefndar.
2. Kosning fundarstjóra og fund-

arritara.
3. Skýrsla stjórnar um starfsemi 

ársins.
4. Lesnir og skýrðir endurskoð-

aðir reikningar.
5. Lagabreytingar.
6. Ákveðin árgjöld.

7. Lögð fram starfs- og fjárhagsá-
ætlun næsta starfsárs.

8. Kosinn formaður.
9. Kosnir aðrir stjórnarmenn og 

varastjórnarmenn.
10. Kosnir tveir skoðunarmenn.
11. Önnur mál.
Allir lögmætir félagsmenn hafa 

rétt til fundarsetu, málfrelsi og til-
lögurétt á aðalfundi félagsins.

Vonumst til þess að sjá sem 
flesta 

F.h. aðalstjórnar ÍR
Hörður Heiðar Guðbjörnsson
Framkvæmdastjóri ÍR

Aðalfundur ÍR

Frá áramótum hafa íþróttafélög-
in ÍR og Leiknir ásamt ÍTR, KSÍ og 
Þjónustumiðstöð Breiðholts stað-
ið fyrir sérstökum íþróttaklúbb 
í Breiðholti. Tilgangurinn með 
íþróttaklúbbnum og markmið 
hans er að fá unglinga í efri bekkj-
um grunnskólans til þátttöku í 
íþróttum án þess að um undirbún-
ing að keppni sé að ræða. 

Hörður Guðbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri ÍR segir að með 
þessu sé verið að ná til krakka 
sem hafi gaman af að vera með 
í íþróttum en hafi ekki áhuga á 
keppni. Reyndin sé að margir falli 
úr og hætti þátttöku þegar komi á 
síðari hluta grunnskólatímabilsins 
vegna þess hversu þátttakan sé 
miðuð við keppni. “Á þessum tíma 
fá krakkarnir oft fleiri áhugamál og 
vilja ekki binda sig um of við íþrótt-
irnar en hafa engu síður áhuga á 
að vera með ef þau fá tækifæri til 
þess. Þau hætta að gefa sig í að 
mæta á æfingar allt upp í fjórum 
sinnum í viku og fara eftir strön-
gu þjálfunarprógrammi. Í íþrótta-
klúbbnum er ekki mætingaskylda 
þannig að það eru ekki alltaf þau 
sömu sem koma á æfingar,” segir 
Hörður. 

Til þessa hefur starf íþrótta-
klúbbsins eingöngu snúist um 
knattspyrnu en í athugun er að 
fjölga greinum. Jafnvel strax á 
næsta hausti. “Við erum að þreifa 

okkur áfram og læra af því hvað 
gengur upp og hvað ekki. Við 
byrjuðum t.d. starfið utanhúss 
en vegna veðráttunnar í vetur þá 
gekk það ekki. Við fengum því inni 
fyrir þetta í íþróttahúsi Fellaskóla 
og þá fóru krakkarnir að mæta á 
æfingar.” Hörður segir að allt að 
20 krakkar hafi komið á æfingar en 
stundum færri sem verði að teljast 
gott miðað við að þessi starfsemi 
sé rétt að fara af stað. “Ég er viss 
um að ef við fjölgum greinum þá 
koma fleiri og við stefnum að því 

að þetta verði fastur liður í íþrót-
ta- og félagsstarfi í Breiðholtinu.” 
Hörður segir einnig stefnt að því 
að allar æfingar fari fram innan-
húss og reynt verði að tengja þær 
meira daglegu skólastarfi. “Best 
væri ef krakkarnir gætu farið beint 
á æfingar eftir skóla. Það myndi án 
efa auka þátttökuna en það bygg-
ist nokkuð á því hvenær íþrótta-
húsin losna á daginn. Björn Bjart-
mars hefur séð um að leiðbeina 
krökkunum í íþróttaklúbbnum og 
þjálfa þau í vetur.  

Íþróttaklúbburinn hefur farið vel af stað

Þessi hópur var mættur á æfingu Íþróttaklúbbs ÍR, Leiknis, ÍTS, KSÍ og 
Þjónustumiðstöðvar Breiðholts á dögunum. Björn Bjartmars, þjálfari 
þeirra er lengst til vinstri. Ljósm: ÁHG.

Kennt á hjartastuðtækið.



www.alcoa.is

Við ætlum að fjölga fólki
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Framtíðarstörf í framleiðslu

Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál 

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal 

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun 

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Mikið er lagt upp úr 

þjálfun og starfsþróun. Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfs-

mönnum margvíslega þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði 

og akstur til og frá vinnu.

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband 

við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson 

hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 

sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / 

tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 

á www.capacent.is og haft verður samband við þig.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is

Í fjölbreyttum hópi starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri sem njóta góðra launa, starfsþjálfunar

og ýmissa fríðinda.

Núna viljum við bæta í þennan blómlega hóp og ætlum að fjölga starfsmönnum á næstunni. 

Kynntu þér traust og spennandi atvinnutækifæri.

Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði er einn
öflugasti vinnustaður heims á sínu sviði




