
“Þetta er virkilega stór dagur 
fyrir okkur hér í FB. Í raun og 
veru erum við búin að bíða eftir 
þessari stund í um þrjá áratugi 
ef ég miða við fyrstu bréfaskrift-
ir, sem fóru á milli aðila um mál-
ið,” sagði Kristín Arnalds, skóla-
meistari í samtali við Breiðholts-
blaðið þegar fyrsta skóflustung-
an var tekin að viðbyggingu   
við skólann annan dag í sumri 
25. apríl sl. 

Gert er ráð fyrir að um þrjú þús-
und fermetra hús rísi á þeim hluta 
lóðarinnar sem nú er fyrirhugað 
að byggja á. Jarðhæð hins nýja 
húsnæðis kemur til með að hýsa 
mötuneyti skólans sem að sögn 
Kristínar býr við algerlega óviðun-
andi aðstöðu í kjallara eldri bygg-
ingar auk þess sem gert er ráð 
fyrir að kennslustofum og annarri 
aðstöðu til kennslu og skólastarfs 
á efri hæðunum tveimur.

FB tók til starfa á árinu 1975 og 
þar sem starfsemi hans óx hratt 
fór fljótlega að bera á þrengslum 
og húsnæðisskorti. “Við höfum 
leyst þetta hingað til með því að 
þjappa okkur saman og nýta hús-
næðið mjög vel og við höfum sem 
betur fer aldrei þurft að vísa nem-
endum frá námi vegna þrengsla. 
Ástæðan fyrir því hversu þetta 
hefur dregist til margra ára er að 
einhverju leyti vegna byggingar 
íþróttahúss hér við hlið skólans 
sem á sínum tíma var hugsað fyr-
ir hann. Reyndin hefur hins veg-
ar orðið sú að húsið er fyrst og 
fremst notað til almennrar íþrótta-
iðkunar enda byggt sem keppnis-
hús. En þótt við höfum ekki notið 
þess nema að takmörkuðu leyti 

þá tel ég að það hafi orðið til þess 
að tefja framkvæmdir við skólann. 
Fjármununum var beint í íþrótta-
húsið sem í sjálfu sér var ágætt 
nema hvað við urðum að sitja á 

hakanum. Við hefðum gjarnan vilj-
að fá stærri viðbyggingu en húsið 
var skorið nokkuð niður. En engu 
að síður verður um mikla breyt-
ingu og bætta starfsaðstöðu fyr-

ir okkur að ræða,” segir Kristín. 
Gert er ráð fyrir að hin nýja við-
bygging verði tilbúin til notkunar 
í ágúst á næsta ári.
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Fegrunardagur í 
Breiðholti 

Efnt verður til fegrunardags í 
Breiðholti laugardaginn 24. maí 
næstkomandi. Fegrunardagurinn 
verður haldið í tengslum við vor-
hreinsunarátak Reykjavíkurborg-
ar sem stóð frá 26. apríl til 3. maí 
sl. Á fegrunardeginum mun hverf-
isráð Breiðholts og íbúasamtök 
hverfisins standa fyrir gróðursetn-
ingu sumarblóma. Húseigendur, 
forsvarsfólk húsfélaga, íþrótta- og 
æskulýðsfélaga, skóla, fyrirtækja 
og verslunarkjarna er hvatt til að 
leggja átakinu lið með snyrtingu 
og fegrun í sínu næsta nágrenni. 
Hverfisstöð Reykjavíkurborgar 
leggur til aðföng og verkfæri sem 
liggja mun frammi á síðar auglýst-
um stöðum og tímum.

Fálkaborg hlýtur 
Grænfánann

Leikskólinn Fálkaborg hefur hlot-
ið Grænfánann. Þetta er í annað 
skiptið sem skólinn fær viðurkenn-
ingu fyrir umhverfisstarf. Græn-
fáninn var afhentur börnunum í 
Fálkaborg við hátíðlega athöfn 18. 
apríl sl. en í vetur hafa þau unn-
ið með hugtökin friður og ógn í 
náttúrunni. Þau verkefni sem heill-
uðu börnin mest var rannsókn á 
trjám og hvað hægt væri að gera 
í skóginum. Einnig voru eldfjöll 
heillandi viðfangsefni, en þau 
geta valdið miklu tjóni á gróðri 
og umhverfinu. Börnin dvöldu í 
Björnslundi í tengslum við þessi 
verkefni og sáu sýninguna Surts-
ey - jörð úr ægi  í Þjóðmenning-
arhúsinu. Þá má geta þess að í 
Fálkaborg er m.a. búin til molta 
úr matarleyfum og hún notuð í 
matjurtagarð og aðra ræktun á 
lóð leikskólans.  Sýning á afrakstri 
grænfána-verkefnanna hefur verið 
sett upp í skólanum.   

Endurnýjun skólalóða 
og sparkvellir

Nýlega var ákveðið að endur-
nýja skólalóðir í Reykjavík á 
næstu árum. Borgarstjórn hyggst 
verja allt að 1,6 milljörðum króna 
til verksins á árunum 2008 til 
2013. Þar af fara 600 milljónir í 
hönnun og framkvæmdir á þessu 
ári og því næsta.  Á þessu ári mun 
Framkvæmda- og eignasvið borg-
arinnar verja allt að 250 milljón-
um króna í verkefni við einstaka 
skóla. Þeir skólar í Breiðholtinu 
sem fyrst munu njóta þessa átaks 
eru Hólabrekkuskóli en áformað 
er að verja 40 milljónum króna 
til framkvæmda við fyrri áfanga 
skólalóðar á þessu ári. Einnig er 
áformað að verja tveimur milljón-
um til undirbúnings og hönnun 
skólalóðar Fellaskóla. Auk þess 
er áætlað að taka fjóra sparkvelli 
eða boltagerði í notkun á árinu. Í 
Breiðholti verða gerðir vellir við 
Hólabrekkuskóla og Breiðholts-

skóla á þessu ári og við Öldusels-
skóla á næsta ári.  

Fleiri 30 kílómetra 
hverfi

Borgarráð hefur samþykkt 
tillögu borgarstjóra um að fela 
umhverfis- og samgönguráði að 
gera tillögur um fjölgun 30 kíló-
metra svæða í íbúðarhverfum auk 
þess sem gerð verði áætlun um 
fjölgun mislægra göngutengsla 
yfir umferðaræðar. Í greinargerð 
með tillögunni er bent á að í 
tengslum við átak borgarinnar 1, 
2 og Reykjavík sé ljóst að umferð-
aröryggi gangandi vegfarenda 
brenni heitt á borgarbúum og því 
sé viðbragða þörf af hálfu borgar-
yfirvalda. 

Því leggi borgarstjóri til að 
umhverfis- og samgönguráð leggi 
fram tillögur um fjölgun 30 kíló-
metra svæða í íbúðarhverfum og 
fjölgun mislægra göngutengsla 
yfir umferðaræðar. Gert er ráð 
fyrir að tillögunum verði skilað til 
borgarráðs fyrir 1. ágúst n.k. 

Leikskólabörn fá frítt 
í strætó

Nú geta leikskólabörn og starfs-
fólk leikskóla ferðast ókeypis 
með strætó því Strætó bs hefur 
afhent öllum leikskólum á höfuð-
borgarsvæðinu strætókort sem 
gerir starfsfólki og börnum kleift 
að ferðast endurgjaldslaust um 
borgina á skólatíma. Þetta er fagn-
aðarefni vegna þess að flestar vett-
vangsferðir leikskólabarna eru 
farnar með strætó og eru almenn-
ingssamgöngur því mikilvægur 
þáttur í starfsemi leikskólanna 
og að þau kynnist sínu nánasta 
umhverfi og borgarsamfélaginu. 

Um 1700 bláar tunnur
Nú eru hátt í 1700 bláar sorp-

tunnur komnar í umferð í Reykja-
vík og eru um það bil 50 tunnur 

pantaðar í hverri viku hjá Sorp-
hirðu Reykjavíkur. Hátt í 60 tonn 
af dagblöðum söfnuðust í bláu 
tunnurnar í marsmánuði en það 
er um þriðjungur þess magns 
dagblaða sem safnast í grenndar-
gámana að jafnaði. Þetta sýnir að 
fleira fólk flokkar nú sorp og með 
bláu tunnunum hefur náðst til 
fleira fólks í því efni. Reykvíkingar 
eru 119 þúsund um þessar mund-
ir. Gera má ráð fyrir að um hálft 
kg af dagblöðum hafi safnast í blá-
ar tunnur á hvern íbúa í marsmán-
uði. Ef gert er ráð fyrir 55 þúsund 
íbúðum í Reykjavík er um liðlega 
eitt kg að ræða á hverja íbúð.

 

Vistvænn lífsstíll 
ræddur

Vistvænn lífsstíll var í fyrirrúmi 
á Degi umhverfisins sem haldinn 
er hátíðlegur í Perlunni í Reykja-
vík fyrir skömmu. Umhverfis- og 
samgöngusvið tóku þátt í sýningu 
í Perlunni í tilefni af deginum. 
Starfsmenn sviðsins fluttu erindi 
á ráðstefnunni “Er svifrykið að 
kæfa okkur?” sem Félag umhverf-
isfræðinga á Íslandi hélt á Hótel 
Sögu sama dag.

Borgarstjóri í 100 ár
Þann 7. maí sl. voru liðin 100 

ár frá því fyrsti borgarstjórinn 
var skipaður í Reykjavík. Það var 
Páll Einarsson sem verið hafði 
sýslumaður og bæjarfógeti í Hafn-
arfirði. Tveir umsækjendur voru 
um starfið Páll og Knud Zimsen, 
bæjarfulltrúi sem síðan varð borg-
arstjóri 1914 þegar Páll kaus að 
láta af embætti. Á þeim tíma voru 
bæjarbúar um 11 þúsund talsins. 
Páll var farsæll borgarstjóri og í 
hans tíð var ráðist í margvísleg-
ar stórframkvæmdir sem breyttu 
bæ í borg. Má þar nefna byggingu 
vatnsveitu, gasstöðvar, holræsa- 
og hafnargerð. Á þessum hund-
rað árum hafa nítján einstaklingar 
gegnt embætti borgarstjóra, þrjár 
konur og sextán karlar.
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Þ orgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra og 
Ólafur F. Magnússon, borgarstjóri tóku fyrstu skóflustung-
una að viðbyggingu við Fjölbrautaskólann í Breiðholti fyr-

ir skömmu. Er það ánægjulegt fyrir íbúa Breiðholtsins og raunar 
alla Reykvíkinga að aðstaða þessa fjölmenna menntaseturs skuli 
nú bætt með þessum hætti. Með stofnun FB var brotið ákveðið 
blað í menntasögu Reykjavíkur og raunar þjóðarinnar. Með 
FB varð ekki einungis til framhaldsskóli í fjölmennasta hverfi 
borgarinnar heldur varð til menntastofnun sem bauð mun 
fjölbreyttara nám en áður hafði þekkst á framhaldsskólastigi.

Menntun þjóðarinnar hefur gerbreyst á undanförnum árum. 
Mun fleiri leggja stund á framhalds- og háskólanám en áður. Nú 
þykir jafn sjálfssagt að ungmenni ljúki framhaldsskólanámi og 
sjálfsagt þótti að allir lykju grunnskólanámi eða skyldunni eins 
og það var kallað á árum áður. Þrátt fyrir miklar breytingar og 
stóraukna sókn eftir framhaldsnámi hefur það takmark þó ekki 
náðst enn og er brottfall úr framhaldsskólastiginu enn verulegt 
áhyggjuefni. En með skóla á borð við FB má fullyrða að mörg-
um hafi veist tækifæri til þess að ná þeim árangri og áfanga sem 
ekki hefði annars orðið.

Á sínum tíma var gert ráð fyrir byggingu framhaldsskóla í 
Suðurmjódd í Breiðholti. Af þeim hugmyndum hefur ekki orðið 
og ekkert sem bendir til þess að svo verði í bráð eða jafnvel í 
lengd. Í viðtali hér í blaðinu viðrar Kjartan Magnússon, borg-
arfulltrúi það sjónarmið að verði frekari þróun í uppbyggingu 
háskólakennslu á höfuðborgarsvæðinu verði að velja því stað 
í austari hluta borgarinnar m.a. vegna umferðarsjónarmiða. 
Breiðholtið liggur orðið nálægt miðju höfuðborgarsvæðisins 
og tengist megin umferðaræðum í gegnum það. Kjartan bendir 
á að með háskóla eða háskólasetri í Breiðholti myndi skapast 
möguleikar fyrir fjölda fólks að komast til og frá skóla án þess 
að nota einkabíla. Hugmynd Kjartans er allrar athygli verð 
þótt nýir háskólar séu ekki á teikniborðinu sem stendur utan 
nýbygging HR í Vatnsmýrinni í Reykjavík.

Með stofnun FB var Breiðholtið gert að skólahverfi. Hugs-
anlega á annar framhaldsskóli eftir að rísa í þessu fjölmenna 
hverfi að ekki sé talað um hugmynd um háskóla eða háskólaset-
ur í lengri framtíð. Slíkt er alls ekki óraunhæfur möguleiki vegna 
þess að ljóst er að kröfur um menntun munu áfram aukast. Þá 
má einnig gera ráð fyrir að fjölbreytni menntunar aukist svo 
sem varð með tilkomu FB á sínum tíma. 

Með þeirri viðbyggingu við FB sem nú hefur verið markað fyr-
ir með skóflum menntamálaráðherra og borgarstjóra er stígið 
nýtt skref til þess að efla menntun í Breiðholti. Skref sem mun 
verða hverfinu til framdráttar og einnig hinu reykvíska samfé-
lagi.

Ekið of hratt

A lls voru 449 ökumenn kærðir fyrir of hraðan akstur 
við hraðamælingar í Breiðholti í apríl. Sérstök áher-
sla var lögð á að hraðamæla á þeim stöðum þar sem 

talið var að hraði væri of hár samkvæmt ábendingum íbúa. 
Niðurstöður mælinganna sýna að ábendingar íbúanna eiga 
við rök að styðjast. Athygli vekur að hraðakstur á sér stað í 
námd við skóla í hverfinu. Breiðholtið er að lang stærstum 
hluta íbúðabyggð þar sem engin ástæða getur verið 
til of hraðs aksturs. Erfitt er að segja til um hverju er um 
að kenna en engu líkara er að tilteknir einstakingar fái full-
nægt einhvers konar fíkn með því að aka bílum á miklum 
hraða en öðrum gangi einungis til fullkomið hugsunarleysi. 

Framhaldsnám í Breiðholti
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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?
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Ég hef búið í Breiðholtinu frá 
1972. Fyrst í Vesturberginu og í 
Máshólunum þar sem við byggð-
um og fluttum inn í nýbyggt 
húsið 1980. Við vorum áður í 
Árbænum og þaðan var stutt yfir 
í Breiðholtið. Við kunnum ágæt-
lega við okkur í Árbænum en ég 
held að það hafi verið frambæri-
legar íbúðir sem drógu okkur að 
Breiðholtinu, þegar kom að þeim 
tímapunkti að skipta um íbúð,” 
segir Sigurborg Sveinbjörnsdótt-
ir, leikskólastjóri í Hraunbergi 
sem spjallar við Breiðholtsblað-
ið að þessu sinni.

Vildi geta séð á sjóinn
“Við völdum Máshólana. Þaðan 

er mjög fallegt útsýni nánast yfir 
alla borgina og einnig út á hafið. 
Ég er ættuð úr Hnífsdal og ólst 
upp við að hafa sjóinn við hliðina 
á mér. Mér hefur alltaf fundist mik-
ilvægt að geta séð á sjóinn. Þetta 
er hluti af bernskunni og uppeld-
inu sem hefur fylgt mér. Sigurborg 
segir Máshólana nokkuð sérstaka 
götu. “Þetta er lítil gata og það 
sem einkennir hana að allir sem 
byggðu eiga húsin sín ennþá. Það 
hefur ekkert einasta hús verið selt 
í meira en aldarfjórðung. Þetta 
sýnir að fólkið er ánægt, því líður 
vel og hefur haldið mikla tryggð 
við þennan stað. Það hafa orðið 
eigendaskipti á mörgum húsum í 
götunum í kring eins og gengur en 
ekki í Máshólunum. Þarna ólum 
við upp fjóra drengi sem nú eru 
komnir með sínar fjölskyldur en 
ég hef nóg pláss fyrir barnabörn-
in sem koma oft í heimsókn.”

Bergur bað mig að koma
Sigurborg er ekki ókunnug börn-

um því stór hluti af ævistarfi henn-
ar hefur snúist um börn. “Nei - ég 
hef ekki unnið með börnum alveg 
frá upphafi. Ég vann hjá félags-
málastofnun eftir að ég fluttist 
til borgarinnar og starfaði þar til 
1976 að ég fór í FB og stundaði 
nám í kvöldskólanum og þaðan 
lág leiðin í fóstruskólann eins og 
hann hét í þá daga. Eftir það hefur 
starfið snúist um börn.” Sigurborg 
starfaði á Hólaborg í eitt ár að 
námi loknu en þá hringdi Bergur 
Felixson, sem lengi veitti leikskól-
um Reykjavíkurborgar forstöðu í 
hana og bað hana að taka Hraun-
borg að sér sem þá var nýbyggð-
ur leikskóli. Þar hefur Sigurborg 
starfað frá árinu 1986. 

26 börn á deild í stað 17
Hún segir margt hafa breyst á 

þessum tveimur áratugum sem 
hún hefur veitt leikskóla forstöðu. 
“Þegar ég kom að Hraunborg þá 
skiptist þetta í tvennt. Annars veg-
ar var hefðbundinn leikskóli eins 
og við þekkjum í dag og hugsað-
ur fyrir gifta foreldra eða fólk í 
samúð. Þar gátu börnin dvalið í 
fjóra tíma fyrir eða eftir hádegi og 
höfðu með sér nesti. Hins vegar 
var svo tveggja deilda dagheimili 
fyrir börn einstæðra foreldra. Þar 
var leikskólinn opinn fram til hálf 
sjö á kvöldin. Vinnudagurinn var 
oft langur hjá einstæðum mæðr-
um. Ég minnist oft kvenna sem 
unnu í fiski vestur á Granda og 
fóru til vinnu með rútu sem sótti 
þær. Rútan stoppaði úti í Austur-
bergi og þær þurftu að vera komn-
ar til vinnu klukkan átta. Þær voru 
því oft mættar við dyrnar hjá okk-
ur strax hálf átta á morgnana til 
að koma börnunum fyrir. Þessar 
konur komu líka síðastar til þess 
að sækja börnin. Þá var líka ein-
stakt að einstæðir foreldrar væru 
á bílum og urðu því að sæta þeim 
ferðamáta sem gafst. Við vorum 
líka með nokkur heilsdagspláss 
sem voru ætluð háskólanemum 
en þeir voru forgangshópur að 

þessu leyti hjá Reykjavíkurborg 
á þessum tíma líkt og einstæðu 
foreldrarnir. Á dagheimilisdeild-
unum voru 17 börn samtímis í því 
rými sem húsakynnin leyfðu en í 
dag erum við með 26 börn í sama 
rými sem sýnir hvernig reynt hef-
ur verið að leysa brýna þörf fyrir 
fleiri leikskólapláss. Í þessu fólst 
gríðarleg breyting fyrir börnin 
vegna þess að leikrými þeirra er 
mun minna en var. Með því er ég 
ekki að segja að allt hafi versnað. 
Alls ekki vegna þess að ýmislegt 
annað hefur verið til mikilla bóta. 
Þar á ég einkum við skólanámskrá 
og mun betra skipulag. En þetta 
er engu að síður of stór hópur í of 
litlu rými vegna þess að þegar um 
þrengsli er að ræða þá njóta börn-
in sín ekki eins vel.”

Atvinnulífið ekki   
nægilega barnvænt

Sigurborg segir að þörfin fyrir 
leikskóla hafi vaxið mjög hratt á 
skömmum tíma.” Þegar kom að 
því að giftir foreldrar þurftu að 
fá heilsdagsvistum fyrir sín börn 
líkt og einstæðir höfðu áður þá 
breyttist húsnæðið í að vera einn 
sameiginlegur leikskóli í stað 
leikskóla og dagvistunar áður.” 
Sigurborg segir að langflest börn 

séu nú í átta til níu tíma í leikskól-
anum. “Þetta virðist vera þörfin. 
Vinnutími fólks er það langur. 
Margir hefja störf klukkna átta á 
morgnana og vinna til fimm og 
jafnvel lengur. Mér finnst að níu 
tíma skóli sé of langur og sérstak-
lega fyrir yngri börnin. Sjö tímar 
væri hæfilegri leikskólatími. Þótt 
vel sé hugsað um börnin í leikskól-
anum og allt sé gert fyrir þau sem 
hægt er, þá er þetta spurningin 
um að þau eru of lengi frá foreldr-
unum í einu. Ég hef alltaf verið 
þeirrar skoðunar og börn eigi að 
hafa rétt í þjóðfélaginu. Mér finnst 
réttur barna til foreldra sinna ekki 
nægilega skýr í dag. Ég get nefnt 
í þessu sambandi að þau eigi að 
hafa rétt til þess að hafa foreldra 
sína hjá sér þegar þau eru veik og 
einnig að þau eigi rétt á meiri sam-
vistum við foreldrana almennt 
en þau hafa í dag. Þetta er mín 
persónulega skoðun. Það er ekki 
aðbúnaðurinn og umhyggjan sem 
ég er að tala um heldur geðtengsl-
in sem þurfa að myndast á milli 
barna og foreldra.” Sigurborg seg-
ir atvinnulífið þrýsta með þungu 
afli á að taka þennan rétt af börn-
um. “Ég get vel skilið það sjón-
armið að allir verði að vinna og 
standa sína vakt en það skortir 
sveigjanleika í vinnutíma hjá fólki 

hér á landi. Of lítil virðing er bor-
in fyrir fólki og einkum konum 
sem eiga börn og gerð sama krafa 
til þeirra og annarra að þær skuli 
skila sínu í vinnunni. Og þarna 
finnst mér gengið á rétt barnanna 
með kröfu um þetta mikla vinnu-
álag.”

Sköpunarþörfin þarf að 
njóta sín

Sigurborg segir algengara í 
dag en áður að foreldrar skipti 
foreldrahlutverkinu á milli sín en 
áður þegar konan þurfti oft að 
sinna því nánast ein. Þetta hafi 
breyst með almennri þátttöku 
kvenna í atvinnulífinu. Þetta leysi 
þó ekki þann vanda sem hún sé 
að ræða um. “Það sem ég á við 
er að lífsgæðakapphlaupið er svo 
mikið og það tekur mikinn tíma 
að afla og það kemur niður á rétti 
barna til foreldra sinna. Við eig-
um ekki að þurfa að vinna svona 
langan vinnudag til þess að endar 
nái saman.” Sigurborg segir að 
ýmislegt myndi breytast í upp-
eldi barna ef aðeins væri slakað 
á kröfum atvinnulífsins um vinnu-
tíma, hann gerður sveigjanlegri 
og ef fólk hægði aðeins á sér í lífs-
gæðakapphlaupinu.” En börnin 
sjálf hafa þau breyst frá því sem 

áður var með hliðsjón af breytt-
um aðstæðum í þjóðfélaginu. 
Lengri vinnutíma. Kröfunni um 
aukin lífsgæði og að allri foreldrar 
vinni fullan og langan vinnudag? 
“Þau hafa í sjálfu sér ekki breyst. 
Allt eru þetta yndisleg börn en 
þau þola álagið misjafnlega vel 
og ég hugsa að mörgum myndi 
líða betur ef að vinnutími foreldra 
væri ekki svona langur. Ég hef oft 
veitt því athygli í leikskólanum 
hjá mér að þegar öll börnin hafa 
ekki mætt sem gerist stundum því 
það geta verið veikindi í þeirra 
hópi rétt eins og okkar fullorðna 
fólksins þá líður þeim mjög vel. 
Börn þrá oft að geta dregið sig út 
úr fjöldanum og dvalið við róleg-
an leik einhvers staðar þar sem 
þau verða ekki fyrir áreiti. Þeim 
er nauðsynlegt að geta dregið sig 
út og fundið sér hluti til dundurs. 
Látið sköpunarþörf sína njóta sín 
í stað þess að vera stöðugt í skipu-
lögðu hópstarfi þótt það sé einnig 
þroskandi og nauðsynlegt sem 
hluti af leikskólastarfinu. En það 
er ekki alltaf möguleiki til þess 
að veita þeim þetta rými þegar 
hver fermetri er fullnýttur og ein-
nig erfiðleikum háð að fá fólk til 
starfa í leikskólum eins og víðar í 
skólakerfinu.”

Eflingarfólkið hefur gert 
margt gott

Sigurborg segir að Eflingarfólkið 
hafi gert margt mjög gott í leikskól-
anum. “Það hefur starfað ótrúlega 
vel. Þetta er undantekningalítið 
duglegt fólk og er áhugasamt um 
starf sitt. Án þess hefðum við ekki 
getað rekið leikskólana. Það hefði 
ekki verið hægt án þess að hafa 
þetta góða fólk við störf. Við höf-
um verið með góðan og traustan 
kjarna sem hefur unnið mjög vel 
í langan tíma. En svo eldist fólk 
og endurnýjunar verður þörf eins 
og gengur. Við höfum líka haft 
alveg frábærar ungar stúlkur sem    
hafa komið tímabundið til starfa. 
Þannig höfum við átt kost á að 
vera með alla aldursbreiddina 
við störf sem mér finnst ómetan-
legt. Samkvæmt pappírum eiga að 
vera menntaðir leikskólakennarar 
í öllum stöðum í leikskólunum en 
því takmarki hefur aldrei verið 
náð og óvíst að það náist nokkurn 
tíma. En launin eru lág og fram-
an af fannst manni ömurlegt að 
þurfa bjóða þessi laun og greiða 
fólkinu sínu, bæði kennurum og 
öðru starfsfólki samkvæmt þeim.” 
Sigurborg segir að þrátt fyrir að 
kaup og kjör leikskólafólks hvort 
sem um kennara er að ræða eða 
annað starfsfólk þá skipti umönn-
unin sem börnin fá mestu máli. 
Að börnunum sé gefið til kynna 
að þau séu einhvers virði og 
skipti máli. “Maður heilsar hverju 
barni og lætur það fá alveg skýr 
skilaboð um að manni þyki vænt 
um að það sé komið í skólann. 
Það eru þessu gömlu, góðu og 
sígildiu gildi sem skipta máli í öllu 
þessu starfi. Að börnin læri að 
ganga ekki á rétt hvors annars og 
rækti vináttu sín í milli vegna þess 
að börn sem eru saman á þenn-
an hátt í nokkur ár mynda með 
sér tengsl og þau verða einskonar 
systkinahópur. Mér finnst yndis-
legt að vinna í leikskóla. Jafnvel 
þótt launin séu ekki þau sem mað-
ur myndi vilja sjá fyrir þessi störf. 
Maður fær ákveðin laun á hverj-
um degi frá börnunum. Þau koma 
því jafnan vel til skila að maður er 
einhvers virði. Hefur gert eitthvað 
fyrir þau og mér finnst það alltaf 
bestu launin, þótt fólk verði vissu-
lega einnig að hafa hin efnislegu 
laun vegna þess að það þurfa allir 
að lifa. En hvað börnunum viðvík-
ur þá læra þau að gefa af sér ef við 
fullorðna fólkið sýnum þeim vænt-
umþykju.” Áður en Sigurborg tók 
við leikskólastjórn starfaði hún 
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um tíma í tengslum við kvenna-
athvarf og kynntist þar annarri 
hlið mála. Hún vann með konum 
sem höfðu gengið í gegnum ýmis-
konar erfiðleika í sínu heimilislífi. 
“Heimilisvandinn er ekki nýlega 
uppfundinn. Því miður. Hann hef-
ur alla tíð verið til en hefur verið 
að koma upp á yfirorðið á síðari 
árum sem er af því góða vegna 
þess að þá er frekar hægt að gera 
eitthvað í málum fólks sem orðið 
hefur að þola langvarandi ofbeldi 
og annan vanda.”

Hugsunin að yngri og 
eldri komi saman

Samvera kynslóðanna er Sigur-
borgu hugleikin og að undanförnu 
hefur leikskólinn Hraunborg und-
ir hennar stjórn unnið að sam-
starfsverkefni með félagsstarfinu 
í Gerðubergi undir heitinu “mann-
rækt - trjárækt”. Þetta verkefni 
hófst 1999 og var komið á fulla 
ferð árið eftir. “Þetta verkefni 
spratt úr þróunarverkefni á veg-
um Reykjavíkurborgar sem hét 
“Efra Breiðholt - okkar mál”. Þetta 
var sett af stað til þess að athuga 
og komast að hvað vantaði í hverf-
ið. Íbúum var sent bréf þar sem 
beðið var um svör um hvað þeim 
fyndist vanta. Það var gerður sjö 
ára samningur sem leiddi til þess 
að þetta fór af stað og við Guð-
rún Jónsdóttir, forstöðumaður 
félagsstarfsins í Gerðubergi, höf-
um haldið utan um þetta verkefni 
síðan. Hugsunin á bak við þetta 
var að vinna eitthvað saman og 
skógræktin fór inn í þetta á þeim 
nótum að verkefni snérist um 
að rækta náttúruna og að rækta 
manneskjuna.” Skógarreiturinn 
er á svæðinu á milli Fella- og Hóla-
kirkju og Gerðubergs og þangað 
koma börn og eldri borgarar á 
hverju vori til þess að deila sam-
veru og planta trjám. Sigurborg 
segir að settar hafi verið niður á 
bilinu 20 til 40 plöntur með þess-
um hætti á hverju ári og leikskól-
inn Hraunborg hafi síðan boðið 
öldnum sem ungum í kaffi að gróð-
ursetningunni lokinni þar sem 
börnin eru gestgjafarnir og við 
myndum kaffihúsastemningu.” 
Sigurborg segir að þetta verkefni 
tengist með óbeinum hætti öðru 
verkefni sem unnið hafi veri að í 
Breiðholtinu að undanförnu og 
nefnist “kynslóðirnar saman” en 
þarna sé sérstaklega miðað við að 
ná þeim yngstu og elstu saman. 

Tengibyggingin spratt 
upp

Miklar endurbætur voru gerðar 
á húsnæði leikskólans Hraunborg-
ar á síðasta ári sem Sigurborg seg-
ir að gerbreytt hafi allri aðstöðu 
bæði starfsfólksins og þó einkum 
barnanna. “Við vorum lengi búin 
að berjast fyrir lagfæringum á 
húsnæðinu. Það var barn þess 
tíma að skólinn var starfræktur 
í tvennu lagi, leikskóli og dag-
heimili og því fór starfsemi fram í 
tveimur húsum þótt þetta hafi fyr-
ir löngu verið orðinn einn skóli. 
Þetta stóð lengi í borgaryfirvöld-
um sem töldu of dýrt að breyta 
þessu eða réttara sagt að reisa 
tengibyggingu á milli húsanna til 
þess að mynda eina heild. Sem 
dæmi um ófullnægjandi aðstöðu 

urðum við að fara með mat á milli 
húsanna auk annars óhagræðis 
sem af þessari skiptingu stafaði. 
Eftir að Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son tók við starfi borgarstjóra fór 
ég á fund hans og ræddi þessi mál 
við hann og hvort unnt væri að 
finna leið til að láta draum okkar 
um sameiginlegt húsnæði rætast 
vegna þess að ekki væri lengur 
boðlegt að búa við þessar aðstæð-
ur. Skemmst er frá því að segja 
að hann hófst handa við að ýta 
framkvæmdunum úr vör og þetta 
hús spratt upp á liðnum vetri og 
við tókum það í notkun í apríl. 
Við héldum svolítið hóf þegar hús-
ið var tilbúið. Buðum Vilhjálmi 
og Guðrúnu konu hans í kaffi og 
einnig erlendu starfsmönnunum 
sem unnu fyrir verktakann sem 
byggði tengibygginguna. Ég man 

hvað þeir voru hissa en einnig 
ánægðir að þeim skyldi vera boð-
ið með, því að þeir væru vanari 
því að yfirmönnum þeirra væri 
boðið við slík tilefni en þeim sem 
störfuðu á gólfinu. Þessir menn 
voru búnir að vera við vinnu sína 
inni á gafli hjá okkur í allan vet-
ur. Það getur verið erfiðleikum 
háð að vinna með börnum inn-
an um iðnaðarmenn sem eru að 
sinna sinni vinnu. Við sáum fram 
á eitthvað væri að gerast og þetta 
gekk allt mjög vel. Þessir ágætu 
menn voru orðnir kunningjar okk-
ar þegar yfir lauk. Mér fannst því 
að ef bjóða ætti einhverjum þá 
væru það þessir menn sem höfðu 
umgengist okkur með svo mikilli 
prýði miðað við allar aðstæður í 
heilan vetur.” Sigurborg segir að 
mjög vel hafi tekist til með hönn-

un nýbyggingarinnar. Eiginlega sé 
um listaverk að ræða auk þess 
sem það hafi leyst mikinn vanda. 
“Nú þurfum við ekki lengur að 
bera mat á milli húsa í öllum veðr-
um eða vaska upp í öðru húsi en 
matreiðslan fer fram. Þetta ert allt 
önnur vinnuaðstaða. Allt annað 
líf,” segir þessi öflugi leikskóla-
stjóri í Efra Breiðholtinu.
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Karl Guðmundsson, leikari 
hafði augsýnilega engu gleymt 
frá því hann kom fram sem 
skemmtikraftur á samkomum og 
brá sér þá gjarnan í gervi ýmissa 
þekktra einstaklinga. Karl inn-
leiddi síðasta ritþing Gerðubergs 
þar sem fjallað var um persónur 
í verkum og verk Einars Kárason-
ar, rithöfundar með upplesti úr 
sögu eftir hann. Um leið og Karl 
hóf lesturinn lifnuðu persónur 
sögunnar við á bak við upplestr-
arpúltið, hver af annarri og urðu 
ljóslifandi á skömmum tíma. Til-
valið var að fá lesara borð við 
Karl til þess að hefja þessa stund 
vegna þess að eitt af megin ein-
kennum verka Einars er hversu 
persónur hans eru sterkar og 
jafnan ljóslifandi í frásögninni. 

Einar hefur þrætt þá leið skáld-
skapar og sagnalistar að gæða 
persónur sínar litríku lífi. Gera 
þær athafnasamar og segja þan-
nig sögur úr ýmsum kimum hins 
daglega mannlífs í gegnum til-
burði þeirra í frásögninni. Halldór 
Guðmundsson, bókmennafræðing-
ur stjórnaði ritþinginu en spyrl-
ar með honum voru skáldin og 
rithöfundarnir Gerður Kristný og 
Sigurjón Sigurðsson betur þekkt-
ur sem Sjón. 

Einar Kárason er einn af þekkt-
ustu rithöfundum þjóðarinnar og 
af Vogakynslóðinni svokölluðu, 
líkt og nafni hans Einar Már Guð-
mundsson en þeir ólust upp í 
Vogunum við sundin blá sem á 
uppvaxtarárum þeirra var yngs-
ta hverfi Reykjavíkur og eitt það 
gróskumesta þegar unga kynslóð-
in átti í hlut - ekki ólíkt því sem 
Breiðholtið átti eftir að verða síð-
ar. Einar Kárason er fæddur 1955 
og lagði stund á nám í almennri 
bókmenntasögu við Háskóla 
Íslands að loknu stúdentsprófi 
frá Menntaskólanum við Tjörn-
ina, sem síðar flutti í Vogana og 
varð Menntaskólinn við Sund. Ein-
ar tók að birta ljóð í tímaritum á 
árunum 1978 til 1980 og ljóðabók-
in Lofræsting var hans fyrsta bók. 
Fyrsta skáldsaga hans ber heitið: 
Þetta eru asnar Guðjón og kom 
út 1981. Einari sagðist svo frá á 
ritþinginu að hann hafi ráðið sig 
á togara um tíma og þar hafi ver-
ið all skrautlegt samfélag ýmissa 
strætissnillinga og annarra sem 
tæpast myndu þykja eftirsóttir 
starfskraftar í dag. Þarna hafi 
hins vegar verið kjörið tækifæri 
til þess að skapa sér söguefni og 
ætti þessi fyrsta skáldsaga hans 
sér fullkomlega rætur í þessum 
sjóferðum. Segja má að Einar 
hafi skapað nýjan stíl í bókmennt-
unum með þessari fyrstu sögu 
sinni og stíl sem hefur verið ein-
kennandi í mörgum verka hana 
og getið var hér í upphafi. Stíll og 
frásögn Einars liggur að nokkru 

leyti á milli hinnar epísku skáld-
sögu og nýju skáldsögunnar, sem 
rutt hafði sér til rúms hér á landi 
einkum með verkum höfunda á 
borð við Guðberg Bergsson, Thor 
Vilhjálmsson og Steinar Sigurjóns-
son. Í verkum Einars og einnig 
fleiri höfunda af hans kynslóð 
gætir áhrifa nýju skáldsögunn-
ar nokkurs en epísk áhrif hinnar 
klassísku skáldsögu eru jafnan 
sterkari. Næstu verk Einar bera 
þess einnig  glöggt vitni en það er 
trílógían um lífið í einu af bragga-
hverfum Reykjavíkur á eftirstríðs-
árunum: Þar sem djöflaeyjan rís, 
Gulleyjan og Fyrirheitna landið. 
Þessar bækur Einars eru ekki ein-
vörðungu skáldskapur þótt frá-
sagarstíll hans sé hnitmiðaður. 
Heldur einnig ákveðinn söguspeg-
ill sem lýsir um margt samfélagi í 
borg sem er að breytast á undra-
hraða úr fortíð til framtíðar án 
þess að eiga sér aðra möguleika 
um nútíð en eitt augnablik. Auk 
Eyjabókanna hefur Einar sent frá 
sér fjölmargar skáldsögur og nær 
svið þeirra allt frá 13. öld og til 
samtímans. Þá hefur hann sent 
frá sér ævisögur, ferðabækur, smá-
sagnasöfn og bækur fyrir börn. 

Einar kvaðst snemma hafa farið 
að lesa. Sólheimasafnið hafi ver-
ið í nágrenni við æskuheimili sitt 
og þar hafi hann verið tíður gest-
ur. Hann sagði skemmtilega frá 
því þegar hann las bækur norsku 
skáldkonunnar Anne-Cath Vestly 
og tók ástfóstri við eina persónu 
hennar, Ole Aleksander Filibom-
bom-bom. Hann ræddi einnig 
nokkuð um danskar bókmenntir 
en hann bjó um tíma í Danmörku 
og í Þýskalandi. Hann minntist 
sérstaklega í því efni danska rit-
höfundarins Klaus Rifbjerg og 
einnar af hans þekktustu sögum 
Den Kroniske udskyld. Vera má 
að Einar hafi sótt sér fyrirmynd-
ir og styrk í verk Rifbjergs en ef 
grannt er leitað má finna ýms-
an samhljóm í frásögum þeirra 
beggja. Halldór Guðmundsson, 

bókmenntafræðingur og stjórn-
andi ritþingsins sagði í formála 
að Úrvalsbók Einars Kárasonar 
2007 að sagnamennska væri nátt-
úrulegur hæfileiki en nái ekki bók-
menntalegum þroska nema með 
alvöru pælingu í verkum annarra 
höfunda, í sjónarhorni og frásagn-
artækni sem þróast hafi um aldir. 
Þetta hafi Einar gert sér ljóst og 
þetta koma vel fram í því spjalli 
sem ritþing byggist jafnan á þar 
sem Einar tíundaði ýmsa höfunda 
sem hann hefði lesið og stúderað. 
Ritþing Gerðubergs með Einari 
Kárasyni er eitt það skemmtileg-
asta sem farið hefur fram á sinni 
tíð. Þar koma persóna Einars, frá 
sagnargleði hans og einlægni og 
góð tök Halldórs Guðmundssonar 
á viðfangsefninu sérstaklega við 
sögu. Þá má geta þess að KK flutti 
lag Bob Dylan Forever Young með 
eftirminnilegum hætti á ritþing-
inu en Einar mun sjálfur hafa haft 
hönd í bagga með lagavalinu en 
Kristján mun ekki hafa spreytt sig 
á þessu lagi fyrr.

Hnitmiðaður frásagnastíll

Gerður Kristný, Halldór Guðmundsson. Einar Kárason og Sjón á rit-
þingi Gerðubergs um Einar Kárason.

Karl Guðmundsson fór á kostum 
í upplestri á ritþinginu.

Unglingabókin rædd 
í Gerðubergi

Unglingabókin var yfirskrift 
árlegrar barna- og unglingabóka-
ráðstefnu sem haldin var í Gerðu-
bergi 5. apríl sl. Fyrirlesarar á 
ráðstefnunni voru Ármann Jak-
obsson, Anna Þorbjörg Ingólfs-
dóttir og Ragnheiður Gestsdóttir 
en Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson 
stýrði umræðum. 

Ármann Jakobsson nefndi fyr-
irlestur sinn Adda trúlofast og 
Beverly Gray leitar að gulli. Í fyr-
irlestrinum bar hann m.a. saman 
þá sagnahefð sem birtist í hinum 
amerísku unglingabókum um 
söguhetjuna Beverly Gray og 
íslensku unglingahetjuna Öddu í 
bókum Jennu og Hreiðars Stefáns-
sonar. Ármann gerði samanburð 
á trúverðugleika og upphafningu 
þessara tveggja sögupersóna og 
velti fyrir sér áhrifum erlendrar 
sagnahefðar á íslenskar barnabók-
menntir í ljósi þessara tveggja 
bókaflokka. Anna Þorbjörg Ingólfs-

dóttir kallaði erindi sitt Drama-
drottningar með beygluð og brot-
in hjörtu og heim unglingsins í 
nýlegum íslenskum barnabókum. 
Anna Þorbjörg velti m.a. annars 
fyrir sér breytingum sem orðið 
hafa á barna- og unglingabókum 
hér á landi og hvernig þær hafi 
fylgt eftir tíðaranda á hverjum 
tíma. Hún gerði málfar í unglinga-
bókum að umtalsefni og sagði að 
höfundar gengju nú lengra í að 
skrifa bækur sínar á því málfari 
sem ungmenni töluðu sín í milli. 
Daglegt talmál rataði nú meira 
inn í bókmenntir en áður - trúlega 
til þess að fanga huga lesandans 
og jafnvel til þess að ná til hans. 
Ragnheiður Gestsdóttir ræddi 
síðan um spurninguna af hverju 
verið væri að skrifa bækur fyrir 
unglinga. Kolbrún Björnsdóttir og 
Kjartan Björnsson lásu valda kafla 
úr unglingabókum á ráðstefnunni.  

Fallegir munir 
í Árskógum

Mjög margir fallegir munir 
voru á hinni árlegu handverks-
sýningu sem var haldin í Félags-
miðstöðinni Árskógum dagana 
24., 25. og 26. apríl sl. Munirnir 
voru unnir af þátttakendum í 
félagsstarfi Árskóga á liðnum 
vetri. Þar á meðal voru smíðis-
gripir, útskurður, saumaskapur 
og málverk. Góð aðstaða er í 
Árskógum fyrir listsköpun og 
handverk af ýmsu tagi sem 
eldri borgarar eru duglegir við 

að nýta sér með eða án tilsagn-
ar. Ýmsar hugmyndir og færni 
spretta fram í þessu áhugastarfi 
sem ljóst er af sýningu þessari 
og einnig sýningum Árskóginga 
á undanförnum árum. Kaffi og 
meðlæti var til sölu í kaffihúsi 
Árskóga eins og jafnan þegar 
handverkssýningar þátttakenda 
standa yfir. Sýningar sem þess-
ar eru viðburður í annars litríku 
félags- og sköpunarstarfi í Breið-
holti.

Hlýtt á fyrirlestur á barnabókaráðstefnunni í Gerðubergi.

Kynjaskepnur Jóns Baldurs
Kynjaskepnur úr íslenskum þjóð-

sögum er heiti sýningar sem nú 
stendur yfir í Gerðubergi. Þar gefur 
að líta myndir úr bókinni Íslenskar 
kynjaskepnur sem er að koma út 
hjá Forlaginu. 

Jón Baldur Hlíðberg er höfundur 
bókarinnar ásamt Sigurði Ægissyni 
þjóðfræðingi og sóknarpresti á Siglu-
firði. Í bókinni er fjallað á skemmtileg-
an hátt um náttúrufræði kynjaskepna 
úr íslenskum þjóðsögum. Jón vinnur 
teikningarnar á annan hátt en venju-
lega þar sem ekki er unnt að hafa 
fyrirmyndirnar á staðnum. Lýsingar 
á kynjaskepnunum ásamt víðtækri 
þekkingu teiknarans á dýrafræði kem-
ur hins vegar að góðum notum við 
myndlýsingu þeirra. Nákvæmni og 
listfengi Jóns Baldurs gæðir skepn-
urnar lífi svo sögur og sagnir lifna 
við. Sýningin höfðar til allra aldurs-
hópa sem kunna að meta fallegar 
myndir og skemmtilegar sögur.

Nikur er ein þeirra kynjavera sem lifði í frásögum fólks. Nikurinn 
líktist hesti. Hann lifði í vötnum og hófarnir snéru aftur.

Gullsmiðurinn 
í Mjódd

Úr og 
skartgripir
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heimur heillandi hluta og hugmynda
Stekkjarbakka 6 - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is

Gegn fíflum í grasflöt:
GARÐHEIMA:

GÓÐ RÁÐ 

Fíflastafur: Stafnum er stungið niður með 
stólparót fífilsins, snúið, togað upp og losað.
Herbamix: Blandað í vatn og úðað  eða 
vökvað yfir illgresið.  Eyðir fíflum og öðrum 
tvíkímblöðungum úr grasflöt.  Eyðir ekki 
grasi.

Skrautsteinar
– í handhægum pokum 

margir
litir!

Styttur og 
tjarnarvörur

Blómaskálar og ker
í úrvali

Garðhúsgögnin

Allt fyrir góðan garð!

Bakkaplöntur

Í Garðheimum 
færðu íslensk sumarblóm, 
ræktuð og hert fyrir 
íslenskar aðstæður.
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Stundum hefur því verið hald-
ið fram að lítið hafi verið aðhafst 
af hálfu borgaryfirvalda í Breið-
holti frá því að hverfið taldist 
fullbyggt þar til að undanförnu. 
Göngustígar og ýmislegt annað 
í umhverfinu hafi goldið van-
hirðu og ýmis mannvirki á borð 
við skóla og umhverfi þeirra 
ekki notið þess viðhalds sem 
skyldi. Þá hafi málefnum íþrótta-
félaganna í hverfinu ekki ver-
ið sinnt nægjanlega og aðstaða 
þeirra verið lakari en í öðrum 
borgarhverfum. Kjartan Magn-
ússon, borgarfulltrúi og formað-
ur stjórnar ÍTR, segir að þessar 
umkvartanir Breiðhyltinga eigi 
við rök að styðjast. Kröftunum 
hafi verið beint í aðrar áttir og 
þá einkum að þeim hverfum sem 
verið hafi í byggingu. Ýmsar til-
lögur hafi þó verið lagðar fram 
varðandi Breiðholtið en minna 
hafi farið fyrir að þeim væri fylgt 
eftir. “Það er ekki nóg að bera 
fram tillögur um framkvæmdir 
og jafnvel að samþykkja þær ef 
ekki sé gert ráð fyrir þeim í fjár-
hagsáætlun,” segir Kjartan sem 
spjallaði við Breiðholtsblaðið á 
dögunum.

Tillögur frá 2004   
og 2005 að verða að   
veruleika 

Kjartan kvaðst hafa lagt fram 
tillögu í borgarstjórn varðandi 
aðstöðu ÍR í Mjóddinni árið 2004. 
Hann segir að eftir það hafi bolt-
inn aðeins farið að rúlla þótt ekki 
hafi tekist að taka húsið í notkun 
á 100 ára afmæli félagsins á dög-
unum. Málið hafi hins vegar ekki 
komist af stað fyrr en á yfirstand-
andi kjörtímabili með undirritun 
samnings og fjárveitingu þannig 
að framkvæmdir geti hafist mjög 
bráðlega. “Ég lagði þessa tillögu 
fram þegar ég starfaði í minni-
hluta í borgarstjórn en sé hana nú 
verða að veruleika. Ég lagði ein-
nig fram tillögu á árinu 2004 um 
að Reykjavíkurborg myndi hefja 
samningaviðræður við ÍR um 
byggingu gervigrasvallar á félags-

svæði ÍR með það í huga að völl-
urinn yrði kominn í gagnið 2005. 
Þessi tillaga mín var felld í borgar-
stjórninni en kom svo aftur fram 
í svipaðri mynd hjá þáverandi 
meirihluta. Á árinu 2005 var kom-
ið að Leikni og þá lagði ég fram 
tillögu um að gerður yrði samn-
ingur við það félag um að hafinn 
yrði undirbúningur að byggingu 
félagshúss fyrir það. Þetta mál 
var búið að vera efst á dagskrá 
hjá Leiknismönnum árum saman 
og þeir höfðu oft boðað okkur, 
sem sátum í stjórn ÍTR á fundi 
til sín. Þörfin var lengi búin að 
vera ljós og einnig hvar húsið ætti 
að rísa en aldrei var hafinn und-
irbúningur að verkinu. Við lögð-
um til að framkvæmdastjóra væri 
falið að láta vinna þarfagreiningu 
ásamt skipulagslegri og bygginga-
fræðilegri úttekt. Þessi tillaga var 
einnig felld af þáverandi meiri-
hluta en síðar samþykkt tillaga 
sem ekki var eins afgerandi en 
hefur nú leitt til þess að vinna við 
byggingu þessa húss er í fullum 
gangi. Mér finnst því mjög ánægju-
legt að hugsa til þess að þessar 
framkvæmdir, sem nú er unnið að 
vegna íþróttamála í Breiðholtinu 
séu í upphafi byggðar á tillögum 
sem ég lagði fram á sínum tíma 
þótt þessar hugmyndir hafi far-
ið dálítið aftur og fram í kerfinu 
frá því ég lagði tillögurnar fram í 
borgarstjórn í minnihluta á árun-
um 2004 og 2005. Þetta eru að 
mínu mati stærstu framfaramálin, 
sem unnið er að í Breiðholtinu 
um þessar mundir þótt  vissulega 
séu um mörg fleiri brýn mál að 
ræða.” Kjartan segir íþróttamálin 
í Breiðholti vera stórmál. “Það er 
auðheyrt að þetta brennur á íbú-
unum. Þetta eru aðalmálin sem 
eru til umræðu og spurt er um 
þegar maður kemur á íbúafundi 
í hverfinu. Margir tengja íþrótta-
starfið við forvarnir og það er ekk-
ert óeðlilegt vegna þess að lengi 
hefur verið vitað að íþróttastarf 
er einhver besta forvörn sem 
hægt er að hugsa sér.” Kjartan seg-

ir að í dag velji fólk sé búsetu eftir 
því hvað er í boði og hver aðstað-
an er til áhugamála þess á hverj-
um stað. “Borgin er orðin stór og 
hverfaskipt og ungt fólk sem er að 
ala börnin sín upp horfir alveg sér-
staklega til þeirra staða og hverfa 
þar sem aðstaða til íþrótta er góð. 
Forráðamenn íþróttafélaganna 
í Breiðholti sögðust hafa orðið 
varir við að fólk vildi fremur fly-
tja í önnur hverfi sem betur væru 
búin hvað íþróttirnar varðar en 
Breiðholtið. En með þeim fram-
kvæmdum sem nú er verið að ráð-
ast í og eru fyrirhugaðar þá tel 
ég að Breiðholtið komi til með 
að standa fyllilega jafnfætis öðr-
um borgarhverfum að þessu leyti. 
Ástandið var ekki nægilega gott 
en ég vonast til að nú sé verið að 
bæta úr því og að fólk fari beinlín-
is að velja hverfið til búsetu út af 
íþróttaaðstöðunni.”  

Íbúðir eldri borgara og 
atvinnulóðir

Mjóddin berst einnig í tal og 
hvort séu einhverjar framkvæmd-
ir fyrirhugaðar á því svæði t.d. 
í Suður-Mjóddinni þar sem er 
óbyggður hluti lands. Kjartan 
segir að í upphafi hafi verið hug-
myndir um byggingu framhalds-
skóla í Mjóddinni þótt þær hafi 
aldrei komist á rekspöl og séu 
ekki inni í myndinni sem stend-
ur. Þarna sé engu að síður um 
stórt landssvæði að ræða. “ÍR var 
búið að tryggja sér mikið lands-
svæði þarna og hluti af samningn-
um sem nú hefur verið gerður 
við félagði kveður á um að það 
gefi hluta af þessu landi eftir. Þar 
er um að ræða svæði sem síðan 
má byggja á. Þegar eru hugmynd-
ir um byggingu íbúða fyrir eldri 
borgara auk þjónustuíbúða við 
Gerðuberg og einnig að undirbúa 
lóðir fyrir atvinnustarfsemi sem 
borgin myndi síðan selja til þess 
að fjármagna aðrar og kostnaðar-
samar framkvæmdir á svæðinu. 

Mislæg gatnamót  
möguleg

Vinstri beygjan af Bústaðavegin-
um inn á Reykjanesbraut er mörg-
um Breiðhyltingum þyrnir í augun 
vegna þess að hún tefur verulega 
umferð um Reykjanesbrautina 
og þar með til og frá Breiðholt-
inu, einkum á álagstímum. “Ég er 
hlynntur því að skoðað verði til 
hlítar hvort ekki sé unnt að koma 
mislægum gatnamótum fyrir á 
þessum stað. Ástandið er óvið-
unandi eins og þar er og flestir 
vita. Menn urðu skeffiskir vegna 
þess að lausn sem kom á dagskrá 
þótti fara of nærri Elliðaánum og 
Elliðaárdalnum. Ég fékk sérfræð-
inga á sviði umferðar í lið með 
mér þar sem við fórum yfir ýmsa 
möguleika. Í skemmstu máli þá 
sannfærðist ég um að hægt væri 
að koma fyrir mislægum gatna-
mótum og hanna góða lausn sem 
kæmi ekki niður á Elliðaánum eða 
náttúru þessa viðkvæma svæðis”. 

Háskólastarf í   
Austurborginni

Kjartan gat þess að eitt sinn 
hafi verið gert ráð fyrir framhalds-
skóla í Mjóddinni þótt ekki hafi 
orðið úr því. En sér hann fyrir sér 
aukið skólastarf á framhalds- eða 
háskólastigi í Breiðholtinu. “Já - 
það er nokkuð sem ég vil alls ekki 
útiloka. Þjóðfélagið hefur verið 

að breytast og á eftir að breytast 
enn meira að því leyti að mennt-
un er sífellt að aukast og verða 
almennari. Nú hefur Háskólanum 
í Reykjavík verið valinn staður í 
austari hluta Vatnsmýrarinnar við 
Öskjuhlíðina gegnt svæði Háskóla 
Íslands. Ég hefði alveg eins viljað 
sjá hann rísa austar í borginni. 
Það er mikil umferð í kringum 
einn háskóla og hvað þá tvo á 
sama svæði. Fólk úr austari hluta 
borgarinnar sækir háskóla ekk-
ert síður en úr vestari hlutanum 
og þessi staðsetning HR kallar á 
mikla umferð og álag á samgöngu-
mannvirki. Borgin er að sporðreis-
ast umferðarlega séð á hverjum 
degi. Ég get séð fyrir mér að verði 
um aukið háskólastarf að ræða 
í framtíðinni hvort sem það yrði 
nýr háskóli eða háskólasetur frá 
einhverjum þeirra háskóla sem 
nú starfa þá yrði því komið fyr-
ir í austari hluta borgarinnar. Þá 
gæti Breiðholtið komið til greina 
alls ekkert síður en önnur borgar-
hverfi í austurborginni. Háskóli í 
Breiðholti eða í útjaðri þess væri 
í göngu- og hjólreiðafæri við stóru 
hverfin í austurborginni. Ég hef 
því mikinn áhuga á að verði af 
frekari uppbyggingu háskólastarfs 
í Reykjavík þá verði litið til austur-
borgarinnar til þess að skapa jafn-
vægi í samgöngumálum borgar-
innar,” segir Kjartan Magnússon, 
borgarfulltrúi.

Góð íþróttaaðstaða gerir hverfið eftirsóknarverðara

Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi.

Félagshús Leiknis sem er að rísa á Leiknislóðinni við Austurberg.
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borgarblod.is

Vetur kvaddur í Breiðholtskirkju
Vetur var kvaddur í Breiðholts-

kirkju síðasta vetrardag, sem 
var miðvikudaginn 23. apríl. Það 
voru eldri borgarar sem stóðu fyr-
ir hátíðardagskrá í kirkjunni en 
um var að ræða samstarfsverk-

efni Breiðholtskirkju, félagsstarfs 
eldri borgara í Breiðholti og Þjón-
ustumiðstöðvar Breiðholts. Fram 
komu mikill fjöldi listamanna á 
öllum aldri sem sungu, léku á 
hljóðfæri, lásu upp og einnig var 

fjöldasöngur undir stjórn Hjördís-
ar Geirs. Boðið var upp á hress-
ingu í lok dagskrár í boði Breið-
holtskirkju og Góu.

Yngsta kynslóðin lagði einnig sitt til við að kveðja 
veturinn.

VINNUFATABÚÐIN
LAUGAVEGI 76 - S: 551 5425

Leikskólabörn sýna 
í göngugötunni

Hin árlega myndlistarsýning 
leikskólanna í Bakkahverfi var 
haldin á dögunum í göngugöt-
unni í Mjódd. Sýningin var opn-
uð með ræðuhöldum, söng og 
gítarleik. Leikskólarnir sem stan-

da að sýningunni eru Arnarborg, 
Bakkaborg og Fálkaborg. Netto í 
Mjódd bauð ungum listarmönn-
um upp á hressingu við opnun-
ina. 

Börnin fjölmenntu í göngugötuna í Mjódd til að vera viðstödd opn-
un sýningarinnar.

Fullorðna fólkið lét sig heldur ekki vanta.

Kór eldir borgara kvaddi veturinn með söng.

Hjálmar, Hólmfríður og Guðrún í félagsstarfinu í 
Gerðubergi létu sig ekki vanta til að kveðja vetur-
inn. Myndir. ÁHG.

Félagsstarf Gerðubergs 
undir velferðarsvið

Hverfisráð Breiðholts hefur lagt 
til við borgarráð að félagsstarfið í 
Gerðubergi verði flutt undir vel-
ferðarsvið en félagsstarfið heyr-
ir nú undir menningar- og ferða-
málsvið ásamt annarri starfsemi í 
Gerðubergi. Félagsstarfið í Gerðu-
bergi er eina félagsstarfið á veg-
um Reykjavíkurborgar sem ekki 
er undir stjórn velferðarsviðs. Í 
tillögu hverfisráðs til borgarráðs 
kemur fram að þrátt fyrir þess-
ar breytingar verði félagsstarfið 
áfram starfandi í Gerðubergi. Þá 
leggur hverfisráð einnig til að 
kannað hvort félagsstarf eldri 
borgara í Gerðubergi geti tengst 
ÍTR að undangenginni skoðun vel-
ferðarsviðs og að samstarf af því 
tagi gæti verið tilraunaverkefni í 
Breiðholti. 

Í greinargerð með tillögunni til 
borgarráðs segir að mikilvægt sé 
að starfsemin verði áfram staðsett 
í Gerðubergi m.a. vegna nálægðar 
Gerðubergs við fyrirhugaðar þjón-
ustuíbúðir fyrir aldraða á svæðinu 
á milli Gerðubergs og Fella- og Hóla-
kirkju. Auk þess henti aðstaða í 
nágrenni Gerðubergs starfseminni 
vel. Í því sambandi er nefnd sund-
laug, púttvöllur og göngustígar 
hverfisins. Síðan segir að samstarf 
velferðarsviðs og ÍTR um félags-
starf aldraðra gæti verið skemmti-
leg tilraun, sem þróa mætti í fleiri 
hverfum ef vel takist til. Hlutverk 
ÍTR sé ekki eingöngu að sjá um frí-
stundir fyrir börn og unglinga held-
ur alla aldurshópa. Með verkefni 
af þessu tagi mætti leggja áherslu 
á samstarf æskunnar og ellinnar 
sem yrði báðum aldurshópum til 
gagns og ánægju. Þá má gera ráð 
fyrir að starfið gæti orðið fjölbreytt-
ara með þessu samstarfi.  

Austurálma Gerðubergs þar sem félagsstarfið er til húsa.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Ragnheiður Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Svæðafélagsins í Mjódd, rifjar bernskuna í 
Breiðholtinu upp að þessu sinni. Afi hennar var stofnandi Efnalaugarinnar Bjargar í Mjódd
og sjálf starfar hún í Mjóddinni. Tengslin við Breiðholtið eru því af ýmsum toga.

Ég var tveggja ára er ég flut-
ti ásamt foreldrum mínum, 
Sigurði Jónssyni og Ágústu K. 
Magnúsdóttur úr Vesturbæn-
um í neðra-Breiðholt, nánar 
tiltekið á Eyjabakkann árið 
1969 sem var sama ár og syst-
ir mín fæddist, hún Guðrún 
Erla. Þar bjuggu einnig systk-
ini pabba og börn þeirra sem 
voru á svipuðum aldri og ég. 
Við frændsystkinin voru þar 
af leiðandi mikið saman og 
ýmislegt var brallað þó svo 
við værum ung að aldri. Það 
var síðan ekki fyrr en árið 
1972 eða þegar ég var sex ára 
að við fluttum okkur um set, 
upp í efra Breiðholt. 

Þar bjuggum við í Vestur-
bergi rétt til hliðar við Hóla-
brekkuskóla. Til gamans má 
geta þess að pabbi minn var 
einn af þeim smiðum er unnu 
við byggingu skólans og síðan 
kenndi ég sjálf þar í nokkur ár. 
Ég byrjaði skólagöngu mína í 
Fellaskóla en það var einungis 
í hálft ár þar sem Hólabrekku-
skóli var ekki tilbúinn. Þar var 
ég svo heppin að hafa Krist-
björgu Einarsdóttur, vinkonu 
móður minnar sem minn fyrsta 
kennara. Þegar Hólabrekku-
skóli var tilbúinn þá færði ég 
mig um set. Ég minnist alltaf 
skólagöngunnar með bros á 
vör. Þetta voru skemmtilegir 
og líflegir krakkar, þar sem við 
vorum öll frekar samheldin. Ég 
var mjög heppin með kennara 
og skólastarfið í Hólabrekku-
skóla hefur alltaf verið til fyrir-
myndar. Krakkarnir voru alltaf 
saman úti að leika hvort held-
ur sem var í fríminútum eða 
eftir skóla, í brennó, fótbolta, 
teygjó og einni krónu. Það var 
nú meira að segja þannig að 
við stelpurnar fengum að taka 
þátt í fótboltaleikjum á milli 
skóla, með strákunum enda 
margar hverjar öflugar íþrótta-
konur. Það var mjög gaman að 
alast upp í Breiðholtinu, hverfi 
sem var svona nýtt, hálf upp í 
sveit en samt ekki. Umhverfið 
var svo fallegt og það var svo 
stutt í berjamó eða bara í felu-
leik út í náttúrunni. Systkini 
mín Guðrún Erla, Magnús og 
Einar Örn hafa öll sömu sögu 
að segja um Breiðholtið. Þetta 
var skapandi umhverfi, veitti 
manni innblástur og síðan var 
maður svo frjáls.

Byrjaði snemma í  
íþróttum

Ég byrjaði snemma í íþrótt-
um. Æfði sund með Ægi og fim-
leika með ÍR. Síðan kom að því 
að ég þurfti að velja á milli þar 
sem ég fór að æfa með landslið-
inu í fimleikum. Ég valdi fimleik-
ana og æfingar stundaði ég í 
Breiðholtsskóla. Ég keppti mik-
ið fyrir ÍR á sínum tíma og náði 
þar mjög góðum árangri. Ég 
færði mig síðan yfir í Ármann 
og keppti fyrir þeirra hönd 
fram til ársins 1986 einnig með 
mjög góðum árangri en það 
sama ár lenti ég í því að slíta 
krossbönd á hné. Það var til 
þess að ég hætti að mestu í fim-

leikum, æfði lítillega en hætti 
allri keppni. Fór þess í stað að 
leggja áherslu á þjálfun.

Snemma að vinna 
Ég byrjaði snemma að vinna 

fyrir vasapeningum  á sumrin. 
Mig minnir að ég hafi verið rétt 
11 ára þegar ég hóf störf hjá 
afa mínum Magnúsi Kristins-
syni, stofnanda Efnalaugarinn-
ar Bjargar. Hjá honum vann ég 
þegar þess gafst kostur, þess 
á milli lék ég með vinum mín-
um og stundaði æfingar. Í dag 
er efnalaugin 55 ára og enn í 
eigu fjölskyldunnar staðsett á 
tveimur stöðum, í Mjódd og á 
Háaleitisbraut.   

Ferðamálafræði í  
Bournemouth

Ég hélt áfram skólagöngu 
minni í Breiðholtinu og varð 
stúdent við Fjölbrautaskól-
ann í Breiðholti. Draumur 
minn var að stunda nám við 
háskóla erlendis. Draumurinn 
varð að veruleika er ég flutti 
til Bretlands, nánar tiltekið til 
Bournemouth og lagði stund 
á ferðamálafræði. Þar dvaldi 
ég eins míns liðs, í fjögur ár 
eða þar til ég útskrifaðist sem 
ferðamálafræðingur. Ég hélt 
áfram menntaveginn, er ein-
nig viðskiptafræðingur og er 
með kennsluréttindi í grunn- 
og framhaldsskóla og hálfnuð 
með mastersnám í viðskipta-
fræði en ég mun ljúka því námi 
næsta vor.  

Breiðholtið hefur sínar 
fallegu hliðar

Í dag er ég búsett í Garðabæ 
með fjölskyldu minni. Ég er enn 
á fullu í íþróttum. Fyrir u.þ.b. 
15 árum síðan er ég kynntist 
manninum, breytti ég til og fór 
að stunda golf með honum. Í 
dag keppi ég og stunda jafn-
framt æfingar með afreksliði 
GKG (Golfklúbbi Kópavogs og 
Garðabæjar) með 5 í forgjöf. 
Synir okkar eru einnig mikið í 
golfi. Ragnar Már 12 ára æfir 
með afreksliði unglinga í GKG, 
með 12 í forgjöf og Sigurður 
Arnar sem er einungis 6 ára er 
kominn í barnalandsliðið í golfi 
undir stjórn Arnars Márs og 
Staffans landsliðsþjálfara. Það 
má því segja að þetta sé mikil 
golffjölskylda og ekki skortir 
umræðuefnið á heimilinu. Golf-
ið gefur manni mikið og þá sér-
staklega sæki ég mikla orku í 
náttúrna eins og þegar ég bjó 
í Breiðholtinu. Að alast upp í 
umhverfi eins og Breiðholtið 
var á sínum tíma er gott vega-
nesti til framtíðar. Breiðholtið 
hefur breyst töluvert en á alltaf 
sínar fallegu hliðar og yndis-
legu náttúruperlur.

Skapandi umhverfi í Breiðholtinu

Við Guðrún Björg í barnapíustandi fyrir utan Vesturbergið.

Að prufa jólagjöfina  þ.e skautana á svölunum í Vesturbergi.

Ragnheiður Sigurðardóttir eftir að hún tók við framkvæmdastjóra-
starfi Svæðafélagsins í Mjóddinni.Í fimleikum á tvíslá.
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Alls voru 449 ökumenn kærðir fyrir of hraðan 
akstur við hraðamælingar í Breiðholti í apríl en þá 
var sérstakt eftirlit með ökuhraða á nokkrum stöð-
um í hverfinu. Um var að ræða samstarfsverkefni 
Breiðholtsstöðvar og Umferðardeildar lögreglunn-
ar á höfuðborgarsvæðinu. Áhersla var lögð á að 
hraðamæla á þeim stöðum þar sem talið var að 
ekið vær of hratt samkvæmt ábendingum íbúa. 
Þessar hraðamælingar voru kynntar í fjömiðlum 
áður en þær fóru fram. 

Verst á Arnarbakka og við Öldusel
Að sögn Heimis Ríkharðssonar, varðstjóra Breið-

holtsstöðvar er ljóst að í ljósi fjölda þeirra sem voru 
yfir hámarkshraða virðist sem ábendingar íbúanna 
hafi átt við rök að styðjast. Brotahlutfall hafi verði 
á bilinu 40 til 65% á flestum staðanna. Ástandið hafi 
verið verst á Arnarbakka, við Eyjabakka og í Öldu-
seli við Ölduselsskóla þar sem um 65% ökumanna 
hafi ekið of hratt. Því sé óhætt að fullyrða að þar hafi 
ástandið verið óviðunandi. Heimir sagði að ástandið 
hafi einnig verið slæmt á Stekkjarbakka við Skriðu-
stekk og á skólatíma í Norðufelli við Fellaskóla þar 
sem um 40% ökumanna hafi ekið of hratt á þessum 
götum. Besta ástandið hafi verið í Skógarseli við N1 
stöðina og í Suðurhólum við Hólabrekkuskóla en þar 
hafi þó rúmlega 20% ökumanna ekið yfir hámarks-
hraða. 

Margir á 70 km á Stekkjarbakka
Eftirlit lögreglunnar á Stekkjarbakka er hluti af 

sérstöku umferðar- og hraðaeftirliti í og við íbúða-
götur í umdæminu en unnið er eftir ábendingum frá 
starfsmönnum svæðisstöðva lögreglunnar. Í Stekkj-
arbakka var staðsett ómerkt lögreglubifreið sem 
er búin myndavélabúnaði. Reynslan hefur sýnt að 
notkun slíks búnaðar gefur gagnlegar upplýsingar 
um ástand umferðarmála og auðveldar leit að lausn-
um þar sem þeirra er þörf. Dæmi um hraðakstur má 
nefna að á einum degi voru mynduð hraðaaksturs-
brot 211 ökumanna á Stekkjarbakka á meðan fylgst 
var með ökutækjum sem var ekið eftir götunni í 
vesturátt að Vatnsveituvegi. Á einni klukkustund eft-
ir hádegi sama dag fóru 533 ökutæki um þessa akst-
ursleið og reyndust um 40% ökumanna aka of hratt 
eða yfir afskiptahraða. Meðalhraði reyndist vera 64 
km/klst þar sem hámarkshraði er 50 km. Hátt í 30 
ökumenn óku á 70 km hraða eða meira en sá sem 
hraðast ók mældist á 79 km/klst. 

Um 40% yfir hámarkshraða við   
Norðurfell

Í Suðurhólum í Efra Breiðholti náðust 73 ökumenn 
á myndband á einum degi þegar fylgst var með öku-
tækjum sem var ekið Suðurhóla í vesturátt að Álfta-
hólum. Á einni klukkustund eftir hádegi  fóru 303 
ökutæki þessa akstursleið og þá ók tæplega fjórð-
ungur ökumanna eða 24% of hratt eða yfir afskipta-
hraða. Meðalhraði þeirra sem fóru yfir hámarks-
hraða var rúmlega 43 km/klst en þarna er 30 km 
hámarkshraði. Þá má geta þess að sjö ökumenn óku 
á 50 km hraða eða meira en sá sem hraðast ók mæld-
ist á 53 km hraða á 30 km götu.      

Sé tekið dæmi frá Norðurfelli við Fellaskóla óku 47 
ökumenn yfir leyfilegum hámarkshraða þegar fylgst 
var með ökutækjum sem var ekið Norðurfell í vest-
urátt að Gyðufelli á einni klukkustund eftir hádegi 
fyrir nokkru. Alls fóru 117 ökutæki þessa akstursleið 
og því óku margir ökumenn eða 40% of hratt eða yfir 
afskiptahraða. Meðalhraði þeirra sem óku of hratt 
var tæplega 46 km þar sem um 30 km hámarkshraða 
er að ræða. Níu óku á 50 km hraða eða meira en sá 
sem hraðast ók mældist á 61 km eða á tvöföldum 
leyfilegum hámarkshraða.

Ekið of hratt í Breiðholti

Stekkjarbakki er tengibraut á milli Reykjanesbraut-
ar, Kópavogs, Efra Breiðholts og Árbæjar. Til stend-
ur að breikka götuna en hún er hins vegar ekki ætl-
uð til hraðaksturs. Hámarkshraði þar eru 50 km.

Nemendur Seljaskóla hreins-
uðu skólalóð og umhverfi skól-
ans síns í tilefni af umhverfis-
deginum 25. apríl sl. Hreins-
unarátakið var ákveðið á fundi 
umhverfisráðs Seljaskóla þann 
21. apríl þar sem 12 nemendur 
skólans sitja ásamt sjö starfs-
mönnum. Allir nemendur fengu 
einnota hanska og hver bekkur 
fékk afhentan ruslapoka hjá hús-
verði skólans.

Nemendur 1. til 3. bekkjar 
hreinsuðu skólalóðina og nem-
endur 4. og 5. bekkjar hreinsuðu 
göngustíginn í kringum skólann. 
Nemendur 6. bekkur tóku fyrir 
svæðið við tjörnina og nemend-
ur 7. bekkjar hreinsuðu opna 
svæðið fyrir neðan malarvöllinn. 
Nemendur 8. bekkjar hreinsaði 
opna svæðið við skólagarðana og 
níundubekkingar svæðið í kring-
um Hólmasel. Tíundi bekkingar 
tók ekki þátt að þessu sinni vegna 

anna við undirbúning samræmdra 
prófa. Nemendur tóku þátt í 
hreinsuninni af miklum dugnaði 

og safnaðist  gífurlegt magn af 
rusli sem hreinsunardeild borgar-
innar sá um að fjarlægja.  

Nemendur Seljaskóla í umhverfishreinsun

Sumartíð er humartíð

Humarvertíðin á Íslandi helst 
í hendur við grilltíðina. Hún 
hefst á vormánuðum og stend-
ur fram eftir sumri. Humarinn 
er veiddur við suðurströnd 
landsins og er landað sprik-
landi ferskum. Síðustu árin hef-
ur honum jafnvel verið landað 
lifandi. 

Fátt er betra á grillið en nýr 
og ferskur leturhumar. Bragðið 
af íslenska humrinum er alveg 
einstakt og má jafnvel fullyrða 
að hann sé eitt það besta sem 
veiðist í ferskasta og hreinasta 
sjó heimsins sem umlykur land-
ið okkar. Í áraraðir var nánast öll-
um humri pakkað til útflutnings 
og gat verið erfitt fyrir sælkera 
hér heima að nálgast hann. Sem 
betur fer hafa framleiðendur átt-
að sig á því að nauðsynlegt er að 
sinna heimamarkaðnum og fæst 
nú ferskur humar í fiskbúðum 

og ferskur frosinn í flestum mat-
vörumörkuðum.

Það er hátíðarstund að grilla 
góðan humar og því er vel við 
hæfi að undirbúa bragðlaukana 
með ljúfum, ferskum og köldum 
Camapri-kokteil á meðan grillað 
er. Enginn fordrykkur er vinsælli 
í heiminum en einmitt Campari, 
því ferskt og einstakt bragðið 
laðar fram bragðgæðin af matn-
um. Við látum fylgja hér með 
þrjár uppskriftir að Campari-kok-
teilum.

Síðast en ekki síst, til að kór-
óna humargrillveisluna, er ein-
staklega gott að dreypa á vel 
kældu Beringer Fume Blanc hvít-
víni með humrinum. Beringer 
Fume Blanc er þurrt og ávaxta-
ríkt vín með meðalfyllingu, sem 
smellpassar með humrinum og 
reyndar með öllu eðal-fiskmeti 
svo sem laxi, lúðu og skötusel. Þótt þjónustufyritæki og stofnanir á borð við Hóla-

garð, Heilsugæsluna í Efra Breiðholti, Gerðuberg, 
FB og Breiðholtslaug séu við eða í nágrenni Suður-
hóla er um dæmigerða íbúðagötu með þrenging-
um að ræða.

Fjölmennur grunnskóli er staðsettur við Norðurfell 
þar sem um 40% ökumanna óku yfir leyfilegum 
hámarkshraða.

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



Fjölskylduhátíð verður hald-
in í Gerðubergi sunnudaginn 1. 
júní 2008. Hátíðin er haldin í 
þágu barna í Himalaya og allur 
ágóði rennur til heimilis sem rek-
ið er af tíbetskum bræðrum fyrir 
fátæk börn frá svæðum í Tíbet. 
Húsið verður opnað kl.13:00 
og dagskrá lýkur um kl. 16:00. 
Aðgangseyrir eða framlög eru 
1.000 krónur eða eins og hjartað 
bíður.

Dagskráin hefst með því að 
brúðuleikhús Bernd Ogrodnik 
sýnir Pétur og úlfinn eftir Sergei 
Prokofiev. Að því loknu munu 
börnin fara í listasmiðju þar 
sem búnir verða til bænaborðar 
í Tíbetskum anda og trúðarnir 
Barbara og Gjóla munu skemmta 
með sínum fáheyrðu skemmtileg-
heitum. Sögusvuntan - brúðuleik-
hús Hallveigar Thorlacius tekur 
svo við og sýnir Minnsta tröll í 
heim sem er sérstaklega skemmti-
legt fyrir yngsu áhorfendurna og 
að lokum munu félagar úr töfram-
annafélaginu sýnir nokkur brögð. 
Lama Tenzín og bræður hans 
sem einnig eru munkar starfrækja 
heimili í N-Indlandi, fyrir börn frá 
afar fátæku héraði í Himalayjafjöll-
unum og hefur hópur íslenskra 
listamanna tekið höndum saman 
og sett af stað styrktarsöfnun fyr-
ir heimilið sem mun samanstanda 
af mörgum smáum uppákomum, 
m.a. með fjölskylduhátíðinni í 
Gerðubergi 1.júní. Upphafið að 
þessu má rekja til þess að þrír 
bræður, sem allir eru Búddamunk-
ar stofnuðu heimilið og samtök-
in CED árið 2000. Þeir höfðu lok-
ið pílagrímsferð um hin helgu 

Himalajafjöll þegar þeir komu við 
í héraðinu Dolpo.  Við þeim blasti 
gríðarleg örbirgð og  vesæld. Flest 
börnin þar voru vannærð, illa 
haldin vegna erfiðisvinnu og sum 
hver hrjáð af sjúkdómum og enga 
heilsugæslu né skóla að finna. 
Bræðurnir ákváðu að byggja heim-
ili og skjól fyrir börnin í Dolpo og 
sjá til þess að þau fengju góða 

umönnun, menntun og tækifæri 
til að snúa síðar til baka og byg-
gja upp samfélagið í Dolpo. Fjöl-
skylda munkanna gaf þeim jörð til 
að byggja heimilið á og árið 2001 
var það tilbúið, og fyrstu Himala-
ya börnin fluttust inn. Nú búa 20 
börn á heimilinu, en stefnan er að 
hjálpa 100 börnum.  
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Sigurlaug Ásmundsdóttir,    
innkaupastjóri ritfanga í versl-
un Eymundsson í Mjóddinni er 
lesandi Breiðholtsblaðsins að 
þessu sinni.

Mér er lífsins ómögulegt að 
byrja á einni bók, lesa hana af 
vandvirkni og þolinmæði þar til 
henni lýkur og byrja svo á næstu, 
þó það geti reyndar komið fyrir. 
Ég er alltaf með nokkrar í takinu, 
sem gerir það að verkum að ég 
veit lítið um margar bækur og 
flestar eru þær uppi í hillu með 
bókamerkið nokkuð framarlega. 
Þær bækur sem ég ætla að skrifa 
um fyrst eru þær sem halda mér 
við efnið og ég er bjartsýn á að 
ná að ljúka. Fyrst ber að nefna 
Ósagt eftir Eyvind Karlsson, en 
hún er nokkuð lúmsk. Textinn er 
knappur og myndrænn, sagan dul-
arfull og það sem hrífur mig mest 
við hana er að hún stekkur fram 
af síðunum og dregur mann inn. 
Ævisaga ljósmyndarans Diane 
Arbus eftir Patricia Bosworth er 
frábærlega skrifuð, alls ekki þurr 
upptalning atburða heldur afar 
manneskjuleg rakning ævi merki-
legrar konu. Hún kafar í ástæður 
og ástríður þannig að viðfangs-
efnið fer að standa lesandanum 
nærri. Hið eina sem vantar í bók-
ina er ástæða þess að gerð var 
bók um hana og ljósmyndir henn-
ar. En höfundurinn fékk víst ekki 
leyfi frá umsjónarfólki dánarbús 
hennar, því miður.

Eftir að hafa lesið bækur Ana-
is Nin, ekki síst Henry and June, 
varð ég forvitin um ritverk Henry 
Miller og er nú að lesa Tropic of 
Cancer. Sú virkar á mig þannig, 
ekki síst í samanburði við Anais, 
að ef hún lifði fyrir tilfinningar þá 
lifði hann fyrir hugsanir, og það 
er í raun undravert hvernig hann 
nær að tengja saman svo marga 

ólíka heima í stuttu máli og fram-
kalla ýmis konar hughrif. 

Ég hef verið að glugga í Stúlka 
- Ljóð eftir íslenskar konur. Ljóð-
in eru frá 1876 og til okkar daga; 
merkileg heimild og gaman að 
grúska í. Ljóðaþýðingar Gyrðis 
Elíassonar, Flautuleikur álengdar, 
er afbragðs lesning á vandlega 
völdum ljóðum sem ég mæli hik-
laust með. Ég var sérstaklega hrif-
in af Hringir á vatni eftir Franz 
Wright og Kennslustundin eftir 
Irving Layton.

Einnig er Nóvembernætur eftir 
Eygló Idu Gunnarsdóttur hrífandi, 
ögn sársaukafull en hnyttin ljóða-
bók sem flestir sem ég hef rétt 
hana höfðu gaman af.

Tipping the Velvet eftir Sarah 
Waters var fyrsta bók hennar 
og sú síðasta eftir hana sem ég 
átti eftir að lesa, en hún er svo 
skemmtileg að það er ekkert mál 
að lesa hana í tætlur. Það eru lið-
in tvö ár síðan The Night Watch, 
nýjasta bók hennar kom út, svo 
það fer vonandi að líða að nýrri 
frá henni. 

Dagbók Góðrar Grannkonu eftir 
Doris Lessing er líka alveg frábær, 
vel þýdd og yndisleg saga. Sú var 
reyndar, ásamt framhaldinu If the 

Old Could, endurútgefin á frum-
málinu í einni kilju sem ber nafnið 
The Diaries of Jane Somers, og 
þyrfti nánari rannsóknar við af 
minni hálfu.

Osho hét maður sem er höfund-
ur að meira en 600 bókum, en það 
eru tvær eftir hann sem vekja sér-
staklega athygli mína. Courage: 
The Joy of Living Dangerously og 
Intimacy: Trusting Oneself and 
the Other. Hvernig hann skrifar 
og það sem hann er að segja er 
svo fallegt, lifandi og kraftmikið 
að það er ekki hægt annað en að 
hrífast með. Einhvers konar ævin-
týrabækur fyrir raunveruleikann. 

Steinarnir hrópa eftir Hikaru 
Okuizumi er myndræn og ljóð-
ræn, fær mann til að staldra við 
og spekúlera. Maður vill helst 
lesa hana nokkrum sinnum til að 
njóta hennar til fullnustu. Hún 
hlaut Akutagawa verðlaunin í Jap-
an, líkt og Snákar og eyrnalokkar, 
fyrsta bók Hitomi Kanehara. Sú 
bók fannst mér algjört æði, en ég 
set heldur ekki öfgafullar bækur 
fyrir mig, sérstaklega ekki þegar 
þær eru svona vel skrifaðar. 

Bækur sem eru sígildar í mínum 
huga og ég heimsæki reglulega (ef 
tala má um bækur sem stað) eru 
t.d. tímalausa snilldin The Heart 
is a Lonely Hunter eftir Carson 
McCullers. Hún er svo fullkom-
lega mótuð að hún virðist vart 
vera skáldverk. Skáldið Sandra 
Hochman er í uppáhaldi hjá mér 
og síðast datt ég ofan í Manhatt-
an Pastures sem er ljúf eins og 
dagdraumar fæddir af leiðindum 
steinsteypu. 

Það er til svo mikið af góðum 
bókum! og sífellt verið að skrifa 
fleiri (sem betur fer), að það er 
varla undarlegt þó maður gleymi 
sér í grúskinu.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Sigurlaug Ásmundsdóttir.

NETSAGA.IS

Fjáröflun og 
skemmtun í Gerðubergi

Börni í Dolpo í Himalayjafjöllunum.
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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

Egill Örn Jóhannesson formaður hverfisráðs Breiðholts afhenti þeim 
Guðlaugi Bjarnasyni, verslunarstjóra og Þórhalli Eiríkssyni, starfs-
manni Olís viðurkenninguna.

Olís í Mjódd fær 
viðurkenningu

Olís í Mjódd hlýtur fyrstu við-
urkenningu Hverfisráðs Breið-
holts fyrir fagurt og snyrtilegt 
umhverfi og verklag sem er til 
fyrirmyndar. Hverfisráðið sam-
þykkti á fundi sínum 7. maí sl. 
að veita viðurkenningar til fyr-
irtækja og stofnana í Breiðholti 
vegna fegrunarstarfa. Í umsögn 
Hverfisráðsins kemur fram að 
starfsfólk Olís í Mjódd hafi unn-
ið frábært starf við að halda 
umhverfi stöðvarinnar hreinu 
og í alla staði snyrtilegu. 

Viðurkenningarskjalið var 
afhent í afgreiðslu Olís, Álfabakka 
7 í Mjódd að viðstöddum stjórn-
endum og starfsfólki starfstöðvar 
Olís, hverfisráði og framkvæmdar-
stjóra Þjónustumiðstöðvar Breið-
holts. “Við höfum lagt áherslu á 
að hugsa vel um aðstöðuna hér 
og umhverfið,” sagði Guðlaugur 
Bjarnason, verslunarstjóri Olís 
Mjódd í samtali við Breiðholsblað-
ið eftir að hafa tekið við viðurkenn-
ingunni úr hendi formanns hverf-

isráðsins. Þegar ég kom fyrst til 
starfa hér þá hafði snyrtimennska 
verið höfð í heiðri og eftir að ég 
tók við starfi verslunarstjóra hef 
ég lagt kapp á að viðhalda því 
að ganga vel og snyrtilega um 
umhverfið. Við reynum að halda 
plönunum vel hreinum þótt það 
geti gengið erfiðlega að vetrinum 
en það fer eftir veðurlagi á hverj-
um tíma. Einnig höfum við lagt 
mikla áherslu á að taka burt rusl 
sem berst hingað en nokkuð eru 
um að umbúðir og annað rusl, 
sem fýkur til festist í trjánum hér 
í kring.” Guðlaugur kveðst hafa 
orðið þess var að viðskiptavinirn-
ir kunni að meta góða umgengni 
og að koma inn í snyrtilega versl-
un og umhverfi. “Ég held að fólk 
sé vel meðvitað um þetta og mér 
finnst ég sjá betri umgengni en 
áður. Ég vona að þessi viðurkenn-
ing verði okkur hvatning til þess 
að halda áfram á sömu braut og 
gera enn betur,” sagði Guðlaugur 
að lokum.
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Nú er kynning á sumarlestr-
inum hafinn í Gerðubergssafni. 
Sumarlesturinn er til að hvetja 
börnin til að lesa nú eitthvað 
skemmtilegt í sumarfríinu því 
þó skólinn sé kominn í frí er 
samt gaman að kíkja í bók! Sum-
arlesturinn gengur síðan út á að 
í hvert sinn sem börnin fá sér 
bók að láni fá þau drekaegg til 
að hengja hjá drekanum í barna-
deildinni. Eggið er síðan happ-
drættismiði því í haust verður 
dregið úr öllum eggjunum. Því 
fleiri egg sem börnin eiga því 
meiri möguleiki á að fá vinning 
í haust. Grunnskólabörnum í 1. 

til 4. bekk í Breiðholti er boðið 
í heimsókn á safnið með kennur-
um sínum til að fræðast um Sum-
arlesturinn. Það er því oft ansi 
líflegt á safninu þessa dagana.

Dagana 9. til 13. júní er hin 
árlega ritsmiðja. Þá skrifa börn 
á aldrinum 8-12 ára ljóð eða sög-
ur undir handleiðslu Aðalsteins 
Ásbergs Sigurðssonar rithöf-
undar. Skráning hefst 19. maí.  
Afgreiðslutími safnsins breytist 
í sumar. Frá 1. júní til 1. sept. 
verður opið í Gerðubergssafni 
mán. til fim. 10-19, fös. 11 til 17. 
Seljasafn verður lokað frá 1. júní 
til 1. september.

Sumarlestur og ritsmiðja 
í Gerðubergssafni

Nýlega var hleypt af stokk-
unum verkefni á vegum 
borgarinnar um umhverfis-

mál og skipulagsmál í hverfunum. 
Átakið gengur undir nafniu 1, 2 og 
Reykjavík og eins konar undirtit-
ill að nafni borgarinnar er sleppt 
og nafn viðkomandi hverfis sett 
í staðinn. T.d. 1, 2  og Breiðholt 
fyrir okkur í Breiðholtinu. Það er 
vissulega jákvætt og spennandi 
að efna til svona verkefna og fá 
ráðamenn á hverfafundi til að 
heyra hugmyndir borgaranna um 
útlit og fegrun nánasta umhverfis 
íbúanna. Enda hefur ekki staðið á 
viðbrögðunum. Fundur með íbú-
um Breiðholts í þessu verkefni 
var nokkuð fjölsóttur og margar 
hugmyndir settar fram. Eins er 
gaman að skoða vef borgarinnar 
um þetta verkefni og er þar að 
finna ótrúlega margar og spenn-
andi hugmyndir sem íbúarnir 
hafa sett fram til að gera hverfið 
sitt fallegra og betra. Svo verður 
maður bara að vona og sjá hvort 
hugmyndirnar verði að veruleika.

Reyndar minnist ég þess að 
oft hafa álíka verkefni verið sett 
fram með fögrum fyrirheitum og 
góðum ásetningi en einhvern veg-
inn hafa efndirnar verið minni en 

væntingar voru um og hugmynd-
ir koðnað niður. Ekki tel ég að 
borgarbúum sé þar einum um að 
kenna, áhugi og athafnir hafa ver-
ið oft virðingarverðar. Sem dæmi 
þá var fyrir stuttu hvatt til hreins-
unar á lóðum og íbúar beðnir að 
setja úrgang á lóðarmörk og borg-
arstarfsmenn ætluðu að sjá um 
að sækja afraksturinn. Mátti sjá 
víða nokkra ruslahauga sem sum-
ir hurfu en aðrir kúra enn á sínum 
stað þegar þetta er ritað.

Ég hef í góðviðri undanfarnar 
vikur ýmist gengið eða hjólað til 
vinnu minnar heiman frá mér úr 
Seljahverfi í gegnum Breiðholt 1 
og upp í Efra-Breiðholt. Og mér 
hefur satt að segja blöskrað 
þau ósköp af drasli sem liggur 
við göngu- og hjólastígana, inn í 
gróðurreitum og á opnum svæð-
um. Umbúðir af öllum gerðum, 
plastpokar, afgangar frá flugeld-
um, pappír, sígarettustubbar og 
annað drasl sem á sumum stöð-
um nánast þekur jörðina. Í roki 
fýkur þetta um og festist í gróðr-
inum. Stærstum hluta af þessu 
rusli hafa einhverjir kastað frá 
sér í hirðuleysi, annars staðar er 
hvergi ruslafötur að sjá eða þær 
bilaðar og svo er auðvitað annað 

drasl sem fýkur burt án þess að 
um ásetning sé að ræða. Þó vissu-
lega vildi maður sjá starfsmenn 
borgarinnar oftar við snyrtingu 
hverfanna í Breiðholti þá má líka 
segja að við sem hér búum mætt-
um vera duglegri að gæta þess 
að kasta ekki frá okkur rusli og 
eins að týna upp rusl á víðavangi. 
Mér hefur dottið í hug hvort ekki 
væri ráð að nemendum og kenn-
urum skólanna, starfsmönnum 
fyrirtækja í hverfunum og öðr-
um sem áhuga hafa væri gefið frí 
eins og hálfan góðviðrisdag og 
þau beðin að fara út og týna upp 
þetta rusl. Ég held að það yrði 
okkur öllum til gagns og eins gera 
hverfin okkar meira aðlaðandi. 
Við þurfum að hafa meiri metnað 
fyrir umhverfi okkar og hverfi og 
virkilega njóta þeirrar fegurðar og 
töfra sem Breiðholtið allt býður 
upp á jafnt sumar sem vetur. Það 
er ekki gott að benda á að aðr-
ir eigi að gera hlutina, við eigum 
bara að gera þá sjálf. 1, 2 og ruslið 
burt úr Breiðholti!

Ég óska lesendum gleðilegs sum-
ars og vona að við berum gæfu til 
að gera okkar fagra Breiðholt enn 
fallegra.

1, 2 og hvað svo?

GerðubergssafnTIL UMHUGSUNAR
Eftir sr. Svavar Stefánsson



Nú stendur yfir í Iðjubergi sýn-
ing á verkum þeirra einstaklinga 
sem nýta sér starfsaðstöðuna þar. 
Margt skemmtilegra muna er á 
sýningunni sem allir eru til sölu 
á sanngjörnu verði. Mikil gleði 
ríkir hjá þessum hönnuðum og 
handverksfólki með verk sín og 
stundum er ótrúlegt hvað fötluðu 
fólki er gefið að skapa hafi það 
aðstöðu til þess. Fólkið í Iðjubergi 
er stolt af sýningunni sinni enda 
ánægjulegt hvað þetta starf skilar 
margvíslegum árangri.
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Framundan eru fjölmörg mót 
og mikil skemmtun í sumar hjá 
Leikni. Í júlí fara til dæmis 60 
krakkar úr 3. og 4. flokki félags-
ins til Gautaborgar á Gothia cup 
og er mikil tilhlökkun í hópnum 
fyrir ferðina. 

Yngstu flokkarnir verða einnig 
á ferð og flugi í sumar. Fimmti 
flokkur drengja fer á Akureyri 
á N1-mót, 6. flokkur drengja fer 
á Nikulásarmót og 7. flokkur 

drengja mun halda í menningar-
ferð á Akranes. Stelpurnar okk-
ar í 5. flokki munu fara á Siglu-
fjörð ásamt stelpunum í 6. flokki   
kvenna. 

Það er nóg framundan og 
því um að gera að láta sjá sig á 
æfingu hjá Leikni. 

Hægt er að kíkja á heimasíðu 
félagsins www.leiknir.com til að 
fá nánari upplýsingar um æfinga-
tíma hvers flokks fyrir sig.

Fullt af sumarmótum 
framundan

Hið árlega Breiðholtshlaup 
Leiknis var haldið á uppstigning-
ardag í blíðskaparveðri. Mjög 
góð þátttaka var í hlaupinu og 
hlupu alls 215 manns en boðið 
var upp á skemmtiskokk, 5 km 
og 10 km hlaup. 

Að lokinni verðlaunaafhendingu 

hélt hópurinn út á Leiknisvöll þar 
sem boðið var upp á léttar veiting-
ar. Þá skoruðu iðkendur í öllum 
yngri flokkum á foreldra og þjálf-
ara í fótbolta þar sem mikil tilþrif 
voru í gangi og mátti greinilega 
sjá hvaðan börnin hafa erft fót-
boltahæfileikana.

Frábær þátttaka 
í Leiknisdeginum

Um 215 manns hlupu í skemmtiskokkinu á Leiknisdeginum.

Námskeiðin eru ætluð fyrir 
stráka og stelpur á aldrinum 
5-12 ára. Farið verður í grunn-
þætti knattspyrnunnar í bland 
við ýmsar keppnir og leiki. Fast-
ir liðir eins og fótboltagolf, HM-
keppni, Maður námskeiðsins, 
sundaferð verða á sínum stað. 
Í lok hvers námskeiðs er Dom-
ino´s pizzuveisla og verðlauna-
afhending. 

Hvert námskeið stendur í 
tvær vikur, alla virka morgna 
kl. 9.00 til 12.00. Boðið er upp 
á gæslu kl. 8.00-9.00 á morgn-
anna og einnig í hádeginu kl. 
12.00 til 13.00 án endurgjalds. 
Námskeiðin fara fram á íþrótta-
svæði Leiknis. Þetta er skemmt-
un í hæsta gæðaflokki og hvergi 
betra verð.

Námskeið 1:  9. júní - 20. júní
Námskeið 2:  23. júní - 4. júlí
Námskeið 3:  7. júlí - 18. júlí
Námskeið 4:  21. júlí - 1. ágúst
Námskeið 5:  11. ágúst - 21. ágúst

Skráning fer fram á fyrsta degi 
hvers námskeiðs á Leiknisvelli. 
Nánari upplýsingar gefur Davíð 
í síma 692-9550 eða með tölvu-
pósti á dsj@hotmail.com. 

Þátttökugjald er aðeins 5.000 
kr. og ganga skal frá greiðslu við 
upphaf hvers námskeiðs. Veitt-
ur er 50% systkinaafsláttur. 

Þjálfarar við skólann eru með 
þjálfararéttindi frá Knattspyrnu-
sambandi Íslands. Knattspyrnu-
stjóri er Davíð Snorri Jónasson, 
UEFA B réttindi í knattspyrnu-
þjálfun, þjálfari  5. og 3. flokks 
drengja hjá Leikni.

Knattspyrnuskóli Leiknis 
og Domino´s Ægir og ÍR með leikjanámskeið

Ægir og ÍR verða með sam-
vinnu við leikjanámskeið í sumar 
en þar verður boðið upp á marg-
víslegar íþróttir á svæði ÍR auk 

þess að fara í sund í Öldusels-
laug. Kristrún Gústafsdóttir mun 
leiða það verkefni fyrir félagið. 
Einnig verður boðið upp á sund-

kennslu eftir hádegi í Öldusels-
laug. Nánar upplýsingar um 
leiksnámskeiðið munu birtast á 
heimasíðu Ægis.

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

Stoltir sýnendur í Iðjubergi

Stoltur hópur í Iðjubergi.

Aðalfundur Foreldra- og kenn-
arafélags Breiðholtsskóla verður 
haldinn 27. maí n.k. kl 20.00. 
Venjuleg aðalfundarstörf fara 
fram á fundinum ensíðan verða 
byggingaframkvæmdir sem eru 
fyrirhugaðar við Breiðholtsskóla 
teknar til umræðu. 

Byggja á ofan á nýjustu álmu 
skólans auk annarra verkefna á 
borð við endurnýjun skólalóðar-
innar og að fjarlægja skúra sem 
eru á lóðinni. Nauðsynlegt er að 
sem flestir foreldrar sjái sér fært 
að mæta á fundinn vegna þess að 
samstaða foreldra er það sem gef-

ur yfirvöldum aðhald og þrýstir 
á að ljúka byggingu skólans sem 
hefur tekið ótrúlega langan tíma 
fyrir þetta fjölmennt hverfi sem 
var byggt fyrir fjórum áratugum.  

Aðalfundur Breiðholtsskóla

Hverfisráð Breiðholts og 
íbúasamtök hverfisins munu 
standa fyrir gróðursetningu 
sumarblóma laugardaginn 24. 
maí næstkomandi. 

Fegrunardagur þessi er hald-
inn í tengslum við vorhreins-

unarátak Reykjavíkurborgar 
sem stóð frá 26. apríl til 3. maí 
sl. Hverfisráðið og íbúasamtök-
in hvetja húseigendur, húsfé-
lög, íþrótta- og æskulýðsfélög, 
skóla, fyrirtæki, verslunarkjarna 
o.fl. til að leggja átakinu lið með 

snyrtingu og fegrun í sínu næsta 
nágrenni. Hverfisstöðin leggur 
til aðföng og verkfæri sem liggja 
mun frammi á síðar auglýstum 
stöðum og tímum.

Fegrunardagur 24. maí

Grænfáninn er sýnileg sönnun 
þess að í leikskólanum er umhverf-
isvernd forgangsatriði í daglegri 
starfssemi, þar sem lýðræði og 
þátttaka allra er lykilatriði. Fulltrú-
ar frá Landvernd hafa gert úttekt 
á leikskólastarfinu í Fálkaborg og 

staðfesta að leikskólinn Fálkaborg 
uppfyllir nauðsynleg skilyrði til 
að flagga Grænfánanum. Grænfán-
inn er alþjóðlegt merki um gott 
umhverfisstarf og menntun í skól-
um og næst ekki nema í framhaldi 
af hugsjónarstarfi og mikilli vinnu. 

Nú eru rúmlega 21.000 skólar í 43 
löndum þátttakendur í verkefninu 
og rúmlega 7.000 skólar hafa náð 
því langþráða markmiði að fá að 
flagga fánanum. Grænfáninn var 
afhentur leikskólanum við hátíð-
lega athöfn 18. apríl 2008.

Fálkaborg

Félagsstarf aldraðra 
Púttvöllurinn við Breiðholtslaug er opinn á 
opnunartíma laugarinnar, kylfur og boltar til 
leigu í afgreiðslunni. Í sumar verður leiðsögn 
í höndum unglinga frá vinnuskólanum, 
nánar auglýst síðar.

Félagsmiðstöðin Árskógum  
Þriðjudagar kl. 09:00 leikfimi og boccia kl. 09:45 
Fimmtudagar kl. 09:30 boccia og leikfimi kl. 
11:00

Félagsstarfið Gerðubergi
Þriðjudagar kl. 10:00 gönguhópur
Miðvikudagar kl. 10:00 dans

Föstudagar kl. 10:00 gönguhópur
Handavinnu- og listmunasýningu félagsstarfsins 
í Gerðubergi opnar 23. maí og verður opið þann 
dag frá kl. 10:00 til 17:00. Sýningunni lýkur 
25. maí en opið verður laugard. og sunnudag 
milli kl. 13:00 til 16:00. 
Gerðubergskórinn verður með tónleika í 
Fella og Hólakirkju sunnudaginn 25. maí og 
mun aðgangseyrir ganga til góðgerðamála.

Breiðholtslaug
Mánudagar kl. 09:50  sundleikfimi
Miðvikudagar kl. 09:50 sundleikfimi

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

ÍR leitar að stuttu og grípandi 
slagorði. Verðlaun verða veitt 
fyrir bestu hugmyndina. Öllum 
hugmyndum skal skilað á tölvu-

pósti til Ingibjargar markaðsfull-
trúa ÍR irmarkads@simnet.is eða 
bréfleiðis á skrifstofu ÍR að Skóg-
arseli. Skilafrestur er til 1. júní.

Slagorð ÍR - Ert þú með rétta slagorðið?

Mikið var um dýrðir í miðbæ 
Reykjavíkur á Sumardaginn 
fyrsta en þá fór fram Víðavangs-
hlaup ÍR sem þreytt var í 93. 
sinn. Að hlaupi loknu var skrif-
að undir samning ÍR og Reykja-
víkurborgar um uppbyggingu á 
svæði ÍR í Suður-Mjódd. Handsal-
aði Úlfar Steindórsson formaður 
ÍR og Ólafur F. Magnússon borg-
arstjóri samningnum ásamt fleiri 
góðum mönnum.  

Alls tóku 243 þátt í hlaupinu 
sem ræst var við Ráðhús Reykja-
víkur.  Þorbergur Ingi Jónsson 
Breiðabliki var þar hlutskarpast-
ur keppenda en hann hljóp 5 

km á 15:29. Veitt voru verðlaun 
í 8 aldursflokkum, bæði karla og 
kvenna.  Þessi voru hlutskörpust í 
viðkomandi aldursflokkum 12 ára 
og yngri; Gunnar Ingi Harðarson 
úr ÍR og Aníta Hinriksdóttir ÍR, 13 
til 15 ára; Tómas Zoëga Geirsson 
Breiðabliki og Mekkín Daníelsdótt-
ir ÍR, 16 til 18 ára; Snorri Sigurðs-
son ÍR og Marta Sigrún Jóhanns-
dóttir ÍR, 19 til 39 ára; Þorbergur 
Ingi Jónsson Breiðablik og Arndís 
Ýr Hafþórsdóttir Fjölni, 40 til 49 
ára; Hafsteinn Óskarsson ÍR og 
Hrönn Guðmundsdóttir ÍR, 50 til 
59 ára; Sumarliði Óskarsson ÍR og 

Bryndís Magnúsdóttir Icelandair, 
60 til 69 ára; Gunnar Snorrason og 
Ágústa Halldóra Gísladóttir Eld-
vörp, 70 ára og eldri; Hafsteinn 
Sæmundsson Eldvörp. Eins og sjá 
má skipuðu ÍR-ingar flest efstu sæt-
in sem var sannarlega skemmti-
legt fyrir ÍR á þessum stóra degi. Í 
sveitakeppninni varð ÍR í 2. sæti.

Tillögur að byggingarsvæði ÍR 
er hægt að skoða á vef Reykja-
víkurborgar; http://www.rvk.
is/desktopdefault.aspx/tabid-
1604/2425_read-10474 Tekið er 
við ábendingum og athugasemd-
um hjá Borginni til 16. maí n.k.

Víðavangshlaup ÍR og 
samningur um Suður - Mjódd

Meistaraflokkur karla ÍR varð 
Lengjubikarmeistari eftir að 
hafa unnið Hvöt frá Blönduósi í 
úrslitum B-deildar Lengjubikar-
keppninnar á ÍR-velli. Leikurinn 
vannst með tveimur mörkum 
gegn einu eftir framlengdan leik. 
Mörk ÍR-inga skoruðu þeir Árni 
Guðnason og Elías Ingi Árnason. 
Þetta var sannkallaður rokleik-
ur því aldrei þessu vant hreyfði 
austanvindinn á ÍR-vellinum og 
undir lokin var líka dálitið mikill 
vindur í leikmönnum, enda ekki 
nema von eftir framlengingu í 
hörkuleik. Tveir leikmenn, einn 
úr hvoru liði, voru undir lokin 
reknir út af eftir að upp úr sauð 
undir leikslok. 

Hvatarmenn byrjuðu leikinn 
undan vindi í fyrri leikhluta, en 
vindurinn var mikill og á köflum í 
fyrri hálfleik var engu líkara en að 
hálfur malarvöllurinn væri kom-
inn yfir gervigrasvöllinn. ÍR-ing-
ar voru þó alls ekki á því að gef-
ast upp og upp úr einni sókninni 
náðist ágætt spil sem lauk með 
sendingu á Árna Guðnason sem 
hamraði knöttinn  í netið. Þar við 
sat það sem eftir var venjulegs 
leiktíma. Í síðari leikhluta var ekk-
ert mark skorað. Liðin skiptust 
á að sækja. Hvatarmenn léku á 
köflum ágætlega án þess að skapa 
sér veruleg væri. Í fyrri hluta fram-

lengingar léku ÍR-ingar undan vind-
inum og nýttu sér það vel með 
nokkrum góðum sóknum. Í síðari 
hluta framlengingar sóttu Hvatar 
menn undan vindi en þó var eins 
og vindurinn væri  að mestu úr 
þeim, því leikurinn var í járnum 
og ÍR-ingar jafnvel öllu sprækari.  

Undir lok leiksins sauð upp úr. 
ÍR-ingar stunduðu það dálítið að 
halda knettinum nálægt hornun-
um, en það virtust Hvatar menn 
ekki þola. Á síðustu mínútu hélt 
Guðfinnur þannig knettinum með 
nokkra Hvatarmenn í kringum sig. 
Kom þá þjálfari Hvatar og marka-
skorari eftir tillhlaup nánast frá 
miðju og sparkar undan Guðfinni 
fótunum. Þetta var ljótt brot að 
sjá og greinilegt að þessi leikmað-
ur Hvatar var ekki í jafnvægi. Upp-
hófust nú eðlilega mótmæli, hróp 
og köll og í skarkalanum kom ÍR-
ingurinn Björn hugsanlega aðeins 
örlítið við árásarmanninn spyrj-
andi hvað svona ætti að þýða 
enda lá Guðfinnur sár í jörðinni. 
Skipti þá engum togum að Hvat-
armaðurinn kýldi Björn. Gengu 
menn á milli og dómarinn veitti 
Birni annað gula spjaldið algjör-
lega óverðskuldað en árásarmað-
urinn fékk annað gult. Þetta var 
dálítið harður dómur fyrir Björn 
en líklega hlýtur Hvatarmaðurinn 
nokkurra leikja  bann. 

ÍR Lengjubikar-
meistarar

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Skrifstofa ÍR kallar nú eftir 
myndum frá foreldrum og iðkend-
um. Vegna vinnu við gerð nýrrar 
heimasíðu fyrir ÍR þá vantar all-
mikið myndasafn til að lífga upp á 
síðuna. Myndirnar þurfa að vera 
í upprunalegri stærð, skýrar og í 
góðri upplausn. Hægt er að senda 

nokkrar myndir í upprunalegri 
stærð í gegnum tölvupóst (ir.
ithrottir@simnet.is) en fleiri mynd-
ir þurfa að berast á skrifstofu ÍR á 
diski. Þau sem senda ÍR fleiri en 
20 góðar myndir fá gefins bíómiða 
á meðan birgðir endast. 

Vantar myndir á nýja heimasíðu

Sumardagurinn fyrsti var hald-
inn hátíðlegur 24. apríl síðast-
liðinn í Hólmaseli í Breiðholti. 
Dagurinn heppnaðist í alla staði 
mjög vel. Fjöldinn allur af fólki 
var saman kominn á svæðinu í 
kringum tjörnina þar sem Félags-
miðstöðin Miðberg hafði skipu-
lagt glæsilega dagskrá milli kl. 
14 og 16. 

ÍR-ingar létu sig ekki vanta og 
voru Handknattleiksdeildin og 
Knattspyrnudeildin okkur innan 
handa. Meistaraflokksmenn hjá 
handboltanum ásamt Selmu lög-
reglukonu buðu börnum og ung-
lingum að fá mældan skothraða 
sinn. Unglingaráð knattspyrnu-
deildarinnar var með þrautir fyr-
ir unga sem aldna. ÍR gaf mörg 
hundruð sumargjafir; frisbí, ÍR-
Trópí boli, badmintonsett og búm-
erang. Sumargjafirnar vöktu mikla 
athygli barna og foreldra þeirra. 
ÍR þakkar kærlega fyrir skemmti-
legan dag og hlakkar til að sjá 
káta krakka í íþróttum félagsins í 
sumar.

Sumardagurinn fyrsti heppnaðist vel

ÍR-stelpur við Hólmasel á sumardaginn fyrsta.

Ágústa Halldóra Gísladóttir kom-
in í mark í víðavangshlaupinu.

Glaðir Lengjubikarmeistarar ÍR

Guðmundur Ólafsson og Stefán 
Jóhann Stefánsson við Reykavík-
urtjörn tilbúnir í slaginn.

Fjölskylda úr Breiðholtinu á Ráð-
hússbrúnni.

Í síðasta tíma Íþróttaskólans 
þann 29. apríl sl. var börnunum 
boðinn Trópí drykkir, ávextir, 
grænmeti og Múmínálfakex og 
voru þessar veitingar vel þegnar 
eftir erfiði leikfiminnar.

Íþróttakennarar Íþróttaskólans 
hafa staðið sig mjög vel og verið 
með mjög ævintýralegar uppsetn-
ingar á áhöldum í vetur þar sem 
börnin hafa fengið að spreyta 
sig. Öllu úr geymslunni hefur ver-
ið tjaldað til og þrautabrautir af 
ýmsu tagi hafa litið dagsins ljós.  
Það er búið að gera jafnvægisæf-
ingar, kasta, klifra, skríða, hoppa 
o.fl.  Einnig hafa börnin fengið að 
læra ýmsa hópleiki. ÍR vill þakka 
öllum þessum kátu krökkum sem 
voru þátttakendur í Íþróttaskólan-
um fyrir ánægjuríkan vetur.   

Síðasti tími Íþróttaskóla ÍR hjá 3 til 6 ára

Stoltur við lok íþróttaskólans. Brugðið á leik í lokatíma.
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SPRON vill laga þjónustu sína
að þörfum allra sem búa á Íslandi.

� ��Þess vegna er heimasíða SPRON
  nú líka á pólsku - spron.is

� ��Þess vegna er heimabanki SPRON
  aðgengilegur á pólsku - spron.is

� ��Þess vegna er nýr pólskumælandi
  viðskiptastjóri kominn til starfa
  í SPRON Ármúla 13a

SPRON chce dostosować swoje 
usługi do potrzeb wszystkich 
mieszkających na Islandii.

� ��Dlatego strona internetowa SPRON jest   
  także po polsku – spron.is

� ��Dlatego bank personalny SPRON jest po   
  polsku – spron.is

� ��Dlatego polskojezyczny pracownik   
  obsługi rozpoczął pracę w SPRON na   
  Ármúli 13a

Oferta

Zapoznaj się ze Złotą Ofertą SPRON 

na spron.is lub skontaktuj się z Agatą 

Marią Knasiak – pracownikiem obsługi 

w SPRON na Ármúli 13a, lub telefon-

icznie pod numerem 550 1764*
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*Według zasad SPRON


