
Ákveðið er að fara í mikla upp-
byggingu í Suður Mjóddinni í 
Breiðholti. Einnig er ákveðið að 
ráðast í umtalsverðar endurbæt-
ur á umhverfi verslunarmiðstöðv-
arinnar í Mjódd. 

Ákveðið er að endurhanna bíla-
stæði fyrir verslunar- og þjónustu-
kjarnann og bæta að öðru leyti 
aðkomu að miðbæ Breiðholtsins. 
Þá verður haldið áfram að fegra 
og bæta Breiðholtið á ýmsa lund. 
Þetta kemur fram í ítarlegu við-

tali við Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, 
formann borgarráðs Reykjavíkur 
og fyrrverandi borgarstjóra hér í 
blaðinu. Í viðtalinu rekur Vilhjálm-
ur ýmsar framkvæmdir sem eru á 
döfinni í Breiðholti. Hann segir að 
átak verði gert til fjölgunar örygg-
is- og þjónustuíbúða fyrir aldr-
aða og um 110 slíkar íbúðir verði 
reistar í hverfinu á næstunni - við 
Árskóga og við Gerðuberg. Af öðr-
um framkvæmdum sem Vilhjálm-
ur getur um er breikkun Stekkjar-

bakka og bygging slökkvistöðvar 
sem auka mun öryggi Breiðhylt-
inga og raunar allra íbúa austari 
hluta höfuðborgarsvæðisins til 
muna. Vilhjálmur segir í sama við-
tali að taka verði af vinstri beygju 
við gatnamótin af Bústaðavegi og 
norður Reykjanesbrautina. Með 
því móti verði umferðarflæði við 
þessi gatnamót óhindrað af götu-
ljósum. Þetta mál megi leysa með 
hægri frárein norður Reykjanes-
braut sem lögð verði undir hana 

og vestur Bústaðaveg. Vilhjálm-
ur segir neikvæða umfjöllum um 
Breiðhlotið sem eigi sér stað í 
fjölmiðjum byggða á misskilningi 
og fordómum. Sölulegar forsend-
ur liggi að baki byggingu stórra 
fjölbýlishúsa m.a. þær að útrýma 
óíbúðarhæfum braggahverfum 
sem fólk hafi neyðst til að búa í 
vegna áratuga innflutningshafta. 
Þá segir hann ýmis áform í bígerð 
er gerbreyta munu ásýnd og yfir-
bragði Fellanna.
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Jakobs Jóhanns

Uppbygging í Suður-Mjódd

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Útsala á völdu svínakjöti Eina kjötborðið
í Breiðholti

Fyrsta flokks humar kr. 3.498 kg.
Nýsjálenskar nautalundir (frostnar) kr. 3.498 kg.
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Sumarblómum hefur verið plantað í Fellatorg í Efra Breiðholti. Með því var fljótt brugðist við einni af fjöl-
mörgum ábendingum sem komu fram á ábendingavefnum 1, 2 og Reykjavík. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
segir að áfram verið haldið á þeirri braut að fegra og bæta umhverfi Breiðholtsins og að Fellin verði þar 
ekki undan skilin

5 9 12345
Núpalind 1

Fegrun í Fellum



Ungir segja öldruðum 
til við Breiðholtslaug

Aldraðir fá leiðsögn unglinga 
frá Vinnuskóla borgarinnar á 
púttvellinum við Breiðholtslaug. 
Ungmennin hafa tekið að sér það 
verkefni að leiðbeina eldra fólki 
um hvernig best er að bera sig til 
við undirstöðutökin í golfi. Þetta 
samstarf Vinnuskólans fellur vel 
að hugmyndum um “Kynslóðirn-
ar saman” sem unnið hefur verið 
að í Breiðholtinu á undanförnum 
árum og miðar að því að tengja 
yngri og eldri betur saman. Pútt-
völlurinn “Hólavöllur” við Breið-
holtslaug er opin á opnunartíma 
laugarinnar, púttarar og kúlur eru 
afgreitt í afgreiðslu laugarinnar. 
Leiðsögn á vellinum er frá Vinnu-
skólanum og er á miðvikudögum 
kl. 13:00 til 14:30.

Vinnuskólinn undir-
býr grænfánaumsókn 

Vinnuskóli Reykjavíkur undir-
býr sig til þess að sækja um græn-
fánann í lok skólaársins 2009. Nú 
er unnið að því að finna leiðir til 
að auka umhverfisvitund, borg-
ara og lýðræðisvitund nemenda 
og starfsfólks skólans. Bryndís 
Þórisdóttir og Sóley Þórisdótt-
ir hafa umsjón með verkefninu 
“Skóli á grænni grein” fyrir hönd 
Vinnuskólans sem er undanfari 
umsóknar um Grænfánann. Þetta 
er alþjóðlegt verkefni sem er ætl-
að að stuðla að aukinni umhverf-
ismennt ungmenna og virkri 
umhverfisstefnu skólastofnana. 
Landvernd metur síðan hvaða 
skólar uppfylla skilyrðin til að öðl-
ast Grænfánann.  

Lifandi vegvísar í 
Reykjavík

Ungmenni úr 9. og 10. bekk, sem 
eru tvítyngd, hafa búið erlendis 
eða eru góðir tungumálanem-
endur geta nú sótt um að taka 
þátt í verkefninu Lifandi vegvísar 
í Reykjavík sem er ætlað ferða-
mönnum í miðbænum til aðstoð-
ar. Verkefni þeirra er m.a. að 
segja ferðamönnum til vegar og 
frá áhugaverðum stöðum í borg-
inni. Þau ungmenni sem taka þátt 
í verkefninu fá þannig að reyna á 
eigin skinni að vera ferðamenn á 
höfuðborgarsvæðinu.  

Miklu betri strætó
Græna skrefið „Miklu betri 

strætó“ tókst afar vel skólaárið 
2007 til 2008 en skrefið fólst með-
al annars í námsmannakorti sem 
veitti framhaldskólanemendum 
frítt í Strætó. Milljón farþegar 
bættust við hóp viðskiptavina 
Strætó og sögðust 80% náms-
manna nota vagnana oftar vegna 
kortanna. Einnig hefur komið 
fram að margir nemendur frest-
uðu bílakaupum. Kostnaður við 
verkefni var um 270 milljónir 
króna en að sögn Gísla Marteins 
Baldurssonar, borgarfulltrúa hlýst 
sparnaður af þessu verkefni ef 
langtímamarkmiðið er haft í huga. 
„Við viljum skapa borg sem gerir 
öllum samgöngumátum jafnt hátt 
undir höfði,“ segir Gísli Marteinn.

Áfram frítt í strætó 
fyrir námsmenn  

Borgarráð hefur samþykkt að 
halda áfram niðurgreiðslum á far-
gjöldum í strætó fyrir námsmenn 
í Reykjavík, skólaárið 2008 til 
2009. Upphaflega var tekin ákvörð-

un um að reykvískir nemendur 
í framhalds- og háskólum geti 
notað strætó endurgjaldslaust 
fyrir sl. vetur og var  markmiðið 
með því að efla ímynd almenn-
ingssamgangna á höfuðborgar-
svæðinu. Samkvæmt mælingum 
og viðhorfskönnunum á notkun 
strætisvagna í mars 2008 hafði 
farþegaaukningin numið 10% í 
kjölfarið á þessu verkefninu sem 
var meiri en búist hafði verið við. 
Með tillögu um áframhald þessa 
verkefnisins fyrir skólaárið 2008 
til 2009 er verið að festa í sessi 
þessa árangursríku tilraun.  

Skipulagssýning í 
sumar

Opnuð hefur verið sérstök 
skipulagssýning skipulags- og 
byggingarsviðs Reykjavíkurborg-
ar að Laugavegi 33. Á sýningunni 
gefur að líta öll þau fjölmörgu 
verkefni sem eru í vinnslu hjá 
skipulags- og byggingarsviði 
og er ráðgert að sýningin verði 
opin í allt sumar. Með sýningunni 
gefst borgarbúum og öðrum tæki-
færi til að kynna sér tillögur og 
hugmyndir um uppbyggingu og 
umbætur í miðborginni. Á sýning-
unni má m.a. sjá skipulagstillög-
ur fyrir Lækjargötuhornið, Póst-
hússtrætisreitinn, Kárastígsreit, 
Vallarstræti, Vegamótastíg 7 til 9, 
Grófartorg og Menntaskólann í 
Reykjavík.

Nýjar sýningar í 
gamla ÍR húsinu

Tvær nýjar sýningar hafa verið 
opnaðar í Árbæjarsafni. Sýning-
arnar eru í hinu sögufræga húsi, 
sem byggt var á Landakotshæð-
inni árið 1897 sem kirkja kaþólska 
safnaðarins í Reykjavík og hýsti 
síðar starfsemi ÍR við Túngötu en 
hefur nú verið gert upp í Árbæj-
arsafni. Húsið mun í framtíðinni 
gegna hlutverki sýningarhúss og 
verða bækistöð fyrir barnastarf 
safnsins.

Þórarinn Eldjárn   
borgarlistamaður

Þórarinn Eldjárn rithöfundur 
er borgarlistamaður Reykjavíkur 
2008. Útnefningin fór fram í Höfða 
á þjóðhátíðardaginn. Við það tæki-
færi var Þórarni veittur ágrafinn 
steinn, heiðursskjal og viðurkenn-
ingarfé. Útnefning borgarlista-
manns er heiðursviðurkenning til 
handa reykvískum listamanni sem 
með listsköpun sinni hefur skarað 
fram úr og markað sérstök spor í 
íslensku listalífi. Þórarinn Eldjárn 
er ótrúlega afkastamikill rithöf-
undur. Eftir hann liggja ljóð, smá-
sögur, skáldsögur og leikrit auk 

margra þýðinga. Þá hefur hann 
þýtt og samið fjölmarga söngtexta 
fyrir leikhús.  

Útsvarstekjur lækka
Útsvarstekjur borgarinnar á 

árinu verða 700 til 800 milljónum 
króna minni en gert var ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun. Þetta kemur fram 
í minnisblaði sem borgarhagfræð-
ingur lagði nýverið fram á fundi 
borgarráðs. Fram kemur á minnis-
blaðinu að útsvarstekjur hafi ver-
ið ívið minni á fyrstu þremur mán-
uðum þessa árs en áætlanir gerðu 
ráð fyrir. Munar þar þremur til 
fjórum prósentum. Þá er reiknað 
með að útsvarstekjur í ár verði í 
heild minni en áætlanir gerðu ráð 
fyrir. Þær hljóðuðu upp á 39 millj-
arða og 570 milljónir króna.  

 

Enginn kúkur í  
Nauthólsvík 

Mengun hefur verið undir 
umhverfismörkum í Skerjafirði og 
Nauthólsvík síðastliðin fjögur ár. 
Þetta kemur fram í svari Svövu 
S. Steinarsdóttur hjá umhverfis-
eftirliti heilbrigðiseftirlits Reykja-
víkurborgar við umfjöllun Frétta-
blaðsins, Stöðvar 2 og vísi.is sem 
hafa að undanförnu fjallað um 
mögulega skólpmengun í Skerja-
firði og Nauthólsvík „Við höfum 
vaktað strandlengjuna undanfarin 
ár og það hefur ekki orðið vart við 
skólpmengun á þessu svæði. Fjöl-
di saurkólígerla og enterókokka 
í strandsjó er kannaður og að ef 
saurkólígerlar eru til staðar í sýni 
í miklu magni getur það bent til 
skólpmengunar. Ef enterókokkar 
eru til staðar er það þó líklega af 
náttúrulegum uppruna, til dæmis 
frá fuglum og dýrum,” sagði Svava 
í samtali á vef Reykjavíkurborgar.  

Anna Kristinsdóttir 
mannréttindastjóri

Anna Kristinsdóttir, stjórnmála-
fræðingur og fyrrverandi borgar-
fulltrúi, hefur verði ráðin mann-
réttindastjóri Reykjavíkurborgar. 
Anna hefur aflað sér víðtækrar 
reynslu og þekkingar á sviði jafn-
réttis- og mannréttindamála, bæði 
sem borgarfulltrúi í Reykjavík og 
sem þátttakandi í frjálsum félaga-
samtökum. Hún sat í jafnréttis-
nefnd Reykjavíkurborgar árin 
1998 til 2002, í Jafnréttisráði frá 
2004 til 2007 og í Svæðisráði mál-
efna fatlaðra í Reykjavík frá 2003. 
Anna var formaður Íþrótta- og 
tómstundaráðs árin 2002 til 2006, 
formaður Framkvæmdaráðs frá 
2005 til 2006 og formaður hinna 
ýmsu nefnda á vegum Reykjavík-
urborgar svo sem Bláfjallanefnd-
ar, Þjóðhátíðarnefndar og Afreks-
mannasjóðs Reykjavíkur.  

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Ritstjóri: Þórður Ingimarsson, Sími 551 1519, 893 5904

Netfang: thord@itn.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Netfang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson

Umbrot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreifing: Íslandspóstur
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A lgengt er að skipuleggja sérstaka útsýnisstaði í borgum. 
Eru þá valdir ákveðnir staðir þaðan sem gott útsýni er 
yfir borgarhluta, borgir eða jafnvel dreifðara umhverfi sé 

þess kostur. Síðan eru þessir staðir jafnan nýttir af íbúum og ekki 
síður af ferðafólki til þess að litast um og virða fyrir sér útsýni til 
nærliggjandi svæða. Algengt er að á þessum stöðum sé höfð föst 
viðkoma skipulagðra úrsýnisferða sem efnt er til fyrir ferðafólk.

Þeir sem komið hafa til Bergen í Noregi vita eflaust um þrjá helstu 
útsýnisstaði borgarinnar; Fana, Flöjen og Ulriken. Til Fana er hægt að 
aka á venjulegum bílum þar sem eru góð stæði fyrir ferðabíla og rútur. 
Til Flöjen er farið með lest sem gengur á teinum upp fjallshlíðina og 
á Ulriken er farið í kláfferju. Frá öllum þessum stöðum austan borgar-
innar er frábært útsýni og frá þeim tveimur síðarnefndu má sjá nær 
allt borgarstæði Bergenar sem liggur á milli fjarða og fjalla. Stöðugur 
straumur fólks er gjarnan til þessara staða og veitingasölu er að finna 
bæði á Flöjen og á Ulriken. Viðlíka útsýnisstaði er að finna víða þar 
sem aðstæður eru með líkum hætti og í Bergen. 

Þótt Íslendingar eigi ekki borgarstæði á borð við Bergen eða útsýnis-
staði sem komast nærri þeim sem hér hafa verið nefndir eru til ágætir 
útsýnistaðir í borgarlandinu. Einn þeirra er við Höfðabakka við beygj-
una upp að Hólahverfinu í Breiðholti. Fram að þessu hefur þetta horn 
ekki verið fastur áningarstaður þótt margir hafi staldrað þar við. En nú 
má vænta þess að breytingar verði á. Nú hefur verið komið fyrir útsýn-
isskilti í námd við beygjuna og er það fyrsti áfanginn að því að þessi 
staður verði einn aðalútsýnisstaður Reykjavíkurborgar. “Ragnhildur 
Björk Guðjónsdóttir, fulltrúi í hverfisráði Breiðholts og einn þeirra 
aðila sem staðið hefur að baki þessa verkefnis bendir á að Breiðholtið 
sé einstakur útsýnisstaður þaðan sem sjáist vel til allra borgarhluta og 
nágrannabyggða auk einstakrar fjallasýnar.

Þessi staður hefur verið vanmetinn til þessa en með framtaki sínu 
hefur Ragnhildur og félagar hennar hrundið þörfu verkefni af stað. 
Fyrsta útsýnisskiltið hefur verið sett upp. Næsta skref hlýtur að verða 
það að bæta aðstöðu til þess að staldra við á þessum stað. Byggja þarf 
upp stæði fyrir stærri og minni bíla og spurning er um hvort skynsam-
legt geti verið að koma upp einhverskonar veitingaaðstöðu í brekkun-
ni á milli Bakka- og Hólahverfisins sem tengdist útsýnisstaðnum. Þessi 
staður á að þjóna bæði Borgarbúum og öðrum sem leggja leið sína til 
borgarinnar. Breiðholtið er útsýnisstaður Reykjavíkur líkt og Fana og 
fjöllin ofan Bergenar þótt íslenska landslagið standist ekki samanburð 
við það bergenska þegar að hæð og tignarleika kemur.

Þjónustuíbúðir og öflugt 
félagsstarf

S érstök ástæða er til þess að fagna ákvörðun borgaryfirvalda 
um byggingu þjónustuíbúða og þjónustubyggingar austanvert 
við Gerðuberg í Breiðholti. Með fjölgun eldri borgara eykst þörf 

fyrir slíkar íbúðir auk þess sem staðsetning á milli Menningarmið-
stöðvarinnar Gerðubergs og Fella- og Hólakirkju er einkar ákjósanlegt. 
Svæðið er autt og ónotað og á báðum framangreindum stöðum er 
öflugt félagsstarf fyrir eldri borgara og aðra drifið áfram sem af hug-
sjón væri. Á engan er hallað þótt nafn Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar, 
formanns borgarráðs sé nefnt í þessu efni. Í borgarstjórnartíð sinni 
lagði hann grunn að þessu verkefni og framkvæmd sem bráðlega mun 
hefjast. Með byggingu þessa þjónustusvæðis eru skapaðir nýir mögu-
leikar að þægilegu ævikvöldi fólks sem þarfnast ákveðinnar þjónustu 
sökum aldurs og einnig að enn öflugra félagsstarfi en því sem þegar 
einkennir Menningarmiðstöðina Gerðuberg og Fella- og Hólakirkju.

Útsýnisstaður
Reykjavíkur
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason



Kiwanisklúbburinn Elliði 
hefur að undanförnu staðið fyrir 
fjáröflun í þeim tilgangi að styrk-
ja starfsemi Barna– og unglin-
gageðdeildar Landspítalans 
(BUGL) og þar með stuðla að 
sem víðtækastri geðhjálp barna. 

Með það að leiðarljósi hóf 
Kiwanisklúbburinn Elliði útgáfu 
og sölu á söngbókinni Söngper-
lur - 170 söngtextar. Ákveðið 
hefur verið að allur ágóði af 
sölu bókarinnar renni í nýstof-
naðan styrktarsjóð sem kallast 
Birtan. Hlutverk sjóðsins er að 
veita fjárhagslegan stuðning til 
ýmissa verk-efna m.a. með útgáfu 
fræðsluefnis ásamt því að útvega 
önnur gögn og tæki sem henta 
starfseminni. Kosin hefur verið 
sérstök úthlutunarnefnd en í 
henni sitja tveir fulltrúar Barna- 
og unglingageðdeildarinnar ásamt 
þrem fulltrúum Kiwanisklúbbsins 
Elliða. Fyrstu tvö verkefnin sem 
hljóta styrk úr þessum nýja sjóði 
að upphæð ein milljón króna, 
snúa bæði að útgáfu á fræðs-
luefni til skjólstæðinga BUGL og 
aðstandenda þeirra. Verkefnin 
eru  handbók með fræðsluefni 
fyrir foreldra barna sem eiga við 
átröskunarvanda að stríða. Hér er 
um að ræða alvarlega veik börn 
og unglinga sem oft þurfa á lang-
tímameðferð að halda sem getur 
varað frá einu ári og allt upp í 
þrjú ár. Foreldrar og forráðamenn 
eru mikilvægir þátttakendur í 
bataferlinu og litið er á þá sem 
samstarfsaðila í meðferð. Fræðsla 
og upplýsingar veita foreldrum 
aukinn skilning á veikindum barn-
sins, þjálfar þá í viðbrögðum sem 
ýta undir bata ásamt því að draga 
úr streitu og álagi sem skapast 
við veikindi barns eða unglings. 

Fræðsla er því grundvallarþát-
tur í að efla foreldra í sínu mikil-
væga hlutverki heima fyrir. Einnig 
leikja- og tómstundahandbók þar 
sem settar eru fram hugmyndir 
að ýmiskonar iðju og leikjum sem 
henta fyrir börn og fullorðna á 
öllum aldri. Í gegnum leik er hægt 
að bæta ýmsa færni barnsins eða 
unglingsins og mikilvægt er að 
foreldrarnir taki virkan þátt. Hand-
bókinni er ætlað að vera höfð til 
hliðsjónar og gefa foreldrum og 
uppalendum hugmyndir að því 
hvernig hún getur viðhaldið og 

aukið félagsfærni barnsins ásamt 
því að innihalda skemmtileg og 
þroskandi verkefni sem hægt 
er að leysa saman og í leiðinni 
efla samveruna innan fjölskyld-
unnar. Þá má geta þess að sala 
söngbókarinnar Söngperlur - 170 
söngtextar hefur gengið vonum 
framar og hafa nú þegar safnast 
1.9 milljónir króna. Hægt er að 
panta bókina í síma: 868 4551 eða 
á netfangið iskulis@simnet.is en 
Skúli Sævarsson sér um dreifingu 
hennar. 
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Kynnið ykkur raforkuframleiðslu og sjáið einnig skemmtilegar sýningar í Blöndustöð, Kröflustöð, 

Laxárstöð, Ljósafossstöð við Sog og Gestastofu Fljótsdalsstöðvar í Végarði. 

Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.

Végarður er opinn frá kl. 9-17 alla daga vikunnar. 

Heimsókn til Landsvirkjunar er ókeypis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma og sýningar í stöðvum eru 

á www.landsvirkjun.is og í síma 515 9000.

Búrfellsstöð 
Sýning á starfi og verkum myndhöggvarans Sigurjóns Ólafssonar í tilefni af því 
að hann hefði orðið 100 ára á árinu. Lágmyndin á Búrfellsstöð er verk Sigurjóns 
og er stærsta lágmynd á Íslandi.

Handhafi Íslensku gæðaverðlaunanna 2007

Sigurjón
Ólafsson
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Elín Hinriksdóttir, Ósk Sigurðardóttir og Guðrún Bryndís Guðmunds-
dóttir, taka á móti fyrsta styrknum úr Birtunni, að upphæð 1 milljón 
króna. Styrkurinn var afhentur af fulltrúum Kiwanisklúbbsins Elliða 
þeim  Páli V. Sigurðssyni og Grétari Hannessyni.  

Kiwanisklúbburinn Elliði styrkir 
Barna– og unglingageðdeild

Orkuveita Reykjavíkur stend-
ur fyrir fræði- og sögugöngum 
um Elliðaárdalinn í sumar. 
Fyrsta gangan var farin 8. júlí 
og var þá farið um svæðið ofan 
Árbæjarstíflu. Næsta ganga 
var farin í fyrradag um svæðið 
neðan stíflunnar. Báðar þessar 
göngur voru farnar undir leið-
sögn Stefáns Pálssonar, sagn-
fræðings.

Næsta ganga verðir far-
in 29. júlí og þá fjallar Einar 
Gunnlaugsson, jarðfræðingur 
um jarðfræði Elliðaárdalsins 
og þann 9. ágúst verður farin 
fræðsluganga um Elliðaárdal 
og allt upp að Gvendarbrunn-
um og þá verður m.a. hugað 
að örnefnum, jarðfræði, gróðri 
og dýralífi í leiðsögn nokkurra 
fræðimanna.

Fræðslu-
göngur um 
Elliðaárdal



Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson er 
eini borgarstjóri Reykjavíkur sem 
komið hefur úr Breiðholtinu. 
Hann hefur átt þar heima sl. þrjá-
tíu ár, lengst af í Máshólunum en 
flutti sig um set í fyrra og býr nú í 
Ljárskógum. Í kosningabaráttunni 
2006 lagði Vilhjálmur sérstaka 
áherslu á að uppbyggð hverfi 
hyrfu ekki í skuggann af fram-
kvæmdum í þeim hverfum sem 
eru í byggingu hverju sinni. Við-
hald, hreinsun, endurskipulagn-
ing og enduruppbygging eldri 
hverfa væri ekki síður mikilvæg 
en framkvæmdir í þeim hverfum 
sem eru í byggingu á hverjum 
tíma. 

Þetta voru orð í tíma töluð - og 
ekki bara orðin tóm. Í borgarstjóra-
tíð Vilhjálms urðu íbúar í  Breið-
holtinu þess fljótlega áskynja að 
farið var að huga að umhverfi okk-
ar þar. Menn ,,tóku upp hanskann‘‘, 
máluðu yfir veggjakrot, hreinsuðu 
opin svæði, gróðursettu meira en 
áður, lagfærðu gangstéttir og nýir 
göngustígar sáu dagsins ljós. Þá 
er nú unnið af meiri krafti  en áður 
að endurnýjun leiksvæða og skóla-
lóða víða í borginni. 

Breiðholtsblaðið spjallaði við 
Vilhjálm nú á dögunum um Breið-
holtið í fortíð, nútíð og framtíð, 
umhverfið þar, verslun og þjón-
ustu og fyrirhugaðar framkvæmdir 
á næstunni.

Gönguferð í roki og   
rigningu

- Vilhjálmur! Þú ert einn af frum-
býlingum Breiðholtsins. Hvers vegna 
varð Breiðholtið fyrir valinu þegar 
fjölskyldan var að koma sér þaki 
yfir höfuðið fyrir þrjátíu árum?

,‚Eg ætla nú ekki að fara að gera 
mér upp einhverja hverfisrómatík 
í þeim efnum. Sjálfur er ég alinn 
upp í Hlíðunum og ber alltaf viss-
ar tilfinningar í brjósti gagnvart 
þeim æskulóðum. Það held ég að 
sé hverjum og einum jákvætt og 
eðlilegt hafi viðkomandi notið heil-
brigðs uppeldis. 

Ég sótti um lóð í Máshólunum 
árið 1977, fimm árum áður en ég 
hóf afskipti af borgarmálum. Þá 
hafði fjölskyldan ákveðið að koma 
sér upp þokkalegu einbýlishúsi. 
Ástæðan fyrir því að Breiðholtið 
varð fyrir valinu var fyrst og fremst 
sú – eins og löngum síðar – að ein-
býlishúsalóðir lágu ekki á lausu, og 
allra síst fyrir vestan Elliðaár.

Mér er alltaf minnistæð göngu-
ferð sem ég fékk mér á þessar slóð-
ir, í roki og rigningu, til að kanna 
aðstæður. Þá var nú öðruvísi um 
að litast í Hólahverfinu, stórgrýti 
og berar klappir um allt Efra Breið-
holtið, trjágróður nánast enginn en 
útsýnið yfir Elliðaárdalinn og vest-
ur yfir borgina ómótstæðilegt. Að 
ekki sé nú minnst á Kollafjörðinn, 
Esjuna og hina ..fjólubláu drauma‘‘ 
Sigurðar Þórarinssonar, Akrafjall 
og Skarðsheiði. Við vorum því ein-
staklega heppin með staðarval. 
Sem borgarfulltrúi í rúman aldar-
fjórðung hef ég alltaf litið á það 
sem forréttindi að geta fylgst með 
gróðrinum dafna í Elliðaárdalnum 
og horft yfir borgina úr stofunni í 
Máshólunum.‘‘

Skipulag taki mið af   
öllum aldurshópum

- Hvaða væntingar hafðir þú     
um Breiðholtið sem íbúðahverfi  
þegar þú varst nýfluttur þangað? 
Finnst þér þær væntingar hafa geng-
ið eftir?

,,Ég held ég hafi nú ekki dregið 
upp neina heildarmynd af Breið-
holtinu í smáatriðum á þeim árum. 

Hvorki af því hvernig Breiðholtið 
varð – né heldur hvernig það hefði 
kannski átt að verða. Í þeim efnum 
var hver sjálfum sér næstur. Ungu 
fólki sem var að koma sér þaki yfir 
höfuðið fyrri þrjátíu árum fannst 
líklega meira en nóg að hugsa um 
eigið hús og eigin lóð, fyrst um 
sinn. Á þessum árum vann fólk 
mun meira í eigin húsnæði og gaf 
sér lengri tíma til að ljúka við hús 
sín og lóðir. Ég var engin undan-
tekning í þeim efnum enda staðráð-
inn í því frá upphafi að steypa mér 
ekki útí miklar skuldir.

Síðan tóku við vangaveltur um 
það hvort maður væri heppinn 
með næstu nágranna, og hvort 
börnin væru heppin með félaga 
og leik- og grunnskóla. Þegar íbú-
arnir eldast fara þeir svo að líta í 
kringum sig eftir minna húsnæði 
og þeirri þjónustu sem aldurinn 
krefst. Svona held ég að vænting-
arnar um ný hverfi hafi þróast með 
hverfunum sjálfum. Þess vegna er 
afar mikilvægt að skipulag nýrra 
hverfa taki frá upphafi mið af þörf-
um allra aldurshópa. Þess vegna 
beitti ég mér sérstaklega fyrir því 
að Félag eldri borgara fékk fyrirheit 
um úthlutun lóða þar sem  reistar 
verða á næstunni tæplega fimmtíu 
öryggis- og þjónustuíbúðir í tengsl-
um við félagsmiðstöð Gerðubergs, 
og sextíu slíkar íbúðir í tengslum 
við félagsmiðstöðina í Árskógum í 
Suður-Mjódd.”

Unga fólkið meðvitaðra 
um lífsgæði

- Heldurðu að væntingar til nýrra 
hverfa hafi breyst með árunum?

,,Já! Ungt fólk er kröfuharðara í 
dag og skoðar gjarnan heildarpakk-
ann frá upphafi: Umhverfið, skipu-
lagið, öryggi barnanna, aðgang að 
náttúrunni, íþrótta- og æskulýðs-
aðstöðu, leikskóla og grunnskóla, 
vegalengd til og frá vinnu, félags-
lega virkni í hverfunum og verslun 
og þjónustu. Ungt fólk er nú mun 
meðvitaðra um þau lífsgæði sem 
felast í lífsstíl, skipulagi, umhverfis-
mótun og félagslegri þjónustu. Auk-
in eftirsókn eftir slíkum gæðum 
hefur orðið til þess að sveitarfélög 
standa nú í harðri samkeppni um 
að laða til sín ungt fólk sem aftur 

er svo forsenda fyrir vexti og við-
gangi sveitarfélagsins. Sveitarfélög 
sem ekki átta sig á þessari þróun, 
dragast aftur úr.”

Borgarhverfi verður aldri 
fullmótað

- En geta þá eldri hverfi eins og 
Breiðholtið, keppt við nýju hverfin 
um unga fólkið?

,,Já, vegna þess að við megum 
aldrei líta svo á að borgarhverfi 
verði endanlega fullmótuð. Slík 
viðhorf hafa það í för með sér að 
hverfi fara að ganga úr sér. Þau 
drabbast niður. En lifandi íbúða-
hverfi eru í stöðugri þróun og eiga 
að vera það. Þeim þarf að halda 
sómasamlega við og þau má enda-
laust bæta á einn eða annan hátt. 
Hver kynslóð hefur sínar hugmynd-
ir og gildismat sem hverfin þurfa 
að laga sig að og í þeim efnum höf-
um við Reykvíkingar meiri mögu-
leika en flestir aðrir, ekki síst vegna 
þess hve byggðin er dreifð og mörg 
hverfin sjálfstæð í borgarmyndinni. 
Það á ekki síst við um Breiðholtið.”

110 öryggisíbúðir
- Hvaða uppbygging er þá í bígerð 

í Breiðholtinu?
,,Nú er að hefjast mikil uppbygg-

ing íþróttafélaganna í Breiðholtinu 
og ég hef þegar minnst á tæplega 
110 öryggis- og þjónustuíbúðir sem 
stendur til að byggja í tengslum við 

Gerðuberg og Árskóga. Það er hluti 
af mun stærra átaki í fjölgun örygg-
is- og þjónustuíbúða fyrir aldraða 
í Reykjavík þar sem reistar verða 
rúmlega 300 slíkar íbúðir á næst-
unni. Þá er ákveðið að fara í mikla 
uppbyggingu Suður-Mjóddar, ráð-
ast þarf í umtalsverðar endurbæt-
ur á umhverfi Mjóddarinnar, end-
urhanna og endurgera bílastæði 
þar og bæta að öðru leiti aðkom-
una. Auk þess er til umfjöllunar 
að byggja slökkvistöð við Stekkjar-
bakkann. Stekkjarbakkinn verður 
færður til norðurs og breikkaður 
svo hann þjóni betur sem tenging 
milli Kópavogs, Reykjanesbrautar, 
Efra-Breiðholtsins og Árbæjarhverf-
isins.”

Slökkvistöðin mun auka 
öryggi

- Ýmsir hafa áhyggjur af því að 
þessar framkvæmdir við Stekkjar-
bakkann beinist gegn Elliðaárdaln-
um og rýri gildi hans?

,,Já, ég skil þær áhyggjur vel. Á 
undanförnum árum hefur verið 
áhugi margra um að fá að byggja 
á svæðinu norðan Stekkjarbakka 
en þeim hefur öllum verið hafn-
að. Auðvitað kostar þetta tiltekið 
landsvæði en við verðum alltaf að 
vega það og meta hverju við fórn-
um og hvað við fáum í staðinn. 
Slökkvistöð á þessum stað kemur 
til með að efla öryggi í öllu Breið-
holtinu hvað varðar þjónustu slök-
kvi- og sjúkrabíla. Að öðru leyti 
er ég  þeirrar skoðunar að þarna 
eigi síðan ekki að ráðast í frekari 
framkvæmdir í framtíðinni. Það hef-
ur lengi staðið til að færa Stekkjar-
bakkann. Ég er einnig þeirrar skoð-
unar nýr og betri Stekkjarbakki 
muni bæði auka umferðarflæðið á 
þessum slóðum og draga úr meng-
un gagnvart nærliggjandi byggð.”

Vinstri beygjuna inn á 
Bústaðaveg burt

- Það er ekki hægt að minnast 
á umferðarteppur og Breiðholtið 
án þess að huga að gatnamótum 
Reykjanesbrautar og Bústaðaveg-
ar. Íbúar í Breiðholtinu hafa held-
ur betur fengið að kynnast því að 
þessi gatnamót eru einhver helsti 

flöskustútur stofnbrautarkerfisins í 
Reykjavík?

,,Það er alveg rétt. Ég tek heils-
hugar undir það með íbúum og 
íbúasamtökum í Breiðholtinu að 
þetta er óviðunandi ástand og 
hefur verið það alltof lengi. Ég er 
sannfærður um að þessi vandi 
verði best leystur með hægri frá-
rein norður Reykjanesbraut sem 
liggur síðan undir hana og vestur 
Bústaðaveg. Síðan þarf að banna 
vinstri beygju við gatnamótin af 
Bústaðavegi og norður Reykjanes-
brautina. Með þessu móti næst 
umferðarflæði við þessi gatnamót 
sem verður óhindrað af götuljós-
um. Þessi kostur hefur verið skoð-
aður í þaula og teiknaður upp. 
Kostnaður við hann er hreint ekki 
óyfirstíganlegur miðað við þann 
vanda sem hann leysir og þessar 
framkvæmdir eiga ekki að þurfa 
að raska umhverfinu eins mikið og 
menn gerðu ráð fyrir í upphafi. Ég 
hef þess vegna beitt mér fyrir þess-
ari lausn og að henni verði hraðað 
sem kostur er.”

Eitt fyrsta verkið að bæta 
aðstöðu Leiknis

- Eru einhver fleiri framkvæmdaat-
riði sem þú hefur í huga sem miða 
að ,,Betra Breiðholti‘‘?

,,Í rauninni eru möguleikarnir 
óþrjótandi og hugmyndirnar eiga 
ekkert síður að koma frá íbúunum 
sjálfum en frá skrifstofum borg-
aryfirvalda. Hér á einnig vel við 
að minnast á hreinsun og fegrun 
umhverfisins sem ég held að hafi 
verið stórlega vanmetið í langan 
tíma. Margir hafa lýst því yfir við 
mig að umhverfi og útivistarsvæði 
í Breiðholtinu hafi tekið mörgum 
breytingum til hins betra að undan-
förnu, þótt vissulega séu enn mörg 
verk óunnin í þeim efnum. Það hef-
ur marg sýnt sig í borgum víða um 
heim, að hreint og vel við haldið 
umhverfi kallar á sómasamlega 
umgengni og umhirðu á einkalóð-
um, en hirðuleysi borgaryfirvalda 
gefur einstaklingum tóninn um van-
hirðu og skemmdastarfsemi.

 Við skulum svo líka hafa það 
hugfast að íbúðahverfi er meira 
en umhverfi og mótun þess. Hverfi 
er einnig sú starfsemi sem þar fer 
fram, skóla- og íþróttastarf, við-
skipti og ýmisleg félagsleg þjón-
usta. Þess vegna lét ég það verða 
eitt af mínum fyrstu verkum sem 
borgarstjóri að vinna að stórbættri 
aðstöðu fyrir Leikni. Ég hef einnig 
beitt mér fyrir myndarlegri upp-
byggingu hjá ÍR á síðustu mánuð-
um því ég tel afar mikilvægt að 
Breiðholtið geti státað af öflugum 
íþróttafélögum sem hafi burði til 
að sinna unga fólkinu. 

Eftir að hafa kynnt mér ítarlega 
skólahald í Breiðholtinu er ég full-
viss um að það sé með blómleg-
asta móti sé miðað við aðra skóla 
borgarinnar. Um það gæti ég haldið 
langa tölu. Og ekki má svo gleyma 
gróskumiklu æskulýðs- og safnað-
arstarfi, né því stórmerka félags- 
og menningarstarfi sem unnið er í 
Gerðubergi og víðar í Breiðholtinu.

Það má kannski segja að hverfi 
sem komin eru af bernskuskeiði 
hafi það fram yfir nýjustu hverfin, 
að íþrótta- og félagsstarf þeirra sé 
þroskaðra en í nýju hverfunum. 
Þessa sér víða merki í Breiðholtinu 
í dag. Það fæst því ekki allt með 
fjárframlögum og opinberum fram-
kvæmdum því á endanum eru það 
viðhorf íbúanna sjálfra, félagsleg 
virkni þeirra, og áhugi þeirra á sínu 
nánasta umhverfi sem skiptir sköp-
um. En þá má heldur ekki gleyma 
því að ræktarsemi, umhirða og 
þrifnaður borgaryfirvalda gefur lín-
una í þessum efnum, ekki síst gagn-
vart börnum og unglingum.”
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Lifandi hverfi eru í stöðugri mótun

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson ásamt Guðrúnu Kristjánsdóttur konu sinni á fyrsta hreinsunardeginum sem 
efnt var til í Breiðholti eftir að Vilhjálmur hafði tekið við starfi borgarstjóra vorið 2006. Konan á milli 
þeirra heitir Laufey Sófusdóttir og tók þátt í þessu starfi ásamt fjölda annarra íbúa Breiðholtsins.  

V I Ð T A L I Ð

- spjallað við Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson um Breiðholtið

Það verður svo 
auðvitað fróðlegt 

að fylgjast með við-
brögðum ríkisstjórn-
arinnar á næstunni 
til að mæta þeirri 
erfiðu stöðu sem 
þúsundir lands-

manna standa nú 
frammi fyrir.



Breiðholtið er   
borgarhluti 

- Finnst þér Breiðholtið hafa ein-
hverja sérstöðu miðað við önnur 
hverfi borgarinnar?

,,Breiðholtið er stærsta hverfi 
borgarinnar með 22 þúsund íbúa. 
Það er í heildina byggt á nokkuð 
löngu tímabili og samanstendur 
af mörgum skipulagslega afmörk-
uðum og ólíkum íbúðahverfum. 
Af þessum sökum er það álitamál 
hvort við eigum ekki að kalla Breið-
holtið borgarhluta fremur en eitt 
hverfi. En þessi stærð og þessi 
fjölbreytni er auðvitað sérstaða 
út af fyrir sig. Við skulum líka við-
urkenna það með stolti að byggð 
í Breiðholtinu er víða frábærlega 
vel skipulögð og jafnvel með því 
allra besta sem til hefur tekist í 
Reykjavík. Það er vissulega sér-
staða.  Þá eru náttúruperlur á borð 
við Elliðaárdalinn og önnur víðáttu-
mikil, ósnortin svæði ómetanleg 
sérstaða fyrir okkur sem búum í 
Breiðholtinu.”

Þróunin þarf að skoða í 
sögulegu ljósi

- En samt hefur nú oft verið talað 
niður til Breiðholtsins, ekki síst í 
fjölmiðlum. Stærstu fjölbýlishús-
unum þar hefur verið líkt við jökla 
í niðrandi merkingu og Breiðholt-
ið í heild oft tekið sem dæmi um 
það neikvæðasta sem um getur í 
svonefndum úthverfum eða svefn-
hverfum.

,,Þegar á heildina er litið er þessi 
neikvæða umfjöllun byggð á mis-
skilningi og fordómum. Hún á sér 
að hluta til rætur að rekja til þess 
að sumir verndunarsinnar hafa í 
gegnum tíðina reynt að draga fram 
sjarma gamla bæjarins með því að 
hamra á því neikvæðasta sem tína 
má til um skipulag í Breiðholtinu. 
Breiðholtið er auðvitað ekki full-
komið frekar en önnur hverfi. En 

það er alltaf varasamt að byggja 
málflutning um eigið ágæti á niðr-
andi umfjöllun um aðra. Breiðholt-
ið og gamli bærinn í Reykjavík eru 
gjörólík borgarhverfi sem hvoru 
tveggja hafa sína kosti og galla og 
sem hvoru tveggja geta kennt okk-
ur margt í skipulagsmálum. En við 
lærum ekkert í þeim efnum með 
neikvæðni og fordómum.

Að hluta til á þessi neikvæða 
umfjöllum rætur að rekja til þeirr-
ar staðreyndar að í Fellunum voru 
byggð stærri fjölbýlishús en áður 
höfðu tíðkast hér á landi. Fyrir því 
voru vissar sögulegar forsendur 
sem lutu að samkomulagi ríkis-
stjórna og verklýðshreyfingar um 
átak í uppbyggingu félagslegra 
íbúða og sem lutu að þeirri við-
leitni borgaryfirvalda að útrýma 
íbúðarhæfum braggahverfum sem 
fólk neyddist til að búa í vegna ára-
tuga innflutningshafta. Allt verður 
að skoða í sínu sögulega ljósi og ég 
get ekki séð að sú viðleitni á árum 
áður að aðstoða fólk við að koma 
sér þaki yfir höfuðið, sé blettur á 
Breiðholtinu. Öðru nær.

Þess má svo geta að nú eru í 
bígerð ýmis áform um uppbygg-
ingu í Fellunum sem mun gjör-
breyta yfirbragði og ásýnd hverf-
isins.”

Megum ekki vera of   
raunsæ

- Upphaflega var gert ráð fyrir því 
að Mjóddin yrði miðstöð verslun-
ar- og þjónustu fyrir Breiðholtið í 
heild en síðan yrðu smærri verslun-
arkjarnar inní hverfunum sjálfum. 
Þessi þróun hefur ekki alveg geng-
ið eftir eins og skipulagsfræðingar 
gerðu ráð fyrir í upphafi, er það?

,,Nei. Dæmi um slíkt eru verslun-
arkjarnar í Bökkunum og Eddufell-
inu. Þar hefur verið minni gróska 
og minna mannlíf en menn bjugg-
ust við. Mjóddin hefur hins vegar 
gengið vel og þar eiga margir ein-

staklingar þakkir skyldar sem með 
fyrirtækjum sínum og starfsemi 
hafa unnið að framgangi hennar. 
Borgaryfirvöld þurfa þó að styðja 
enn betur við Mjóddina eins og ég 
gat um áðan og það stendur til.

Borgarskipulag er alltaf öðrum 
þræðinum draumar um fagurt 
mannlíf og bjarta framtíð. Draum-
ar sem ekki ganga alveg eftir, rétt 
eins og gengur með hugmyndir 
okkar um lífið sjálft. Hæfileg bjart-
sýni er samt mannleg og mikilvæg 
í þeirri stöðugu viðleitni okkar að 
bæta umhverfið. Við megum held-
ur ekki vera of ,,raunsæ‘‘ og föst í 
því fari að engu sé hægt þoka áleið-
is. Þá hefðu t.d. ekki verið lagðir 
göngu- og hjólreiðastígar eins og 
við sjálfstæðismenn ákváðum á 
sínum tíma. Nú eru slíkir stígar í 
flestum stærri sveitarfélögum og 
í Reykjavík er nú verið að hefja 
stórátak í því að gera slíka stíga að 
raunverulegu samgöngukerfi fyrir 
hjólreiðamenn.

Það eru ýmsar ástæður fyrir því 
að bjartsýni skipulagsfræðinganna 
rætist ekki alltaf. Ein ástæðan er 
sú að skipulagsfræðingar ráða ekki 
veðrinu og því verður mannlífið 
utandyra ekki alltaf  jafn fjölskrúð-
ugt og þeir vonast eftir. Önnu slík 
ástæða lýtur að frjálsri verslun og 
þróun í smásöluverslun á höfuð-
borgarsvæðinu. Sú þróun hefur 
sett strik í reikninginn hvað varðar 
smærri verslunarkjarna í Breiðholt-
inu og víðar í Reykjavík.”

Sveitarstjórnarmál   
vanmetin af Fjölmiðlum

- Þú ert líklega búinn að vinna 
meira og lengur að borgarmálefn-
um Reykjavíkur og sveitarstjórnar-
málum á landsvísu en nokkur ann-
ar. Hvers vegna valdir þú þennan 
starfsvettvang?

,,Fyrir því eru líklega ýmsar 
ástæður. Ég get þó staðfest það að 
þetta hefur verið afar fjölbreytt og 

skemmtilegt starf. Það er auk þess 
gefandi í þeim skilningi að málefni 
nærsamfélagsins krefjast persónu-
legra samskipta borgarfulltrúa við 
mikinn fjölda borgarbúa. Að borg-
arstjórum frátöldum var ég fyrsti 
borgarfulltrúinn sem hafði fasta 
vikulega viðtalstíma á skrifstofu 
borgarinnar. Ég hef rætt við mörg 
þúsund borgarbúa í gegnum tíðina 
um hin margvíslegu vandamál og 
áhyggjur þeirra og tók á móti hátt 
á annað þúsund borgarbúum í við-
talstíma á þeim sextán mánuðum 
sem ég var borgarstjóri. 

Ég hef lengi verið sannfærður 
um að málefni borgarstjórnar og 
sveitarstjórnarmálefni almennt, 
hafa verið mjög vanmetin af fjöl-
miðlum og í almennri umræðu.  
Þess vegna er það miður að ein-
staka fjölmiðlar hafa nú um margra 
mánaða skeið fjallað nokkuð 
þröngt um borgarmálin, aðallega 
um tiltekin afmörkuð mál, þar sem 
umfjöllunin hefur oft og tíðum snú-
ist um persónur og persónuníð 
eins og dæmin sanna.  Á sama tíma 
fara mörg raunveruleg hagsmuna-
mál borgarbúa og einstakra hverfa 
hinsvegar alltof oft fyrir ofan garð 
og neðan í umræðunni og sýnast 
ekki vekja áhuga fjölmiðlamanna 
almennt.  Þetta er sagt vegna þess 
að ég hef áhyggjur af ómálefnalegri 
umræðu yfirleitt.  Slík umræða 
verður aldrei hagsmunum Reyk-
víkinga til framdráttar. T.d. hefur 
umræða fjölmiðla um fjárhags-
stöðu sveitarfélaga í gjörbreyttu 
efnahagsumhverfi, m.a. Reykjavík-
ur, verið afar lítið rædd, jafn mikil-
væg sem hún er fyrir framkvæmdir 
og rekstur borgarinnar.”

Ábyrgð ríkisstjórnarinnar 
er mjög mikil

- Er fyrirsjáanlegt að lánsfjárkrepp-
an, verðbólgan og almennur sam-
dráttur eigi eftir að bitna illa á Reykja-
víkurborg og sveitarfélögunum?

,,Já, útlitið er því miður ískyggi-
legt. Gert er ráð fyrir að útsvars-
tekjur borgarinnar muni lækka af 
þessum sökum um 2 milljarða að 
nafnvirði en þær hafa ekki lækkað í 
sextán ár. Á sama tíma hefur launa-
kostnaður vegna nýgerðra kjara-
samninga aukist um 4,5 milljarða. 
Ég held að mörg sveitarfélög eigi 
eftir að lenda í miklum erfiðleikum 
á næstunni. Mestar áhyggjur hef 
ég þó af stöðu láglaunafólks sem 
hefur fjárfest mikið við allt aðrar 
fjárhags- og efnahagsaðstæður en 
stendur nú frammi fyrir hækkandi 
lánum, lokuðum bönkum og ótryg-
gu atvinnuástandi.  

Borgaryfirvöld hafa að undan-
förnu verið að fara yfir stöðuna 
og skoða til hvaða aðgerða verður 
gripið við þessar breyttu aðstæður. 
Rekstur borgarinnar árið 2007 kom 
afar vel út, niðurstaðan sú lang-
besta til margra ár, og það auðveld-
ar okkur nú að takast betur á við 
erfiðleikana framundan. Þrátt fyrir 
það er mikilvægt að gæta aðhalds 
og hagræða enn frekar eins og kost-
ur er, svo aðalsjóði borgarinnar 
verði ekki steypt í verulegrar skuld-
ir á næstu árum. Ráðstafanir borg-
arstjórnar munu þó ekki felast í því 
að draga úr mikilvægri velferðar-
þjónustu í borginni gagnvart þeim 
sem minnst mega sín.

 Það verður svo auðvitað fróð-
legt að fylgjast með viðbrögðum 
ríkisstjórnarinnar á næstunni til 
að mæta þeirri erfiðu stöðu sem 
þúsundir landsmanna standa nú 
frammi fyrir. M.a. vegna mikillar 
verðbólgu hafa íbúðarlán hjá mjög 
mörgum íbúðareigendum hækkað 
um mörg hundruð þúsunda króna 
á undanförnum mánuðum og stefn-
ir í það hjá fjölda þeirra, að áhví-
landi lán fari fram úr markaðsverði 
eignanna samfara lækkandi íbúðar-
verði. Ábyrgð ríkisstjórnarinnar er 
því mikil í þessum efnum.”
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Gróðursett í gæðareit
Mannrækt – trjárækt sem unn-

ið hefur verið að í Breiðholti um 
nokkurra ára skeið. Verkefnið 
felst í gróðursetningu í sérstak-
an gæðareit sem staðsettur er á 
milli Hraunbergs og Keilufells í 
Efra- Breiðholti. Markmiðið með 
þessu verkefni er að tefla kyn-
slóðunum saman en eldri borg-
arar og yngsta kynslóðin vinna 
saman að þessu verkefni. 

Að þessu sinni fór gróðursetn-

ingin í gæðareitinn fram í blíðskap-
arveðri miðvikudaginn 11. júní 
og fóru þær Guðrún Jónsdóttir, 
forstöðumaður Félagsstarfsins í 
Gerðubergi og Sigurborg Svein-
björnsdóttir, leikskólastjóri í 
Hraunborg fyrir fílefldum starfs-
mönnum og félagsmönnum úr 
félagsstarfinu í Gerðubergi og 
fríðu föruneyti leikskólabarna auk 
starfsfólks.

Ungir og aldnir leggja saman hendur á plóg við gróðursetninguna 
í gæðareitnum.

Breiðhyltingar tóku virkan 
þátt í ábendingaverkefni Reykja-
víkurborgar 1, 2 og Breiðholt 
enda mörg viðhalds- og umhverf-
isverkefni sem sinna þarf í hverf-
inu á næstunni og sum þeirra 
hafa þegar verið sett í forgang. 
Dæmi um þau má nefna að Ólaf-
ur F. Magnússon, borgarstjóri 
hafði þegar á samráðsfundi með 
íbúum lofað að komið verði fyrir 
10 til 15 bekkjum og jafn mörg-
um ruslastömpum í Breiðholtinu 
í sumar. Sérfræðingum á fram-
kvæmda- og eignasviði Reykja-
víkurborgar hefur nú verið falið 
að vinna drög að staðsetningu 
bekkjanna og stampanna. 

Á vegum umhverfis- og sam-
göngusviðs hefur gróðri verið 
plantað í hringtorg við Fellaskóla 
og það fegrað. Reykjavíkurborg 
vinnur svo að átaki í endurgerð 
skólalóða eftir ákveðinni forgangs-
röðun. Við skólalóð Breiðholts-
skóla verður gerður sparkvöllur 
á þessu ári. Framkvæmdir við við-
byggingu eru að hefjast og stefnt 
er að því að taka til hendinni á lóð-
inni á næstunni. Stækkun bílastæð-
is við Fálkaborg og fleiri leikskóla 
er til sérstakrar skoðunar hjá 
umhverfis- og samgöngusviði. Þá 
mun heildarskipulag fyrir Mjódd-
ina liggja fyrir í haust. Nú er unnið 
við verkefnið af fullum krafti og 
fyrirhugað að hefja framkvæmdir 
á haustdögum, þ.e.a.s. ef fyrirsjá-
anlegt er að hægt verði að ljúka 
þeim fyrir byrjun nóvember. Að 
öðrum kosti verður þeim frestað 

til vors 2009.  Náið samráð er haft 
við Félag kaupmanna í Mjódd um 
verkefnið. Ábendingu um endur-
skipulagningu Austurbergs hefur 
verið vísað til skoðunar. Ýmsar 
hugmyndir hafa komið fram. Fyr-
ir liggur tillaga að deiliskipulagi 
fyrir ÍR svæðið og að tillögu borg-
arstjóra gert ráð fyrir undirgöng-
um undir Skógarsel. Unnið er að 
frekari undirbúningi og hönnun. 
Stefnt er að því að framkvæmd-
ir hefjist árið 2010. Því má bæta 
við að borgarstjóri hefur óskað 
eftir tillögum frá umhverfis- og 
samgönguráði um fjölgun 30 km 
svæða. Fyrstu tillögur að fjölg-

un bílastæða milli Engjasels og 
Jaðarsels liggja fyrir hjá Umhverf-
is- og samgöngusviði. Ákvörðun 
um framkvæmdir verður tekin í 
tengslum við gerð fjárhagsáætl-
unar fyrir árið 2009. Útsýnisskilti 
verða sett upp í sumar og sam-
hliða verður gert ráð fyrir því að 
þar verði aðstaða fyrir bíla og fólk 
til að staldra við - ruslastampar 
settir upp, sem og bekkir og lýs-
ing. Þegar hefur útsýnisskilti ver-
ið sett upp við Höfðabakka. Stefnt 
er að því að hefja endurgerð leik-
svæðanna í Fífuselinu, við Þína 
verslun og við Tungusel á næsta 
ári.   

Fjölmörg viðhaldsverkefni 
komin í forgang

Unga fólkið var einstaklega áhugasamt.

Útsýnis- og fræðsluskilti var 
afhjúpað síðastliðinn laugardag 
við Höfðabakkann neðan við Hóla-
hverfið í Breiðholti. Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson formaður borgarráðs 
afhjúpaði skiltið. Þorbjörg Helga 
Vigfúsdóttir, formaður menning-
ar- og fræðsluráðs var einnig við 
athöfnina og Árni Tryggvason 
hönnuður skiltisins.   

Fjölmenni var við afhjúpunina og 
var fólk ánægt með að komið hafi 
verið fyrir skilti af þessu tagi á ein-
um besta útsýnisstað Reykjavíkur 
þar sem sést vel yfir alla borgina og 
nágrannabyggðarlögin. Við athöfn-
ina sagði Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson 
formaður borgarráðs og jafnframt 
íbúi í Breiðholti, að hér væri um ein-
stakan útsýnisstað í Reykjavík að 
ræða þar sem meðal annars mætti 
sjá Esjuna, Akrafjallið og Skarðsheið-
ina. Einnig mætti vel sjá ýmis kenni-
leiti borgarinnar frá þessum stað 
eins og Perluna, Hallgrímskirkju, Við-
ey og Árbæjarsafn. Hann sagði að 
oft mætti sjá fólk koma og virða fyrir 
sér útsýnið og að rútur með ferða-
mönnum staldri þarna við þar sem 
fólk taki myndir yfir borgina. Útsýn-
isskiltið er ein viðbót við þá miklu 
menningar- og fræðslustarfsemi sem 
á sér stað í Breiðholtinu. Staðsetn-
ing útsýnisskiltisins er frábær að 
því leyti að það er í nálægð við eina 
mestu útivistar- og náttúruperlu 
borgarinnar, Elliðaárdalinn og án efa 
eiga margir sem þarna eiga leið um 
eftir að staldra við og njóta útsýnis-
ins. Þegar er hafin vinna við að setja 
upp útsýnis- og fræðsluskilti við 
aðreinina á Höfðabakkanum þegar 
komið er frá Hólahverfinu og einnig 
við Breiðholtsbrautina móts við Suð-
urfellið og á því verki að vera lokið í 
sumar. Þau skilti eru einnig hönnuð 
af Árna Tryggvasyni.

Útsýnis- og fræðsluskilti 
við Höfðabakka afhjúpað

Útsýnið skoðað við skiltið eftir afhjúpunina. Fyrir miðju á myndinni 
má sjá Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, formann borgarráðs og Ragnhildi 
Björk Guðjónsdóttur í Hverfisráði Breiðholts sem fyrst setti fram hug-
myndina um útsýnis- og fræðsluskilti á þessu stað.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson virðir upplýsingar á skiltinu fyrir sér og ber 
þær saman við útsýnið.

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

Útsala - Útsala



Ábendingum hefur verið kom-
ið til Breiðholtsblaðsins um að 
gera mætti umtalsverðar endur-
bætur á svokölluðu Markúsar-
torgi fyrir ofan Menningarmið-
stöðina Gerðuberg. Torgið mun 
nefnt eftir Markúsi Erni Antons-
syni, fyrrum borgarstjóra en það 
var tekið í notkun í borgarstjóra-
tíð hans. Hægra megin við torg-
ið séð frá Gerðubergi er Heilsu-
gæslan í Efra Breiðholti en Mið-
berg og Tónsskóli Sigursveins til 
vinstri. Ofan torgsins eða á milli 
þess og Hraunbergs er verslunar-
húsnæði á tveimur hæðum sem 
lokar torgið af frá Hraunbergi 
en aðalinngangur að Menningar-
miðstöðinni er frá torginu.

Á meðal þeirra ábendinga 
sem borist hafa Breiðholtsblað-
inu er að Reykjavíkurborg festi 
kaup á verslunarhúsnæðinu til 
niðurrifs því þá myndi torgið opn-
ast á móti Hraunbergi og verða 
raunverulega sýnilegt, notagildi 
þess myndi aukast og aðkoman 
að Gerðubergi, Miðbergi og Tón-
skólanum myndi gerbreytast auk 
þess sem þetta gæti orðið til mik-
illa bóta fyrir umhverfið almennt 
séð. Verslunarhús þetta má muna 
fífil sinn fegurri og er því miður 
í nokkurri niðurníðslu og útatað 
í veggjakroti sem ekki virðist 
hafa verið hirt um að mála yfir. 
Í þessu húsi er snyrtistofa, bak-
arí, geymslupláss og bjórkrá og 
einhverjar skrifstofur eða vinnu-
stofur eru á efri hæð þess. Húsið 
stingur verulega í stúf við annað 
umhverfi við Hraunberg og Gerðu-
berg auk þess að loka Markúsar-
torginu. 
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Umbætur á Markúsartorgi?

Séð frá aðalinngangi Gerðubergs yfir Markúsartorg í átt að Tónskóla 
Sigursveins og umræddu verslunarhúsnæði.

Fræðslu-
göngur
sumarsins

Orkuveitan  hefur alltaf lagt áherslu á að gera svæði, 
sem hún hefur umsjón með, aðgengileg öllum sem 
hafa áhuga á útivist og náttúruskoðun, jafnframt því 
að bjóða upp á skipulagðar fræðslu-göngur um þessi 

svæði, undir leiðsögn sérfræðinga. 
Eftirtaldar fræðslugöngur eru á dagskrá 
sumarsins:

g g g

 15. júlí Sögur og sagnir í Elliðaárdal
 22. júlí Ganga á Hengilssvæðið 

 29. júlí Jarðfræði í Elliðaárdal 
 3. ágúst Ganga um Hengilssvæðið 

 9. ágúst Fræðsluganga um Elliðaárdal 
 13. sept. Hellisheiðarvirkjun 

 - Nesjavallavirkjun

• Nánari upplýsingar er að finna á vef Orkuveitunnar. www.or.is
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Mánud. – Fimmtud.  kl. 12 – 18:30
Föstud. kl. 10 – 19:30
Laugard. kl. 10 – 18

Sunnud. LOKAÐ fram yfir verslunarmannahelgi

Tekið er við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og heimsendingar
í síma: 557-3460 frá kl. 9-20, alla daga vikuna.

Mikið úrval af  blómum og gjafavöru þar á meðal vörur 
frá Sia, Cult, Andrea house og margt fleira.  

Sjón er sögu ríkari. 
Heitt á könnunni, verið velkomin.

Hólagarði Lóuhólum 2-6,
(áður Blómav. Michelsen)

Auglýsir breyttan opnunartíma í sumar

Mikið veggjakrot einkennir verslunarhúsið við Hraunberg.

Nágrannavarslan hafin
Nágrannavarsla er hafin við 

Fell, Sel og Stekki í Breiðholti. 
Nágrannavarslan er samstarfs-
verkefni hverfisráðs Breiðholts 
og lögreglunnar á höfuðborg-
arsvæðinu. Upphaf hennar má 
rekja til þess að borgarstjórn 
Reykjavíkur hóf þessa starfsemi 
í nokkrum hverfum borgarinnar 
árið 2006 og var þá um tilrauna-
verkefni að ræða sem fór m.a. 
fram í Breiðholti. 

Þá var komið á nágrannavörslu 
í Rituhólum, Starrahólum og Þrast-
arhólum og hefur það verkefni 
tekist afar vel og sannað gildi sitt 
þar sem íbúar eru almennt meðvit-
aðri, samskipti fólks hefur eflst og 
íbúar eru öruggari með eigur sín-
ar. Borgarstjórn Reykjavíkur hefur 
nú falið hverfisráðum borgarinnar 
að útfæra þetta verkefni enn frek-
ar í tilraunaskyni og nú er Hverf-

isráð Breiðholts búið að koma á 
nágrannavörslu á ýmsum götum 
í þremur hverfum Breiðholtsins. 
Við val á götum var meðal annars 
tekið tillit til fjölda íbúa þeirra, 
húsnæðisgerðar og umhverf-
isþátta. Sett verða upp sérstök 
skilti við þær götur sem urðu 
fyrir valinu en á því er gefið til 
kynna að íbúarnir hafa tekið hönd-
um saman um nágrannavörslu. 
Göturnar sem nágrannavarslan 
verður stunduð við nú eru; Látra-
sel, Lækjarsel og Lindarsel í Selja-
hverfi, Gilsárstekkur, Geitastekk-
ur, Brúnistekkur, Fremristekkur og 
Fornistekkur í Neðra Breiðholti og 
Unufell í Fellahverfi. Forráðamenn 
borgarinnar vonast til að þetta 
tilraunaverkefni gefi jákvæða nið-
urstöðu þannig að hægt verði að 
útvíkka þetta  enn frekar.

Fundað um nágrannavörslu í Breiðholti.

Breiðholtsdagar 
í september

Breiðholtsdagar 2008 hefjast 15. september n.k. og þeim lýkur  
20. september. Breiðholtsdagarnir eru hugsaðir til að íbúar, fyr-
irtæki, stofnanir og félagasamtök geti kynnst hvert öðru þegar 
allir þessir aðilar fylkja liði og fjölmenna á viðburði sem nú eru 
í undirbúningi víðs vegar um hverfið.

Dagskrá Breiðholtsdaganna verður æði fjölbreytt og munu marg-
ir leggja þar hönd á plóg.  Efnt verður til ýmissa listviðburða og 
kynninga, göngur verða skipulagðar og hlaup  en það er einungis 
brot af því sem í boði verður. Áhersla verður lögð á alla aldurs-
hópa og starfsemi í hverfinu hvort sem félagslegt starf er að ræða 
eða þá sem stunda þjónustu og annað atvinnulíf í Breiðholtinu. 
Breiðholtið samanstendur af mjög fjölþættu mannlífi og Breiðhylt-
ingar eru almennt stoltir af hverfinu sínu. Þeir bera þróun og vöxt 
þess fyrir brjósti og er umhugað að hlúa að ímynd. Þeir vilja í þeim 
tilgangi stilla saman strengi sína og sýna í orði og verki hverju sam-
eiginlegur hugur getur áorkað. Því er nauðsynlegt að sem flestir 
íbúar Breiðholts og velunnarar sameinist og geri Breiðholtsdagana 
15. til 20. september ánægju- og eftirminnilega.
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Í sumar var í þriðja sinn hægt að sækja um að 
vera í fatalínunni. Fatalínan er skapandi sumar-
hópur á vegum Vinnuskólans og ÍTR og koma þar 
saman stelpur úr 9. og 10. bekk. Starfið er í fimm 
vikur í byrjun sumars en þema starfsins og aðferð-
ir hafa verið mismunandi öll árin. Grunnhugmynd-
in í ár er að breyta gömlu í nýtt og nýta það sem 
er til staðar. Hugmyndin þróaðist aðeins og eru 
stelpurnar flestar með ný efni í bland við efni úr 
gömlum flíkum. 

Í sumar hófum við samstarf við Rauða kross 
Íslands og fengum föt frá fatasöfnuninni til að nota 
í fatalínunni. Stelpurnar byrjuðu á rannsóknarvinnu 
sem stóð yfir í rúma viku, þær leituðu að hugmynd-
um úr öllum áttum, meðal annars úr bíómyndum, 
bókum, tímaritum og af internetinu og bjuggu til úr. 
Síðan tók við skissuvinna þar sem stelpurnar unnu 
út frá þemaspjaldinu sem var búið til í fyrstu vik-
unni. Í þriðju vikunni byrjuðu þær hver af annarri að 
búa til fatnaðinn. Sníða og sauma og breyta gömlum 
flíkum og gefa þeim nýtt líf. Stelpurnar eru allar eins 
mismunandi og þær eru margar og er gaman að sjá 
hvernig áherslur og áhugi þeirra er misjafn. Sumar 
hafa mikinn áhuga á efnum, aðrar hafa meiri áhuga 
á að prenta eða teikna á flíkurnar og enn aðrar eru 
uppteknari að sniðinu sjálfu. Tískusýningin var svo 
10. júlí á Sumarhátíð Vinnuskólans. Þar klæddust 
stelpurnar og vinkonur þeirra fatnaðinum sem var 
gerður og eftir sýninguna stóðu þær og seldu notuð 
föt frá fatasöfnun Rauða kross Íslands. Í staðin fyrir 
að skila þeim fatnaði sem við notuðum ekki kom 
upp sú hugmynda að selja hann í staðinn til styrktar 
Rauða krossinum.

Til þess að breyta aðeins til í hverri viku höfum 
við farið og heimsótt Listasafn Einars Jónssonar, far-
ið í efnabúðir og skoðað þar og keypt efni og heim-
sótt íslenskar hönnunarbúðir eins og Spaksmanns-
spjarir, ELM, Nakta apann, Júníform og Steinunni. 

Stelpurnar hafa verið ótrúlega duglegar og gaman 
er að sjá hvað þær eru fullar af hugmyndum og með 
ákveðnar skoðanir á því hvernig hlutirnir eiga að 
vera.

Eva María Árnadóttir.

Fatalínan í Miðbergi:

Mikið úrval af undirfötum,
                                            náttfötum og sundfötum
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Að breyta gömlu í nýtt

Fatalínuhópurinn uppdressaður á Miklatúni.

Í sumar hefur verið starfandi 
í frístundamiðstöðinni Miðbergi 
skapandi hópur í kvikmynda-
gerð, á vegum Vinnuskóla 
Reykjavíkur. Verkefnið var að 
gera heimildamynd um Breið-
holtið. Hópurinn skoðaði mann-
líf og umhverfi, svo og sögu 
hverfisins. 

Útkoman var u.þ.b 15 mínútna 
löng mynd þar sem tekin voru 
viðtöl við valda einstaklinga og 
vegfarendur, spurt hver sé þeirra 
sýn á hverfið sitt og einnig fólk 
sem kemur annarstaðar frá en 
vinna í Breiðholti, þar sem spurt 
var hver þeirra sýn hafi verið 
áður og svo eftir að það kynntist 
hverfinu af eigin raun. Þessi vinna 

var fyrst og fremst hugsuð sem 
gott veganesti fyrir krakkana út á 
vinnumarkaðinn og út í lífið segir 
leiðbeinandi hópsins Guðmund-
ur Jónas Haraldsson leikari/leik-
stjóri og kvikmyndagerðarmaður. 
”Okkar einkunnarorð voru “virð-
ing, stundvísi, vinsemd, gleði og 
samvinna. Og það að sannsleikur-
inn gerir okkur frjáls. Við lærðum 
mikið af samverunni og svo fór 
útkoman langt fram úr vænting-
um,” segir Guðmundur sem var 
afskaplega ánægður með framtak-
ið og vill koma á framfæri þakk-
læti til Vinnuskóla Reykjavíkur, 
ÍTR og Miðbergs, alls þess góða 
fólks sem starfar þar.

Korters heimildarmynd 
um Breiðholtið

Aksjón undirbúin.

Hljóðmaður gerir sig kláran.

Maskínan í Miðbergi
Seinustu fimm vikur höfum við, 14 

unglingar úr Breiðholtinu verið með 
kaffihúsið Maskínu í félagsmiðstöð-
inni Miðbergi á vegum Vinnuskólans. 
Við höfum þurft að vera mjög sjálf-
stæð og sjá um allt sem tengdist kaffi-
húsinu, alveg frá rekstri yfir í þrif og 
matargerð. Þetta var skemmtileg og 
þroskandi reynsla sem við lærðum 
mikið af.

Við mættum fyrsta daginn eins og lítil 
fræ í blómapotti en með tímanum uxum 
við og höfum við nú hvert og eitt þros-
kast í falleg blóm sem mynda saman eitt 
stórt blómabeð. Við viljum þakka Vinnu-
skólanum fyrir að hafa fengið að vera 
í þessum sérstaka hóp og öllum þeim 
sem komu í mat fyrir að hafa sýnt okk-
ur stuðning. En mest viljum við þakka 
okkar frábæru leiðbeinendum. 

Óla, Jóa og Dilja.
Eldri borgarar úr félagsstarfinu í Gerðubergi brugðu sér á 
Kaffi Maskínu einn daginn.

Hluti af verkefninu fólst í setu við saumavélina.

Einbeiting við hugmyndavinnu á teikniborðinu.

Þátttakendurnir brugðu sér stundum í hlutverk    
fyrirsæta. Áhrif hins gamla og nýja leyna sér ekki.



Breiðholtsbúinn Jakob Jóhann 
Sveinsson sundmaður úr Ægi 
heldur til Bejing í Kína á næst-
unni til keppni í Ólympíuleik-
unum. Jakob mun keppa í 100 
metra bringusundi og einnig í 
200 metra bringusundi.

Jakob sagði í samtali við Breið-
holtsblaðið að hann væri mjög 
bjartsýnn og ætlaði sér að gera 
sitt besta. Jakob hefur æft sund síð-
an 1991 og knattspyrnan hafi fljót-
lega orðið að víkja eftir að hann fór 
að takast á við sundið af alvöru. 
Hann stundar einnig nám í verk-
fræði við Háskóla Íslands en segist 
ekki stunda námið á fullum hraða 
vegna sundsins. “Æfingarnar taka 
svo mikinn tíma að ég verð að 
skipta honum niður á milli þessara 

tveggja viðfangsefna.” Jakob segist 
einnig ætla að nota Kínaferðina til 
þess að skoða sig aðeins um. Þetta 

væri gott tækifæri til þess. Nánar 
er rætt við Jakob í Bernskuminn-
ingunni hér í blaðinu. 
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Ánægja með deiliskipulag við Gerðuberg
Ný deiliskipulagstillaga vegna 

þjónustuíbúða við Gerðuberg 
var kynnt á fundi í sal Félags-
starfsins í Gerðubergi 24. júní 
sl. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
formaður borgarráðs, ávarp-
aði fundinn og ræddi nokkuð 
um hugmyndina að byggingu 
þjónustuíbúðanna og Hróbjart-
ur Hróbjartsson, arkitekt hjá 
VA-arkitektum kynnti tillögurn-
ar og sýndi skýringarmyndir 
en hann hefur unnið að hönn-
un íbúðanna og annarra mann-
virkja sem tengjast þeim. Þá tók 
Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arki-
tekt hjá Skipulags- og bygging-
arsviði Reykjavíkurborgar þátt 
í að svara fyrir hönd sviðsins í 
umræðum eftir kynningu og Þor-
steinn Hjartarson, framkvæmda-
stjóri Þjónustumiðstöðvarinnar í 
Breiðholti stýrði fundi. 

Eins og fram hefur komið er fyr-
irhugað að reisa allt að 49 íbúðir 
fyrir aldraða við Gerðuberg og 
Hólaberg og tengja við Menning-
armiðstöðina Gerðuberg og félags-
þjónustuna í Gerðubergi. Einnig 
er gert ráð fyrir að á suður hluta 
þessa svæðis verði komið fyrir 
almenningsgarði sem verði í eigu 
Reykjavíkurborgar. Íbúðirnar 
verða tveggja til þriggja herbergja 
um 78 til 92 fermetrar að stærð. 
Skipulagsbreytingin hefur verið 
auglýst og gefst almenningi nú 
tækifæri til að gera athugasemdir 
við hana og senda til Skipulags 
og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar. Lóðinni verður úthlutað 
til félagssamtaka aldraðra eftir 
að skipulagsferlinu lýkur. Lífleg-
ar umræður urðu á fundinum 

að loknum erindum þeirra Vil-
hjálms og Hróbjarts og margar 
gagnlegar ábendingar komu fram 
og einnig spurningar sem snéru 
sérstaklega að bílastæðamálum 
við Gerðuberg og í nágrenni þess. 
Almennur áhugi virtist vera hjá 
fundarmönnum um byggingu 
þjónustuíbúanna. Tenging þeirra 
við Gerðuberg og félagsstarfið 
þar mun gefa ýmsa möguleika á 
fjölþættri félagsstarfsemi og bæt-
tri þjónustu við eldra fólk. Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson lagði sér-
staka áherslu á að vandað verði 
til verka og að metnaður settur í 
verkefnið og kvaðst hann sjálfur 
ætlar að fylgja því eftir. Vilhjálmur 
er einn þeirra sem kom að umræð-
um og þróun hugmynda um bygg-
ingu þjónustuíbúðanna og hefur 

hann lagt sig sérstaklega fram um 
það að þetta verkefni nái fram 
að ganga. Tilkoma þeirra verður 
stórt lóð á þá vogarskál að bæta 
þjónustu við eldra og lasburða 
fólk og að gefa því kost á búsetu 
í íbúðum þótt heilsa þess sé tekin 
að kalla á ummönnun. Enga and-
stöðu við deiliskipulagshugmynd-
ina eða þessa fyrirhuguðu fram-
kvæmd í þágu eldri borgara var 
að merkja á fundinum en nokkrir 
fundarmanna höfðu áhyggjur af 
því hvernig mætti koma nauðsyn-
legum bílastæðum fyrir. Þeir Vil-
hjálmur og Hróbjartur bentu á 
hugsanlegar lausnir að því leyti 
en endanleg útfærsla þeirra liggur 
ekki fyrir. 

Vilhjálmur Þ. Vihjálmsson í ræðustól og Þorsteinn Hjartarson, fundar-
stjóri situr honum til vinstri handar.

Líkan af þjónustubyggingunni og þjónustuíbúðunum sem ætlað er 
að reisa austan Gerðubergs.

Frá íbúafundinum. Á myndinni má m.a. sjá Ragnhildi Björk Guðjóns-
dóttur frá Hverfisráði Breiðholts, Ágústu Sveinbjörnsdóttur, arkitekt 
hjá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar og Margréti Mar-
geirsdóttir, formann Félags eldri borgara.

Keppir í 100 og 200 metra 
bringusundi á Ólympíuleikunum

Jakob Jóhann á fullri ferð á Íslandsmeistaramótinu.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
Jakob Jóhann Sveinsson, sundmaður og verkfræðinemi hefur búið í sama húsinu í Seljahverfi 
frá fæðingu. Hann rifjar upp bernskuna í Breiðholtinu að þessu sinni. 

Ég er búinn að búa í sama 
húsi í Fífuselinu frá því að ég 
fæddist. Ég gæti því ekki verið 
meiri Breiðhyltingur hvernig 
sem á það er litið. Skólagang-
an byrjaði í leikskóla, í Hálsa-
koti og ég var þar þangað til að 
Seljaskóli tók við. Ég var dálítill 
villingur í mér á þessum tíma. 
Ég var iðinn við að klifra og 
svo strauk ég stundum úr leik-
skólanum. Ekki vegna þess að 
mér líkað ekki þar eða liði illa 
heldur rak forvitnin mig áfram 
að kanna nágrennið og svo var 
stutt heim. Ég rataði heim og 
fór oftast þangað þegar þess-
um ferðum lauk en ekki aftur í 
Hálsakot. 

Þetta voru aðrir tíma en í dag. 
Krakkar voru miklu meira úti og 
lærðu fyrr á umhverfið. Við feng-
um að fara út eiginlega strax og 
við gátum borið okkur um. Ég 
var farinn að vera einn heima um 
svipað leiti og grunnskólinn byrj-
aði og ég fór líka einn í strætó 
um þetta leyti og það þótti ekki 
tiltökumál. Þetta hefur breyst á 
stuttum tíma og þætti ekki jafn 
sjálfsagt í dag og þegar ég var 
krakki. Ég er ekki viss um að sex 
ára krakkar séu mikið ein á ferli 
utan dyra þótt mér finnist ekkert 
óskaplega langt frá því ég var 
sjálfur á þessum aldri og valsaði 
um allt. 

Byggingaframkvæmdirn-
ar heilluðu mig

Hverfið var líka með allt öðr-
um hætti. Þá var verið að byg-
gja síðari hluta þess og miklar 
framkvæmdir í gangi út um allt. 
Við strákarnir vorum að fylgjast 
með. Það var verið að steypa 
grunna og svo ruku húsin upp. 
Nú er þetta allt orðið gróið og 
engar framkvæmdir og allt ann-
að svæði fyrir krakka að alast 
upp. Ég man að ég var að fylgj-
ast með byggingarmönnunum 
og hvernig að þeir unnu. Og ég 
varð svo upptekinn af þessu að 
ég ímyndaði mér að við værum 
að byggja og spann upp bygg-
ingasögu fjölskyldunnar sem ég 
svo sagði í leikskólanum. Þetta 
var hrein lygasaga því við vorum 
ekkert að byggja en mér fannst 
þetta spennandi. Þarna hefur 
verkfræðingurinn líklega verið 
að koma upp í mér því ég fylgd-
ist með hvernig grafið var fyrir 
grunninum og hann steyptur og 
húsið síðan upp. “Í gær vorum 

við að steypa,” laug ég eitt sinn 
í leikskólanum og hafði auðvitað 
verið búinn að sníglast í kringum 
nýbyggingu daginn áður og fylgj-
ast með steypuframkvæmdun-
um. Það var alveg rétt en það var 
bara ekki mín fjölskylda sem var 
að steypa. Ég var fimm ára og 
framkvæmdirnar heilluðu mig.  

Gaman á ruslahaugunum
Í leikskólanum kynntist ég 

strák sem varð æskufélagi minn. 
Hann átti heima alveg efst í Selja-
hverfinu. Ég fór því oft heim til 
hans og við lékum okkur í móun-
um fyrir ofan hverfið þar sem 
efsti hluti Kópavogsins er núna. 
Þá var þetta allt óbyggt og eig-
inlega eins og sveit. Þannig gat 
maður farið um allt án þess að 
foreldrar mans hefðu áhyggjur. 
Ég man að við strákarnir vorum 
oft út á ruslahaugum sem þá 
voru opnir upp við Vatnsenda og 
við vorum einnig í námunda við 
holræsi sem þá voru opin. Við 
vorum greinilega ekkert hrædd-
ir við rottur því ruslahaugar og 
holræsi eru kjörlendi þeirra og 
gróðrarstíur. Nú er þetta allt 
horfið. Búið að loka ruslahaug-
unum og leggja lokuð skolpræsi. 
Athafnasvæði krakkanna hafa 

því breyst og sennilega mikið til 
batnaðar þótt þessi frumstæðu 
skilyrði sem þá voru hafi freistað 
okkar. Fólk er líka farið að hugsa 
öðruvísi um börnin sín. Gæta 
þeirra betur. Mannlífið hefur 
líka breyst. Meira af vandræða-
fólki þótt það hafi auðvitað alltaf 
verið til. En krakkar í dag eru í 
meiri hættu heldur en var þótt 
umhverfið sé orðið mun grón-
ara. Þessar hættur liggja í mann-
lífinu en ekki í umhverfinu. 

Lærði betur hjá þeim 
ströngu

Það var ágætt að vera í Selja-
skóla. Eins og krökkum finnst 
gjarnan þá líkaði mér oftast síður 
við þá kennara sem voru strang-
ir og harðir við okkur. En raunin 
var engu að síður sú að mér gekk 
jafnan best við námið hjá þess-
um sem voru harðir. Námsefnið 
síaðist betur inn í mann í gegn-
um þá, en hina sem voru mýkri. 
En það var oftast góður andi í 
krakkahópnum og maður kynnt-
ist mörgum vel á þessum tíma 
frá sex ára til fimmtán eða alveg 
upp í tíunda bekk. Þessi kunn-
ingsskapur fór ekkert endilega 
eftir bekkjum heldur myndaðist 
hann svona þvert yfir skólann. 

Kunningjahópurinn var úr Breið-
holtinu og þá einkum ofnaverðu 
Seljahverfinu þar sem ég átti og 
á enn heima. Við vorum ekkert 
að fara niðir í bæ á þessum tíma. 
Það kom ekki til fyrr en með 
sundinu. Svo lá leiðin í FB eins 
og margra annarra úr Breiðholt-
inu. Þá var ég kominn á fulla ferð 
í sundinu og fékk að hafa frjálsa 
mætingu að hluta til þess að skól-
inn og æfingarnar rækjust ekki 
á. Mér tókst einhvern veginn að 
hafa þann aga á sjálfum mér og 
ég mætti þegar ég fann að ég 
þurfti þess virkilega. Ég var líka 
í fótbolta hjá Fram með nokkrum 

strákum úr Breiðholtinu þegar 
ég var krakki. Ein ástæðan fyrir 
því að sundið var svo fyrir val-
inu var að systir mín var að æfa 
sund og hvatti mig til þess að 
fara líka að æfa. Eins var kærasta 
bróður míns að æfa sundið. Ég 
var ekkert heitur fyrir sundinu í 
byrjun og hugsaði mér að halda 
áfram í fótboltanum. Einn kunn-
ingja minna var í sundi með föð-
ur sínum og hann vildi endilega 
fá mig í þetta með þeim. Það var 
því pressað á mig úr ýmsum átt-
um. Ég lét á endanum hafi mig í 
þetta. Byrjaði hægt og rólega og 
smátt og smátt fór áhuginn að 
vakna. Fyrsta hálfa árið eftir að 
ég fór að æfa sundið ætlaði ég 
engu að síður að æfa fótboltann 
og að hann yrði sú íþrótt sem 
ég myndi stunda í framtíðinni. 
En á þeim tíma var mér bent á 
að ég gæti unnið til mikið fleiri 
verðlauna í sundinu vegna þess 
að það væri einstaklingsíþrótt 
en fótboltinn væri hópíþrótt þar 
sem maður yrði að vera í liði. 
Þetta kitlaði mig eitthvað og ég 
fór að hugsa um öll verðlaunin 
sem ég gæti unnið til ef ég yrði 
duglegur að æfa. Ég notaði Breið-
holtslaugin til æfinga í fyrstu en 
svo fór ég að fara niður í Laug-
ardal þar sem ég hef stundað 
æfingar síðan. Breiðholtslaugin 
er ágæt og ég kem þangað stund-
um og syndi en Laugardalurinn 
hentaði mér betur þegar ég var 
farinn að vinna eftir stífu pró-
grammi við æfingarnar. Nú er ég 
löngu hættur að spila fótbolta. 
Ég hefði engan tíma til þess með 
sundinu.

Sundið er   
hópeinstaklingsíþrótt

Þegar ég var yngri var rosalega 
sterkur sundhópur í Breiðholt-
inu. Ég held að það hafi hjálp-
að mér að ná þeim árangri sem 
ég hef náð. Ég var með marga 
stráka í kringum mig og við vor-
um alltaf að keppa þótt við vær-
um góðir kunningjar og vinir og 
það skilaði sér í betri og betri 
árangri. Það er kannski undar-
legt að segja það að þótt sund-
ið sé hrein einstaklingsíþrótt þá 
hefur hópurinn engu að síður 
mikið að segja. Það umhverfi 
og hugarfar sem skapast innan 
svona hóps þar sem fólk er að 
æfa saman er hvetjandi fyrir ein-
staklingana og verður til þess 
að þeir ná betri árangir hver og 
einn. Þess vegna vil ég stundum 
kalla sundið hópeinstaklingsí-
þrótt. Nú er ég að læra verkfræði 
en fer ekki á fullum hraða enn 
sem komið er. Æfingarnar taka 
of mikinn tíma til þess að ég geti 
einbeitt mér að háskólanámi á 
fullum hraða. Olympíuleikarnir 
setja líka nokkrut strik í reikning-
inn því ég þarf að einbeita mér 
vegna þeirra. Annars vil ég ekki 
einbeita mér eingöngu að því. Ég 
verð að hafa fleira í takinu og þá 
er ágætt að stunda námið með 
en bara á þeim hraða sem ég næ 
með íþróttaiðkuninni. Þetta er 
eins og að vera í tveimur störf-
um en sinna öðru þeirra ekki 
alveg að fullu til þess að ná sem 
mestum árangri í hinu.   

Sundið er „hópeinstaklingsíþrótt’’

Með krökkunum í Hálskoti. Jakob Jóhann er á miðri mynd í Rocky VI peysu.

Að grilla með pabba heima í Breiðholtinu.

Ánægður með kakó.

Jakob Jóhann Sveinsson eins   
og margir þekkja hann. Ofan     
í vatninu.
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Besta gjöf in....

Sum ar ið er geng ið í garð eft ir lang an vet ur, skól arn ir eru bún ir í bili og skemmti leg ir tím ar bíða 
ungs fólks. Þessu skeiði á milli skóla ára fylgja gjarn an spenn andi breyt ing ar og áskor an ir. 
Til dæm is má nefna sum ar vinnu, nýja vini, ferða lög og vanga velt ur um fram tíð ina, en því mið ur 
geta einnig rót leysi og til hneig ing til áhættu hegð un ar stund um fylgt þess um tíma. 
Það hef ur vernd andi áhrif á ungt fólk að hafa eitt hvað já kvætt og upp byggi legt fyr ir stafni á 
sumr in. Er lend ar rann sókn ir á hegð un ungs fólks sýna fram á að ungt fólk sem hef ur skipu lögð 
tæki færi til að virkja áhuga mál sín á sumr in er ólík legra til að taka þátt í áhættu hegð un eða kom-
ast í kast við lög in. Eitt af hlut verk um for eldra og sam fé lags ins er að veita unga fólk inu tæki færi 
(og jafn framt að hald) til að geta sinnt áhuga mál un um og þörf um sín um á ábyrg an og ör ugg an hátt. 
Best er að virkja áhuga mál in sem fyr ir eru, en ann ars má benda á íþrótta iðk un, sjálf boða vinnu, úti-
leg ur, æsku lýðs störf og nám skeið sem dæmi um mögu leg ar leið ir til af þrey ing ar og upp bygg ing ar.
Við vilj um vekja at hygli á nokkrum styðj andi þátt um sem for eldr ar og sam fé lag ið geta nýtt sér til 
að byggja upp sjálfsör ugga og ábyrga unga ein stak linga:
• Rækt um fjöl skyldu líf ið og við höld um góð um tengsl um.
• Bjóð um upp á heil brigð og eft ir sókna verð tæki færi til af þrey ing ar.
• Mun um að tím inn okk ar er besta gjöf in – ekki fjár hags leg út gjöld.
• Kom um í kring skemmti leg um tæki fær um til að gera eitt hvað sam an.
• Skipu leggj um áform í sam ein ingu til að kveikja áhuga hjá öll um í fjöl skyld unni.
• Ver um góð ar fyr ir mynd ir, bæði í orði og 
verki.
• Kynn umst vin um og fé lög um barna okk ar.
• Setj um mörk og ver um sam kvæm sjálf um 
okk ur.
Það er gef andi að skipu leggja í sam ein ingu 
hluti sem fjöl skyld an get ur gert sam an. 
Einnig er já kvætt að að stoða fjöl skyldu-
með limi við að láta sín eig in áform ræt ast, 
jafn vel ef þau eru með öðr um utan fjöl skyld-
unn ar. Mik il væg ast er að unga fólk ið eigi 
sér upp byggj andi áhuga mál og hafi eitt hvað 
já kvætt fyr ir stafni. Njót um þess að stuðla 
að ljúf um æskuminn ing um unga fólks ins.
Góð ar stund ir og góða skemmt un í sum ar!

Héð inn Svarf dal Björns son og 
Rafn M. Jóns son
verk efn is stjór ar á Lýð heilsu stöð

Elskum börnin okkar
Veist þú hvað barnið þitt ætlar að gera um verslunarmannahelgina?

Bæjarlind 1 • S: 544-2424

Ármúla 42

- tryggir þína framtíð

•   Heilinn er ekki fullþroskaður fyrr en um 20 ára aldur 
•   Þeir unglingar sem fá áfengi heima hjá sér eru líklegri
     til að drekka meira 
•   Þeir sem útvega ungmennum áfengi verða að vera
     reiðubúnir til að bera ábyrgð á afleiðingunum
•   Óheimilt er að selja, veita eða afhenda áfengi þeim sem
     er yngri en 20 ára (1998 nr.75 18, gr. Áfengislaga) 
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Þorbjörg Róbertsdóttir félags-
ráðgjafi í Þjónustumiðstöð Laug-
ardals og Háaleitis er lesandi 
Breiðholtsblaðsins í þetta sinn.  

Í upphafi skal fúslega viður-
kennt að gamli lestrarhesturinn 
hefur heldur hægt á sér í seinni 
tíð.  En þó afköstin á lestrarsvið-
inu hafi minnkað er áhuginn alltaf 
til staðar og fátt jafn notalegt og 
að setjast niður með góða bók.

Sigrún nýtur hylli
Það gefur auga leið að á heimili 

þar sem flestir eru undir 10 ára 
aldri skipa barnabækur veglegan 
sess á leslista húsmóðurinnar. Síð-
ustu mánuði hef ég endurnýjað 
kynnin af Ævintýrabókum Enid 
Blyton og lesið þær með frum-
burðinum. Bækurnar segja frá 
fjórum börnum sem rata saman í 
undraverð ævintýri við aðstæður 
sem flestum eru framandi. Sem 
fyrr nær söguþráðurinn að halda 
huga ungviðisins föngnum, en 
það verður að segjast eins og er 
að móðirin horfir nú til annarra 
þátta sögunnar en forðum daga. 
Ekki spáði maður t.d í það sem 
barn að vondu mennirnir voru 
alltaf útlendingar, dökkir yfirlitum 
og iðulega með líkamslýti. Ann-
ar bókaflokkur sem notið hefur 
hylli hér á bæ eru bækur Sigrúnar 
Eldjárn, “Týndu augun”, “Frosnu 
tærnar” og “Steinhjartað”. Þar 
er sagt frá systkinunum Stínu og 
Jonna og æsispennandi ævintýr-
um sem þau rata í. Vel skrifaðar 
og spennandi bækur sem hægt 
er að lesa aftur og aftur. Þar spilla 
fallegar myndskreytingar held-
ur ekki fyrir. Meðal þeirra bóka 
sem notið hafa hvað mestrar hylli 
heimasætunnar á bænum undan-
farið er síðan bókin “Greppikló” í 
þýðingu Þórarins Eldjárn. Þar seg-
ir frá því hvernig lítil mús kemst 
af í skóginum á kænskunni einni 
saman. Þarna er enginn Lilli klifur-
mús á ferð, en engu að síður hið 
skemmtilegasta músaskott sem 
býður ógnvöldum sínum byrginn. 
Bókin “Maxímús Músikús heim-
sækir hljómsveitina” er einnig 
mikið lesin hér þessa dagana og 
ekki spillir fyrir að með henni 
fylgir geisladiskur með tali og tón-
um. Þar segir líka frá lítilli mús, 
sem rambar inn í tónlistarhús og 
kynnist þar hinum ýmsu hljóðfær-
um. Virkilega skemmtileg bók og 
kannski hliðstæð “Pétri og úlfin-
um” að vissu marki, en þó gjör-
ólík. Í yngstu deildinni eru það 
síðan bækurnar “Bóbó bangsi, 
hér á ég heima” og  “Örkin hans 
Nóa” sem mest eru lesnar þessa 
dagana. Hvoru tveggja litríkar og 
fallega myndskreyttar bækur sem 
reyna á þekkingu og ályktunar-
hæfni yngstu lesendanna.

Bræður og systur
Svo við fikrum okkur frá hefð-

bundnum barnabókum, vil ég 
næst nefna bókina “Bræður og 
systur”, sem er nýkomin út í 
íslenskri þýðingu Matthíasar Krist-
iansen og gefin út af Umhyggju. 

Um er að ræða einlægar frásagnir 
40 barna sem eiga það sammerkt 
að eiga systkini með sérþarfir. 
Þarna gefst íslenskum börnum í 
svipuðum sporum færi á að lesa 
frásagnir annarra barna af reynslu 
þeirra og viðhorfum. Á eftir hverri 
frásögn er síðan að finna ráðlegg-
ingar og vangaveltur sem varða 
efnið. Þó þessi bók sé kannski 
fyrst og fremst ætluð systkinum 
barna með sérþarfir, tel ég að hún 
sé tvímælalaust holl lesning bæði 
fyrir önnur börn og fullorðna; for-
eldra, fagfólk og annað fólk.  Að 
mínu mati er þessi bók tilvalin 
sem námsefni í lífsleikni eða sam-
félagsfræði í grunnskólum, enda 
líklegt að uppbyggilegar umræð-
ur geti skapast kringum frásagnir 
barnanna í bókinni.

Næmni, hispursleysi, 
hneykslan og samhygð

Nýlega lauk ég við bók Jenny 
Downham “áður en ég dey” í þýð-
ingu Ísaks Harðarsonar.  Í bókinni 
segir frá unglingsstúlku sem stend-
ur frammi fyrir því að eiga einung-
is nokkra mánuði ólifaða. Þarna 
er á ferðinni bók sem óneitanlega 
hreyfir við lesandanum, hárfín 
blanda af næmni og hispursleysi 
sem vekur hneykslan og samhygð 
í senn. Á undraverðan hátt sneið-
ir höfundur hjá allri væmni og fyr-
ir vikið hljómar sagan sem raun-
sönn lýsing á aðstæðum þessarar 
ungu stúlku og aðstandenda henn-
ar. Reyndar þóttu mér fyrstu kafl-
arnir ekki sannfærandi og var við 
það að gefast upp. Þrjóskan rak 
mig þó áfram og fyrr en varði tók 
við þvílík rússíbanaferð um litróf 
tilfinninga að ekki varð aftur snú-
ið. Eftir því sem ég kemst næst er 
um frumraun höfundar að ræða 
og lofar hún óneitanlega góðu.  
Tvímælalaust áhrifarík lesning.

Leyndarmál fortíðarinnar
Ég er á lokasprettinum í bók Ara 

Trausta Guðmundssonar, “Land 
þagnarinnar”.  Þar er um að ræða 
sérstæða skáldsögu sem byggir á 
flóknum fjölskyldutengslum höf-
undar og lýsir því hvernig leynd-
armál fortíðarinnar fylgja honum 
frá bernsku og fram á fullorðinsár.  
Hnitmiðaðar náttúrufars- og per-
sónulýsingar setja svip sinn á bók-
ina, ásamt þránni eftir auknum 
skilningi á upprunanum.  Þetta er 
fyrsta skáldverk Ara Trausta sem 
ég hef lesið, áhugaverð bók, en 
einhverra hluta vegna eilítið sein-
lesin í mínu tilviki.  

Bókin sem nú er á náttborð-
inu mínu  heitir “The Memory 
Keeper´s Daughter”.  Höfundur 
hennar Kim Edwards mun hafa 
hlotið ýmsar viðurkenningar fyr-
ir skrif sín, en ég man ekki eftir 
að hafa lesið önnur verk hennar. 
Sagan spannar 25 ár í lífi  sögu-
persónanna. Hún hefst með því 
að hjónum fæðast tvíburar. Faðir-
inn tekur sjálfur á móti börnunum 
og í kjölfar fæðingar þeirra tekur 
hann ákvörðun sem á eftir að hafa 
mikil áhrif á líf allrar fjölskyldunn-
ar.  Annað barnið er ófatlað, en 
hitt er með Downs heilkenni. Því 
barni kemur maðurinn í fóstur en 
segir konu sinni að það hafi látist 
í fæðingu. Ég er rétt að byrja á 
bókinni, en hún lofar góðu. Þarna 
er augljóslega velt upp stórum sið-
ferðilegum álitamálum sem mér 
finnst brýnt að huga að.

Leonardo, Zöllner og 
Nathan

Yfir öxl bóndans hef ég líka 
verið að glugga í heildarsafn 
teikninga og málverka Leonardo 
da Vinci eftir Frank Zöllner og 
Johannes Nathan. Þar er um að 
ræða rit upp á tæplega 700 síð-
ur sem undirrituð mun seint lesa 
spjaldanna á milli, en sakar alætu 
á bækur ekki að gægjast í.  Vinn-
unni á bak við sérhvert verka da 
Vinci virðist vera gerð góð skil í 
máli og myndum, en samt þori ég 
ekki að fullyrða of mikið enda bet-
ur að mér í flestu en listasögu.

Að lokum langar mig að skora 
á fyrrum samstarfskonu mína, fót-
boltamömmuna  Hrefnu Pedersen 
að vera næsti lesandi mánaðar-
ins. Ég þykist vita að hún gefi sér 
tíma til að glugga í góðar bækur 
annað veifið.

Hvaða bók/bækur ertu að lesa?

Þorbjörg Róbertsdóttir.
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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

Á myndinni afhendir Stefán Jóhann Stefánsson Þórhalli Sverrissyni, 
gjaldkera húsfélagsins Dalsel 38 til 40 viðurkenningu hverfisráðsins.  
Með þeim á myndinni er Kristín Jónsdóttir sem hefur búið við Dalasel 
38 frá því að húsið var byggt.

Afhending 
Viðurkenningar 

Hverfisráð Breiðholts afhenti viðurkenningar í flokki fjölbýlishúsa 
fyrir viðhald og snyrtimennsku húseigna og umhverfis í Breiðholti 3. 
júlí sl.  

Ragnhildur Björk Guðjónsdóttir afhenti Tryggva Þór Agnarssyni for-
manni húsfélagsins Gaukshólar 2, viðurkenninguna. Auk þessara 
tveggja fjölbýlishúsa hlaut fjölbýlishús við Eyjabakki 2 til 16 viður-
kenningu.

Þorkell Ragnarsson fyrir hönd hverfisráðs Breiðholts að afhenda 
Bjarna Bjarnasyni, formanni húsfélagsins við Eyjabakki 2 til 16 viður-
kenningu. Með þeim á myndinni eru Ragnhildur Björk Guðjónsdóttir 
og Stefán Jóhann Stefánsson sem eiga sæti í hverfisráðinu en þau 
afhentu viðurkenningarnar ásamt Þorkeli.

Elliði afhendir reiðhjólahjálma
Kiwanisklúbburinn Ell iði 

afhent börnum í Breiðholti reið-
hjólahjálma þann 8. maí síðastlið-
inn og var meginhluti hjálmanna 
afhentur í Breiðholtskirkju. Elliða-
félagar afhentu öllum fyrstu bekk-
ingum í  Breiðholtsskóla, Fella-
skóla, Hólabrekkuskóla, Selja-
skóla, Waldorfskóla og Öldusels-

skóla hjálma en Elliði hefur um 
langt árabil afhent fyrstu bekking-
um skólann í Breiðholti hjálma. 

Kiwanishreyfingin á Íslandi hef-
ur, í góðri samvinnu við Eimskipa-
félag Íslands, afhent öllum fyrstu 
bekkjar nemum reiðhjólahálma 
á hverju vori og áður en Eim-
skipafélagið gekk til samstarfs 

við Kiwanis-hreyfinguna sáu ein-
stakir klúbbar um fjármögnun 
en í dag sér Eimskipafélagið um 
þá hlið mála. Við afhendinguna 
í Breiðholtskirkju skemli Fel-
ix Bergsson börunum og Einar 
Guðmundsson frá Forvarnahúsi 
SJÓVÁ fræddi þau um nytsemi 
hjálmanotkunar.

Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is



Mikið er Drottinn búinn að 
vera góður við okkur í sum-
ar. Hvílík blíða og birta 

hefur varla verið í okkar fallega 
umhverfi í Breiðholtinu áður, þó er 
veðurminni mitt ekki stórkostlegt. 
Sól marga daga í röð og góður hiti 
með. Nei, er nema furða að við höf-
um ekki miklar áhyggjur af gróður-
húsaáhrifum, svona ætti þetta all-
taf að vera. Við sjáum hvernig trén 
vaxa og hvað allt verður jákvæð-
ara og hressilegra í kringum okkur. 
Já, það eru sannarlega góðir tímar, 
þrátt fyrir allt röfl og böl vegna 
efnahagslegrar lægðar og  niður-
sveiflu. 

Til að auka enn á gleði mína nú 
eru fréttir um það mál, sem mér 
er hvað hjartfólgnast um þessar 
mundir og framgang þess. En það 
er bygging þjónustuíbúða í Efra 
Breiðholti. Málefni sem ég hef áður 
skrifað um. Þetta mál er komið á 
þann rekspöl að það var kynnt á 
íbúafundi, sem haldinn var í sal 
Félagsstarfsins í Gerðubergi þar 
sem Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
formaður borgarráðs sagði m.a 
frá þessum áformum og í kjölfarið 
kynnti Hróbjartur Hróbjartsson, 
arkitekt hjá VA-arkitektum, nýja 
deiliskipulagstillögu vegna þjón-
ustuíbúða við Gerðuberg. Á þeim 
fundi kom fram almennur áhugi 
hjá fundarmönnum á þjónustuí-
búðunum sem munu rísa austan 
við Menningarmiðstöðina. Íbúðirn-
ar munu tengjast húsnæði Menn-
ingarmiðstöðvarinnar Gerðubergi 

með sérstakri tengibyggingu sem 
gefur möguleika á fjölþættri starf-
semi og bættri þjónustu við eldra 
fólk. Þeir lögðu áherslu á að vand-
að yrði til verka og metnaður sett-
ur í verkefnið, sem Vilhjálmur ætl-
ar sjálfug að fylgja eftir, en hann 
hefur lagt sig sérstaklega fram um 
það að þetta verkefni nái fram að 
ganga. Og það hefur svo sannar-
lega munað um hans áhuga og 
framgang í borgarkerfinu.

Eins og ég sagði áður í pistli mín-
um í fyrra hafa þessar hugmyndir 
verið lengi í hugum okkar Guðrún-
ar í Gerðubergi og höfum við oft 
talað um þær, bæði við ráðamenn 
og fólkið í hverfinu. Hugmyndin 
fékk góðan byr þegar húsnæði 
Skátaheimilisins svokallaða að baki 
Menningarmiðstöðvarinnar Gerðu-
bergs varð eldi að bráð og síðan rif-
ið. Þá opnuðust augu ráðamanna 
fyrir þessu opna svæði. Allt í einu 
sáu menn möguleikana.  Svæðið 
þykir mjög hentugt fyrir slíkar íbúð-
ir m.a. með tilliti til nálægðar við 
ýmsa starfsemi á svæðinu. Má þar 
nefna, verslunarstarfsemi í Hóla-
garði, Heilsugæsluna í Efra Breið-
holti og Breiðholtslaug en einnig 
félagsstarf í Gerðubergi og í Fella- 
og Hólakirkju sem eldra fólk not-
færir sér af miklum krafti. Það var 
eins og eitthvað gerðist þá, því að 
síðan hefur verið góður gangur í 
þessum hugmyndum og þær hlot-
ið góðan framgang í borgarkerfinu.

Ekki hefur enn verið ákveðið 

hvenær hafist verður handa við 
framkvæmdir en mér er tjáð að 
gera megi ráð fyrir að það geti orð-
ið á næsta ári. Við Guðrún í Gerðu-
bergi höfum verið að tala um það 
okkar á milli að frábært væri að 
vígja það að vori 2010.

Í auglýsingu frá 4. júní 2008 um 
nýtt deiliskipulag við Gerðuberg/
Hólaberg í Morgunblaðinu segir 
meðal annars. Gert er ráð fyrir að 
byggðar verði 49 þjónustuíbúðir 
fyrir eldri borgara auk þjónustu-
rýmis á svæðinu á bak við Menn-
ingarmiðstöðina Gerðuberg í Breið-
holti. Þetta er inntakið í tillögu 
að breytingu á deiliskipulagi Efra 
Breiðholts sem auglýst hefur ver-
ið. Samkvæmt tillögunni er gert 
ráð fyrir að lóð Gerðubergs 3 til 5 
verði stækkuð til austurs og suð-
urs og að aðrar lóðir á skipulags-
svæðinu verði sameinaðar í nýja 
lóð við Hólaberg 84. 

Ég hef verið að hlera eldri borg-
arana um skoðun þeirra og hvort 
þau mundu vilja búa í slíkri íbúð. 
Þar heyri ég ekki annað en að fólki 
lítist mjög vel á þessa hugmynd, 
og þau væru meira en til í að búa 
þarna. Spenningurinn er jafnvel 
svo mikill að þau vildu helst flytja 
sem fyrst. Því eins og áður segir 
eru ekki mörg úrræði fyrir eldri-
borgara í Eldra Breiðholti. 

Mikil þörf er fyrir hendi í þessu 
efni og sínu verst er ástandið auð-
vitað hjá því fólki sem þarfnast 
meiri umönnunar. Þjónustuíbúð-
ir geta á hinn bóginn dregið úr 

því að fólk þurfi að leggjast inn 
á stofnanir. Allavega seinkað inn-
lögn verulega. Þá er nálægðin við 
félagsstarfið í Fella- og Hólakirkju 
og Gerðubergi mikilvæg því marg-
ir eldriborgarar nýta sér það og 
stöðugt er unnið að því að fá fleiri 
til þess að koma og taka þátt í starf-

inu. Mín von og vissa er sú að sem 
fyrst verði byrjað á þessu mikil-
væga verki og best væri að taka 
það í notkun sem fyrst. Með Guðs 
hjálp og góðra manna gerast góðir 
hlutir.

Guð gefi ykkur öllum gleðilegt 
sumar og góða daga. 

13BreiðholtsblaðiðJÚLÍ 2008

Fólki lýst vel á þessa hugmynd

TIL UMHUGSUNAR
Eftir Guðmund Karl Ágústsson

Vefta í Mjóddina

“Þetta hefur allt gengið eft-
ir áætlun,” sagði Katrín Óla-
dóttir í Veftu við tíðindamann 
Breiðholtsblaðsins þegar hann 
leit við í nýju búðinni hennar í 
Mjóddinni á dögunum. Katrín 
er búinn að reka verslun með 
sama nafni í Hólagarði um ára-
bil en hefur nú einnig opnað 
í Mjóddinni þar sem Leikbær 
var áður.

Katrín kveðst hafa orðið vör 
við ótta hjá viðskiptavinum sín-
um að hún hygðist loka búðinni 
í Hólagarði en þar sé um alger-
an misskilning að ræða. “Ég var 
búin að íhuga um tíma að leita 
mér að húsnæði í Mjóddinni 

til þess að auka starfsemina og 
þegar þetta bauðst ákvað ég 
að slá til. Ég á marga góða við-
skiptavini í nágrenni Hólagarðs 
sem ég vil þjóna áfram á sama 
hátt og hingað til og verslunin 
hér er hugsuð sem hrein við-
bót.” Katrín segist hafa tilfinn-
ingu fyrir því að Mjóddin sé 
í sókn og Breiðhyltingar líti í 
vaxandi mæli á hana sem sinn 
miðbæjarkjarna. “Mér skilst að 
nokkuð fast sé sótt í húsnæði 
hér ef eitthvað losnar og það 
sýnir að fólk hefur trú á staðn-
um. Mín reynsla er góð það 
sem af er og því hef ég enga 
ástæðu til annars en bjartsýni.”

Katrín Óladóttir í Veftu við sumarlínuna í nýju versluninni í 
Mjóddinni.



Full ástæða er til þess að minna á frístundakort 
Reykjavíkurborgar. Frístundakortið veitir nú 25 
þúsund króna styrk til félags- og frístundastarfa. 
Með Frístundakortinu hafa þegar skapast möguleik-
ar til nýrrar starfsemi og sérstakra verkefna sem 
beinast að ófélagsbundinni æsku í hverfum borgar-
innar. Meginmarkmið borgaryfirvalda með notkun 
frístundakortsins var að öll börn og unglingar í 
Reykjavík geti tekið þátt í uppbyggilegu frístunda-
starfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. 
Með þessu korti má greiða að hluta fyrir íþrótta-, 
lista- og tómstundastarfsemi á vegum félaga og 
samtaka sem starfa í Reykjavík og ínágrannasveitar-
félögunum. 

Ágústa H. Gísladóttir, frístundaráðgjafi hjá Þjónustu-
miðstöð Breiðholts, segir kortið hafa verið mikið not-
að en betur má ef duga skal. Svo virðist sem enn hafi 
ekki náðst til hluta foreldra sem gætu nýtt sér þetta 
fyrir börn sín. Ástæður þess séu ekki að öllu kunnar 
en svo virðist sem umsóknir um kortið vefjist fyrir 
sumu fólki eða að það gefi sér ekki hreinlega tíma til 
þess. “Mig grunar að þarna eigi hluta að máli fólk sem 
vinnur mjög mikið og gefur sér lítinn tíma fyrir annað 
en vinnuna og einnig gæti verið um að ræða fólk sem 
ekki hefur aðgang að tölvu og Netinu eða veigra sér 
af einhverjum ástæðum við að nota þann möguleika,” 
sagði Ágústa í samtali við Breiðholtsblaðið. Skráning 
frístundakortsins gengur þannig fyrir sig að foreldri 
eða forráðamaður barns skráir það í starfsemi félags 
sem gert hefur samning við ÍTR. Félagið sendir ÍTR 
lista yfir skráða þátttakendur. Námskeiðið birtist á 
Rafrænu Reykjavík undir kennitölu foreldris/forráða-
manns sem getur þá ráðstafað greiðslu af Frístunda-
kortinu til félagsins. Félagið fær svo þessar upplýs-
ingar og lækkar þátttökugjaldið sem þessu nemur. 
Stefnt er að því að öll skráning í starfsemi og umsýsla 
Frístundakortsins fari fram með rafrænum hætti á Raf-
rænu Reykjavík. Ekki er um beingreiðslur til foreldra 
að ræða heldur fá foreldrar rétt til að ráðstafa til-
greindri upphæð í nafni barns síns til greiðslu á hluta 
þátttöku- og æfingagjalda. Hverju ári verður skipt í 
þrjú tímabil, haustönn, vorönn og sumarönn. Heimilt 
verður að nýta styrkina til greiðslu fleiri en einnar 

greinar eða starfsemi en þó ekki fleiri en þriggja á 
hverju tímabili. Eftirstöðvar, ef einhverjar eru, flytjast 
sjálfkrafa milli tímabila en ekki verður heimilt að flytja 
eftirstöðvar milli ára. Innleiðing frístundakortsins fer 
fram í þremur áföngum. Sá fyrsti hófst haustið 2007 
og var þá miðað við 12 þúsund króna framlag. Annar 
áfangi hófst 1. janúar á þessu ári og er miðað við 25 
þúsund króna framlag á árinu. Með þriðja áfanga lýk-
ur innleiðingu frá og með 1. janúar árið 2009 og er þá 
miðað við að framlagið verði 40 þúsund krónur. Sér-
staklega má benda á að Símaver Reykjavíkur sér um 
notendaaðstoð við Rafræna Reykjavík  milli kl. 8 og 
17 alla virka daga í síma 4 11 11 11. Einnig má senda 
fyrirspurnir í netföngin upplysingar@reykjavik.is og 
fristundakort@itr.is Ágústa H. Gísladóttir kvaðst vilja 
hvetja þá foreldra sem ekki hafi sótt um frístundakort 
fyrir börn sín að kynna sér kosti þess að nýta þessa 
möguleika og auðvelda börnum sínum aðgang að 
ýmis konar frístundastarfi. ”Við hjá Þjónustumiðstöð 
Breiðholts veitum aðstoð við skráningar vegna Frí-
stundakortsins og munum í haust verða með sérstakt 
átak í þessum málum,” sagði Ágústa að lokum.
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Þann 6. júní lögðu eldri hóparn-
ir tveir hjá sundfélaginu Ægi land 
undir fót og héldu í æfingabúðir 
til Frakklands.  Flogið var til Bar-
celona en þaðan farið með rútu til 
Canet í suður Frakklandi. Ferðin 
gekk vel og var vel heppnuð. Þarna 
syntu krakkarnir einu sinni til tvis-
var á dag við frábærar aðstæður, 
fóru í ferðir, lágu í sólinni og end-
uðu svo ferðina á því að fylgjast 
með nokkrum íslendingum reyna 
við ólympíulágmörk á síðasta mót-
inu í Mare Nostrum mótaröðinni 
en það var haldið í Canet. Var mikil 
stemning á mótinu þar sem krakk-
arnir hvöttu landa sína óspart.  
Þann 16. Júní voru það þvi þreyttir 
en glaðir Ægiringar sem héldu af 
stað heim til að keppa á AMÍ (Ald-
ursmeistaramóti Íslands og aldurs-
flokkamóti Íslands).  

Það gekk svo mjög vel á AMÍ og 
voru krakkarnir nær alltaf að bæta 
sína bestu tíma og sum hver með 
verulegar bætingar. Afraksturinn 
var 12 aldursflokkameistarar, marg-
ir silfur og brons peningar og ann-

að sætið í stigakeppni félaganna 
en það var ÍRB sem vann hana.  
Eftir AMÍ fóru svo allir í sumarfrí 
nema þeir sem áttu að synda í Bik-
arkeppninni sem fram fór 4. og 5. 
júlí í Vatnaveröld í Reykjanesbæ. 
Þar var keppt bæði í kvenna og 
karlaflokki og enduðu Ægiringar 
í 3. sæti hjá báðum kynjum. Eftir 
mikla törn eru því flestir komnir 
í sumarfrí en þó ekki allir. Fjórir 
Ægiringar  keppa á Alþjóðaleikum 
ungmenna í San Fransisco nú í 
júlí, en það eru þau Anton Sveinn, 
Eygló Ósk, Karen Sif og Marianna. 
Einnig fara Eygló Ósk og Kristín 
Björt til Finnlands í ágúst að keppa 
á Norðurlandamóti ungmenna 
NÆM og síðast en ekki síst eru 2 
Ægiringar að fara í æfingabúðir í 
Frakklandi til að undirbúa sig fyrir 
Ólympíuleikana en það eru Jakob 
Jóhann og Sara Blake. Það er því í 
nógu að snúast þó flestir séu komn-
ir í sumarfrí. Óskum við þeim öll-
um góðs gengis í sumar.

RG. Mynd: HRO.

Ægiringar í æfinga-
búðum og á AMÍ

Hópurinn á ólympíuleikvangnum í Barcelona
Myndin var tekin þegar frístundakortin voru kynnt 
á sínum tíma og sýnir Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, 
þáverandi borgarstjóra ásamt Birni Inga Hrafns-
syni, þáverandi formanni ÍTR ásamt Eiði Smára 
Guðjónsen, knattspyrnumanni og Ilmi Kristjáns-
dóttur, leikara.

Full ástæða fyrir foreldra 
að nýta frístundakortin 
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Myndsími: 587 7081 
Tölvupóstur: iradal@isholf.is

Þær stöllurnar Björg Gunnars-
dóttir (1994), Vera Sigurðardótt-
ir (1994) og Heiður Þórisdóttir 
(1993) gerðu sér lítið fyrir og 
hlupu sig inn í úrvalshóp ung-
linga FRÍ á dögunum. Björg hljóp 
800 metra á 2:27.34 mín., Vera 
hljóp sömu vegalengd á 2:28.15 
mín. og Heiður hljóp 300 metra 

grindahlaup á 50.03 sekúndum. 
Heiður var auk þess nálægt við-
miði í 80 metra grindahlaupi. 
Með þessum árangri urðu ÍR-
ingarnir í úrvalshópnum 30 alls 
en hópurinn telur nú 127 íþrótta-
menn af öllu landinu á aldrinum 
14 til 20 ára.

Nýir í úrvalshóp 
unglinga FRÍ

Allir vita að íþróttaiðkun 
er holl og góð fyrir unga sem 
aldna. Mikilvægi íþróttaiðkunar 
er þó líklega mest hjá börnum 
og unglingum enda hafa rann-
sóknir sýnt að börn sem stunda 
íþróttir reglulega byrja síður 
að neyta áfengis og fíkniefna, 
eiga auðveldara með að stunda 
nám og verða síður félagslega 
einangruð. Því skiptir máli fyr-
ir hverfi eins og Breiðholt, þar 
sem fjölmörg börn búa að eiga 
öflugt íþróttafélag.

Íþróttafélag Reykjavíkur, eða 
ÍR, hefur staðið sig vel í að und-
irbúa börnin okkar undir fram-
tíðina. Hins vegar er það svo að 
eftir því sem fyrirmyndirnar eru 
sterkari þeim mun meiri líkur eru 
á að börnin vilji fara sömu leið. 

Að öðrum deildum innan ÍR ólöst-
uðum þá hefur knattspyrnudeild 
félagsins staðið sig frábærlega í 
sumar. Meistaraflokkur karla er 
þegar þetta er skrifað efstir í 2. 
deild Íslandsmótsins og konurnar 
tróna á toppi 1. deildar kvenna. 

Rífandi stemmning hefur mynd-
ast á leikjum sumarsins en æ flei-
ri Breiðhyltingar leggja leið sína á 
völlinn til að styðja sitt félag. Og 
stuðningur ykkar skiptir miklu 
máli.  

Með samstilltu átaki Breiðhylt-
inga getum við náð enn lengra. 
Við það munu fleiri börn líta upp 
til leikmanna okkar, taka þá sér 
til fyrirmyndar og byrja að æfa. 
Þannig verða börnin okkar að 

heilbrigðari einstaklingum í fram-
tíðinni.

Fjölmennum á völlinn og styðj-
um okkar fólk!

Matthias Imsland, formaður knattspyrnudeildar ÍR skrifar:

Þau Fríða Rún Þórðardóttir, 
Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir og 
Pétur Guðmundsson kepptu með 
landsliði Íslands í Evrópukeppni 
landsliða 20. til 21. júní sl. Hrafn-
hild var í sinni fyrstu landsliðsferð 
og stóð sig vel með landliðsliðinu 
í 4 x 100 metra boðhlaupi sem 

varð í 8. sæti. Pétur kastaði bæði 
kúlu og kringlu fyrir liðið og varð 
í 6. sæti í kúluvarpi með 15.41 
metra og 7. sæti í kringlukasti 
með 43.73 metra. Fríða Rún varð 
í 5. sæti í 5000 metra hlaupi á 
17:26.84 sek sem er hennar sjötti 
besti árangur í þessari vegalengd. 

ÍR-ingar í Landsliði Íslands 
í frjálsum Íþróttum
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Bikarkeppni FRÍ var haldin í 
Kópavogi dagana 4. til 5. júlí sl. 
og var sú 43. í röðinni. ÍR tefldi 
þar fram sínu sterkasta liði enda 
hart barist við nágrannafélögin 
um þennan eftirsótta titil. 

Fyrir keppnina var staðan þan-
nig að ÍR hafði unnið titilinn 17 
sinnum þar af 16 sinnum í röð en 
FH kom næst á eftir með 17 sigra 
og 15 sigra í röð. Eftir fyrri daginn 
var ÍR liðið með 77 stig eða 14,5 
stigum minna en lið FH sem leiddi 

keppnina. ÍR konurnar voru hins 
vegar aðeins 4,5 stigi á eftir FH-
ingunum. 

Lokastaða helgarinnar varð 
síðan sú að ÍR hafnaði í 2. sæti í 
heildarstigakeppninni með 156 
stig, 24,5 stigi á eftir FH, og einnig 
í kvennakeppninni með 84 stig, 
aðeins 1,5  stigi á eftir kvennaliði 
FH. Það sem vert er að skoða er 
hversu mikið ÍR-liðið bætti sig 
milli ára en í fyrra náði liðið rétt 
innan við 130 stigum. Karlaliðið 

stökk upp úr 5. sætinu frá í fyrra 
og upp í það 3. sem er frábær 
árangur hjá strákunum og sýnir 
hversu miklar framfarir hafa átt 
sér stað. Þeir voru aðeins 3 stig-
um á eftir Breiðablik sem var í 2. 
sæti en 23 stigum á eftir sigurlið-
inu FH. Ágætur árangur náðist á 
mótinu í heild, þar á meðal féllu 3 
mótsmet, enda var veðrið gott og 
keppnin hörð.

ÍR í öðru sæti

Fjölmargir iðkendur úr ÍR tóku 
þátt í Gautaborgarleikunum síð-
ustu helgina í júní. Mörg góð afrek 
voru unnin og mikið var um bæt-
ingar þó svo að fáir hafi komist á 
verðlauna-pallinn í þetta sinn en 
það var reyndar ekki aðalatriðið 

heldur að vera með og taka þátt 
í þessu risastóra móti sem leik-
arnir eru. Einn keppandi frá ÍR 
komst þó á verðlaunapall en það 
var Oktavía Edda Gunnarsdóttir 
(1988) sem varð í 2. sæti í spjót-
kasti.

Matthías Imsland.

Sandra Pétursdóttir (1989) 
bætti Íslandsmetið í sleggjukas-
ti kvenna um 30 cm þegar hún 
kastaði 49.97 metra þann 3. júlí 
sl á kastmóti ÍR. Þetta var bæt-
ing um heila 2.85 metra á besta 
árangri Söndru til þessa sem er 
hreint frábær árangur. Það hefur 
stefnt í þennan árangur um tíma 

auk þess sem hún hefur fylgt 
þessum árangri eftir nú að und-
anförnu.

Á sama móti bætti María Fel-
ixdóttir (1992) Íslandsmetið í 
meyjaflokki þegar hún kastaði 
36.62 metra og bætti metið úr 
34.90 metrum. Þær eru báðar 
nálægt lágmörkum í afrekshóp 

ungmenna FRÍ en Sandra þarf að 
kasta 50 metra og María 38 metra 
til að komast inn í þann hóp. Það 
er greinilega uppgangur í sleggju-
kasti kvenna á Íslandi og verður 
spennandi að fylgjast með stelp-
unum á næstu árum.

Íslandsmet í sleggjukasti kvenna

Gautaborgarleikarnir
Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands hefur valið tvö ung-
menni til þess að vera fulltrú-
ar Íslands í Ungmennabúðum 
Ólympíuleikana í Peking. Ann-
að þessara ungmenna er Einar 
Daði Lárusson, tugþrautarmað-
ur úr ÍR, sem er meðal efnileg-
ustu íþróttamanna landsins og 
er á styrk úr Sjóði ungra og efni-
legra íþróttamanna hjá ÍSÍ. 

Einar Daði stundar einnig nám 
við Menntaskólann í Reykjavík 
samhliða íþróttaiðkun sinni og 
stendur sig einnig vel þar en 
tekið er mið af mörgu og ekki 
aðeins íþróttaárangri þegar valið 
er í slíkar búðir. Einars bíða frá-
bærar ungmennabúðir þar sem 
fulltrúar frá tæplega 200 þjóðum 
kynnast Ólympíuleikunum á fjöl-
breytilegan hátt. Gefst ungmenn-

unum tækifæri á að sjá fjölmarga 
íþróttaviðburði auk þess sem 
að menningarlegir viðburðir og 
fræðsla verður á dagskrá. Það 
verður frábært fyrir Einar Daða 
að fá að vera áhorfandi á keppn-
inni, upplifa hana á þann máta 
og safna sér reynslu fyrir fram-
tíðina. 

Einar Daði í ungmennabúðum í Bejing
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Fótboltafár í Breiðholti

Kristín Birna keppti á Banda-
ríska háskólameistaramótinu 
(NCCA Division I) helgina 13. til 
14. júní en hún keppti fyrir skól-
ann sinn San Diego State. Á fyrri 
degi hljóp hún 100 metra grinda-
hlaup á 14.26 sek., stökk 1.60 
metra í hástökki, kastaði kúlunni 
(4 kg) 11.07 metra og hljóp 200m 
á 25.76 sek. Þetta er bæting í kúlu-
varpi um 10 cm og í fyrsta sinn 
sem Kristín kastar yfir 11 metra 
í kúluvarpi í þrautarkeppni. Hún 
var í 23. sæti eftir fyrri dag með 
3096 stig.

Kristín Birna færði sig upp um 
þrjú sæti þegar hún endaði í 20. 

sæti á Bandaríska háskólameist-
aramótinu með 5,276 stig. Hún 
stökk 5,51 metra í langstökki, 
bætti sig í spjótkasti þegar hún 
kastaði 36.31 metra og síðan 
lauk hún deginum með sigri í 
800 metra hlaupinu þar sem hún 
hljóp á 2:15,91 mín. Þetta er fínn 
árangur hjá Kristínu Birnu, það 
er afrek út af fyrir sig að komast 
á þetta mót sem er keppni þeirra 
allra bestu í öllum háskólunum 
í Bandaríkjunum fyrir utan það 
afrek að klára sjö greinar á tveim-
ur dögum, bæta sig í tveimur 
greinum og sigra í einni.

Kristín Birna á Bandaríska 
háskólameistaramótinu

Heimasíða ÍR er 
www.irsida.is

Þar er hægt að nálgast allar helstu upp-
lýsingar um æfingatíma keppnir o.fl. 






