
All ir nem end ur Hóla brekku
skóla fóru út á skóla lóð og föðm
uðu skól ann sinn ut andyra með 
því að mynda vina keðju í kring
um um hús ið þar sem nem end ur 
héld ust í hend ur í lok vina viku 
sem fór fram í skól an um dag ana 
21. til  25. sept em ber sl. 

Vina vik an fór fram í anda skóla
stefn unn ar Upp eld is til ábyrgð
ar og Olweus aráætl un ar inn ar 
gegn ein elti. Með an á vina vik unni 
stóð var eink um unn ið með þarf
irn ar; um hyggju, frelsi, áhrif og 
gleði og hver dag ur var sér stak

lega tengd ur einni þörf. 
Að sögn Hólm fríð ar G. Guð jóns

dótt ur, skólastjóra tókst vina vik an 
vel. All ir bekk ir í Hóla brekku skóla 
eiga sinn vina bekk inn an skól
ans. Á tíma bil inu með an vina vik
an stóð yfir, hitt ust nem end ur og 
voru kynnt ir fyr ir eldri og yngri 
vin um sín um þeim til ánægju og 
af hentu sum ir bekk ir gjaf ir sem 
þeir höfðu sjálf ir út bú ið. Bekkj
ar fund ir voru einnig haldn ir sem 
tengd ust vin átt unni og ein elt is
mál um. Á loka degi vina vik unn ar 
voru nem end ur og starfs menn 

skól ans hvatt ir til að mæta í rauð
um föt um. Marg ir mættu í rauð um 
peys um eða bol um og mynd að ist 
skemmti leg stemn ing þeg ar nem
end ur komu sam an í mat sal og 
rautt þem að var áber andi. Þá má 
geta þess að end ur gerð skóla lóð ar 
Hóla brekku skóla lauk nú á haust
dög um. “Nýja skóla lóð in sinn ir vel 
sínu hlut verki og er afar nem enda
væn. Hún hent ar vel til kennslu og 
er einnig góð ur vett vang ur fyr ir 
íbúa hverf is ins,”sagði Hólm fríð
ur G. Guð jóns dótt ir, skóla stjóri í 
sam tali við Breið holts blað ið.
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Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  B Í L A A P Ó T E K  H Æ Ð A S M Á R A  4

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

Hluti vina keðj unn ar sem nem end ur mynd uðu um Hóla brekku skóla í lok vina viku í skól an um. Hólm fríð ur 
G. Guð jóns dótt ir, skólastjóri stend ur að baki nem end um til hægri á mynd inni.

borgarblod.is

- á traustum grunni

Folaldakjöt af  nýslátruðu

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki
Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Útsala á nautakjöti

www.vordur.is



Lög regl an á Dal vegi í Kópa
vogi sem sinn ir lög gæslu í  Breið
holti og í Kópa vogi og vill vekja 
at hygli á því að tölu vert hef ur 
ver ið um inn brot á höf uð borg ar
svæð inu und an farna mán uði og 
er merkj an leg aukn ing í þess um 
mála flokki. Inn brot í bif reið ar 
hafa ver ið tíð en svo virð ist sem 
fólk gæti ekki að sér og geymi 
um tals verð verð mæti í bif reið
um sín um sem freista þjófa. Vin
sælt hef ur ver ið að taka Garmin 
leið sögu tæki og hvet ur lög regl an 
fólk til að taka tæk in úr bif reið
un um sem og önn ur verð mæti. 
Þá vill lög regl an beina þeim til
mæl um til fólks að huga að inn
brota vörn um við heim ili sín.

Heim ir Rík harðs son, lög reglu
full trúi seg ir nauðsynlegt að koma 
fyr ir traust um lás um og ör ygg
is keðj um við úti hurð ir svo og 
geymslu og bíl skúrs hurð ir. Einnig 
megi setja krækj ur á opn an leg 
glugga fög. Þá sé nauð syn legt að 
hafa góða raf lýs ingu um hverf is 
hús næði og gott að koma upp 
hreyfiskynj ur um. Gott sé að hafa 
ljós kveikt inni á nokkrum stöð um. 
Hann bend ir á að hægt sé að fá 
tíma skynjara sem tengja megi við 
ljós og út varp. Þá sé nauð syn legt 
að koma óbæt an leg um verð mæt
um fyr ir í banka hólf um og skrá 
nið ur dýr tæki, rað núm er þeirra 
og geyma á góð um stað. Aldrei 
sé of net ið að  láta ætt ingja eða 

traust an vin líta eft ir hús næði ef 
það er yf ir gef ið í lengri tíma. Alltaf 
beri að láta líta út sem ein hver sé 
heima með því að láta ekki póst 
safn ast fyr ir, slá garð inn sé um 
sum ar tíma að ræða og moka eða 
traðka nið ur snjó fyr ir utan heim
il ið þeg ar vet ur geng ur í garð. Þá 
sé nauð syn legt að leggja bif reið í 
stæð ið við íbúð ar hús næði af og 
til. Heim ir var ar sér stak lega við að 
fólk lesi inn á sím svara skila boð 

sem gef ið geta til kynna að heim
il is fólk ið sé fjar ver andi af heim
il inu. Þá seg ir hann lög regl una 
hvetja fólk til að sinna ná granna
vörslu vel og láta lög reglu strax 
vita verði það vart grun sam legra 
manna ferða og skrá nið ur núm er 
grun sam legra bif reiða. Fólk geti 
gert margt til þess að verj ast inn
brot um. Síma núm er lög regl unn ar 
á Dal vegi er 4441130 og lög reglu
varð stof unn ar í Mjódd 4441170.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

Rit stjóri: Þórður Ingimarsson, Sími 551 1519, 893 5904

Netfang: thord@itn.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

Framkvæmda- og aug lýs inga stjóri: Krist ján Jó hanns son

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Íslandspóstur
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Þ eg ar þetta er rit að virð ist ekki í sjón máli í milli ríkja deil unni um 
Icesa ve inn láns reikn inga gamla Lands bank ans. Ljóst er að hvor
ki Bret ar né Hol lend ing ar sætta sig við þá fyr ir vara sem Al þingi 

setti við samn ing inn sem gerð ur var um mál ið. Vissu lega er sá samn
ing ur mjög um deild ur bæði á með al stjórn málammanna og al mennra 
þjóð fé lags þegna enda um stórt mál að ræða fyr ir ís lenska hag kerf ið og 
einnig al menn ing í land inu. 

A f leið ing ar þessa máls eiga þó að vera öll um ljós ar og skipt ir 
þá engu hvort menn telja Breta og Hol lend inga koma illa fram 

við litla þjóð eða hvort al þjóða stofn an ir séu nýtt ar til þess að koma 
Ís lend ing um í skiln ing um al var leika þess. Því verð ur ekki neit að að 
Ís lend ing ar komu sér sjálf ir í þessa stöðu og fyrri og einnig nú ver andi 
stjórn völd skulda skýr ing ar á því af hverju glæframönn um í banka kerf
inu var leyft að draga fjár muni inn í land ið sem vita ljóst var að voru 
langt um fram það sem sam fé lag ið gæti í raun stað ið við færi spá kaup
mennsk an á verri veg eins og reynd in hef ur orð ið.

A l var leiki þessa máls stafar fyrst og fremst af því að á með an 
Ís lend ing ar ná ekki sátt um lausn þess við Breta og Hol lend inga 

stend ur um heim ur inn á brems unni gangvart Ís landi. Ís land nýt ur ekki 
við skipta trausts á al menn um mörk uð um. Lána lín ur til lands ins eru 
lok að ar og við þær að stæð ur er eng an veg inn unnt að hefja það end ur
reisn ar og upp bygg ing ar starf sem líf nauð syn legt er að hefja nú þeg ar. 
Lausn Icsa ve deil unn ar er lyk ill að því að hér verði hægt að koma hjól
um at vinnu og efna hags lífs landa manna af stað eft ir þá stöðn un sem 
varð í kjöl far banka hruns ins fyr ir ári. 

Á með an þjóð fé lag inu blæð ir vegna efna hags legr ar ein angr un ar 
nota stjórn mála menn tím ann til deilna um þetta mál í stað þess að 

leita sam stöðu um leið sem duga mun til lausn ar. Eng in leið að þeirri 
lausn er án þrauta eins og mál um er kom ið en hver dag ur sem eytt er 
í þras á milli flokka, flokks brota og flokk sklíka er þjóð inni dýr. Það er 
al gert ábyrgð ar leysi af stjórn mála mönn um hvar í flokki, flokks broti 
eða flokk sklíku sem þeir standa að tefja lausn þessa öm ur lega máls í 
von um að vinna flokki sín um eða flokks broti álit í aug um kjós enda.

S tjórn mála menn á Al þingi geta lit ið til margra sveit ar stjórn ar manna 
að þessu leyti. Í mörg um sveit ar stjórn um hef ur fólk tek ið hönd um 

sam an yfir lín ur flokka og fram boða og yfir mörk meiri og minni hluta
sam starfs til þess að leysa sem best úr fjára hags vanda sveit ar fé laga 
og verja grunn þjón ustu þeirra á erf ið um tím um. Á sama tíma óskap ast 
Al þing is menn og deila um keis ar ans skegg í von um póli tíska ávinn
inga flokk um sín um, flokks brot um og flokk sklík um til handa. Í svo 
al var legu máli er set ur Ís land ut an garðs á með al þjóða geta flokks
hags mun ir ekki ver ið í fyr ir rúmi held ur hags mun ir heill ar þjóð ar. 

Flokkarífyrirrúmi

Árskógar,Eyjabakki
ogAsparfell

Á síð asta fundi hverf is ráðs 
Breið holts var ákveð ið að 
veita Ár skóg um sem stofn
un um hverf is verð laun in í ár. 
Þá var einnig ákveð ið að ver
ðlauna fjöl býl is hús við Eyja
bakka 1 til 15 og Asp ar fell 2 til 
12 auk Ár skóga 2 til 4 og Skóg
ar bæj ar sem er sam tengd ur 
Ár skóg um í Mjódd inni. Verð
laun in verða af hent á Breið
holts dög un um.

Skrekkurkominná
skrið 

Skrekk ur hæfi leika keppni 
ÍTR fyr ir Grunn skóla Reykja
vík ur verð ur hald in í Borg ar
leik hús inu dag ana 9., 10., 11. 
og 16. nóv em ber en þau kvöld 
fara und an úr slit fram. Úr slita
kvöld ið sjálft verð ur síð an 17. 
nóv em ber. Þetta var ákveð ið 
ný lega á fundi með full trú um 
nem enda ráða grunn skól anna.

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

Sími: 564 2141

Netfang: varmi@varmiehf.is

BREIÐHYLTINGUM 
TIL HAMINGJU MEÐ 
BREIÐHOLTSDAGA

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

ÓSKUM

Fólkgeturgertmargttil
aðverjastinnbrotum
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Breið holts dag ar verða haldn ir há tíð leg ir í sjö unda sinn frá 19.-25. októ ber. Yf ir skrift dag anna verð ur “Hverf ið okk ar, sam heldni - sam vinna”. 
En meg in mark mið Breið holts daga er að stuðla að auk inni sam heldni, sam vinnu, sam veru og hverf is vit und íbúa þar sem fólk á öll um aldri 
kem ur sam an á ýms um stöð um til að auðga and ann og skemmta sér á já kvæð an og upp byggi leg an hátt. Eins og dag skrá in sýn ir er af nógu að 
taka því menn ing ar starf í Breið holti er öfl ugt og fram sæk ið. Íbúa sam tök in Betra Breið holt halda flóa mark að í Mjódd inni laug ar dag inn 
17. okt., leik skóla börn heim sækja Ár bæj ar safn 29. októ ber og í Breið holtsvik unni sjálfri munu nem end ur Skóla hljóm sveit ar Ár bæj ar og 
Breið holts heim sækja nokkra leik skóla í hverf inu og leika tón list fyr ir börn og starfs fólk. Há tíð ar at höfn Breið holts daga verð ur að þessu sinni 
í göngu göt unni í Mjódd föstu dag inn 23. októ ber kl. 16:00 mun forseti borgarstjórnar ávarpa gesti og af henda heið ur svið ur kenn ing ar. 
Sjá með fylgj andi dag skrá:

19. október, mánudagur	 	 	 	
07:30	 Pottagestur	í	Breiðholtslaug	 	 	 	
	 Borgarlistamaður	Reykjavíkur		 	 	

09:50	 Vatnsleikfimi	í	Breiðholtslaug,		 	 	
	 Sýning	í	Árskógum	4
	 Guðráður	Jóhannsson	og	Jón	Guðmundsson	 	

10:00	 Setning	Breiðholtsdaga	í	Hólabrekkuskóla.
	 Brynjar	Fransson	og	fl.
	
	 Mjódd,	sýning	leikskólanna	Arnaborgar	og	
	 Fálkaborgar	á	myndverkum	frá	“menningamóti”		
	 leikskólabarna	í	Bakkahverfi	stendur	út	alla	
	 vikuna.

14:00	 Sýning	ljósmynda	í	Ljósmyndasamkeppni		
	 Breiðholts	opnuð	af	Brynjari	Franssyni			 	
	 formanni	hverfisráðs.	 	 	 	

17:30-18:30		KFUK	fyrir	stúlkur	í	Seljakirkju,	
	 allar	stúlkur	velkomnar.	 	 	 	

18:30	 Messa	í	Maríukirkjunni	(alla	virka	daga).
	 Olís	í	Mjódd	með	tilboð	á	ýmsum	vörum	alla	dagana.

20. október, þriðjudagur	 	 	 	
07:30	 Pottagestur	í	Breiðholtslaug	 	 	 	
	 Sigmundur	Ernir	þingmaður	og	rithöfundur	 	
	
10:30	 Félagsstarfið	í	Gerðubergi,	Sigurður	R.		
	 Guðmundsson	með	leynigest	og	kennir	stafgöngu	
	
12:00	 Kyrrðarstund	í	Fella-	og	Hólakirkju.	
	 Tónlist,	ritningarlestur	og	bæn.	Súpa	og	brauð	
	 í	safnaðarheimilinu	eftir	stundina.	 	 	

13:00-14:00		Nemendur	úr	Fellaskóla	tefla	við	gesti	
	 og	gangandi	í	Göngugötunni	í	Mjódd	 	 	

13:00-16:00		Fella-	og	Hólakirkja.	Samvera	eldri	
	 borgara	í	umsjá	Ragnhildar	Ásgeirsdóttur,		
	 djákna.		
	
21. október, miðvikudagur	 	 	 	
07:30	 Pottagestur	í	Breiðholtslaug	 	 	 	
	 Gunnlaugur	Júlíusson	langhlaupari	 	 	

09.00	 Lesum	enn	meira	í	Fellaskóla.	
	 Samstarfsverkefni	Menntasviðs,	Fellaskóla	og		
	 Félagsstarfsins	í	Gerðubergi.

09:50	 Vatnsleikfimi	í	Breiðholtslaug,	allir	velkomnir.	 	

10:00	 Umhverfisverkefnið	,,	Garðurinn	okkar”	kynnt	
	 í	Félagsstarfinu	Gerðubergi,	umhverfisráðherra
	 Svandís	Svavarsdóttir	setur	formlega	af
	 stað	nýtt	samstarfsverkefni	undir	forystu	
	 eldri	borgara.	 	 	 	

13:30	 Breiðholtskirkja	með	samverustund	Maður	er	
	 manns	gaman,	gestur	verður	sr.	Jakob	
	 Ágúst	Hjálmarsson.		 	 	

14:00	 Elsa	Haraldsdóttir	með	sönghóp	
	 félagsstarfsins	í	Árskógum	og	tónlist	í	Skógarbæ		

16:00	 6.	-	9	ára	Kirkjuprakkarar	í	Breiðholtskirkju,	
	 allir	krakkar	á	þeim	aldri	velkomnir.		 	 	

20:00	 Breiðholtskirkja	með	Æskulýðsfélagsfund	fyrir	
	 krakka	í	8.	bekk.	 	 	

20:00		 Gleðjumst	saman	í	söng	-	gleðjum	aðra	með	
	 söng”,	ókeypis	tónleikar	í	Fella	og	Hólakirkju,
	 Gerðuberskórinn	og	Söngfuglar	frá	Vesturgötu	7.
	 Óskar	Pétursson	tenór	frá	Álftagerði	syngur.

22. október, fimmtudagur	 	 	
07:30	 Pottagestur	í	Breiðholtslaug	 	 	 	
	 Ragnhildur	Guðjónsdóttir	varaform.	
	 Hverfisráðs	Breiðholts	 	 	 	

10:00-15:00		Iðjuberg	Gerðubergi	1,	opið	hús,	heitt	á	
	 könnunni	og	sala	á	munum	sem	unnin	eru	í	
	 Listiðju	og	hæfingu.		 	 	

14:00	 Kynning	á	vinnustofum	í	félagsstarfinu	í	
	 Árskógum	4.	 	 	 	 	

16:30-17:30		KFUM	starf	fyrir	drengi	í	Seljakirkju.		 	

17:00	 Íbúaverkefni	um	framtíð	Sekkjaróló	við	
	 Fremristekk	ýtt	úr	vör	með	útihátíð	á	
	 róluvellinum.	Stutt	ávörp,	leikir	og	veitingar	í	boði	
	 fyrirtækja	í	Breiðholti	 	 	 	

17:45	 Handboltaleikur	í	Austurbergi	3	fl.	kv.	
	 ÍR-Grótta2	 	 	 	

18:00	 Seljakirkja	með	fyrirbænastund,	á	eftir	er	
	 boðið	upp	á	kaffi,	spjall	og	gott	samfélag	 	

19:00	 Handboltaleikur	í	Austurbergi	3	fl.	kv.	
	 ÍR-Grótta1	 	 	 	

19:30-22:00		Stelpukvöld	í	Hólagarði	kynningar,	tilboð,	
	 ókeypis	happadrætti	ofl.	 	 	 	

23. október, föstudagur	 	 	 	
07:30	 Pottagestur	í	Breiðholtslaug	 	 	 	
	 Matthías	Halldórsson	landlæknir	 	 	

10:00	 Félagsstarfið	í	Gerðubergi,	Raggi	Bjarna		
	 heiðursgestur	í	prjónakaffi	 	 	 	

12:15		 Samsöngur	í	Breiðholtskirkju

13:30	 Hátíðarbingó	hjá	Félagsstarfinu	Árskógum	4.	 	

15:00	 Þjónustumiðstöð	með	opið	hús	og	kynningu	í	
	 göngugötunni	í	Mjódd

15:00	 Göngugatan	Mjódd,	Tónlist

15:30	 Félagsstarfið	í	Árskógum	4.	Harmonikkuball

16:00-18:00		Göngugatan	Mjódd,	Bahaí	samfélagið	með	
	 kynningu,	lifandi	tónlist	

16:00-17:00		Hátíðasamkoma	í	Mjódd
	 Setningarávarp	Þorsteinn	Hjartarson
	 Úrslit	og	verðlaunaveitingar	í	ljósmyndasamkeppninni
	 Brynjar	Fransson	formaður	hverfisráðs
	 Vilhjálmur	Þ.	Vilhjálmsson	forseti	borgarstjórnar	
	 afhendir	heiðursviðurkenningar.
	 Vinabandið	tekur	lagið	 	 	 	

17:00-22:00		Breiðholtslaug	við	Austurberg,	frítt	í	sund	 	

19:30-23:00		Unglingadansleikur	í	Miðbergi	 	 	
	
24. október, laugardagur		 	
10:00-16:00		Opið	hús	hjá	Leikni	 	 	 	
11:00-14:00		Vináttuleikir	Leiknis	og	ÍR.	Yngri	flokkar	 	
14:00	 Grillaðar	pylsur	eftir	leikina	 	 	 	
	
10:00-16:00		ÍR-	kynnir	starf	sitt	í	göngugötunni	í	Mjódd

14:00-16:00		Göngugatan	Mjódd,	Bahaí	samfélagið	með	
	 kynningu,		lifandi	tónlist	 	 	 		

13:00-17:00		Gerðuberg	menningarmiðstöð,	Litrík	menning		
	 –	gagnkvæm	miðlun.	Kynning	á	starfsemi	og	
	 þjónustu	fyrir	íbúa	af	erlendum	uppruna	 	
13:00-17:00		Gerðuberg	menningarmiðstöð,	Flóamarkaður		
	 –	skráning	þátttöku	í	síma	575	7700,	
	 gerduberg@reykjavik.is	 	 	
14:00-15:00		Gerðuberg	menningarmiðstöð,	Sóla	á	
	 sögubílnum	Æringja	tekur	á	móti	börnum	á	
	 bókasafninu	
15:00-16:30		Gerðuberg	menningarmiðstöð,	Litrík	menning			
													–	gagnkvæm	miðlun.	Umræðusmiðjur	með	þátttöku
	 listamanna	af	erlendum	uppruna

18:30	 Ensk	messa	í	Maríukirkjunni	við	Raufarsel.	
	 Dennis	O’Leary	messar.	 	 	 	

13:00		 Félagsstarfið	í	Breiðholti	stendur	fyrir	
	 almenningshlaupi	til	styrktar	Grensás,	vegalendir		
	 eru	1,8	km.	og	4	km.	Edda	Heiðrún	Bachmann	
	 ræsir,	skráningargjald	1.000	kr.	og	áheit	renna	heil		
	 og	óskipt	til	Grensásdeildar.
	 Hlaupið	er	frá	Breiðholtslaug.

20:00	 Bahaí	samfélagið	með	bænastund	og	spjall	að
	 Krummahólum	2.	6E	 	 	 	

	 Garðheimar	með	ljósaseríukynningu		 	 	
	 	 	 	 	
Sunnudagur 25. október	 	 	 	
11:00	 Breiðholtskirkja,	sunnudagaskóli	og	messa.	 	

11:00	 Fella-	og	Hólakirkja	guðþjónusta.	 	 	

11:00	 Maríukirkjan,	messa	 	 	 	

12:15	 Maríukirkjan,	barnamessa	 	 	 	

14:00	 Seljakirkja,	almenn	guðþjónusta.	 	 	

	 Garðheimar	með	ljósaseríukynningu

13:00-17:00		Gerðuberg	menningarmiðstöð,	Litrík	menning		
	 –	gagnkvæm	miðlun.	
	 Sama	dagskrá	og	laugardag
	
	 	 	
17. október, laugardagur 
Nytjamarkaður	Íbúasamtaka	Breiðholts	í	Mjódd	úti	og	inni	 	

29. október fimmtudagur 	 	 	
Leikskólabörn	í	Árbæjarsafni

B r e i ð h o lt s d a g a r
1 9 .  -  2 5 .  o k t ó B e r  2 0 0 9

district festi val        fest iwal powi at        distrito ng pagdiriwang

Hverfið okkar, samheldni, samvinna



Brynj ar Frans son, for 
mað  ur  hver f  i s  ráðs 
Breið holts en Ey firð ing
ur er flutt ist ung ur til 

Vest manna eyja. “Það flutti nokk
uð af fólki að norð an til Eyja, 
sem höfðu tals vert að drátt ar afl 
á þeim tíma vegna þess að þar 
var mun meira um at vinnu en 
nyrðra. Á Ak ur eyri var fátt ann
að að hafa en störf við ull ar og 
skinna iðn að Sam bands ís lenskra 
sam vinnu fé laga og verk smiðju
laun in voru frem ur lág. Ekki 
var óal gengt að það tæki hálf an 
mán uð að vinna sér inn þau laun 
í Eyj um sem þóttu góð mán að ar
laun á Ak ur eyri,” seg ir Brynj ar. 

“Ég gift ist síð an konu úr Vest
manna eyj um og við höfð um eng in 
áform um að flytja upp á land fyrr 
eft ir gos ið 1973. Þá var ég bú inn 
að búa þar í 14 ár en við ákváð um 
að fara ekki út aft ur. Við bjugg um 
í Reykja vík, Hafn ar firði um tíma 
og í Kópa vogi þar til að við flutt
um í Breið holt ið 1995. Ástæða 
þess var fyrst og fremst sú að þá 
voru börn in kom in upp og far in 
að heim an og við feng um ágæt is 
rað hús til kaups – hús næði sem 
hent aði vel fyr ir tveggja manna 
fjöl skyldu.”

Bakkarnirbestskipu
lagðahverfið

“Ég var bú inn að starfa lengi við 
fast eigna sölu þannig að ég þekkti 
vel til Breið holts ins eins og raun ar 
flestra hverfa borg ar inn ar og ekki 
síst til þeirra yngri,” held ur Brynj
ar áfram. “Ég hafði fylgst nokk
uð vel með þró un mála og þeirri 
upp bygg ingu sem átt hafði sér 
stað í hverf un um í gegn um starf ið 
og þess vegna hafði sú um ræða 
sem stund um hafði örl að á um 
Breið holt ið og þá eink um það efra 
eng in áhrif á mig. Bróð ir minn er 
lög reglu mað ur og hann sagði mér 
ein hverju sinni að það hefði ver ið 
tals vert um út köll í Breið holt ið 
á með an hverf ið var að byggj ast 
og fyrst á eft ir. En eft ir að Graf ar
vog ur inn byggð ist þá hafi þessi 
út kalls tíðni flust að veru legu leyti 
þang að. Þetta virð ist fylgja nýj
um hverf um að ein hverju leyti 
en svo kemst ró á þeg ar þau fest
ast í sessi. Það var gjarn an tal
að um Breið holt 1, Breið holt 2 
og Breið holt 3. Hverf is hlut arn ir 
eða hverf in inn an heild ar hverf
is ins eru ólík að gerð og skipu
lagi. Stað reynd in er sú að Neðra 
Breið holt ið, sem stund um er kall
að Breið holt 1 er eitt best skipu
lagða hverfi borg ar inn ar. Það er 
svo heil stæð hugs un í skipu lag
inu. Hverf ið er byggt í hring og 
gert ráð fyr ir allri þjón ustu í miðju 
þess þannig að ekki þyrfti að fara 
yfir eða um um ferð ar göt ur. Skipu
lag ið hef ur al veg stað ist tím ans 
tönn þótt að þjón ust an hafi flust 
burt þeg ar stór mark að irn ir fóru 
að soga smást arf sem ina til sín. 
Ég held að ekk ert hverfi í Reykja
vík hafi ver ið skipu lagt út frá jafn 
heild rænni hugs un og Björn Ólafs 
beitti þeg ar hann dró það upp á 
blað. Ég heyrði ein hverju sinni 
gam an sögu af er lend um skipu
lags fræð ing um sem skoð uðu 
Breið holt ið og sögðu á eft ir að 
betra hefði ver ið að fá sér fræð
inga til þess að skipu leggja Efra 
Breið holt ið og Selja hverf ið. Ég tek 
þó ekki fulla ábyrgð á þess ari frá
sögn. Hún kann að vera eitt hvað 
ýkt eins og svo margt sem geng ur 
á milli manna en engu að síð ur þá 
eru þessi inn hverfi Breið holts ins 
mjög ólík að skipu lagi og gerð.”

Nýbúargætnarií 
fjárfestingum

“Ég komst auð vit að ekki hjá því 
í starfi mínu sem fast eigna sali að 

skynja þann verð mun sem var á 
eign um í Breið holt inu og örð um 
hverf um. Um lengri tíma voru 
dýr ustu fast eign irn ar í Reykja
vík í Vest ur bæn um og Hlíð un um 
og svo bætt ist Foss vog ur inn við 
eft ir að hann byggð ist. Það var 
ekki fyrr en lögnu síð ar þeg ar allt 
í einu þótti fínt að búa í Mið borg
inni eða 101um að verð ið rauk 
þar upp úr öllu valdi. Þetta get ur 
að ein hverju leyti hafa leg ið í legu 
hverf is ins og einnig því að upp
hafs þess má rekja til fé lags legra 
íbúða sem byggð ar voru til þess 
að út rýma heilsu spill andi hús
næði. Þess ar íbúð ir komu síð ar 
inn á frjáls an mark að og voru þá 
að selj ast á lægra verði en gerð
ist í þeim borg ar hlut um þar sem 
verð lag ið var hæst. Ég hef raun ar 
ekki skýr ingu á þess um verð mun 
en hann varð til þess að marg
ir ný bú ar sáu sér leik á borði að 
festa kaup á eign um í Breið holt
inu.” Brynj ar seg ir margt af því 
fólki hugsa öðru vísi en okk ur sé 
tamt og vilji sjá fyr ir end ann á fjár
fest ing um sín um. “Marg ir komu 
með plan þar sem búið var að 
reikna út fyr ir hversu mik ið mætti 
fár festa og greiðslu get una fram í 
tím ann. Fólk ið vildi vita hvað það 
skuld aði og hafa vissu um að geta 
stað ið skil á af borg un um. Það var 
held ur ekk ert að velta því fyr ir sér 
á hvaða for send um þess ar íbúð ir 
hefðu ver ið byggð ar og jafn vel 
ekki því ástandi sem þær voru í. 
Það var horft á pen inga hlið ina og 
spáð í hversu langt væri hægt að 
ganga í hús næð is kaup um.” Brynj
ar seg ir flesta ný búa sem hann 
hafi kynnst á starfs ferli sínu vera 
heið ar legt fólk og eng in vand ræði 
hafi ver ið af við skipt um við þá. 
“Mér fannst Asíu fólk ið al mennt 
ákaf lega skil víst og það var held ur 
ekki að kvarta við selj end ur eins 
og Ís lend ing um er tamt að gera. 
Sömu sögu má segja af Pól verj um 
og fleir um sem hafa fjár fest í íbúð
um. Þetta er yf ir leitt vinnu samt 
fólk og annt um orð spor sitt. Einu 
ný bú arn ir sem ég man eft ir að 
hafa lent í ein hverj um vand ræð
um með voru frá Rúss landi. Ég 
veit ekki af hverju en hugs an lega 

hafa þær þjóð fé lags að stæð ur sem 
þeir komu frá skap að þann hugs
un ar hátt sem þeir til eink uðu sér. 
Þeim var ekki eins annt um orð
spor ið. Þetta ligg ur trú lega frek ar 
í fyrra um hverfi þeirra en í mann
gerð inni.” 

Fleiriverðaaðtakaþáttí
hreinsunardögum 

Brynj ar hef ur lengi fylgst með 
borg ar mál um og þjóð mál um. “Ég 
hef  fylgt Fram sókn ar flokkn um að 
mál um og eft ir miðj an ní unda ára
tug inn fór ég að gefa mig meira 
að póli tísk um mál efn um. Þeg ar 
sá meiri hluti borg ar stjórn ar sem 
nú starfar tók við kom það í minn 
hlut að taka sæti í hverf is ráði og 
taka for mennsku þess að mér. 
Hverf is ráð in voru upp haf lega 
skip uð þrem ur full trú um og jafn
mörg um til vara en var fjölg að úr 
þrem ur í sjö 2008 og ákveð ið að 
þeir list ar sem ekki eiga full trúa 
í hverf is ráði gætu til efnt áheyrn
ar full trúa. Á þessu ári var full trú
un um hins veg ar fækk að úr sjö 
í fimm sem nú eiga sæti í ráð inu 
auk áheyrn ar full trúa Flista, full
trúa íbúa sam tak anna Betra Breið
holts og fram kvæmda stjóra Þjón
ustu mið stöðv ar Breið holts sem 
sit ur fund ina eða stað geng ill hans 
með mál frelsi og til lögu rétt.” Talið 
berst að hlut verki hverf is ráð anna 
og Brynj ar seg ir að eins og það sé 
skil greint í dag eigi þau að stuðla 
að sam starfi inn an hverf is, móta 
stefnu og gera til lög ur til borg ar
ráðs er varð ar verk svið þeirra og 
einnig að vinna að sam ræm ingu 
þjón ustu stofn ana í hverf um. Þau 
eigi að stuðla á kynn ingu á skipu
lagi og þjón ustu í hverf un um 
og beita sér fyr ir sam ráði íbúa. 
“Ég lít svo á að meg in hlut verk 
hverf is ráð anna sé að vera leið
bein andi að ili og tengilið ur íbúa 
við borg ar yf ir völd. Við störf um í 
um boði borg ar stjórn ar og þang
að eru all ar fund ar gerð ir okk ar 
send ar. Hverf is ráð fjall ar mest 
um ýmis mál sem koma upp, t.d. 
mál er varða fegr un og um geng ini 
í hverf un um. Hverf is ráð ið stóð 
fyr ir hreins un ar degi á liðnu vori. 

Ég væri ekki al veg hrein skil inn ef 
ég héldi því fram að þátt tak an í 
hon um hafi ver ið nægi lega góð. 
Fleiri hefðu þurft að mæta. Við 
vild um fá fleira fólk til að mæta 
og þrífa hverf ið. Þetta tókst ekki 
al veg nægi lega vel en það á ef til 
vill eft ir að batna í fram tíð inni 
þeg ar meiri um ræða verð ur um 
um gengn is mál in. Ann að verk
efni hverf is ráðs ins sem mig lang
ar til að nefna er að ráð ið veit ir 
um sagn ir um all ar styrk beiðn ir til 
For varna og fram kvæmda sjóðs.”

Afturförí  
löggæslumálum

Eitt verk efni hef ur ver ið á herð
um hverf is ráðs ins um fram önn
ur og það er ná granna varsl an í 
hverf inu. Brynj ar seg ir það nokk
uð mik ið verk efni hjá ráð inu og 
unn ið að því í sam ráði við þjón
ustu mið stöð ina. “Ná granna varsla 
er kom in af stað á nokk uð mörg
um stöð um í Breið holt inu. Búið er 
að af greiða marg ar um sókn ir nú í 
haust og ég held að inn brota ald
an sem rið ið hef ur yfir að und an
förnu hafi ýtt und ir auk inn áhuga 
á ná grann vörslu. Eins hef ur hverf
is ráð ið fjall að mik ið um lög reglu
mál ið. Við telj um að ástand ið hafi 
far ið í verra horf við að lög reglu
stöð in í Breið holti var lögð nið
ur. Reynsl an er sú að þetta hef ur 
versn að. Það er ekki lægt að horfa 
fram hjá því. Það var mjög náið 
samt arf á milli þjón ustu mið stöðv
ar inn ar og lög reglu stöðv ar inn ar 
sem voru í sama húsi og á sömu 
hæð. Vegna þessa nána sam starfs 
upp lýst ust mál oft mjög fljótt eða 
voru kæfð í fæð ingu áður en þau 
urðu nokk ur mál sem vissu lega 
er best.” Brynj ar seg ir gott for
varn ar starf hafa ver ið unn ið af 
þeim lög reglu mönn um sem störf
uðu í hverf inu. “Lög reglu menn
irn ir þekktu krakk ana og voru í 
góðu sam bandi við þá. Þeir voru 
jafn vel að þjálfa þau í íþrótt um á 
frí vökt un um. Þeg ar Stef án Ei ríks
son, lög reglu stjóri kom á fund til 
hverf is ráðs ins þá lof aði hann því 
að þetta yrði allt til bóta og ef 
það yrði ekki til að bæta mál in þá 

yrði reynt að finna lausn á því. Ég 
held satt að segja að fara ver ið að 
huga að ein hverj um lausn um og 
það er verk að vinna hjá okk ur í 
þessu máli. Hverf is ráð ið stend ur 
fyr ir opn um íbúa fundi einu sinni 
ár ári og næstu fund ur verð ur í 
nóv em ber. Ég hef trú á að lög
reglu mál in verði þar á dag skrá 
og ég álít að það eigi eft ir að fara 
mik ill tími í þau. Þess ar breyt
ing ar má að ein hverju leyti rekja 
til nið ur skurð ar en við meg um 
ekki gleyma því að þetta er fyrst 
og fremst kerf is breyt ing. Stef án 
Ei ríks son sagði að ver ið væri að 
færa að lög gæslu fólk af Hverfi
göt unni út í borg ar hlut ana. Þetta 
hljóm aði vel í kynn ing um hjá hon
um. Stef án er góð ur sölu mað ur 
og hann lagði þetta vel og sann
fær andi upp. En þótt hug mynd in 
hafi hljó m að vel þá virð ist reynsl
an ætla að verða önn ur. Nær þjón
ust an þar sem lög reglu menn irn ir 
voru í mjög góðu sam bandi við 
hverf in virð ist ekki ætla að verða 
eins í þessu nýja kerfi þótt því 
hafi trúlaga ver ið ætl að að bæta 
þar um.” Brynj ar seg ir að sú stað
reynd að lög reglu stöð in hafi ver ið 
færð í ann að sveit ar fé lag geti haft 
eitt hvað að segja. Sú teng ing sem 
ver ið hafi á milli lög reglu manna í 
Mjódd inni, þjón ustu mið stöðv ar
inn ar og skól anna hefi breyst og 
mark mið in því ekki náðst. “Ég hef 
heyrt radd ir um að hópa mynd an
ir, sem voru hér áður en var búið 
að út rýma séu að byrja aft ur og 
það er mjög óæski leg þró un ef 
rétt er. Það mál hlýt ur að koma 
fram á þeim opna íbúa fund ir sem 
verð ur í næsta mán uði. Þótt lög
reglu mál in eigi ekki að vera að al
efni hans eða að al at riði þá fæ ég 
ekki séð að kom ist verði hjá því 
að ræða þau og þá þró un sem 
við telj um vera að hefj ast. Þetta 
er hreint hverf is mál vegna þess 
að það get ur orð ið erf ið ara að 
snúa ofan af óheilla þró un eins 
og gengja mynd un en að kom ast í 
hana. Það þekkja þeir sem feng ist 
hafa við hverf is mál in í Breið holti 
á und an förn um árum.”  

Frumkvöðlaraðfélags
legummannamótum 

Breið holts dag ar eru framund
an. Brynj ar seg ir þá hafa ver ið að 
þró ast á und an förn um árum og 
und ið upp á sig sem sé til góðs. 
“Þetta byrj aði með ein um degi en 
hef ur þró ast í að verða næst um 
heil vika. Við byrj um alla morgna 
með potta kaffi í Breið holts laug 
og það er hefð fyr ir að borg ar
lista mað ur á hverj um tíma mæti 
í fyrsta potta kaff ið á Breið holts
dög um. Stein unn Sig urð ar dótt ir, 
fata hönn uð ur og borg ar lista mað
ur kem ur til okk ar í fyrsta potta
kaff ið. Síð an verða við burð ir alla 
dag ana með há punkti í göngu göt
unni í Mjódd á föstu degi. Ég er 
þess full viss að Breið holts dag
arn ir hafa ótví rætt sann að gildi 
sitt. Þeir efla sam stöðu fólks ins 
og auka kynn ingu á með al íbúa 
hverf is ins.

Þema síð ustu Breið holts daga 
var “Kyn slóð ir sam an”. Þá komu 
yngri og eldri kyn slóð ir sam an, 
börn fóru t.d. á hjúkr un ar heim il
in og döns uðu og skemmtu eldri 
borg ur um. Þetta er mjög virð ing
ar verð og nauð syn legt við leitni til 
þess að tengja fólk af mis mun andi 
kyn slóð um sam an. Við leitni sem 
er að skilja eft ir spor í hverf inu og 
víð ar. Ef ég man rétt voru Breið
holts bú ar fyrst ir að efna til hverf
is há tíð ar með þess um hætti en 
fleiri kom ið á eft ir. Við erum því 
frum kvöðl ar að þess um fé lags
legu manna mót um.
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Frumkvöðlaraðfélagslegummannamótum
V i ð t a l i ð

Brynjar Fransson, formaður hverfisráðs Breiðholts. Myndin er tekin í Boganum í Gerðubergi. Við hlið
Brynjars er málverk Steinunnar Einarsdóttir, af fiskverkakonum en nú stendur yfir myndlistarsýning
hennarundirheitinu “Hún rísúr sumarsænum”oger vitnað tilVestmannaeyja.Brynjarhéltungurað
norðantilVestmannaeyjaíatvinnuleiteinsogfleiriuppúrmiðrisíðustuöld.
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Nem end ur grunn skól anna í 
Breið holti sinntu fjöl breytt um 
verk efn um á for varna dag inn 30. 
sept em ber sl. Þetta er í fjórða 
sinn sem for varna dag ur inn er 
hald inn en verk efn ið er runn ið 
und an rifj um for seta Ís lands og 
stutt af lyfja fyr ir tæk inu Act a v is. 

Verk efn ið bygg ist m.a. á nið ur
stöð um ís lenskra rann sókna sem 
sýna að þeir ung ling ar sem verja 
minnst klukku stund á dag með 
fjöl skyld um sín um eru síð ur lík
leg ir til að hefja neyslu fíkni efna. 
Að sama skapi sýna nið ur stöð
ur að mun ólík legra sé að ung
menni sem stunda íþrótt ir og 
ann að skipu lagt æsku lýðs starf, 
falli fyr ir fíkni efn um. Í þriðja lagi 
sýna rann sókn irn ar fram á að 
því leng ur sem ung menni bíða 
með að hefja áfeng is neyslu, þeim 
mun ólík legra er að þau neyti síð
ar fíkni efna. Nið ur stöð urn ar byg
gja á rann sókn um vís inda manna 
við Há skóla Ís lands og Há skól ann 
í Reykja vík sem hafa um ára bil 
rann sak að áhættu hegð un ung
menna og hafa þær vak ið al þjóð
lega eft ir tekt.  

Myndirnar voru teknar í Hóla
brekkuskóla og Seljaskóla á
forvarnardaginn.

Grunnskólanemar
  á for varn ar degi

Hólmaseli 2, 109 Reykjavík
S. 567-2077 & 587-0077

Opið
Mán. - Föst. kl. 10-22:30

Laugard. kl. 10-20:00

Sunnud. kl. 12-20:00

SÚPER SÓL / NOON HÁRSTOFA

20% afsláttur af 

töskum út Október

Hólmaseli 2, 109 Reykjavík S. 567-2077 - 587-0077
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Nám skeið  stend ur nú yfir í 
tengsl um við rit þing Krist ín ar 
Marju Bald urs dótt ur sem fram 
fer í Gerðu bergi 31. októ ber n.k. 
Bók mennta nám skeið ið hef ur 
yf ir skrift ina “Líf og list: 100 ára 
veg ferð Karitasar Jóns dótt ur” en 
þar er skyggnst inn í sögu heim 
Karitasar bóka Krist ín ar Marju. 

Saga Karitasar er ekki ein ung is 

saga af langri og við burða ríkri ævi 
einn ar mann eskju held ur saga 
ís lenskr ar þjóð ar í 100 ár eins og 
hún hljóm ar af vör um konu sem 
hef ur val ið sér það hlut skipti að 
verða lista kona. Á nám skeið inu 
er leit ast við ganga inn í heim 
Karitasar. Fjalla um per són ur sög
unn ar, sér stak lega kven per són
urn ar, fjöl skyld una og sam fé lag

ið, lista menn í ís lensku sam fé lagi, 
og reyna að átta sig á því hvað 
það er sem mót ar og knýr Kar it as 
áfram sem per sónu og lista mann. 
Hver var þessi Kar it as – gæti ver
ið yf ir skrift nám skeið anna þar 
sem leit ast er við að svara spurn
ing um um þessa sögu per sónu og 
það sam fé lag sem lýst er í bók um 
um Kristínar Marju.

Hver var þessi Kar ít as?

Nú stend ur yfir sýn ing Stein
unn ar Ein ars dótt ir í Bog an um 
í Gerðu bergi. Yf ir skrift sýn
ing ar inn ar er “Hún rís úr sum
ar sænum” og er þar vitn aði í 
ljóð línu eins hinna þekktu Vest
manna eyja laga. 

Myndefn ið er einnig að miklu 
leyti sótt til Vest manna eyja þar 
sem Stein unn ræðst að stór brot
inni nátt úru og langslagi eyj anna 
og fær ir það yfir í eig ið mynd
mál. Auk lands lagstúlk ana má 
finna ýms ar til vís an ir í mynd um 
henn ar m.a. í sálma, vin áttu og 
kær leika.

Stein unn er Vest mann ey ing ur 

en flutti ung að aldri til Ástr al
íu þar sem bjó í nær þrjá ára
tugi. Hún út skrif að ist árið 1994 
sem mynd lista mað ur frá Barri er 
Reef Institu te of T.A.F.E. Lista
há skóla í Towns ville. Hún flutti 
aft ur til Ís lands í lok þess árs 
og sett ist að á æsku slóð um sín
um í Vest manna eyj um. Frá því 
að Stein unn flutti til baka hef ur 
hún starf að við mynd list, bæði 
sem sjálf stæð ur lista mað ur og 
við mynd list ar kennslu. Stein
unn hef ur hald ið fjölda einka
sýn inga og tek ið þátt í mörg um 
sam sýn ing um bæði hér heima 
og er lend is.

Stein unn Ein ars dótt ir 
sýn ir í Bog an um

Heilsu efl ing hjá fé lags starf inu
Nú stend ur yfir átak til heilsu

efl ing ar hjá fé lags starf inu í 
Gerðu bergi og geta all ir áhuga
sam ir mætt og val ið í hvers kon
ar átaki þeir taka þátt. 

Á þriðju dög um er kennsla 
í staf göngu kl. hálf ell efu fyr ir 
há degi en síð deg is eða kl. eitt er 

boð ið upp á lík ams rækt í World 
Class í Orku hús inu.

Á mið viku dög um er boð ið 
upp á leik fimi kl. hálf ell efu  og 
á fimmtu dög um er lík ams rækt 
aft ur í boði í Orku hús inu. Á 
föstu dög um kl. hálf ell efu er svo 
aft ur hald ið af stað í staf göngu 

þar sem far ið er í létt ar göngu
ferð ir um ná grenni Gerðu bergs. 
Sig urð ur Guð munds son, fyrr um 
skóla stjóri og íþrótta kenn ari er 
um sjón ar mað ur heilsu efl ing ar
inn ar.

Hand verk ka ff ið í Gerðu bergi 
nýt ur vax andi vin sælda. Nú 
í októ ber er Dar ren For em an 
að kynna Henna húð skreyti list. 
Henna er tíma bund ið húð flúr 
sem á sér alda langa hefð í aust
rænni menn ingu og teng ist sér
stak lega brúð kaup um. 

Skreyti list in teng ist upp runa
lega ým is kon ar há tíð ar höld um, 
sér stak lega brúð kaup um og 
skreyt ingu brúð ar inn ar. Kynn ing

in er hluti af verk efn inu Húmor og 
Amor á veg um menn ing ar stofn
anna Reykja vík ur borg ar. 

Í nóv em ber sýn ir Björn Finns
son papp írs list ina Origami. Bréf
brot eða origami er ævaforn 
japönsk list grein sem felst í að 
búa til skraut muni með því einu 
að brjóta sam an papp ír. Í des em
ber verð ur síð an jólastemmn ing 
yfir hand verks kaff inu en þá mun 
Guð rún Sig ríð ur Ágústs dótt ir búa 

til nokkr ar ein fald ar gerð ir jóla
konfekts fyr ir gesti. Sirrý legg ur 
áherslu á skemmti leg ar og ein
fald ar upp skrift ir sem henta allri 
fjöl skyld unni. Hand verks kaff ið 
hóf göngu sína haust ið 2008 og 
naut það mik illa vin sælda síð ast
lið inn vet ur. Hand verks kvöld in 
hefj ast kl. 20 og standa til kl. 22, 
að gang ur er ókeyp is.

Henna húð skreyti list í han dverks kaffi

á allar konur, spennandi tilboð á 
Breiðholtsdögum 19. - 25. okt.

Verið velkomnar.

Mjódd - S. 557 5900

Úrval af kvenfatnaði

Dag skrá und ir yf ir skrift inni 
Lit rík menn ing – gagn kvæm 
miðl un verð ur í Gerðu bergi 24. 
til 25. októ ber næst kom andi. 
Dag skrá in er hald in í til efni 
Breið holts daga og stend ur frá kl. 
13 til 17 báða dag ana. Mark mið
ið er að kynna sér stak lega þá 
þjón ustu sem höfð ar til íbúa af 
er lend um upp runa og að vekja 
at hygli á já kvæð um áhrif um 
fólks af ólíku þjóð erni á menn
ing ar líf hér á landi. Flóa mark
að ur verð ur í hús inu og dag skrá 
fyr ir börn. 

Fyr ir tæki og stofn an ir sem sér
stak lega sinna íbú um af er lend
um upp runa og mál efn um þeirra 
kynna starf semi sína. Má þar 
nefna Al þjóða hús, Fjöl menn

inga set ur, Þjón ustu mið stöðv
ar, Sam tök kvenna af er lend um 
upp runa, Sögu hring kvenna og 
Fjöl skyldumorgna á veg um Borg
ar bóka safns. Íbú ar af er lend um 
upp runa hafa löng um lífg að upp á 
menn ingu hér á landi. Í um ræðu
smiðj um á bóka safni segja ein
stak ling ar frá reynslu sinni 
und ir yf ir skrift inni Lit rík menn
ing – gagn kvæm miðl un. Hald in 
verða stutt er indi og boð ið upp á 
um ræð ur á eft ir.  

Flóa mark að ur verð ur starf rækt
ur kl. 13 til 17 þessa daga. Öll um 
er frjálst að taka þátt, hvort sem 
selt er hand verk, heima gerð ar 
sult ur eða varn ing ur úr geymsl
unni.

Lit rík menn ing 
í Gerðu bergi
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Sölugall erí verð ur opn að í  
Gall erí Grjót í Arn ar bakka 2 
í Breið holti föstu dag inn 16. 
októ ber og verð ur opn un in 
klukk an 14:00. Gall erí grjót 
er opin vinnu stofa en nú tek
ur sölugall erí einig til starf.

 Til sölu verða bæði lít il og 
stór lista verk og einnig aðr
ir mun ir. Gall erí Grjót hef ur 
ver ið opi sem vinnu stofa frá 
ár inu 2003 og er einn af mik il væg um lið um í menn ing ar starf semi í 
Breið holt inu.

Sölugall erí í 
Gall erí Grjóti

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

skipta um dekk hjá Max1
Umfelgun og ný dekk á góðu verði

Umfelgun og jafnvægisstilling á 4 fólksbíladekkjum á 12–16 tommu 
stálfelgum 6.458 kr. Kauptu vetrardekkin hjá Max1 á góðu verði. 
Spyrðu okkur hvað við getum gert meira fyrir þig.

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Sparaðu, láttu

Ný vetrardekk
Dekkjaskipti

Reykjavík, sími 515 7190: Bíldshöfða 5a, 
Bíldshöfða 8, Jafnaseli 6, Knarrarvogi 2.  
Hafnarfjörður: Dalshrauni 5 (opnar á næstunni).
Akureyri, sími 462 2700: Tryggvabraut 5. 

cw090254_brimborg_max1_dekk_augldagbl_99x100mm_aðrirdagar_09102009_END2.indd   1 9.10.2009   13:22:49

Mark að ur í Mjódd 
í að drag anda 
Breið holts daga

Íbúa sam tök in Betra Breið holt 
standa fyr ir mark aði í göngu
göt unni í Mjódd laug ar dag inn 
17. októ ber sem hefst kl. 11 og 
stend ur til a.m.k. 14.

Mark að ur inn er hugs að ur til 
að skapa vett vang fyr ir íbú ana til 
að hitt ast og selja eða gefa vör
ur sem ekki er not fyr ir leng ur. 
Þetta er upp lagt tæki færi fyr ir 
þá sem vilja skapa auk ið rými í 
geymsl unni nú eða létta á byrgð

um heim il is fram leiðsl unn ar. Sem 
dæmi, sértu með hjól sem er í 
lagi en ekki leng ur í notk un þá er 
um að gera að finna því eig anda á 
Mark að in um í Mjódd.

Haf ir þú góða hug mynd eða til
lögu sem nýst get ur íbú um Breið
holts þá sendu hana Íbúa sam tök
un um til úr vinnslu á face book 
síðu sam tak anna eða á http://ibb.
blog.is Net fang Íbúa sam tak anna 
er ibbr@vis ir.is

Vefversl un in Bíbí & blaka 
hef ur opn að versl un í Þöngla
bakka 6 í Mjódd inni í Breið
holti versl un in býð ur gott 
úr val af fatn aði fyr ir börn allt 
frá fæð ingu til 14 ára ald urs 
auk ým issa fylgi hluta. 

Versl un in hef ur ávallt lagt 
áherslu á að selja vand að an 
gæða fatn að sem er bæði fal leg
ur og nota drjúg ur. Þar á með al 
má nefna dönsku merk in Sma
folk, Louie Lou is, Small Stuff, 
Hjorth og fyr ir mömm urn ar 
bjóð um kjóla frá duMilde. Ein
nig er að finna flott hol lenskt 
merki Ving ino sem sér hæf ir sig 
í gallafatn aði, bol um og nær
fatn aði sem kem ur upp í stærð 
16. Í Versl un inni má einn is að 
finna pela, snuð, sæng ur fatn að 
og mik ið úr val af lopa frá Ístex. 
Versl un in er opin eft ir há degi 
alla virka daga og frá kl 12 til 
16 á laug ar dög um.

Bíbí og 
blaka opn ar 
í Mjódd inni
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All an síð asta mán uð hef ur nem end
um, starfs fólki, gest um og gang andi 
stað ið til boða að kíkja á söng sýn ingu 
í frí mín út um í Fella skóla. Þar hafa 
stelp ur úr fimmta bekk sett upp at riði 
með dansi og söng við lag ið We will 
rock you með hljóm sveit inni Queen. 

Söng at rið ið er hin mesta skemmt un 
en auk þess að hafa samið dans inn þá 
sömdu þær líka nýj an texta við lag ið og 
eft ir þrot laus ar æf ing ar ná þær góð um 
takti og eru mjög sam taka all an tím ann. 
Þetta upp á tæki hjá stelp un um hef ur 
svo sann ar lega sett sitt mark á frí mín út
urn ar sem og all an skól ann sem fylgist 
spennt ur með þeim en heyrst hef ur að 
unn ið sé að sam setn ingu á nýju at riði 
sem verð ur frum flutt á bekkj ar kvöldi 
fljót lega. 

Sungiðáskólalóð

StelpurnarálóðFellaskóla.

Fiskbúð Einars
Arnarbakka 4-6 • Sími: 551 1439 - 897 3639

Opið virka daga frá 10 til 18 og 
laugardaga fram yfir hádegi.

Úrval af nýjum fiski
Kofareyktur rauðmagi

Sjósiginn fiskur

Sólþurrkaður saltfiskur

Fjallkonurnarfundafyrsta
þriðjudagímánuði

Í Breið holti eru starf andi þrjú 
kven fé lög; Kven fé lag ið Fjall kon
urn ar, Kven fé lag Breið holts og 
Kven fé lag Selja sókn ar. Kven fé
lag ið Fjall kon urn ar var stofn að 
15. nóv em ber 1973 og nefnt í 
upp hafi Kven fé lag Breið holts 
III. Það var Fram fara fé lag Breið
holts III sem stuðl aði að stofn un 
fé lags ins. Hinn 25. jan ú ar 1975 
var nafni fé lags ins breytt í Kven
fé lag ið Fjall kon urn ar. Mark mið 
þess  er að vinna  að al menn
um fé lags og menn ing ar mál
um í Breið holti III ásamt því að 
sinna líkna mál um í Reykja vík. 
Það er fræði leg, skemmti leg og 
ódýr skemmt un að vera í kven
fé lagi og njóta þess að vera með 
góð um vin um eina kvöld stund  í 
mán uði yfir vet ur inn seg ir í frétt 
frá fé lag inu.   

Fyrsti fund ur árs ins, jan ú ar

fund ur inn er hald inn sam eig in
lega hjá þess um fé lög um og skipt
ast þau á að halda hann. 19. jan ú
ar 2010 verð ur fund ur inn hald inn 
hjá Kven fé lagi Selja sókn ar. Fyrstu 
fund ir fé lags ins  voru haldn ir í 
kaffi skúr bygg ing ar fé lags Breið
holts h.f., Fella helli, Kjöt og Fiski 
í Selja hverfi, Gerðu bergi en eft ir 
að Fella og Hóla kirkja var vígð 
hafa fund ir ver ið haldn ir í kirkj
unni. Fjall kon urn ar fylgd ust með 
upp bygg ingu og fegr un hverf is
ins og að stoð uðu við fjár öfl un 
bygg ing ar Fella og Hóla kirkju . 
Fé lag ið hef ur styrkt kirkj una og 
starf semi henn ar svo sem kór
inn, æsku lýðs starf ið og Lit róf ið. 
Ýmis nám skeið hafa ver ið hald
in á fund um fé lags ins og má þar 
nefna leik list ar nám skeið, fönd ur 
og búta saums nám skeið kennsla 
í  línu dansi svo eitt hvað sé nefnt. 
Þá hafa  fræðslu er indi af ýms um 

toga ver ið hald in gegn um tíð ina 
fé lags kon um til gleði og fróð leiks. 
Fund ir fé lags ins eru fyrsta þriðju
dag í mán uði frá októ ber til maí 
í Safn að ar heim ili Fella og Hóla
kirkju  kl. 20, ef ekki er aug lýst
ur ann ar tími. Des em berfund ur 
er jóla fund ur og þá er hefð bund
inn jóla mat ur á borð um, hangi
kjöt  og jafn ing ur og skipst er á 
jóla pökk um, sung in jóla lög og oft 
kem ur  jóla sveinn inn í heim sókn. 
Á maífund in um, sem er síð asti 
fund ur vetr ar ins, er hatta kvöld og  
boð ið er upp á góm sæt an mat. 
Utan hefð bund inna funda er far ið  
í ferða lag á vor in, oft ast í dags
ferð. Þá er starf andi göngu klúbb
ur inn “Fjalla geit ur” og er geng ið 
einu sinni í viku yfir sum ar tím ann. 
Kven fé lag ið er í Banda lagi kvenna 
í Reykja vík og tek ur þátt í ýms um 
störf um þess. 

Úrslitúrljósmyndasamkeppn
innikynntáBreiðholtshátíð

Úr sli t  l jós mynda keppni 
í Breið holt inu verða kynnt á 
há tíð ar sam komu Breið holt daga 
í göngu göt unni í Mjódd föstu
dag inn 23. októ ber n.k. Sýn ing 
á mynd um úr keppn inni verð
ur enn frem ur opn uð á Breið
holts dög um.

Ljós mynda sam keppn inni hef
ur ekki síst ver ið beint að börn
um og ung menn um sem hafa 
feng ið tæki færi til þess að sprey
ta sig með mynda vél ina með 
þátt töku í keppni fyr ir aug um. 
Marg ar áhuga verð ar mynd ir hafa 
kom ið út úr ljós mynda keppn um 

á und an förn um árum og ung ir 
áhuga ljós mynd ar ar hafa kom ið 
fram. Ástæða er til þess að bíða 
úr slit anna og sýning ar á nýj um 
mynd um úr ljós mynd sam keppn
inni með óþreyju. 
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Breyttaráhersluríbreyttuumhverfi
Svipt ing arn ar í efna hags lífi 

land ans kalla víða á breyt ing
ar og upp stokk un. Fyr ir tæki og 
heim ili lands ins þurfa að laga 
sig að breytt um áhersl um og 
um hverfi og verk efn in framund
an eru marg vís leg. Með al breyt
inga sem glögg ir Breið holts bú ar 
hafa vænt an lega átt að sig á er 
að úti bú Nýja Kaup þings Mjódd 
hef ur sam ein ast úti búi bank ans 
í Turn in um í Kópa vogi. Gunn ar 
Jóakims son er úti bús stjóri í sam
ein uðu úti búi Nýja Kaup þings. 
Okk ur lék for vitni á að kynn ast 
Gunn ari bet ur og þeim verk efn
um sem liggja fyr ir í sam ein uðu 
úti búi.  

Þéttútibúanetþráttfyrir
breytingar

Gunn ar hef ur unn ið í bank an
um í átta ár, fyrst í Bún að ar bank
an um og síð ar í Kaup þingi þeg ar 
bank arn ir tveir sam ein uð ust árið 
2003. Hann hef ur lengst af starf að 
sem úti bús stjóri í Kópa vogi og 
seg ir gott að starfa þar. ,,Auð vit að 
hafa ver ið hæð ir og lægð ir í þessu 
starfi eins og öðr um en það sem 
stend ur upp úr er að sam starf ið 
við við skipta vini í Kópa vogi hef ur 
geng ið vel og starfsand inn hér í 
úti bú inu hef ur ver ið góð ur,“ seg
ir Gunn ar. „Við opn uð um nýtt 
úti bú bank ans hér í Turn in um 
í Kópa vogi í byrj un árs 2008 og 
starf sem in hef ur geng ið von um 
fram ar. Með sam ein ing unni við 
úti bú ið í Mjódd og jafn framt við 
af greiðsl una í Hamra borg verð
um við enn öfl ugri þjón ustu ein
ing fyr ir Kópa vog og aust ari hluta 
höf uð borg ar svæð is ins. Við telj
um okk ur jafn framt geta þjón að 
við skipta vin um með fjöl breytt ari 
hætti en áður þar sem starfs fólki 
hef ur ver ið fjölg að veru lega í úti
bú inu. Úti búa net bank ans verð ur 
einnig hag kvæmara sem er nauð
syn legt á tím um sem þess um. 
Það má held ur ekki gleyma því 
að sí fellt fleiri kjósa að eiga sín 
banka við skipti í net banka og því 
ekki þörf á sama fjölda úti búa og 
áður. Við erum samt enn þá með 
þétt úti búa net á land inu en alls 
eru úti bú og af greiðsl ur bank ans 
32 tals ins.“

Áhrifhrunsinsá
starfsfólk

Gunn ar seg ir að banka starfs
menn hafi eins og aðr ir lands
menn ekki far ið var hluta af þeim 
breyt ing um sem hafa átt sér stað 
kjöl far efna hags hruns ins. ,,Við 
urð um eins og aðr ir lands menn 
fyr ir áfalli í októ ber á síð asta ári 
og þurft um á sama tíma að glíma 
við gremju ein staka við skipta
manns í okk ar garð. Þetta var 
því erf ið ur tími. Til okk ar kem
ur þver skurð ur af þjóð fé lag inu 
og þar á með al fólk í mjög erf
iðri stöðu, það er því  skilj an legt 
að fólk haldi ekki ró sinni í öll um 
til fell um. Meg in þorri okk ar við
skipta vina hef ur hins veg ar ver ið 
mjög vin gjarn leg ur og kurt eis og 
ger ir sér grein fyr ir því að það 
eru ekki al menn ir starfs menn sem 
eiga sök á vand an um. “ Gunn ar 
seg ir að efna hags hrun ið síð asta 
haust hafi einnig haft áhrif á sig 
per sónu lega. „Það er ekk ert sjálf
sagt í þessu lífi og hlut irn ir geta 
breyst á svip stundu eins og við 
sáum síð asta haust. Við sitj um 
öll í sömu súp unni sem ger ir það 
að verk um að ég á auð veld ara 
með að skilja og setja mig í spor 
ann arra. Kannski krepp an sé ekki 
svo slæm eft ir allt sam an,“ seg ir 
Gunn ar og kím ir. 

Aðstoðviðfólkí
skuldavanda

Hann seg ir að í dag sé þung
inn í starfi úti búss ins fyr ir utan 
hefð bundna banka starf semi að 
að stoða ein stak linga og heim
ili í skulda vanda sem hafi kom

ið til í kjöl far krepp unn ar. „Það 
fer mik ill tími í að sinna fólki sem 
á í greiðslu erf ið leik um og finna 
við eig andi úr ræði. Tíma bil fryst
inga þar sem fólk ýtti vand an um 
á und an sér er að ljúka. Nú þarf 
að finna lausn til fram búð ar. Það 
eru marg vís leg úr ræði í boði fyr ir 
fólk í skulda vanda og við hvetj um 

fólk til  að koma til okk ar til að 
kynna sér þau. Þetta eru úr ræði 
eins og skulda að lög un, greiðslu
að lög un og greiðslu jöfn un. Það 
er alltaf betra að koma í bank ann 
og reyna að finna út úr vand an um 
með fag fólki frek ar enn að gera 
ekki neitt,“ seg ir Gunn ar. Hann 
legg ur einnig áherslu á að það 

ekki gleyma því að stór hluti fólks 
eigi ekki í vanda og það þurfi líka 
að hlúa að hon um. „Það er brýnt 
að fjár mála stofn an ir veiti þessu 
fólki líka fram úr skar andi þjón ustu 
og gott vöru úr val og við reyn um 
að leggja okk ur fram um það hjá 
Nýja Kaup þingi.“   

Afturhvarftilgamalla
gilda

Gunn ar seg ir enn frem ur að 
grund vall ar breyt ing hafi orð ið á 
Nýja Kaup þingi í kjöl far efna hag
svipt ing anna. „Þetta var al þjóð leg
ur banki þar sem mik il áhersla var 
á fjár fest ing ar og vöxt. Við erum 
hins veg ar fyrst og fremst ís lensk
ur banki í dag þar sem hver og 
einn við skipta vin ur er í fyr rúmi 
og á því ætl um við að byggja upp 
nýj an banka. Það má segja að 
þetta sé á viss an hátt aft ur hvarf 
til gam alla gilda og hefð bund inn
ar banka starf semi sem hent ar aft
ur vel í nú tíma um hverfi,“ seg ir 
Gunn ar að lok um. GunnarJóakimsson,útibússtjóriáskrifstofusinniíútibúiKaupþingsíTurninumíKópavogi.
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Gucci   Dior   Boss   
MaxMara   Giorgio Armani     
Diesel  Marc Jacobs  o.fl.

• Sjónmælingar
• Linsumátanir
• Gleraugu fyrir
  alla fjölskylduna
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Við flutt um í Rjúpu fell 25 þeg
ar ég var um tveggja ára og hef 
ver ið í Fell un um all ar göt ur síð
an. Ég man fyrst eft ir mér í kring
um fjög urra ára ald ur inn þeg ar 
ég var að sækja besta vin minn 
í leik skól ann. Ég náði ekki al veg 
upp í hurð ar hún inn á leik skól
an um en venju lega gat ég skot ið 
mér inn en það þótti sjálf sagt að 
fjög urra ára gutti sækti ann an 
fjög urra ára gutta í leik skól ann. 
Við bjugg um reynd ar við hlið
ina á leik skól an um. Þeg ar ég 
var að al ast upp voru mun fleiri 
krakk ar í hverf inu en nú. Þeg ar 
ég byrj aði í Fella skóla voru um 
1200 krakk ar í skól an um. 

Fella skóli var kjaft full ur af 
krökk um og við skipt umst á um 
að vera í skól an um fyr ir eða eft
ir há degi. Við vor um fyr ir há degi 
hálf an vet ur inn og eft ir há degi 
hinn helm ing inn. Þessu var skipt 
fyr ir og eft ir jól en ekki í eldri 
krakka sem mættu á morgn ana og 
yng ir sem komu síð ar á deg in um. 
Okk ur var al veg sama hvenær við 
fór um í skól ann. Mað ur var svo 
lít ill og vakn aði alltaf svo snem
ma. Þeg ar ég lauk Fella skóla voru 
um 600 krakk ar þar og ég held að 
þau séu um 350 í dag. Þetta sýn ir 
hvern ig íbúa sam setn ing in hef ur 
breyst. Það er mun færra barna
fólk í Fell un um en var fyr ir tveim
ur ára tug um.  

Lífiðvarfótbolti
Það var ótrú legt að al ast upp í 

þess um krakka sk ara. Hvert Fell 
náði í lið í fót bolta og stund um var 
búið til fót boltalið í hverri götu. 
Nú þarf að fara um öll Fell in til 
þess að skrapa sam an í eitt sæmi
legt lið. Á þess um árum bjuggu 
gaml ar fót bolta stjörn ur á borð við 
Rún ar Krist ins son í Fell un um og 
þess ar kemp ur voru fyr ir mynd ir 
okk ar hinna yngri en þeir voru 
að spila fót bolta á mal bik inu við 
Fella skóla bara rétt eins og við. 
Það var oft erfitt að fá völl inn við 
Fella skóla því hann var þétt set inn 
og við litlu strák arn ir þurft um oft 
að lúffa fyr ir þeim eldri. Vell irn ir á 
sumr in voru pakk að ir frá morgni 
til kvölds. Það var hreinn fjar sjóð
ur að ná velli. Vell irn ir voru auð
vit að all ir lagð ir mal biki en það sá 
eng in nokkra hindr un í því. Svo 
á vet urna þeg ar snjó aði og vell
irn ir voru á kafi átt um við það til 
að fá lán að ar skófl ur hjá ganga
vörð un um og moka völl inn. Þótt 
að að stæð urn ar væru svona fum
stæð ar var spil að miklu meira en 
gert er í dag. Fyr ir okk ur var eins 
og jól in að fá völl. Í dag eru upp
hit að ir sparkvell ir út um allt. Það 
hefði ver ið himna ríki fyr ir okk ur. 
En það kom aldrei neitt ann að til 
greina en fót bolt inn hvern ig sem 
að stað an var. Líf ið var fót bolti. 

VældiumaðfaraíKR 
Við vor um þrír mikl ir vin ir. Ég, 

Gunn ar Örn Jóns son og Magn ús 
Guð munds son sá sem tók á móti 
mér í glugg an um í Rjúpu fell inu 
þeg ar við flutt um. Gunn ar átti 
eldri bróð ur sem var í Val. Hann 
kynnti okk ur fyrst fyr ir fót bolt
an um síð an vor um við alltaf að 
sparka. Við vor um bara úti á túni 
eða á mal bik inu að gera alla brjál
aða. Upp haf ið af því að við byrj
uð um að æfa var þeg ar við vor um 

eitt sinn í ein sparki við Iðu fell þar 
sem Bón us var síð ar. Karl Hageen
sen kom þá að víf andi þeg ar hann 
sá okk ur í bolta og spurði  hvort 
við vild um ekki kíkja á æf ingu. 
Við viss um lít ið um svona al vöru 
æf ing ar á þeim tíma og héld um að 
þess ar æf ing ar væru inni í gamla 
Leiknis kof an um sem þá var al veg 
glæ nýr en jafn framt ein ung is 110 
fm svo þetta var smá mis skiln
ing ur hjá mér. Við ætl uð um þá að 
fara að mæta á æf ing ar en fannst 
Leikn ir ekki nógu finn fyr ir okk ur 
sjö ára gamla gutt ana. Ég man að 
ég vældi um að kom ast í KR og 
það fékk góð ar und ir tekt ir heima 
þar til mamma komst að því að KR 
var í Vest ur bæn um. Ég var beitt
ur þrí st ingi og plat að ur í Leikni 
með for töl um um að Jói Núma 
og Finn ur Núma ná grann ar okk ar 
sem ég leit upp til væru í Leikni, 
það nægði til að semja um sátt til 
þriggja ára. Ég lét því til leið ast að 
vera þar til 10 ára ald urs því þá 
fengj um við að fara með Strætó í 
Vest ur bæ inn. En það varð aldrei 
úr því og ég er enn í Leikni 21 ári 
síð ar. 

Lágtrisiðáþessumtíma
Leikn ir var ekki hátt skrifað á 

þess um tíma. Það skein alls stað
ar í gegn. Krakk ar sem gátu  eitt
hvað voru ekki í Leikni og þess 
vegna vildi mað ur ekki fara þang
að sem pjakk ur. Bróð ir vin ar míns 
var Vals ari og Rún ar Krist ins son 
sem bjó í Fell un um og var hetj an 
okk ar var í KR. Okk ur fannst við 
eiga að fara í stóru lið in. Leikn ir 
þurfti að glíma við þenn an hugs
un ar hátt og hélst illa á mann skap. 
En svo koma að því að við nokkr ir 
strák ar sem erum fædd ir á bil inu 
1981 til 1984 ákváð um að halda 
okk ur við Leikni og reyna að ná 
fé lag inu upp. Gunn ar Hauks son, 
um sjón ar mað ur Aust ur bergs, sem 
lést nú fyr ir skömmu var mjög 
já kvæð ur í okk ar garð og var mik
ið í kring um fé lag ið, hann hafði 
mik il áhrif á þá ímynd ar breyt ingu 
sem átti sér stað. Magn ús Ein ars
son kom svo að fé lag inu 1993 og 
upp úr því feng um við gervi gras. 
Þá fyrst fór Leikn ir að breyt ast úr 
því að vera nokk urs kon ar ann ars 
flokks fé lag sem var ekki að ná 
sér á strik í al vöru íþrótta fé lag. 
Magn ús sá um að þjálfa og í fram
haldi skil uðu sér góð ir flokk ar og 
nokkr ir sterk ir karakt er ar sem 
hafa haft af ger andi áhrif á Leikn ir. 
Þetta var stór breyt ing fyr ir fé lag
ið. Á ár un um 1994 og 1995 kom 
nýtt fólk inn i ung linga ráð in og 

sumt af því er enn starf andi með 
fé lag inu. Þarna voru menn einsog 
Arn ar Ein ars son og Guð mund ur 
Birg is son og kjarna kvendi eins og 
Ellen Klara Eyj ólfs dótt ir og Björk 
Þor geirs dótt ir sem rifu fé lag ið 
upp úr öskustónni og hafa lagt 
gríð ar lega vinnu í það. Það eru 
þetta fólk sem á hvað mest an þátt 
í þeirri góðu stöðu sem það er í 
dag ásamt áð ur nefnd um Magga 
Ein ars. Það má þó aldrei gleyma 
þeim sem strögl uðu í þessu um 
ára bil þótt á móti blési menn eins 
og Leikn isljón ið Al freð Al freðs son. 

VilhjálmurÞ.ogAlfreð
Leikn ir hef ur líka þurft að heyja 

bar áttu við borg ar yf ir völd. Árið 
2000 var tal að um að ekk ert yrði 
gert á Leikn is svæð inu næstu árin. 
Þetta er dá lít ið fynd ið að þeg ar 
hús ið var svo loks ins reist var 
fíaskó í borg ar mál un um og rif ist 
um heið ur inn af því hver hefði 
tek ið af skar ið um að ákveða 
bygg ing una. Ég veit það ekki en 
ég veit að Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms
son reynd ist okk ur vel. Vil hjálm ur 
býr í Breið holt inu og hann setti 
mál efni hverf is ins stund um fram
ar póli tík inni. Al freð Þor steins
son var okk ur einnig hjálp leg ur á 

með an hann var í borg ar stjórn
inni. Hann gerði þetta þótt hann 
sé mik ill Frammari. En hann býr 
hér skammt frá og hef ur alltaf sett 
íþrótta mál in á odd inn. En hverf ið 
hef ur þó oft þurft að berj ast gegn 
borg ar kerf inu og oft hef ur manni 
fund ist hverf ið hálf gert ol boga
barn. Þótt við sem hér búum vit
um að hvergi er betra að búa. 

Tvöhörundsdökk
Hverf ið var allt öðru vísi á þeim 

árum sem ég ólst hér upp. Það 
var mik ið fjöl menn ara. Miklu fleiri 
krakk ar og þetta krakkalíf leiddi af 
sér ýmis æv in týri. Ég man t.d. eft
ir svað il för um nið ur í El liða ár dal 
og upp að Vatns enda. Svo mynd
uð ust stund um gengi á milli hverf
anna. Það var far ið í gengja stríð og 
önn ur fífla læti. Þetta var þó meira 
í gamni en í al vöru og lauk oft ast 
með því að krakk arn ir voru köll uð 
inn í kvöld mat inn. Ég man líka eft
ir því að þeg ar ég var í Fella skóla 
að þá voru tveir hör unds dökk ir 
krakk ar í mín um bekk. Þau voru 
ætt leidd frá Gu atemala en þá voru 
eng ir dökk ir krakk ar eða krakk ar 
af er lend um upp runa í skól an um. 
Í dag má hins veg ar tína ís lensku 
krakk ana úr. En til koma ný bú anna 
hef ur styrkt hverf ið. Hér áður fyrr 
mátti sjá hverf is fylli bytt ur eða 
fólk sem búið var að fá sér neð an 
í því eins og sagt er. Við vor um 
stund um hrædd ir við þetta fólk 
en þetta heyr ir að mestu til liðn
um tíma. Það voru tveir eld hús
glugg ar sem við höfð um gam an af 
að kasta snjó bolt um í. Ann ar var 
heima hjá Rún ari Krist ins. Pabbi 
Rún ars kom alltaf al veg brjál að
ur út og það gerði þetta að miklu 
meira sporti. En svo er fynd ið 
að rifja upp að við áttu líka til að 
henda í glugg ann hjá „Pólsku“ en 
það var í þann tíma eina pólska 
kon an í hverf inu. En í dag gæti 
mað ur aldrei sagt þetta, þar sem 
Pól verj ar eru í nær hverj um stiga
gangi. 

SaknaPólverjannaá 
vellinum 

Ég sakna þess að Pól verjarn ir 
skuli ekki skila sér bet ur á völl inn 
því Pól verj ar eru góð ir fót bolta
menn og eiga sér mikla fót bolta
menn ingu. Þó koma alltaf ein
hverj ir og við í Leikni finn um að 
þess ir krakk ar eru mjög vel upp 
ald ir og þá á ég ekki að eins við 
Pól verj ana held ur aðra ný búa í 
hverf inu. Það gef ur krökk un um 
mik ið að búa við svona fjöl menn
ing ar sam fé lag, eink um ís lensku 
börn un um. Flest ir eru úr vals fólk 
og það er óhugn an legt þeg ar 10 
manna glæpa gengi er að eyði
leggja fyr ir tug um og hund ruð um 
landa sinna sem ein göngu vilja 
vera nýt ir þegn ar og lifa í sátt og 
sam lyndi við ann að fólk. Þetta á 
við um fleiri Aust ur Evr ópu þjóð ir 
eins og Lit háa. Fá menn ar klík ur 
hafa ver ið að koma óorði á heil ar 
þjóð ir í aug um okk ar. Á tíma bili 
var mik ið um for dóma gagn vart 
fólki frá Asíu en ég held að þeir 
séu sem bet ur fer horfn ir. Þetta 
fólk hef ur sann að sig.

Líflausarahverfiídag  
Þetta byrj aði bara svona. 

Mamma keypti fyrstu takka skóna 
handa mér. Hún ætl aði líka að 
kaupa legg hlíf ar en keypti óvart 
hnjá hlíf ar. En það var auð velt 
að fara og skipta. Þá voru þrjár 
sport búð ir í hverf inu og raun ar 
ið aði hverf ið allt af búð um. Búð
irn ar settu svip á það og mik ið líf 
í kring um þær. Svo voru nokkr ir 
pönk ar ar í hverf inu. Þeir gengu 
um með hana kam bana upp í loft
ið. Klædd ir í svart og töffara leg ir. 
Við minni poll arn ir vor um stund
um hrædd ir við þá. Fella hell ir 
var líka á þess um tíma. Held að 
hann hafi ver ið mjög vel heppn
uð fé lags mið stöð. Rikk Rokk tón
leik ar voru haldn ir í Fella helli og 
tón list in hljóm aði um allt hverf ið. 
Mér finnst eins og Fella hverf ið sé 
svo lít ið líf laus ara í dag. Fyr ir tæki 
þrifust ekki í græðg i svæð ing unni 
og búð irn ar hurfu. Nú búa um 
9,500 manns í Fell un um og þar er 
ekki eitt ein asta banka úti bú, mun 
færri búð ir eða sjopp ur en þeg ar 
ég ólst upp og Fella hell ir horf in á 
braut. Ým is legt hef ur þó batn að 
eink um að staða íþrótta fé lags ins, 
að mörgu leiti hef ur hverf ið feng ið 
ferskt fólk með öll um ný bú un um 
og manni finnst hverf ið vera orð
ið barn vænna. Enda hvergi betra 
að búa.

Lífiðvarfótbolti

Doddi með ung um Leikn is manni á Leikn is vell in um.

Þórð ur Ein ars son, þjálf ari og 
fram kvæmda stjóri Leikn is.

ÞórðurEinarsson,(Doddi)þjálfariogframkvæmdastjóriLeiknisrifjaræskunaíBreiðholtiupp
aðþessusinni.ÞórðurerFellamaður,hefurveriðþarfrátveggjaáraaldriogheldurfastmeð
hverfinuogLeikni.ForeldrarhanseruEinarMarelÞórðarsonogMargrétHarðardóttir.

Ung ir Leikn is strák ar á ferð í Fær eyj um.

Félags-ogíþróttastarf
fyrirfólkáöllumaldri



Nú er Þjón ustu mið stöð Breið holts 
að hefja sinn fimmta vet ur í þjón ustu 
við íbúa og skóla í hverf inu, en árið 
2005 fóru sér fræði þjón usta leik skóla, 
grunn skóla og fé lags þjón ust an í eina 
sæng. Við það styrkt ist fag legt sam
starf kring um börn in sem virð ist ein
nig skila sér til íbú anna ef horft er til 
þjón ustukann ana. 

Skólarogforeldrargeta
leitaðtilokkar

All ir leik og grunn skól ar og for
ráða menn barna eiga sam kvæmt lög
um að hafa gjald frjálst að gegni að 
sér fræði þjón ustu sem kost uð er af 
sveit ar fé lag inu.  Sér fræði þjón usta fyr
ir leik og grunn skóla í Breið holti er 
stað sett á Þjón ustu mið stöð Breið
holts og sam anstend ur af hin um 
ýmsu ráð gjöf um; fé lags, kennslu 
og  sér kennslu ráð gjöf um, sál fræð ing
um og þroska þjálfa sem skól ar og íbú
ar geta leit að til vegna sinna barna. 
Bæði skól ar og for eldr ar geta leit að til 
okk ar þeg ar þeir hafa ein hverra hluta 
vegna áhyggj ur af barni eða ung lingi, 
en auk þess geta skól arn ir ósk að eft
ir bæði ráð gjöf og hand leiðslu vegna 
deilda, bekkja, ár ganga eða ein hvers 
sem þeir telja sig þurfa til að bæta 
enn frek ar sitt góða starf. 

Réttaðráðfærasigvið
fagmann

Ef áhyggj ur vakna vegna barns 
eða ung lings og veru þess í skól un
um skal alltaf ráð færa sig við næsta 
fag mann sem ber ábyrgð á barn inu 
í leik eða grunn skól an um, svo sem 
leik skóla kenn ara, um sjón ar kenn ara 
barns ins eða skóla stjórn anda.  Þessi 
að ili er for eldr um alltaf inn an hand ar 
og ráð gjaf ar varð andi stöðu og líð
an barns ins.  Ef áhyggj ur aukast eða 
eru við var andi, væri næsta skref að 
óska eft ir að komu sér fræði þjón ust
unn ar, helst gegn um fag að il ana inn
an skól anna en ann ars með því að 
hafa sam band við Þjón ustu mið stöð
ina.  Að gegn ið að ráð gjöf um þjón ustu
mið stöðv ar inn ar er í gegn um komu, 
síma, heima síðu (www.breid holt.is) 
eða net föng tengiliða skól anna, sem 
sjá finna á heima síð unni.  Einnig veita 
bæði leik og grunn skól ar upp lýs ing ar 
um tengiliði skól anna á heima síð um 
sín um eða í gegn um rit ara skól anna. 

Námskeiðeruaðgengileg
Helstu áhyggj ur sem kvikna varð

andi börn in tengj ast yf ir leitt breyt
tri hegð un, líð an, sam skipt um eða 
þroska stöðu barns ins. Þjón ustu mið
stð Breið holts leit ast við að vinna 
eft ir hug mynda fræði um snemmtæ
ka íhlut un sem ger ir ráð fyr ir því að 
brugð ist sé skjótt við vand an um, 
hann skil greind ur og fylgt eft ir með 
við ur kennd um að ferð um sem eiga 
að bæta hag barn anna. Bið tími eft ir 
fyrstu að komu get ur ver ið mis mun
andi eða allt frá einni viku til um 6 
mán aða. Yf ir leitt er fyrsta skref ið í 
að komu þjón ustu mið stöðv ar inn ar að 
sál fræð ing ur grein ir vand ann og legg
ur til næstu skref í sam vinnu við skól
ann, for ráða menn og aðra ráð gjafa 
þjón ustu mið stöðv ar inn ar. Næstu 
skref gætu ver ið upp eld is ráð göf 
við for ráða menn, kennslu eða sér
kennslu ráð gjöf við skól ann, við töl við 
barn ið, fé lags leg ráð gjöf, nám skeið 
fyr ir for eldra eða barn ið og ráð gjöf 
varð andi þroska stöðu og fram vindu 
vand ans. Einnig gæti ver ið um að 
ræða stuðn ings þjón ustu í formi per
sónu legs ráð gjafa, upp eld is ráð gjöf inn 
á heim il ið eða til sjón, stuðn ings fjöl
skyldu eða liðs mann. Nám skeið sem 
eru for eldr um, börn um og ung ling um 
að gengi leg, oft með litl um kostn aði, 
eru upp eld is nám skeið fyr ir for eldra 
og sjálf styrk ing ar nám skeið fyr ir börn
in, svo sem skap still ing ar nám skeið 

og nám skeið sem styrkja eiga hugs un, 
hug ar far og líð an. Sjá nán ari upp lýs
ing ar á heima síðu þjón ustu mið stöðv
ar inn ar. Ef upp koma at vik í skóla sem 
varða aga brot, skóla sókn eða lög brot 
nem enda er þjón ustu mið stöð in börn
un um, for ráða mönn um og skól un um 

til taks, eina sem þarf er að hafa sam
band. Margt fleira er á könnu þjón
ustu mið stöðv ar inn ar og hvet ég fólk 
til að leita upp lýs inga og/eða hafa 
sam band þeg ar glímt er við ýmis erf
ið úr lausn ar efni inn an fjöl skyld unn ar 
og í skól an um.
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Þjónustaviðbörn,fjölskyldur
ogskólaíBreiðholti

HákonSigursteinsson,deildarstjórisérfræðiþjónustu
skólaíBreiðholtiskrifar:

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Dagskrá fjármálakvölda í október og nóvember

22. október        Aðalbanki  Fjármálaskilningur

29. október        Mjódd  Fjármál heimilisins

5. nóvember      Ísafjörður  Fjármál heimilisins

12. nóvember     Akranes  Fjármál heimilisins

19. nóvember     Hamraborg Fjármál heimilisins

Fimmtudagskvöld 
eru fjármálakvöld
Landsbankinn mun í vetur bjóða upp á röð fjármálanámskeiða fyrir almenning undir yfirskriftinni 
Fimmtudagskvöld eru fjármálakvöld. Markmið námskeiðanna er að auðvelda fólki að öðlast betri yfirsýn 
yfir fjármálin svo því sé unnt að taka upplýstar ákvarðanir um fjármál heimilisins og móta fjárhagslega 
framtíð fjölskyldunnar.

Skráning fer fram á landsbankinn.is og 
í síma 410 4000. 

Nánari upplýsingar um námskeiðin er 
að finna á landsbankinn.is.

FJÁRMÁLARÁÐGJÖF   |  landsbankinn.is  |  410 4000N
B
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Fyr ir fá ein um miss er um var 
þess far ið á leit við starfs
fólk Fella og Hóla kirkju, af 
kirkju yf ir völd um að leggja 

sér staka áherslu á að sinna ný bú
um í hverf un um. Var stofn að ur 
starfs hóp ur um verk efn ið og ým is
legt gert til að auka að gang ný búa 
að ýms um við burð um og sam kom
um með þátt töku fólks af ýmsu 
þjóð erni. Eins og reikna mátti með 
var þátt taka í við burð um mis jöfn, 
sumt var vel sótt, ann að síð ur. 
Við feng um dýr mæta reynslu og 
komumst í sam band við marga 
ein stak linga úr ólík um menn ing ar 
og trú ar heim um til okk ar.

Eitt af því sem við sáum að 
myndi bera hvað dýr mætast an 
ár ang ur var starf með börn um og 
ung ling um af ólíku þjóð erni. Djákn
inn okk ar, Ragn hild ur Ás geirs dótt
ir, stofn aði lista smiðju sem nefnd 
var Lit róf. Nafn ið skír skot ar til 
ólíks bak grunns og menn ing ar – 
Lit róf mann lífs ins. Hlut verk lista
smiðj unn ar hef ur ver ið að safna 
sam an hópi barna og ung linga til 
að tjá sig í söng, leik rænni tján
ingu og öðr um skap andi tján ing ar
form um. All ir starfs menn Fella og 
Hóla kirkju ásamt sókn ar nefnd um 
voru upp lýst ir um þetta verk efni 
og beðn ir um að stoð. Ekki stóð á 
já kvæð um und ir tekt um.

Er skemmst frá því að segja að 

Lit róf ið – lista smiðja Fella og Hóla
kirkju hef ur svo sann ar lega vax
ið og dafn að og er nú einn blóm
leg asti þátt ur inn í safn að ar starfi 
kirkj unn ar. Hægt var far ið af stað, 
1015 ein stak ling ar komu fyrstu 
mán uð ina en starf ið hef ur vax
ið og dafn að. Guð ný Ein ars dótt
ir, org anisti kirkj unn ar, Heiðrún 
Guð varð ar dótt ir og Hilm ar Örn 
Agn ars son sem leysti af sem org
anisti s.l. vet ur, hafa lagst á ár arn
ar með Ragn hildi og skap að vett
vang í kirkju starf inu sem sann ar
lega hef ur blómstr að. Nú eru yfir 
50 börn og ung ling ar þátt tak end ur 
í starf inu. Er nú ver ið að skipta 
þess um hóp í tvo hópa, yngri og 
eldri deild. Og stöðugt bæt ist við. Í 
þess um hópi eru börn og ung ling
ar af ólíku þjóð erni og all ir taka 
þátt í starf inu af gleði og metn aði, 
eng ar hindr an ir spilla góð um anda 
í hópn um.

Nú fyr ir um ári síð an var ákveð
ið að Lit róf ið gæfi út hljóm disk 
með jóla lög um sem flest eru sam
in af Ragn hildi djákna við texta 
eft ir hana og aðra höf unda. Þessi 
hljóm disk ur er nú í vinnslu og mun 
koma út síð ari hluta nóv em ber. Ég 
hef feng ið að fylgj ast með þessu 
starfi og það er ótrú lega ánægju
legt að finna hve vel hef ur tek ist 
til. Upp tök ur fóru fram í Fella og 
Hóla kirkju, hljóð ver ið sem sér um 

að búa lög in til birt ing ar er stað
sett í næstu götu við kirkj una þar 
sem upp töku mað ur inn, Jón Skuggi 
býr, einn fé lagi í kirkjukór un um 
hef ur út bú ið hulst ur og kynn ing
ar bæk ling með hljóm disk in um og 
frá bært sókn ar fólk hef ur les ið og 
lag að texta og birt ingu efn is. En 
auð vit að hef ur djákn inn okk ar, 
hún Ragn hild ur, bor ið hit ann og 
þung ann af þessu starfi.

Það sem er svo ánægju legt, er 
að finna þenn an já kvæða hug og 
vinnu full orð inna við að að stoða 
börn in og ung ling ana og metn að
inn að gera þenn an hljóm disk eins 
glæsi leg an og reynd in er. Hér er 
skýrt dæmi um ár ang ur þess að 
vinna sam an og hafa metn að til 
að vinna vel. Nú hef ur ver ið stofn
að for eldra fé lag um Lit róf ið og 
það er von okk ar að þetta verk
efni megi áfram dafna og vaxa til 
bless un ar þátt tak end um og safn
að ar starfi kirkj unn ar. Mun um að 
við sáum, en Guð gef ur vöxt inn. 
Á tím um svart sýni og nei kvæðni 
er okk ur nauð syn legt að hlúa að 
þeim sprot um sem eru já kvæð ir 
og auðga mann líf ið. Leyf um okk
ur að hlakka til að heyra lög in af 
hljóm diski Lit rófs ins, njóta þeir
ra og greiða götu þeirra með því 
að eign ast diskinn. Það eru góð ir 
hlut ir að ger ast í Breið holti. Hug
leið um það og styrkj um!

MerkilegtframtakíBreiðholti

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Tilboð

Haustdagar í Hólagarði
Tilboð alla daga

Stelpukvöld í Hólagarði
fimmtudaginn 22. okt. frá kl. 19:30-22:00

ARNARBAKKA 4-6 • SÍMI 557 2600

Eplakaka + þeytirjómi
á tilboði aðeins kr. 1.190.-

Opnum kl. 7:30 alla virka daga  og kl. 8:30 um helgar.

Verið velkomin - Veljum íslenskt.

Til um hugs un ar
Eftirsr.SvavarStefánsson
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Í b ú a s a m t ö k i n  B e t r a  B r e i ð h o l t

M A R K A Ð U R I N N  Í  M J Ó D D

Markaður verður haldinn í göngugötunni

Mjódd laugardaginn
17. október

kl. 11:00 - 14:00

Þarftu að rýma geymsluna? Er bílskúrinn fullur?
Sultaðir þú of mikið? Geturðu ekki borðað allar rófurnar og berin?
Viltu skipta á skólabókum og plötum?

Er saumaklúbburinn, kórinn, foreldrafélagið,
bekkurinn eða íþróttafélagið að safna?

Þetta er tilvalið tækifæri til fjáröflunar.

Allir velkomnir - hvort sem þú vilt selja, gefa,
kaupa, syngja, spila eða upplifa stemninguna.

Seljendur panti pláss fyrir 16. október með því að
senda tölvupóst til Íbúasamtakanna ibbr@visir.is
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Viltu selja Viltu gefa

Viltu syngja Viltu skemmta

Þáttaka kostar ekki neitt, þú kemur bara með borðið og það sem
þú vilt hafa til sölu eða ef það er eitthvað sem þú vilt gefa.

H I T U M  U P P  F Y R I R  B R E I Ð H O LT S D A G A N A

ÍBÚASAMTÖKIN BETRA BREIÐHOLTibbr@breidholt.is

facebook

ÓlympíustærðfræðiíSeljaskóla
Nám skeið í ólymp íu stærð fræði 

fara nú fram í Selja skóla en 
þau eru hald in í sam vinnu við 
Há skól inn í Reykja vík. Ólymp
íu stærð fræði eru nám skeið þar 
sem leyst ar eru þraut ir sem 
reyna á hug mynda flug og rök
hugs un. 

Þetta eru ögrandi verk efni fyr
ir krakka sem hafa gam an af að 
glíma við þraut ir og að reikna. 
Áhersla er á ánægju af stærð

fræði, inn sæi og frum leika í lausn
um á þraut um. Áhersla er lögð á 
sam vinnu á æf ing um.

Mark mið Ólymp íu stærð fræði 
er að örva áhuga á stærð fræði og 
að  kynna mik il væg stærð fræði leg 
hug tök. Einnig að kenna meg in 
að ferð ir við þrauta lausn ir og þróa 
stærð fræði leg an sveigj an leika í 
þrauta lausn um. Nám skeið un um 
er ætl að að styrkja stærð fræði legt 
inn sæi, örva sköp un og hug vit í 

stærð fræði og að veita ánægju af 
því að takast á við ögrandi verk
efni. Ólymp íu stærð fræði verk efn
in eru fyr ir krakka í 5. til 6. bekk 
ann ars veg ar og 7. til 8. bekk hins 
veg ar. Hóp arn ir hitt ist einu sinni 
í viku í klukku tíma í senn í skól
an um. Reglu lega er svo keppt og 
í vor er svo verð launa af hend ing 
þar sem veitt eru verð laun eft ir 
frammi stöðu ein stak linga og liða.

Ölduselingaríhvaðaskoðun
Nem end ur sjötta bekkj ar í 

Öldusels skóla fóru í hvala skoð
un með hvala skoð un ar skip inu  
Eld ingu þriðju dag inn 1. sept em
ber.  Tveggja hæða rúta á veg um 
Eld ing ar kom og sótti krakk ana 
í skól ann og það var því strax 
spenn andi  að kom ast af stað. 

Þeg ar um borð var kom ið fóru 

all ir í björg un ar vesti og skoð uðu 
sig svo um í bátn um. Hald ið var 
af stað út á Faxa fló ann í leit að 
hvöl um og eft ir rúm lega 40 mín
útna sigl ingu fóru hlut irn ir að ger
ast. Hóp ur af hnís um tók að leika 
sér fram an við bát inn og skömmu 
síð ar kom hrefna í ljós. Áður en 
ferð inni lauk höfðu krakk arn ir séð 

sjö hrefn ur sem voru í ætis leit á 
þess um slóð um. Sjór inn var nokk
uð úf inn og því urðu sumri far
þeg anna slapp ir þar sem sjó veiki 
gerði vart við sig en um leið og 
lagt var af stað í land hresst ust 
flest ir. Þetta var skemmti leg ferð 
og all ir voru sjálf um sér og skól
an um til mik ils sóma.

Um40til60íHólmaseliákvöldin
Starf ið Í Hóma seli hef ur far 

ið vel af stað í vet ur. Á bil inu 40 
til 60 ung ling ar eru að með al tali 
í Hólma seli á kvöld in sem koma 
og leika sér með al ann ars í  pool, 
bandí, sokka bolta og PS3. 

Í vet ur er svo ætl un in að vera með 
sér stök stelpu og stráka kvöld einu 
sinni í mán uði ásamt því að bjóða 
upp á skemmti lega og fjöl breytta 

dag skrá sem hent ar flest um. Á döf
inni í vet ur er með al ann ars óvissu
ferð, Hall oween kvöld og Rímnaflæði 
svo eitt hvað sé nefnt.  Opið er alla 
daga á milli 14:00 til 17:00 og mánu
daga til mið viku daga á milli 19:30
22:00. Lok að er fimmtu dags kvöld en 
opið er á föstu dag kvöld um frá 19:30 
til 23:00. Í Hólma seli er einnig starf
rækt 10 til 12 ára starf tvisvar í viku. 

Á mánu dög um og mið viku dög um 
á milli kl. 15:00 til 17:00. Þá er eitt
hvað skemmti legt gert, eins og spila 
Guit ar Hero, far ið í kapp át og spil að 
fúss ball. Hvetj um má alla krakka í 
Öldusels og Selja skóla að nýta sér 
þenn an tíma til að kynn ast fé lags
mið stöð inni sinni bet ur.

All ar fleiri upp lýs ing ar má finna á 
heima síð unni www.holma sel.is.

Haustdagar í Hólagarði

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Góð 
hreyfing 
er lykillinn að góðri heilsu



Le ikn  i s  mað  ur  inn  Fr eyr 
Al ex and ers son hef ur held ur 
bet ur ver ið að gera fína hluti 
með kvenna lið Vals. Vals stelp ur 
unnu á dög un um Ís lands meist
ara tit il kvenna eft ir harða bar
áttu við Breiða blik og Stjörn
una. Freyr þjálf aði lið ið einn í 
fyrsta sinn í sum ar. Lið ið lék svo 
úr slita leik inn í bik ar keppn inni 
og þar kom Leikn is fólk held ur 
bet ur við sögu. 

Í úr slita leikn um var leik ið gegn 
Breiða bliki og lengi vel var jafn
ræði með lið un um en Breiða blik 
komst yfir þeg ar skammt lifði 
leiks. En þá tóku Leikn is stelp urn
ar í liði Vals sig til og slátr uðu gjör
sam lega leikn um. Lauf ey Ólafs

dótt ir sem lék með strák un um í 
Leikni í mörg ár hafði tek ið fram 
skóna að nýju á miðju sumri. Þessi 
frá bæri leik mað ur hafði einmitt 
ver ið einn al besti leik mað ur inn 
í drengja flokk um Leikn is á árum 
áður. Hún jafn aði leik inn fyr ir Val 
og tryggði þeim fram leng ingu. Í 
fram leng ing unni skor aði önn ur 
Breið holtsmær sem hóf að slíta 
knatt spyrnu skóm sín um á Leikn
is velli. Krist ín Ýr Bjarna dótt
ir skor aði með stór glæsi leg um 
skalla og kom Val yfir 21. Krist ín 
lék með strák un um í Leikni sem 
urðu Ís lands meist ar ar í 6. flokki 
árið 1994 og stóðst þeim al ger
lega snún ing inn. Lauf ey og Krist
ín settu svo sitt mark ið hvor og 

leiddu Valslið ið til sig urs á Laug ar
dals velli. Það voru því þrír gaml ir 
Leikn is menn sem rifu Ís lands og 
bik ar meist ara tit il inn á loft. Ann ar 
gam all Leikn is dáti var svo í svið
ljós inu í bik ar úr slita leik karla. 
Hann es Þór Hall dórs son mark
vörð ur. Hann es átti prýði leg an 
leik í marki Fram sem lék gegn 
Breiða bliki en því mið ur þurfti 
hann að þola tap eft ir víta spyrnu
keppni. Hann es varði eina spyr
nu í víta spyrnu keppn inni og átti 
ann ars góða leik. Hann es lék með 
Leikni allt fram til árs ins 2005 og 
var með al ann ars Ís lands meist ari 
í 6. flokki árið 1994.
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Augl‡singasími:
511 1188 & 
895 8298

borgarblod.is

Þá er hafði nýtt sund ár hjá 
sund fé lag inu Ægi og aldrei 
hafa ver ið skráð ir fleiri iðk
end ur en nú. En hjá fé lag inu 
eru nú skráð ir 17 æf inga hóp ar 
sem æfa í fjór um sund laug um. 
Ægir ing ar setja mark ið hátt eft
ir vel gengni síð asta árs en þá 
unn ust marg ir sigr ar og stefn an 
sett á að halda þeim öll um og 
gott bet ur. Fé lag ið er að sjálf
sögðu líka með hópa þar sem 
við ein beit um okk ur að sund
kennslu fyr ir yngri kyn slóð ina 
og eru þeir mjög vel sótt ir og 
marg ir góð ir sund menn hafa 
byrj að sinn fer il þar.  

Helg ina 9 til 11. októ ber var 
svo fyrsta mót ið okk ar en það 
var Tyrmót sund fé lags ins 
Ægis.  Þang að fóru all ir iðk end
ur fé lags ins sem eru orðn ir vel 
synd ir og þekkja til sund móta.  
Það voru því rúm lega 100 krakk
ar frá Ægi sem tóku þátt í mót
inu. Mót ið gekk í alla staði mjög 
vel og stóðu krakk arn ir sig frá
bær lega og var sér stak lega gam
an að fylgj ast með yngstu krökk
un um sem þarna voru að taka 
þátt í sínu fyrsta stóra móti. 
Mörg góð sund sáust á mót inu 
og sett Eygló Ósk Gúst afs dótt ir 
telpna met í 400 m skrið sundi 

auk þess sem Jak ob Jó hann 
Sveins son Ægi, Hrafn hild ur 
Lúth ers dótt ir SH og Ragn heið ur 
Ragn ars dótt ir KR náðu lág mörk
um á EM og lof ar þetta góðu fyr
ir fram hald ið.

N æ s t  á  d a g  s k r á  h j á 
Ægiskrökk um er síð an Fjöln is 
mót um mán að ar mót in okt.nóv.  
og síð an er það Ís lands meist ara
mót ið í 25m laug (ÍM25) en það 
verð ur hald ið um miðj an nóv
em ber.  Það verð ur því spenn
andi að fylgj ast með hvað þau 
gera á þess um mót um. 

Nýtt sund ár 
og fyrsta mót 
vetr ar ins búið

Hressir Ægiringar.

Freyr að gera fína hluti

VETUR

ÍR- og 
Leiknisvörur

í úrvali

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 20:00

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Mikið úrval
af íþróttavörum
og leikföngum
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Mynd sími: 587 7081 
Tölvu póst ur: ira dal@is holf.is
Heimasíða: irsida.is

Það kost ar ekk ert að senda 
sex ára börn í íþrótta skóla í 
Breið holti vegna þess að 
íþrótta skóli í fyrsta bekk í 
hverj um grunn skóla er sam
starfs verk efni ÍBR, frí stunda
heim il anna (ÍTR) og ÍR.

Tím arn ir eru sem næst í beinu 
fram haldi af skóla og eru 2 x 40 

mín. í viku. Þau börn sem eru á 
frí stunda heim il un um fara með 
starfs fólki það an út í sitt íþrótta
hús en önn ur börn í 1. bekk 
þurfa for eldr ar að skrá sér stak
lega í ÍR. Nán ari upp lýs ing ar gef
ur Sig rún Gréta íþrótta full trúi ÍR 
í síma 5877080 sigrun@irsida.is 

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Ókeyp is fyr ir sex ára

Íþrótta skóli barn anna 
á þriðju dög um

Við hjá ÍR vilj um minna á að 
íþrótta skóli barn anna, þriggja 
til sex ára er á þriðju dög um í 
ÍRheim il inu frá kl. 16.00 til 
18.00.

Leik fimi fyr ir eldri borg ara er á 
þriðju og fimmtu dög um í ÍRheim
il inu kl. 9.00. Leik fimi fyr ir kon ur 
er í ÍRheim il inu á mánu dög um 
og fimmtu dög um kl. 17.30. Hóp
leik ur inn í tipp inu byrj aði laug

ar dag inn 19. Sept em ber. Tipp um 
alla laug ar daga milli kl. 11.00 og 
13.00. All ir vel komn ir og við bjóð
um uppá kaffi og brauð. Til val ið 
fyr ir fjöl skyld una að byrja dag
inn í ÍRheim il inu. Nán ari upp lýs
ing ar má finna inná www.irsida.
is eða með því að hringja í síma 
5877080 Alltaf heitt á könn unni 
og all ir vel komn ir  alltaf.

Skíða deild ÍR hyggst hefja 
ný stár lega fjár öfl un sem felst 
í því að safna göml um far tölv
um og GSM sím um sem ekki 
eru leng ur í notk un á heim il um 
og fyr ir tækj um í Selja hverfi og 
Neðra Breið holti. Skíða deild
in fær greitt fyr ir þau tæki sem 
safn ast en þau eru flutt út í end
ur nýt ingu. 

Fyr ir tæk ið Græn fram tíð ann
ast flutn ing á tækj un um  til við ur
kenndra end ur vinnslu fyr ir tækja 
er lend is sem tryggja end ur nýt
ingu á þeim með ábyrg um hætti. 
Heil ir sím ar og far tölv ur verða 
nýtt ir áfram í þró un ar lönd um og 
íhlut ir úr ónýt um tækj um verða 
nýtt ir í ann an bún að. Þá verð ur 
spilli efn um úr þeim eytt með lög
leg um hætti.

Fé lag ar í skíða deild inni munu 
á næstu dög um ganga í hús og 
safna bún aði sem er ekki leng ur í 
notk un og von ast þeir til þess að 
íbú ar í Selja hverfi og Neðra Breið
holti taki vel á móti þeim; styrki 
deild ina og stuðli að göm ul raf
tæki öðlist fram halds líf.

Einnig er hægt að hafa sam band 
í email eli stef@sim net.is  og munu 
fé lag ar úr skíða deild inni sækja 
gömlu gsm sím anna eða far tölv
unn ar ef þess er ósk að.

Safna göml um far sím
um og far tölv um

Leikja nám skeið in tók ust mjög vel á liðnu sumri. 
Líkt og und an far in ár var boð ið uppá íþrótta og 
leikja nám skeið á veg um ÍR, fjör kálfa nám skeið í 
knatt spyrnu og frjáls um íþrótt um auk þess sem 
boð ið var uppá hand bolta skóla Bjarna Fritz í ágúst 
en það er í fyrsta sinn sem slík kennsla er í boði. 

Öll þessi námsek ið voru vel sótt enda veðr ið eins 

gott og menn gátu ósk að sér og krakk arn ir voru nán
ast úti all an tím ann fyr ir utan nám skeið ið í hand bolt
an um sem fór að sjálf sögðu fram inni að mestu leiti.  
Okk ur lang ar að þakka ykk ur kær lega fyr ir skemmti
legt sum ar og von umst til þess að sjá ykk ur í vet ur í 
öðru íþrótta starfi.

Leikja nám skeið in tók ust vel

Nú eru all ar þær deild ir hjá 
ÍR sem tóku sér sum ar frí komn
ar á fullt aft ur. Fyrstu leik irn ir í 
hand bolt an um og í körf unni hjá 
meist ara flokk um karla eru bún
ir og marg ir leik ir framund an og 
það á einnig við um leiki meist

ara flokk kvenna í hand bolt an
um. 

Við biðj um ykk ur að hafa sam
band við okk ur á skrif stof unni 
í síma 5877080 ef ykk ur vant ar 
ein hverj ar upp lýs ing ar en einnig 
má nálg ast þær á heima síð unni 

www.irsida.is  Ger um vet ur inn 
skemmti leg an og tök um virk an 
þátt með fé lag inu okk ar og hvetj
um börn in til þess að taka þátt 
í íþrótt um, því það er ein leið in 
til að njóta lífs ins. Alltaf heitt á 
könn unni.

Vetr ar starf ið kom ið á fullt

Þess ar tvær tóku þátt í leikja nám skeið á veg um ÍR 
í sum ar.

Hóp ur sest nið ur að lok inni æf ingu.

Þrír ÍRing ar, þeir Torben 
Greg er sen, Trausti Valdi mars son 
og Er lend ur Birg is son kepptu 
í Iron man í Barcelona á Spáni 
sunnu dag inn 4. októ ber. 

Í þrí þraut inni sem þeir fé lag arn
ir kepptu í voru vega lengd irn ar 
eft ir far andi: 3.8 km sjó sund, 180 

km hjól reið ar og að lok um mara
þon hlaup 42.2 km. 

Mik ill hiti gerði mönn um erfitt 
fyr ir en engu að síð ur náð ist góð
ur ár ang ur okk ar manna:

Torben Greg er sen lauk þraut
inni á 10 klst og 49 mín. Trausti 
Valdi mars son lauk þraut inni á 11 

klst. og 13 mín sem var bæt ing 
um heil ar 23 mín. Er lend ur Birg
is son lauk þraut inni á 12 klst 22 
mín, sem var bæt ing um hvor
ki meira né minna en 1 klst og 
10mín. Frá bær ár ang ur og um að 
gera að “krydda” æf inga tíma bil ið 
með slík um af rek um

ÍRing ar í Barcelona

Leikir ÍR: Meistararaflokkur karla í handknattleik 2009 - 2010 	

Dagur	 	 Tími	 	 Völlur	 	 	 Leikur	 	 	 	
Lau.	17.	okt.	 13.30	 	 Vestmannaeyjar	 	 ÍBV	-	ÍR	 	
Sun.	25.	okt.	 15.30	 	 Austurberg	 	 ÍR	-	Þróttur	 	
Þri.	3.	nóv.	 19.30	 	 Varmá	 	 	 Afturelding	-	ÍR	 	
Sun.	15.	nóv.	 15.30	 	 Austurberg	 	 ÍR	-	Fjölnir	 	
Fös.	20.	nóv.	 19.30	 	 Selfoss	 	 	 Selfoss	-	ÍR	 	
Fös.	27.	nóv.	 19.30	 	 Víkin	 	 	 Víkingur	-	ÍR	 	
Lau.	5.	des.	 13.30	 	 Austurberg	 	 ÍR	-	ÍBV	 	
Fim.	10.	des.	 18.30	 	 Laugardalshöll	 	 Þróttur	-	ÍR	 	
Sun.	24.	jan.	 15.30	 	 Austurberg	 	 ÍR	-	Afturelding	 	
Fös.	5.	feb.	 20.00	 	 ÍM	Grafarvogi	 	 Fjölnir	-	ÍR	 	
Þri.	9.	feb.	 19.30	 	 	Austurberg	 	 ÍR	-	Selfoss

Leikir ÍR: Meistararaflokkur karla í körfuknattleik 2009 - 2010 	

Dagur	 	 Tími	 	 Völlur	 	 	 Leikur
Fim.	15.	okt.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	UMFN
Sun.	18.	okt.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 KR	-	ÍR
Fim.	22.	okt.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Hamar
Fim.	29.	okt.	 19.15	 	 Smárinn		 	 Breiðablik	-	ÍR
Sun.	1.	nóv.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Stjarnan
Fös.	13.	nóv.	 19.15	 	 Keflavík		 	 Keflavík	-	ÍR
Fös.	20.	nóv.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Snæfell
Sun.	22.	nóv.	 19.15	 	 Iða	 	 	 FSu	-	ÍR
Sun.	29.	nóv.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Fjölnir
Fös.	4.	des.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Tindastóll
Fös.	18.	des.	 19.15	 	 Grindavík	 	 UMFG	-	ÍR
Mán.	11.	jan.	 19.15	 	 Njarðvík		 	 UMFN	-	ÍR
Fös.	15.	jan.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	KR
Sun.	24.	jan.	 19.15	 	 Hveragerði	 	 Hamar	-	ÍR
Fim.	4.	feb.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Breiðablik
Sun.	7.	feb.	 19.15	 	 Ásgarður	 	 Stjarnan	-	ÍR
Sun.	14.	feb.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	Keflavík
Fim.	25.	feb.	 19.15	 	 Stykkishólmur	 	 Snæfell	-	ÍR
Fös.	5.	mar.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	FSu
Fös.	12.	mar.	 19.15	 	 ÍM	Grafarvogi	 	 Fjölnir	-	ÍR
Mán.	15.	mar.	 19.15	 	 Sauðárkrókur	 	 Tindastóll	-	ÍR
Fim.	18.	mar.	 19.15	 	 Kennaraháskólinn	 ÍR	-	UMFG

Heima síða ÍR 
er 

www.irsida.is



Velkomin til okkar
í Mjóddina

Við tökum vel á móti þér
Að undanförnu höfum við kynnt úrræði og lausnir sem hafa meðal annars 
verið byggðar á ábendingum viðskiptavina með það að markmiði að 
auðvelda þeim að taka upplýstar ákvarðanir um fjármál heimilisins.

Komdu í heimsókn þegar þér hentar og kynntu þér það sem við höfum 
að bjóða.

Starfsfólk Íslandsbanka í Mjódd 


