
Lög reglu stöð in í Breið holti 
verð ur lögð nið ur verði af 
um fangs mikl um skipu lags breyt
ing um sem unn ið er að á starf
semi lög regl unn ar á höf uð borg
ar svæð inu og kynnt ar hafa ver ið 
lög reglu mönn um. Gert er ráð 
fyr ir að alls verði fimm lög reglu
stöðv ar starf rækt ar sem hver um 
sig starfi sem sjálf stæð ein ing. Í 
skipu lags breyt ing un um er gert 
ráð fyr ir að því að verk efni lög
reglu stöðv ar inn ar í Breið holti 
fær ist til lög regl unn ar í Kópa
vogi.  

Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, for
seti borg ar stjórn ar, seg ir stað
setn ingu lög reglu stöðva í nánu 
sam starfi við þjón ustu mið stöðv
ar í Breið holti og Graf ar vogi hafa 
skil að afar góðu for varn ar starfi 
íbú um til hags bóta. Þar hafi skipt 
miklu ná lægð hverf is lög regl unn
ar við þjón ustu mið stöðv arn ar. 
„Þrátt fyr ir að ég hafi ekki feng
ið form lega kynn ingu á fyr ir hug
uð um skipu lags breyt ing um sýn
ast mér þess ar hug mynd ir, verði 
þær að veru leika, raska veru lega 
því góða og ár ang urs ríka starfi 
sem unn ið hef ur ver ið á und an
förn um árum í þess um fjöl mennu 
barna hverf um. Starf ið hef ur leitt 
til auk ins ör ygg is og nán ara sam
starfs lög reglu við skóla, fé laga
sam tök og aðra hags muna að ila. 
Hvort hverfi um sig er í raun eins 
og stórt bæj ar fé lag þar sem nær
þjón usta við íbú ana þarf að vera 

öfl ug, ekki síst lög gæsl an.”  Dag ur 
B. Egg erts son, borg ar full trúi seg ir 
það mik ið áfall og aft ur för að leg
gja af hverfalög gæslu í Breið holti. 
“Starf hverf is lög gæslu mann anna 
okk ar er ekki að eins óeig in gjarnt 
held ur sér stak lega ár ang urs ríkt, 
bæði til að draga úr inn brot um 
og óör yggi en líka í for vörn um hjá 
ung ling un um okk ar. Þessi ár ang ur 
næst með nánu sam starfi við íbúa 
og þjón ustu mið stöð ina í Mjódd
inni. Sam býli lög reglu og ann arr
ar þjón ustu er lyk il at riði. Ég er 
mjög and víg ur hug mynd um um 
að flytja lög regl una úr Breið holti 

og hvet þess vegna íbúa til að 
láta sig þetta mál varða og standa 
með hverf is lög regl unni og þjón
ustu mið stöð inni í hverf inu. Þessi 
starf semi á heima í Breið holti en 
ekki Kópa vogi.” Þor steinn Hjart
ar son, fram kvæmda stjóri Þjón
ustu mið stöðv ar Breið holts seg ir 
að hverf is lög regl an í Breið holti 
hafi ver ið öfl ug og sam starf þeirra 
og góð tengsl við skóla, frí stunda
mið stöðv ar, þjón ustu mið stöð og 
íbúa hafi skil að sér í fyr ir byggj
andi starfi og styrkt um leið nær
þjón ustu hverf is ins.
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  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

Heill ferskur kjúklingur

Hverf is lög reglu menn í Breið holti á tali við Brynj ar Frans son, for mann 
hverf is ráðs Breið holts og Þor stein Hjart ar son, fram kvæmda stjóra 
Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts fyr ir utan lög reglu stöð ina í Mjódd inni.

BIG PaPaS

Pizza

Mjódd
800-9999

Opið
11-22

bigpapas.is

Fullt af tilboðum
Besta verðið

Frábærar pizzur
100% Ísl ostur

- á traustum grunni

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

Lambaparisarsnitsel kr. 998.- kg.

Svínahamborgarahryggur kr. 998.- kg.

Hrossafille kr. 998.- kg.

40% afsláttur



Matjurtagarðarneðan
Stekkjarbakka

Mat jurtar görð um verð ur fjölg að 
í Reykja vík á kom andi sumri. Vart 
hef ur orð ið við vax andi áhuga á 
mat jurta rækt bæði vegna efna
hags á stands ins og einnig al menns 
áhuga á að rækta græn meti með 
fjöl skyld unni. Gert er ráð fyr ir 
garð svæði í Skamma dal og einnig 
má finna lausa garða í nokkrum 
skóla görð um standa mun til boða 
ásamt skóla görð un um í El liða ár
dal neð an Stekkj ar bakka en þeir 
verða ekki nýtt ir und ir skóla garða 
í sum ar. Garð yrkju deild Um hverf
is og sam göngu sviðs Reykja vík
ur borg ar leig ir garð lönd in út til 
borg ar búa, inn heimt ir leigu gjöld 
og sér um eft ir lit yfir rækt un ar
tím ann og verða garð arn ir leigð ir 
út á kostn að ar verði.

 

Um2.500á 
frístundaheimilum

Um 2.500 börn nýta sér nú þjón
ustu frí stunda heim il anna en það 
er fjölg un um 330 börn frá jan ú
ar  mán uði á síð asta ári. Störf á 
frí stunda heim il um eru full mönn
uð um þess ar mund ir og starf ið 
blómstr ar sem aldrei fyrr seg ir í 
frétt frá Reykja vík ur borg. Er það 
starfs fólki mik ið fagn að ar efni að 
hægt skuli að veita svo mörg um 
börn um þjón ustu og að biðlist ar 
eft ir því að kom ast hjá frí stunda
heim il un um séu tæmd ir.

Tæplega200þúsund
gestiríBreiðholtslaug

Á ár inu 2008 komu 1.690.793 
gest ir í sund laug ar Reykja vík ur
borg ar og er það svip uð að sókn 
og árið áður. Flest ir komu í Laug
ar dals laug ina eða 648.120 gest
ir. Næst kem ur Ár bæj ar laug in 
með 278.927 gesti, þá Graf ar
vogs laug með 217.734 gesti, 
208.887 gest ir syntu í Vest ur bæj
ar laug og 195.512 gest ir nýttu 
sér Breið holts laug ina. Alls komu 
132.017 gest ir í Sund höll ina við 
Bar óns stíg og 9.596 gest ir syntu í 
Klé bergs laug á Kjal ar nesi. 

HallurPállí
mannauðinn

Borg ar ráð hef ur sam þykkt að 
ráða Hall Pál Jóns son mannauðs
stjóra Reykja vík ur borg ar en starf
ið var aug lýst laust til um sókn
ar þann 7. des em ber sl. Sam tals 
bár ust 28 um sókn ir um starf ið. 
Hall ur Páll var sett ur mannauðs
stjóri Reykja vík ur borg ar til eins 
árs frá 1. októ ber á síð asta ári 
en starf aði áður sem deild ar stjóri 
mannauðs deild ar Stjórn sýslu og 
starfs manna sviðs og síð ar ráð
gjafa deild ar Mannauðs skrif stofu. 
Hall ur Páll lauk BAgráðu í heim
speki, sál fræði og bók mennt um 
frá Há skóla Ís lands árið 1977 og 
MAgráðu í mannauðs fræð um frá 
við skipta og hag fræði deild sama 
skóla árið 2004.

Stofnstyrkurtil
Barnaskóla
Hjallastefnunnar

Borg ar ráð hef ur að sam þykkt 
að veita Barna skóla Hjalla stefn
unn ar 2,4 millj ón ir króna í stofn
styrk vegna leigu hús næð is und
ir starf semi skól ans frá og með 
næsta skóla ári. Barna skól inn tók 
form lega til starfa með tak mark

að an nem enda hóp í leik skól an um 
Lauf ás borg þann 1. októ ber sl. 
Hjalla stefn an ehf. ger ir ráð fyr ir 
að skól inn taki að fullu til starfa 
með fimm ára deild og deild um 
fyr ir þrjá yngstu ár ganga grunn
skól ans frá og með skóla ár inu 
2009 og 2010. Í vilja yf ir lýs ingu 
Reykja vík ur borg ar og Hjalla stefn
unn ar ehf. kem ur fram að Reykja
vík ur borg muni að óbreyttu hafa 
for göngu um að Hjalla stefn an ehf. 
hafi yfir að ráða hent ugu leigu hús
næði til starf sem inn ar frá skóla ár
inu 2009 til 2010.  

Dregurúrumferð
Dreg ið hef ur úr um ferð í Reykja

vík um 6% að með al tali milli mán
að anna októ ber 2007 til októ ber 
2008 og á sum um leið um allt að 
10%. Þetta kem ur fram í skýrs
lu um um ferð ar magn og flæði 
í Reykja vík sem kynnt var fyr ir 
um hverf is og sam göngu ráði í vik
unni. Taln ing in var með al ann ars 
gerð með um ferð ar grein um sem 
mæla um ferð ar magn, hraða og 
fjölda bif reiða. Lík legt er að marg
ir hafi end ur skoð að ferða venj ur 
sín ar í Reykja vík eft ir að krepp an 
skall á í októ ber. 

Stoðirískólastarfi
kynntar

Stoð ir í skóla starfi nefn ist nýr 
bæk ling ur um for eldra sam starf í 
grunn skól um borg ar inn ar. Bæk
ling ur inn er gef inn út af SAM FOK, 
Mennta sviði Reykja vík ur og þjón
ustu mið stöðv um Reykja vík ur
borg ar en þess ir að il ar hafa lagst 
á eitt um að upp lýsa for eldra um 
mik il vægi þess að þeir taki þátt í 
skóla göngu barna sinna og leggi 
sitt af mörk um til skóla starfs ins

Fernurogumbúða
pappíríBláutunnuna

Frá 1. febr ú ar n.k. mun Bláa 
tunn an sem Reykja vík ur borg hef
ur boð ið upp á und ir dag blöð, aug
lýs inga póst og tíma rit einnig nýt
ast und ir fern ur, um búða papp ír, 
prent papp ír, slétt an pappa og kar
ton. Nú má setja það sama í blá
ar tunn ur og bláa grennd ar gáma. 
Reykja vík ur borg býð ur upp á tvær 
tunn ur fyr ir al mennt sorp. Svarta 
sem los uð er viku lega, græna sem 
los uð er hálfs mán að ar lega. Bláa 
tunn an er hins veg ar und ir end ur
vinn an leg an pappa og papp ír og 
er los uð er á þriggja vikna fresti. 
Þessi breyt ing er í sam ræmi við 
breyt ing una á grennd ar gám um á 
Höf uð borg ar svæð inu og má nú 
setja það sama í bláu tunn urn ar 
og bláu gámana sem er að finna 
má á 80 stöð um, t.d. eggja bakka 
og pakkn ing ar utan af mat væl um. 

Færriferðirhjá
Strætó

Strætó bs. mun fækka ferð um frá 
1. febr ú ar vegna erf ið ari rekstr ar
að stæðna í kjöl far banka hruns ins. 
Helstu breyt ing arn ar eru að all ar 
helstu leið ir, að leið um 1 og 6 und
an skild um, munu aka á hálf tíma 
fresti utan anna tíma virka daga. 
Akst ur mun hefj ast tveim ur tím um 
síð ar en ver ið hef ur á öll um leið
um á sunnu dög um og helgi dög um. 
Vagn ar munu áfram aka fram und ir 
mið nætti. Að auki verða sér tæk ar 
breyt ing ar á nokkrum leið um. Leið 
4 ekur ein ung is milli Hamra borg ar 
og Breið holts utan dag tíma, leið 
17 mun ein ung is aka á dag tíma á 
virk um dög um og milli kl. 12:00 og 
19:00 á laug ar dög um, leið 23 (Álfta
nes) mun ein göngu aka á anna tím
um og leið ir 31 og 32 munu ein
göngu aka á klukku tíma fresti.
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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

2. tbl. 16. árgangur

Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

S T U T T A R
b o r g a r f r é t t i r

Í skipu lags breyt ing um á lög gæslu mál um sem unn ið er að er gert ráð 
fyr ir að lög reglu stöð in í Breið holti verði lögð nið ur. Vil hjálm ur Þ. 
Vil hjálms son, for seti borg ar stjórn ar Reykja vík ur tel ur að um ranga 

ákvörð un sé að ræða er skerða muni það mikla for varn ar starf sem 
unn ið hef ur ver ið að á veg um lög regl unn ar í Breið holti. Dag ur B. Egg
erts son, borg ar full trúi seg ir það mik ið áfall og aft ur för að leggja eigi af 
hverfalög gæslu í Breið holt inu og Þor steinn Hjart ar son, fram kvæmda
stjóri Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts seg ir að hverf is lög regl an í Breið
holti sé öfl ug og sam starf henn ar og góð tengsl við skóla, frí stunda mið
stöðv ar, þjón ustu mið stöð og íbúa hafi skil að sér í fyr ir byggj andi starfi 
og styrkt um leið nær þjón ustu hverf is ins. 

Allt eru þetta orð að sönnu. Hverf is lög reglu menn irn ir hafa mynd að 
góð tengsl við íbúa og stofn an ir í hverf inu. Starf semi hverf is lög regl unn
ar hef ur án efa átt þátt í að draga úr af brot um og auk ið ör ygg is kennd 
íbú anna. Í hug mynd um um skipu lags breyt ing ar á starfi lög regl unn ar 
á höf uð borg ar svæð inu mun ætl un in að færa starf semi lög regl unn ar 
meira út í hverf in en ver ið hef ur. Því ber að fagna al mennt séð þar sem 
góð reynsla er af störf um hverf is lög reglu. En í þess um hug mynd um er 
þó um mikla aft ur för að ræða gangvart Breið holt inu og einnig Ár bæj
ar og Graf ar vogs hverf um því gert er ráð fyr ir því að færa lög gæslu í 
þess um stóru borg ar hlut um und ir svæð is lög reglu stöð í Kópa vogi. Taka 
verð ur und ir orð Vil hjálms Þ. Vil hjálms son ar, for seta borg ar stjórn ar að 
hvort hverfi um sig sé í raun eins og stórt bæj ar fé lag þar sem öll nær
þjón usta við íbú ana þarf að vera öfl ug og sem mest inn an hverf is ins. 

Ugg laust liggja sparn að ar sjón ar mið til grund vall ar en engu að síð ur 
er full ástæða til þess að svæð is lög reglu stöð verði áfram starf rækt fjöl
menn asta hverfi Reykja vík ur. Spurn ing in er ekki síst um for varn ar starf
ið. Með stærri starfs svæð um er hætta á að sú stað bundna þekk ing sem 
hverf is lög reglu menn öðl ast í starfi og þau mann legu tengsl sem þar 
liggja til grund vall ar glat ist með þess um hætti. 

ÓnotaðhúsnæðiíBreiðholti

G uð laug ur G. Sverr is son, for mað ur stjórn ar Orku veitu Reykja
vík ur og íbúi í Selja hverfi vík ur í spjalli hér í blað inu að ónot
uðu at vinnu hús næði í Breið holti. Hann seg ir það nokkurn 

ókost að hverfa versl un in hafi þurft að víkja fyr ir stór mörk uð un um en 
það sé hluti af þró un er orð ið hafi hér sem ann ars stað ar. Þess ar breyt
ing ar í versl un inni hafi skil ið eft ir sig hús næði sem of lít il not hafi ver ið 
fyr ir að und an förnu. Hann bend ir síð an á að hugs an lega geti breyt
ing ar orð ið og not finn ist að nýju fyr ir þetta hús næði. “Ég sé fyr ir mér 
að lögð verði áhersla á að koma minni fyr ir tækj um á fót til að auka 
at vinnu sköp un og verð mæti í því ástandi sem nú hef ur orð ið. Mik ið 
af þessu hús næði er vel stað sett og þar á að vera hægt að semja um 
við ráð an legt leigu verð,” seg ir Guð laug ur í við tal inu. Þarna er sett fram 
at hygl is verð hug mynd sem bæði get ur kom ið at vinnu lífi og byggð til 
góða. Í þess um bygg ing um liggja ónot uð verð mæti og þær verða með 
tím an um lýti í um hverf inu sé ekki unnt að finna þeim not.

BreiðhyltingaráVetrarhátíð

B reið holts bú ar taka nú þátt í Vetr ar há tíð í Reykja vík í sjötta skip
ti. Upp haf þess má rekja til fé lags starfs ins í Gerðu bergi sem kom 
í fyrsta skipti að vetr ar há tíð árið 2004. Eft ir að Þjón ustu mið stöð 

Breið holts kom til sög un ar var hún fram kvæmda að ili að Vetr ar há tíð
inni fyr ir hönd Breið holts ins þannig að Vetr ar há tíð in í ár sem sú fjórða 
í röð inni sem unn ið er að af hálfu Þjón ustu mið stöðv ar inn ar. Vetr ar há
tíð í Reykja vík stend ur sam an af við burða dög um þar sem íbú ar geta 
fund ið sitt af hverju eft ir því hvað hug ur þeirra girn ist. Vetr ar há tíð in 
er tæki færi til þess að efla sam hug hvort sem í borg inni sem heild eða 
í ein stök um hverf um henn ar.  

Lögreglustöðin
íBreiðholti
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Olympia hefur
flutt í Glæsibæ.

Bjóðum alla 
Breiðholtsbúa velkomna!

Glæsibæ • Sími: 553 3600
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Við erum að búa okkur undir endurbyggingu íslensks efnahagslífs og laga okkur að breyttum aðstæðum. 
Þann 20. febrúar munum við taka upp nafnið Íslandsbanki.

www.glitnir.is/nyrbankiverdurtil

Nýr banki verður til # 2

  Komdu í Fjármálaviðtal

Við veitum þér persónulega þjónustu með vandaðri 
heildarráðgjöf um fjárhagslega stöðu heimilisins. 
Í Fjármálaviðtali förum við saman yfi r eignir og skuldir, 
tekjur og útgjöld og gerum greiðsluáætlun fyrir þín lán. 

  Einfalt stöðumat á netinu

Stöðumat er einföld reiknivél á glitnir.is sem gerir þér kleift 
að fá yfi rsýn yfi r helstu tekju- og útgjaldaliði heimilisins. 
Stöðumatið er gott fyrsta skref til að átta sig á stöðunni 
og þú sérð á augabragði: 

 Útgjöld heimilisins
 Hversu mikið þarf að draga saman útgjöldin 

 til ná endum saman
 Hvort afgangur sé til að leggja fyrir í sparnað

  Heimilisbókhaldið í tölvunni heima

Heimilisbókhald Glitnis er einfalt skjal sem þú sækir 
á glitnir.is og notar til að auka yfi rsýn og koma betra 
skipulagi á fjármálin. Með því að halda heimilisbókhald:

 Færðu skýra yfi rsýn yfi r fjármálin
 Gerir þú tekju- og kostnaðaráætlun fyrir árið
 Setur þú markmið og berð saman við rauntölur jafnóðum
 Skráir þú raunverulegt inn- og útstreymi peninga
 Byrjar þú skipulega uppbyggingu á sparnaði

  Markmiðasetning í Netbanka

Nú er mögulegt að setja sér sparnaðarmarkmið fyrir allar 
tegundir reikninga og sjá árangurinn jafnóðum í Netbanka 
Glitnis. Settu þér markmið í sparnaði í Netbanka Glitnis og 
sjáðu árangurinn í myndrænni útfærslu á „Minni síðu“ í Net-
bankanum. Einföld leið til að setja sér markmið og ná árangri.
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Eitt mikilvægasta hlutverk okkar er að auðvelda viðskiptavinum að taka réttar 
ákvarðanir með hag heimilisins að leiðarljósi. Þörfi n fyrir gott skipulag og skýra 
yfi rsýn yfi r fjármál heimilanna er mikil. Nú kynnum við, fyrstir banka, fjórar leiðir 
til að mæta þessari þörf. Á glitnir.is og í útibúinu þínu getur þú nálgast einfaldar 
og öfl ugar lausnir til að setja heimilinu fjárhagsleg markmið.

Fjórar leiðir til að fá betri yfi rsýn yfi r fjármálin

Látum verkin tala 
Okkar verkefni er að miðla þekkingu og veita góða 
þjónustu. Þannig vinnum við með fyrirtækjum og 
heimilum í landinu til að takast á við þau krefjandi 
verkefni sem framundan eru.

Komdu á glitnir.is/markmid og byrjaðu árið af skynsemi.

Skynsamleg markmið
fyrir heimilið

Heimilið

Bifreiðar / samgöngur 

Matur / neysla

Heilsa / tómstundir

Frístundir

Sparnaður
48%

6%

12%

17%

5%

12%

Heimilið Bifreiðar 
og samgöngur

Matur 
og neysla

Heilsa og
tómstundir

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

Áætlun            Markmið             Raunveruleg útgjöld

VAXTARÞREP

SPARILEIÐ 36

65%

11%



“Ég bý við Hryggjar sel í Selja
hverf inu og lík ar það mjög vel. 
Þetta er lok uð gata, þægi leg og 
hljóð lát. Ég flutti upp eft ir af Sel
tjarn ar nesi þar sem ég hafði 
búið við Nes veg inn nán ar til
tek ið við Tjarn ar ból um ára bil. 
Þar var minna næði og mað ur      
heyrði vel í um ferð inni fyr ir 
utan. Þess vegna voru það nokk
ur við brigði fyr ir fjöl skyld una 
að koma hing að. Ég er sér stak
lega ánægð ur með hönn un ina á 
Selja hverf inu þar sem krakk arn
ir geta labb að í skól ann án þess 
að fara yfir götu sem mér finnst 
vera lyk il at riði,” seg ir Guð
laug ur G. Sverr is son, for mað ur 
stjórn ar Orku veitu Reykja vík ur í 
spjalli við Breið holts blað ið. 

Hann kveðst ekki hafa ver ið 
al veg ókunn ug ur Breið holt inu 
þeg ar hann flutti. “Kon an mín 
er Halla Unn ur Helga dótt ir, við
skipta fræð ing ur og hún er ætt uð 
úr þessu ágæta hverfi. Hún átti 
fyrst heima í Bökk un um og síð ar 
í Hóla hverf inu. Tengda móð ir mín 
býr enn í Breið holt inu þannig að 
fjöl skyldu saga okk ar ligg ur þar að 
veru legu leyti. Breið holt ið var því 
ekk ert nýtt fyr ir mér né ákvörð
un in erf ið þeg ar kom að því að 
flytja. Sjálf ur er ég al inn upp í 
Álfta mýr inni. Ég er því Frammari 
þótt ég sé að verða leyni ÍRing
ur vegna þess að dótt ir mín er í 
knatt spyrn unni hjá ÍR. Við hjón in 
eig um þrjú börn, strák sem heit ir 
Sverr ir Geir, Elín Rósa er í miðj
unni og Freyja Sól dís er yngst.” 

Efla þarf hverf is vit und ina
Guð laug ur seg ir að þótt Breið

holt ið telji yfir 22 þús und íbúa 
finn ist sér skorta ákveðna hverf
is miðju. “Breið holt ið er í raun inni 
þrjú hverfi. Þess vegna er hugs
an lega erfitt að skapa ákveðna 
hverf is vit und eins og mér finnst 
hafa orð ið til í Graf ar vog in um. 
Ég tel þarft mál að byggja þessa 
hverf is vit und bet ur upp í Breið
holt inu eins og hverf is ráð ið hef
ur ver ið að gera. Ég held líka að 
Breið holts blað ið hafi unn ið þarft 
verk að þessu leyti. Marg ir fylgj
ast með því og þar er ýmsu kom ið 
á framæri sem teng ist Breið holt
inu. Blað ið af mark ar Breið holt ið 
með ákveðn um hætti og út gáfa 
þess stuðl ar að upp bygg ingu á 
þess ari hverf is vit und sem ég er 
að tala um. Ég held að þetta hverf
is blað eins og önn ur hverf is blöð 
og lands hluta blöð stuðli að því að 
skapa sam kennd sem er gott fyr ir 
hverf is vit und ina og er þakk látt 
verk efni.” Guð laug ur bend ir á að 
Breið holt ið sé skipu lags lega séð 
mjög barn vænt hverfi. “Skól arn ir 
eru stað sett ir í miðju skóla hverf
anna og göngu leið ir er að þeim í 
flest um til fell um þannig að börn 
þurfa ekki að fara yfir um ferð ar
æð ar. Ég held að fólk finni strax 
fyr ir þessu skipu lagi þeg ar það 
kem ur í Breið holt ið og fer að búa 
þar.” 

Húsnæði fyr ir sprota fyr
ir tæki og smá iðn að

Guð laug ur seg ir nokkurn ókost 
að hverfa versl un in hafi þurft að 
víkja fyr ir stór mörk uð un um en 
það sé hluti af þró un sem hafi orð
ið hér sem ann ars stað ar. “Þetta 
hef ur skil ið eft ir hús næði sem of 
lít il not hafi ver ið fyr ir að und an
förnu. En kannski er það að breyt
ast og þetta hús næði geti far ið 
að nýt ast fyr ir minni versl an ir á 
nýj an leik og jafn vel fyr ir smá iðn
að.” Guð laug ur seg ir að í mörg um 
þeim hús um sem hafi ver ið í lít illi 
eða engri notk un að und an förnu 
megi skapa góða að stöðu fyr ir 

sprota fyr ir tæki. “Ég sé fyr ir mér 
að lögð verði áhersla á að koma 
minni fyr ir tækj um á fót til að auka 
at vinnu sköp un og verð mæti í því 
ástandi sem nú hef ur orð ið. Mik ið 
af þessu hús næði er vel stað sett 
og þar á að vera hægt að semja 
um við ráð an legt leigu verð.”

Íþrótta starf ið of dreift
Guð laug ur seg ir vanda Breið

holts ins eink um þann að íþrótta
starf ið fari þvert yfir þau þrjú 
hverfi sem borg ar hlut inn stend ur 
sam an af. “Mér finnst galli að ekki 
hafi náðst betri teng ing ar á milli 
ein stakra hverfa og þeirra staða 
þar sem íþrótta fé lög in eru með 
starf semi. Skól arn ir og kirkju skip
an in held ur utan um hverf in og 
einnig ým is kon ar fé lags starf. Gott 
og öfl ugt íþrótta starf í Breið holt
inu er ekki nægi lega hverf is mið
að og vega lengd irn ar eru nokkr ar 
fyr ir unga iðk end ur. Spurn ing ar 
eru um hvern ig hægt sé að leysa 
þessi mál og koma til móts við 
unga fólk ið sem stund ar íþrótta
starf ið. Ein leið sem mætti hugsa 
sér er að koma á fót al menn ings
sam göng um inn an Breið holts
ins. Eins kon ar hverf is strætó sem 
aldrei hef ur kom ist á lagg irn ar.” 
Guð laug ur bend ir á stað setn
ingu ÍR neðst í Selja hverf inu og 
að stöðu Leikn is efst í Fella hverfi. 
“Æf ing ar fara fram á ýms um stöð
um. Dæmi um það má nefna að 

hand bolta æf ing ar á veg um ÍR hjá 
ákveðn um flokki fara fram í Aust
ur berg inu við hlið ina á Fjöl brauta
skóla Breið holts en hjá öðr um í 
íþrótta húsi Breið holts skóla. Það 
skipt ir ekki máli hvar í Breið holt
inu krakk arn ir búa þau verða að 
fara upp í Aust ur berg eða í Breið
holts skóla á hand bolta æf ing ar. “

Unn ið að   
um hverf is mál um

Guð laug ur hef ur unn ið mik ið 
að um hverf is mál um. Hann tók 
við nýju starfi hjá um hverf is ráðu
neyt inu árið 2000. Verk efni hans 
var að koma á stjórn un á úr gangs
mál um til þess að upp fylla skil
yrði EES samn ings ins um end ur
vinnslu og end ur nýt ingu úr gangs. 
“Ég varð verk efna stjóri hóps 
sem Guð mund ur G. Þór ar ins son, 
fyrr um al þing is mað ur stýrði. 
Hóps sem hef ur unn ið náið með 
at vinnu líf inu við að koma á end
ur vinnslu kerfi. Fljót lega varð að 
nið ur stöðu inn an hóps ins að fara 
yrði leið sem fæli í sér ein hvers
kon ar hvata að því að fjár mun ir 
kæmu inn í kerf ið vegna þess að 

úr gang ur inn sem slík ur var ekki 
nægi lega verð mæt ur til þess að 
standa und ir söfn un og úr vinnslu. 
Úr þessu sam starfi varð til stofn
un sem ég vinn nú hjá og heit ir 
Úr vinnslu sjóð ur. Nú er lagt sér
stakt úr vinnslu gjald á vör ur í 
gegn um inn heimtu kerfi rík is sjóðs 
til þess að mæta end ur vinnslu
kostn aði. Við erum kom in með 18 
vöru flokka sem falla und ir þetta 
gjald. Spilli efn in eru flest af vöru
flokk un um en og af öðr um efn um 
má nefna hjól barða og heyrúllu
plast sem hvort tveggja eru nokk
uð fyr ir ferða mik il úr gangs efni.
Eins fjár magn ar Úr vinnslu sjóð
ur skila gjalds kerfi fyr ir öku tæki. 
Þetta hef ur þeg ar skil að mikl um 
ár angri og nú erum við kom in 
það langt að hafa náð lág mörk um 
Evr ópu sam bands ins um end ur
vinnslu á þess um um búða efn um 
auk þess sem Ís lend ing ar hafa 
tek ið þessu mjög vel.” 

Styð at vinnu stefn una 
heils hug ar

Guð laug ur hef ur haft af skipti af 
stjórn mál um í nær einn og hálf

an ára tug. Hann gekk til liðs við 
Fé lag ungra fram sókn ar manna í 
Reykja vík. Kveðst að hyll ast þessa 
hóf sömu miðju stefnu sem Fram
sókn ar flokk ur inn stend ur fyr ir og 
þær áhersl ur sem hann legg ur 
á at vinnu líf ið. “Ég styð at vinnu
stefn una heils hug ar þótt við lif um 
bæði góða og slæma tíma í stjórn
mál un um sem öðr um mál um. Ég 
tók þátt í bæj ar mál un um þeg ar 
ég bjó á Sel tjarn ar nesi og fór að 
vinna að borg ar mál um eft ir að ég 
flutt ist til Reykja vík ur á ný. Ég hef 
starf að mik ið með Ósk ari Bergs
syni og við erum góð ir fé lag ar 
hvort sem er í póli tík inni eða ann
ars stað ar.” Guð laug ur seg ir það 
hafa ver ið af drifa rík ákvörð un hjá 
Ósk ari að fara aft ur í meiri hluta 
með Sjálf stæði mönn um í borg ar
stjórn eft ir að slitn að hafi upp úr 
fyrsta meiri hlut an um sem mynd
að ur var á þessu kjör tíma bili. “En 
þessi ákvörð un hef ur leitt til þess 
að allt hef ur ró ast í borg inni. Fólk 
er far ið að vinna eðli lega að mál
um á ný og borg ar stjórn aft ur tal
in stjórn tæk sem tæp ast var hægt 
að segja á tíma bili. Það þurfti 
að komu fram sókn ar á ný til þess 
að koma ró og festu á hlut ina.”

Orku veit an gott  
þjón ustu fyr ir tæki

Eitt af því sem leiddi af þess
um breyt ing um var að Ósk
ar kom að máli við Guð laug og 
óskaði eft ir því að hann tæki að 
mér for mennsku í stjórn Orku
veitu Reykja vík ur. “Þetta kom 
mér mjög á óvart en Ósk ari tókst 
að sann færa mig um að ég ætti 
heima í þessu starfi. Við fór um 
yfir starfs vett vang inn og hvað 
þyrfti að leggja áherslu á. Orku
veit an hafði lengi búið góðu búi 
en þeg ar ég kom til starfa í stjórn
inni hafði ástandi ver ið erfitt eins 
og fólk þekk ir af frétt um síð asta 
árs. Það var ekki búið að ljúka 
þeim mál um sem tengd ust REI 
og fyr ir tæk ið var án for stjóra en 
starf andi for stjóri sinnti dag leg
um rekstri. Ég hef ein beitt mér 
að því að koma á ró í fyr ir tæk inu, 
hlú að starfs fólki og koma mál um 
þannig fyr ir að fólki fynd ist eft ir
sókn ar vert að starfa þar eins og á 
að vera. Ég held að við höf um náð 
góð um ár angri og hef unn ið að 
því að und an förnu með nýráðn
um for stjóra, Hjör leifi Kvar an að 
koma ákveð inni form festu. Við 
sem sitj um í stjórn OR í dag erum 
af heil um hug að því að kynna OR 
sem gott þjón ustu fyr ir tæki fyr ir 
Reyk vík inga og aðra sem njóta 
þjón ustu þess.” 

Reykja vík ur mód el ið   
út á land

Guð laug ur seg ir að sam starf
ið inn an borg ar stjórn ar meiri hlut
ans gangi mjög vel. Sam starfs
að il inn hafi gert sín mál upp og 
það ríki al ger ein hug ur í þess um 
nýja meiri hluta um að skila góðu 
verki. “Hanna Birna Krist jáns dótt
ir, borg ar stjóri hef ur sýnt það að 
henni er treystandi fyr ir erf ið um 
verk efn um og hef ur náð að skapa 
sátt inn an borg ar inn ar. Við bjugg
um til ákveð ið mód el og það var 
strax ákveð ið þeg ar þess ir flokk ar 
fóru að vinna sam an aft ur að hafa 
náið sam starf við minni hlut ann. 
Það varð að skapa traust á milli 
fólks á nýj an leik. Það ástand sem 
ver ið hafði gekk ekki leng ur borg
ar búa vegna. Ég hef fund ið það, 
bæði á und an gengnu flokks þingi 
Fram sókn ar flokks ins og víð ar að 
fólk er ánægt með störf borg ar
stjórn ar inn ar og þá sátt og þann 
sam hljóm sem þar hef ur náðst. 
Og ég hef veitt því at hygli að 
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Styð at vinnu stefn una heils hug ar
V i ð t a l i ð

Ég sé fyr ir mér að 
lögð verði áhersla á 

að koma minni 
fyr ir tækj um á fót 

til að auka at vinnu
sköp un og verð

mæti í því ástandi 
sem nú hef ur orð ið. 
Mik ið af þessu hús
næði er vel stað sett 

og þar á að vera 
hægt að semja 
um við ráð an legt 

leigu verð.

GuðlaugurG.Sverrisson,formaðurstjórnarOrkuveituReykjavíkur.
Ljósm:BirgirÍsleifurGunnarsson.

HérerGuðlaugurmeðforsetaÚgandaásamtsendinefndsemkomíheimsókntilOR.Meðþeimámynd
inneruÓlafurRagnarGrímsson,forsetiÍslandsogHjörleifurKvaran,framkvæmdastjóriOR.
Ljósm:SigfúsMárPétursson
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sveit ar stjórn ir út um allt land hafa 
tek ið reyk víska mód el ið til fyr ir
mynd ar og vinna nú náið sam an 
á þess um erf iðu tím um fyr ir sveit
ar fé lög in í land inu.” 

Leið in er í gegn um   
ráð gjöf og hönn un

Guð laug ur seg ir að REI mál inu 
sé að ljúka og ljóst að eng in út rás 
verði leidd af Orku veitu Reykja
vík ur, held ur muni OR koma að 
slík um mál um sem þjón ustu að
ili eða ráð gjafi. “Við mun um ekki 
stýra út rás ar verk efn um á fjár
mála leg um grunni eins og REI 
var byggt upp. Við mun um aft ur 
á móti að stoða með ánægju þá 
sem vilja stofna til raf orku fram
leiðslu eða hita veitu fram kvæmda 
hvort sem um þró un ar þjóð ir er 
að ræða eða aðra að ila.” Guð laug
ur seg ir að for seti Ís lands hafi ver
ið dug mik ill við að aug lýsa Orku
veit una á ferð um sín um um heim
inn og það hafi skil að mörg um 
gesta kom um. “Við höf um fund ið 
að það er mik il eft ir spurn eft ir 
þekk ingu orku veit unn ar og við 
vilj um koma henni í þann bún ing 
að þró un in verði áfram. Það er 
mín sýn að við verð um að hafa 
er lend sam skipti og þá hugsa ég 
mál ið út frá þeim sér fræð ing um 
sem starfa hjá okk ur, að þeir fái 
tæki færi til þess að þróa þekk ingu 
sína og að þeirra starfs um hverfi 
verði ánægju legra. Ég tel að leið 
Ís lands inn á hinn al þjóð lega 
orku mark að verði í gegn um ráð
gjöf og hönn un en ekki fjár fest ing
ar Orku veit unn ar í verk efn um um 
víða ver öld. Við erum vel mann að 
fyr ir tæki með mikla þekk ingu inn
an borðs auk þess sem verk fræði
stof ur með mjög hæft starfs fólk 
eru stoð fyr ir tæki við Orku veit
una Við mun um hins veg ar aldrei 
hafa fjár hags lega burði til þess að 
kosta stór verk efni er lend is þótt 
við get um orð ið þátt tak end ur 
með því að leggja fram þá þekk
ingu sem við höf um yfir að ráða. 
Við höf um yfir ákveð inni sér þekk
ingu að ráða en við mun um ekki 
ná að bjarga heim in um. Ég held 
að það sé al veg ljóst. Ég tel einnig 
að rekstr ar form Orku veit unn ar 
hafi reynst vel og muni gera það 
áfram þrátt fyr ir þá upp á komu 
sem varð í kring um REImál ið. 
Eign ar hald Reyk vík inga er ótví
rætt ásamt sveit ar fé lög um sem 
eru að il ar að fyr ir tæk inu. Íbú arn ir 
eru því hin ir sönnu eig end ur eins 
og þeir eiga að vera að þessu fyr
ir tæki.”

Samn ing ur inn við 
Norð urál mik il væg ur

Eitt af stærri verk efn um Orku
veit unn ar nú er að afla orku 
vegna samn ings ins við Norð urál 
til fyr ir hug aðs ál vers í Helgu vík. 

Guð laug ur seg ir að sá samn ing ur 
sé í raun inni lyk ill að end ur reisn 
Ís lands gangi hún eft ir. Hann seg ir 
að sá samn ing ur muni opna fyr ir 
fjár fest ing ar er lendra að ila hér á 
landi og að er lend ir bank ar hefji 
lán veit ing ar hing að sem al ger lega 
sé lok að fyr ir í dag. “Ég lít á bygg
ingu Norð ur áls sem lyk il verk efni 
til þess að koma Ís landi aft ur af 
stað. Þó svo að þarna sé um ál ver 
að ræða þá ber okk ur að líta á 
ál ver ið í Straums vík sem skil að 
hef ur okk ur 40 góð um árum sem 
sam starfs að ili hér á landi og það 
er því ekk ert að ótt ast í þessu 
efni. Hins veg ar er leið in legt að 
geta ekki dreift kröft un um víð ar 
vegna þess að við vilj um byggja 
upp mun fjöl breytt ari iðn að. En 
þess ber einnig að gæta að hér 
hef ur mik il sér fræði þekk ing orð ið 
til á þessu sviði. Ál ver ið í Helgu vík 
mun byggja á ís lenskri hönn un og 
þekk ingu sem við höf uð ver ið að 
afla okk ur á síð ustu 10 til 12 árum 
með bygg ingu ál vers Norð ur áls 
í Hval firði. Þessa þekk ingu þurfti 
áður að kaupa er lend is frá og síð
ast er að minn ast bygg ingu ál vers 
Alcoa á Reyð ar firði þar sem ýms ir 
að il ar bæði inn lend ir og er lend ir 
komu að þess um verk um. Í Helgu
vík er ein göngu um inn lenda að ila 
að ræða. En það sem þetta mál 
snýst um, er að við erum í engri 
stöðu í dag til þess að velja og 
hafna. Þeir er lendu að il ar sem 
höfðu sýnt áhuga á að koma að 
verk efn um hér á landi hurfu all ir 
við banka hrun ið. Stað an er gjör
breytt frá því sem áður var og ef 
við nýt um ekki þetta tæki færi sem 
við eig um þá þurf um við lík ast til 
ekki að tala um er lend ar fjár fest
ing ar hér á næst unni. Orku veita 
Reykja vík ur vill vinna að því með 
Reyk vík ing um og Ís lend ing um að 
byggja Ís land upp aft ur. Við þurf
um að halda öll um þeim störf um 
sem við get um í land inu ef ekki á 
illa að fara. 

Það er mín sýn að 
við verð um að hafa 
er lend sam skipti og 
þá hugsa ég mál ið 

út frá þeim sér fræð
ing um sem starfa 
hjá okk ur, að þeir 

fái tæki færi til þess 
að þróa þekk ingu 
sína og að þeirra 
starfs um hverfi 

verði ánægju legra.

Ein stak lega gott um hverfi
Það var já kvætt og létt and

rúms loft ið hjá þeim Jón ínu      
Ein ars dótt ur, hár greiðslu meist ara 
og eig enda hár snyrti stof unn ar 
Hár bliks og Hildi Mikka  els dótt
ur, snyrti fræð ingi og meist ara 
á snyrti stof unni Xana dú þeg ar 
Breið holts blað ið leit til þeirra á 
dög un um. Þær starfa hlið við hlið 
í Eddu fell inu gegnt Fellaskóla og 
ætla báð ar að halda upp á af mæli 
á næst unni. Hár blik er 10 ára og 
Xana dú hef ur starf að í fimm ár. 
Vegna þess ara tíma móta ætla þær 
báð ar að veita 20% af slátt af allri 
þjón ustu fram til 15. mars nk.

“Ég byrj aði með stof una í Kleif
ar seli þar sem ég var í sex ár og 
er búin að vera fjög ur hér í Eddu
fell inu. Ég var í leigu húnsæði þar 
og óvissa var um fram tíð þess. Ég 
var orð in ein eft ir af þeim sem voru 
með starf semi þar en það voru 
íbúð ir fyr ir ofan. Mér fannst ég búa 
við óör yggi og fór því að leita mér 
að öðr um stað,” seg ir Jón ína og 
kveðst ekki sjá eft ir að hafa stað
sett sig í Eddu fell inu. “Við skipta vin
irn ir fylgdu mér hing að yfir og svo 
bætt ust nýir í hóp inn. Mér finnst 
mér hafa ver ið tek ið mjög vel hér í 
Fell un um og ég hef kynnst mörg um 
góðu fólki í gegn um stof una. Ég hef 
reynd ar búið í 14 ár í Breið holt
inu og þekki því vel til í hverf inu 
sem slíku.” Að spurð seg ist Jón ína 
ekki finna fyr ir sam drætti. Þetta sé 
sama fólk ið sem komi aft ur og aft
ur. við eig um ákveð in kjarna seg ir 
Jón ína og Hild ur tek ur und ir það. 
Þær segja við skipta vina hóp inn alls 
ekki ein skorð ast við Breið holt ið 
held ur megi segja að hann komi 
alls stað ar að af höf uð borg ar svæð
inu og einnig víð ar. Hild ur bend ir 
á að fólk flytj ist til en oft haldi það 
tryggð við hár greiðslu meist ar ann 
og snyrti fræð ing inn sinn þótt það 
þurfi um lengri leið að þjón ust unni. 
“Þetta eru þannig fög að það mynd
ast kunn ings skap ur og tryggð í 
kring um þetta,” seg ir Hild ur og Jón
ína bæt ir við að við skipta vina hóp
ur inn sé mjög fjöl breytt ur. “Þetta 
er eig in lega öll mann lífs flór an sem 
kem ur til okk ar. Allt frá krökk um 
upp í fólk á góð um aldri, kon ur og 
karl ar og fólk úr öll um starfs grein
um og lög um sam fé lags ins.” Þær 
segja ýms ar breyt ing ar hafa orð ið 
og nú sæki bæði karl ar og kon ur 
þjón ustu hár snyrti stofa og snyrti
stofa en meira hafi borði á kon um 
áður fyrr. Hild ur seg ir að karl menn 
sú farn ir að not færa sér þjón ustu 
snyrti stof anna mun meira en áður. 
“Það þótti alls ekki sjálfs sagt mál 
að karl menn færu á snyrti stof ur 
en ég held að eft ir að þeir komust 
á bragð ið þá finnst þeim þetta ekk
ert mál og tíð ar and inn er fljót ur að 
breyt ast að þessu leyti. Þeir eru 
trygg ir og góð ir við skipta vin ir.” Á 
Xana dú er m.a. boð ið upp á and list
með ferð ir, lit un og plokk un, húð

hreins un auk fót og hand snyrt inga 
og vax með ferða. “Fjöl breytni hef ur 
auk ist og fólk er með vit aðra um 
hvað er í boði en áður. Þó kem ur 
alltaf fyr ir öðru hvoru að hringt er 
að spurt hvort við séum með fót
snyrt ingu. Ég held það eigi ræt ur í 
því að það eru einnig til sér stak ar 
fót snyrti stof ur sem ein beita sér að 
þeirri þjón ustu,” seg ir Hild ur.

Þær Jón ína og Hild ur kann ast 
báð ar við nei kvæð ar um ræð ur um 
Efra Breið holt ið þar sem þær starfa 
en að feng inni reynslu finnst þeim 
þau ekki eiga rétt á sér. “Þótt ég sé 
að vest an þá er ég er Breið hylt ing
ur til rúmra 30 ára og opn aði stof
una hér í jan ú ar 2004. Mér hef ur 
ver ið tek ið af skap lega vel og ekki 
fund ið fyr ir því að hér búi öðru
vísi fólk en ann ars stað ar. Þetta er 
mjög fjöl breytt hverfi. Barn margt 
og fjöl menn ing ríkj andi. Mér hef ur 
alltaf fund ist eitt hvað heill andi við 
Breið holt ið. Ég hef búið út í Hól um 
en engu að síð ur alltaf haft mik inn 
áhuga á þessu hverfi,” seg ir Hild ur. 

Jón ína sem einnig er af lands byggð
inni, reynd ar af Aust ur landi tek ur 
und ir þetta og seg ir um fjöl breytt 
og skemmti legt hverfi að ræða. 

Hár blik og Xana dú eru hlið við 
hlið á jarð hæð gegnt Fella skóla. 
Þeim er báð um kom ið fyr ir á 
skemmti leg an hátt að ekki sé tal að 
um góð an anda sem þar rík ir. Þær 
Hild ur og Jón ína gant ast með að 
stund um tali þær um að opna á 
milli. Þá geti þær not að sömu kaffi
stof una. Það myndi kall ast hag ræð
ing á nú tíma máli. Báð ar stof urn ar 
eru þekkt ar fyr ir þekkt og góð efni. 
Sum þeirra fá ekki inni nema í við
ur kenndu um hverfi af fram leið end
um þeirra. Það er hluti af gæða ör
yggi vör unn ar. Jón ína nefn ir efni 
á borð við Joico, Mat rix, Indola, 
Clifi og Cnew sem not uð eru til hár
snyrt ing ar og í hill um Xana dú má 
finna heiti á borð við Germ an deCa
puccini sem eru spænsk ar há gæða
vör ur og ein ung is seld ar af fag fólki.

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

Eru bremsurnar búnar?
Fáðu fast verð hjá Max1 í dag

Max1 verðdæmi - bremsuklossaskipti að framan:

Reykjavík: Bíldshöfða 5a, sími: 5157095 - 5157096
Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími: 5157097 - 5157098

Reykjavík: Jafnaseli 6 (við Sorpu), sími: 5874700
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 4622700

Skiptum um bremsuklossa strax í dag hjá Max1.
Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel. Og ódýrt einnig.

Toyota Yaris        1,3            Árg. 2002-2007   Varahlutir og vinna: 13.013 kr.
Nissan Almera   1,4             Árg. 1995-2007   Varahlutir og vinna: 12.685 kr.
VW Golf V Plus   1,4 16v      Árg. 2005-2007   Varahlutir og vinna: 14.541 kr.
Honda Civic HB  1,6 16v     Árg. 1991-1995   Varahlutir og vinna: 14.472 kr.
Ford Focus         1,6            Árg. 1999-2004   Varahlutir og vinna: 14.536 kr.

Skoðaðu verðdæmin hér að neðan. 
              Komdu við hjá Max1 í dag 
                             og fáðu þér kaffi.

Jónína Einarsdóttir, hárgreiðslu
meistariíHárbliki.

Hildur Mikkaelsdóttir, snyrti
fræðingurogmeistariíXanadú.

borgarblod.is



Tveir nýir sparkvell ir hafa ver
ið tekn ir í notk un í Breið holti og 
eru vell irn ir við Breið holts skóla 
og Hóla brekku skóla.

Alls hafa fimm nýir sparkvell
ir ver ið tekn ir í notk un í Reykja
vík. Vell irn ir eru upp hit að ir með 

gervi grasi og flóð lýs ingu. Fram
kvæmd in var á veg um Reykja vík
ur borg ar en KSÍ gaf gervi gras ið. 
Auk sparkvall anna í Breið holti 
hafa vell ir ver ið tekn ir í notk un 
við Hamra skóla, Ár túns skóla og 
Klé bergs skóla.
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Slökkvi lið höf uð borg ar svæð is
ins hef ur nú til at hug un ar mögu
leika á því að reist verði ný 
slökkvi stöð við Jafn a sel í Breið
holti. Gert er ráð fyr ir að hverfa
mið stöð Reykja vík ur borg ar við 
Jafn a sel ver ið flutt og við það 
verð ur til auk ið rými á þessu 
svæði.

Upp haf lega var gert ráð fyr ir að 
nýrri slökkvi stöð yrði kom ið fyr
ir aust an Stekkj ar bakka þar sem 
Stekkj ar bakk inn er tal inn tengj ast 
að al um ferð ar æð um höf uð borg
ar svæð is ins vel og þannig yrði 
unnt að stytta út kalls tíma slökkvi
liðs ins. Marg ir íbú ar í Breið holt
inu, eink um neð an verðu höfðu 
at huga semd ir við þessa stað setn

ingu og mót mæltu henni á þeim 
for send um að hún væri of ná lægt 
El liða ár daln um og rýrði þá nátt
úruperlu sem þar er að finna. Var 
þá far ið að huga að hvort önn ur 
stað setn ing gæti kom ið til greina. 
Stað setn ing við Jafn a sel er ein
nig tal in hafa góða teng ingu við 
um ferð ar æð ar höf uð borg ar svæð

is ins, bæði yfir til Kópa vogs og 
byggð anna þar fyr ir sunn an og 
vest an og einnig til eystri byggða 
Reykja vík ur. Ekk ert hef ur enn 
ver ið ákveð ið um hvort Jafn a sel
ið verð ur fyr ir val inu fyr ir nýja 
slökkvi stöð og er mál ið að eins á 
at hug un ar stigi.

Verðurslökkvistöðin
viðJafnasel?

Tveirnýirsparkvellir

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

Byrgjumbrunninn
Hvern ig vernd um við börn in 

fyr ir kyn ferð is legu of beldi var 
efni fræðslu fund ar sem hald in 
var á veg um FOK í sal Breið
holts skóla þriðju dags kvöld ið 27. 
jan ú ar sl. Til fund ar ins var m.a. 
boð að vegna fregna um að ein
stak ling ur sem hlot ið hef ur refs
ing ar fyr ir kyn ferð is legt of beldi 
gagn vart börn um hefði dval ar
stað í hverf inu. 

Hversu sár sem vandi slíkra 
ein stak linga get ur ver ið skap ar 
nær vera þeirra eðli lega ótta for
eldra við að börn þeirra geti ver ið 
í hættu. Erfitt er að meta hegð
un fólks sem ekki hef ur vald yfir 
hneigð um sín um að þessu leyti 
og því eru áhyggj ur og var úð ar
ráð staf an ir eðli leg ar. Fyr ir les ar ar 
á fund in um voru; Kol brún Bald
urs dótt ir sál fræð ing ur, Sig ríð ur 
Björns dótt ir frá sam tök un um 
Blátt áfram og full trúi frá hverf is
lög regl unni í Breið holti. Um ræðu

efn ið var um hvern ig kenna megi 
börn um að þekkja mörk in, hvern
ig for eldr ar tala við börn um kyn
ferð is legt of beldi og ábyrgð ann
arra í um hverfi barna og sam fé

lags ins. Hætt an á kyn ferð is legu 
of beldi sé stað reynd en oft á tíð
um viti fólk ekki hvern ig best er 
að nálg ast þenn an vanda.

Sjónmælingar 
linsumælingar

SparkvöllurinnviðHólabrekkuskóla

Bolli Pét ur Bolla son, prest ur 
við Selja kirkju hef ur ver ið val
inn til þjón ustu í Lauf ás presta
kalli í Þing eyj ar pró fasts dæmi. 
Bolli Pét ur Bolla son verð ur því 
skip að ur sókn ar prest ur í Lauf ás
presta kalli en sex um sækj end ur 
voru um emb ætt ið.

Bolli Pét ur er ekki ókunn ug
ur í Lauf ási því fað ir hans, sr. 
Bolli Gúst avs son, vígslu bisk up 
var sókn ar prest ur í Lauf ási frá 
ár inu 1966 allt þar til hann tók 
við stöðu vígslu bisk ups á Hól um 
í Hjalta dal árið 1991. Bolli Pét ur 
Bolla son lauk guð fræði prófi frá 
Há skóla Ís lands 2000. Hann var 
vígð ur prest ur til Selja presta kalls 

2002 og hef ur þjón að þar síð an. 
Emb ætt ið í Lauf ási veit ist frá 1. 
mars næst kom andi.

BolliPéturíferíLaufás

Hérmásjáhlutafundarmanna.

Eldri borg ar ar í fé lags starf
inu í Ár skóg um 4 og Gerðu bergi 
brugðu und ir sig betri fæt in
um og fóru í kynn is ferð í World 
Class í Orku hús inu. 

Far ið var í fylgd Sig urð ar Guð
munds son ar íþrótta fröm uð ar sem 

nú skipu legg ur heilsu efl ing ar starf 
fyr ir eldri borg ara í Breið holti. Í 
World Class fengu ferða lang arn ir 
til sögn Janus ar Guð laugs son ar 
sem sér um lík ams og heilsu rækt
ar þjálf un aldr aðra þar á bæ.

Eldriborgarar
íWorldClass

Janus Guðlaugsson leiðbeinir
hvernignotaálíkamsræktartæki.

BolliPéturBollason.

FyrirhuguðslökkvistöðsemáttiaðrísaviðStekkjarbakka.
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Ró bert heiti ég og hef ver ið 
feng inn til að skrifa hér pistil 
um ný leg ann bóka lest ur, sem og 
eldri.  Ég er 16 ára nemi í Tækni
skól an um og er þar á Tölvu braut 
og get ég kall að mig svo lít inn 
lestr ar hest.

 Um jól in tók ég það að mér að 
lesa hina stóru bók, Bóka þjóf ur
inn (The Book Thief) eft ir Markus 
Zusak. Bók in seg ir frá ungu 
stúlkunni Lísellu Mem in ger og 
lífi henn ar í Þýska landi á með an 
og eft ir Seinni Heims styrj öld ina.  
Móð ir henn ar send ir hana ásamt 
bróð ur henn ar Wern er til fóst
ur for eldra í Molching. Á leið inni 
deyr bróð ir henn ar og er Lísella 
send ein. Við gröf bróð ur henn
ar finn ur Lísella bók ina Hand bók 
Graf ara og tek ur hana, þrátt fyr ir 
að kunna ekki að lesa.  Hún finn
ur hjá sér þörf til að stela bók um 
eft ir þetta. Hún kem ur síð an til 
Himmn el stræt is í Molching,  þar 
sem hún hitt ir verð andi fóst ur
for eldra sína, þau Hans og Rósu 
Huberm an.  Í fyrstu virð ist þetta 

nýja heim ili ekki henta henni þar 
sem fóst ur móð ir henn ar blót ar 
í sí fellu og martrað ir um dauða 
bróð ur henn ar ásækja hana.  
Lísella hitt ir þá Rudy Stein eru, 
ná granna dreng á sama aldri og 
hún sem verð ur seinna henn ar 
besti vin ur.  Þau taka upp á ýms
um upp á tækj um sem með al ann
ars hjálpa Lísellu til bóka þjófn að
ar.  Hans Huberm an fer einnig að 
sýna Lísellu ást úð og um hyggju 
og kenn ir hann henni að lesa og 
læra um ýmis gildi lífs ins. Upp

hefst frá þessu stór kost leg saga 
um unga stúlku í blóma lífs ins og 
þá ham ingju, harð indi og sorg 
sem fylg ir því.  Allt er þetta sagt 
frá sjón ar horni sögu manns, sem 
er eng inn ann ar en Dauð inn.

Hin bók in sem ég ætla að skrifa 
um er Bjarg vætt ur inn í Gras inu 
(The Catcher in the Rye) eft ir 
J.D. Sal in ger.  Það er lengra síð
an ég las hana en hún fjall ar um 
Holden Caulfi eld, sautján ára 
nema í Pencey.  Einn dag inn er 
hann rek inn úr skól an um fyr ir að 
kalla kenn ar ana hrappa og ef ast 
um hæfi leika þeirra til kennslu, 
ákveð ur þá Holden að fara til New 
York á vit æv in týr anna og fresta 
því óhjá kvæm lega, að horfast í 
augu við for eldra sína.  Þeg ar til 
New York er kom ið leig ir hann sér 
her bergi á móteli í tvær næt ur og 
ger ist bók in á þess um tveim ur 
nótt um.

Vin ur minn Hösk uld ur Agn ar 
mun verða næsti les andi Breið
holts blaðsins.

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

Róbert.

Sparnaðarmiðar
Klipptu út miðann. Tilgreindur afsláttur 

fæst gegn framvísun hans.

15%
af verðlistaverðum

Gildir til 31. 3. 2009

HÁRSNYRTISTOFAN 
HÁRLAUSNIR

HÁTEIGSVEGI 2  -  105  RVK.
S: 552-1345

15%
af öllum vörum

Gildir til 31. 3. 2009

20%
af öllum vörum í tilefni 
20 ára afmælis Ný-blóma

Gildir til 20. 2. 2009

15%
af öllum blómum og vörum

Gildir til 28. 2. 2009

15%
af öllum leðurhönskum

Gildir til 28. 2. 2009

Álfabakka14b•Sími:5579060

Ný-blóm
Nýbýlavegi14•Sími5641129

Laugavegi55•S:5511040
Nám skeið ið um sjálfs hjálp 

sem bygg ist á hópa starfi með 
fræðslu og um ræð um, hófst í 
Breið holti á mánu dag inn var. 
Nám skeið ið er hald ið í Þjón ustu
mið stöð Breið holts og hóp ur inn 
hitt ist í sex skipti, tvisvar í viku 
á mánu dög um og mið viku dög
um frá kl. 09:30.

Alls eru sex um fjöll un ar efni 
á nám skeið inu sem öll tengj ast 
sjálfs hjálp. Fyrsta um ræðu efni 
nám skeiðs ins eru til finn ing ar þar 
sem nauð syn legt er að skoða til
finn inga lit róf mann eskj unn ar til 
að auka sjálfs þekk ingu og sam
skipta færni. Ann að um ræðu efni 
fjall ar um mót un sjálfs ins því 

nauð syn legt er að vera með vit
að ur um mót un ar á hrif erfða og 
upp eld is til að efla sjálfs traust 
sitt. Þriðja um fjöll un ar efni er um 
van líð an þar sem þung lyndi er 
sér stak lega tek ið fyr ir og fjall að er 
um leið ir til sjálfs hjálp ar. Í fjórða 
um fjöll un ar efn inu er fjall að um 
sam skipti og sam skipta færni, 
hvern ig fólk geti gef ið eig in sam
skipta stíl gaum og skoð að hvern
ig megi styrkja það í að standa á 
rétti sín um. Í fimmta lagi er fjall að 
um hvern ig fólk tek ur ákvarð an ir 
og stjórn ar tíma sín um til þess 
að auð velda því að skipu leggja 
dag legt líf sitt. Að lok um er svo 
fjall að um kvíða. Rætt verð ur um 

helstu ein kenni hans og streitu 
og hvern ig þau hafa áhrif á fólk í 
hinu dag lega lífi.

 Þátt tak end ur fá fræðslu efni 
sem mun í lok in enda sem hand
bók til sjálfs hjálp ar. Nám skeið inu 
lýk ur með við ur kenn ing ar skjali 
fyr ir þátt töku. At vinnu laus um 
karl mönn um hafa sér stak lega ver
ið hvatt ir til að skoða vel hvort 
þetta nám skeið henti þeim þar 
sem at vinnu miss ir get ur haft erf
ið ari af leið ing ar fyr ir karla en kon
ur. Leið bein end ur á nám skeið inu 
eru fé lags ráð gjaf arn ir Ey dís Dóra 
Sverr is dótt ir og Bryn dís Ósk 
Gests dótt ir.

Námskeiðumsjálfshjálp
ÞjónustumiðstöðBreiðholts:

20% afsláttur

Borðdagatal með þínum myndum

Gegn framvísun miðans. gildir til 28.02.09

Þönglabakka (Mjódd) 4 sími 557 4070
myndval@myndval.is
www.myndval.is

20%
af öllum 
útfaraskreytingum

Gildir til 31. 3. 2009

Opið hús hjá 
Þjónustumiðstöð Breiðholts og 
hverfislögreglunni í Breiðholti

Í tengslum við Menningarhátíð eldri borgara í Breiðholti, sem haldin verður vikuna 
9. febrúar til 13. febrúar, mun  Þjónustumiðstöð Breiðholts í samvinnu við hverfis-
lögregluna vera með opið hús, fimmtudaginn 12. febrúar, frá kl. 13:00-16:00, að 
Álfabakka 12.  Þjónustumiðstöðin og lögreglan munu þá opna dyr sínar fyrir gestum 
og gangandi og vonast til að sjá sem flesta íbúa og samstarfsaðila í hverfinu.

Markmið opins húss er að kynna íbúum og samstarfsaðilum í Breiðholti hlutverk 
Þjónustumiðstöðvarinnar, hvaða þjónusta er í boði, hvers má vænta af þjónustunni 
og hvernig sótt er um hana.  Starfsfólk Þjónustumiðstöðvarinnar verður á staðnum 
og svarar fyrirspurnum.

Lögreglumenn munu veita upplýsingar um forvarnarstarf og annað sem starfi 
þeirra tilheyrir.

Starfsfólk Þjónustumiðstöðvar Breiðholts og lögreglan vonast til að sem flestir 
komi í heimsókn þennan dag og fræðist um þá þjónustu sem Þjónustumiðstöðin 
og lögreglan bjóða upp á.

Glæsibæ • Sími: 553 3600

Hólagarði•Lóuhólum2-6
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Fjölbreyttmenningarhátíð
íBreiðholti

Menn ing ar há tíð eldri borg
ara í Breið holti er hald in í sjötta 
sinn og fer fram dag ana 11. til 
15. febr ú ar n.k. Marg vís leg ir við
burð ir fara fram í Breið holti frá 
mið viku degi til föstu dags og á 
laug ar deg in um fjöl menna Breið
hylt ing ar í Ráð hús Reykja vík ur 
þar sem þeir standa að baki við
burða ríkri dag skrá. Venja er að 
bjóða einu byggð ar lagi að taka 
þátt í menn ing ar há tíð inni og 
verða gest ir að þessu sinni frá 
Vest manna eyj um. 

VilliÞ.ogStebbiRun
Menn ing ar há tíð in hefst með 

Potta kaffi í Breið holts laug mið
viku dag inn 11. febr ú ar þar sem 
Kjart an Magn ús son, borg ar full trúi 
og for mað ur ÍTR spjall ar við pott
gesti en þessi dag ur er sér stak ur 
íþrótta dag ur eldri borg ar í Breið
holti. Potta kaff ið nýt ur vax andi 
vin sælda þar sem morg un hön
um og sund iðk end um gefst kost
ur á að spjalla við valda að ila úr 
sam fé lag inu. Setn ing Breið holts
há tíð ar inn ar fer fram í Ár skóg
um 4 und ir heit inu “Hún rís úr 
sum ar sænum” þar sem gest ir frá 
Vest manna eyj um leggja til fjöl
breytta dag skrá. Vil hjálm ur Þ. Vil
hjálms son, for seti borg ar stjórn ar 
býð ur gesti vel komna í hverf ið 
en setn ingu há tíð ar inn ar ann ast 
Stef án Run ólfs son frá Vest manna
eyj um. Stef án eða “Stebbi Run” 
eins og hann er gjarn an kall að
ur í Vest manna eyj um mun flytja 
gam an mál og lesa úr ný út kominni 
ævi sögu sinni sem skráð er af 
Ósk ari Karls syni. Að lok inni setn
ingu í Ár skóg um verð ur ann ar 
við burð ur frá Vest manna eyj um 
en þar er opn un mynd list ar sýn
ing ar Stein unn ar Ein ars dótt ur, 
mynd list ar konu frá Vest mann eyj
um og tón list ar flutn ing ur þeirra 
Gísla Helga son ar, og Haf steins og 
Þórólf s Guðna sona. Þá má geta 
þess að Stebbi Run verð ur gest
ur í potta kaff inu dag inn eft ir eða 
fimmtu dag inn 12. febr ú ar og mun 
þá án efa spjalla um eyja líf ið við 
potta gesti.

Afa-ogömmuíþróttir
Af við burð um fimmtu dags ins 

12. febr ú ar má geta um helgi
stund í sam starfi við Fella og 
Hóla kirkju í um sjón séra Svav ars 
Stef áns sonar. Í Selja hlíð verð ur 
messa og alt ar is ganga, sem séra 
Hans Mark ús Haf steins son ann ast 

um. Gerðu berg skór inn syng ur við 
und ir leik Árna Ís leifs son ar. Leik
fimi verð ur í Ár skóg um 4 þang að 
sem ung ling ar úr Keilu felli koma 
í heim sókn. Börn úr leik skól an
um Vina gerði fara í heim sókn 
til Fé lag Heyrn ar lausra í fé lags
starf ið í Gerðu bergi. Þá verð ur 
afa og ömmu heim sókn úr fé lags
starf inu í Gerðu bergi á frí stunda
heim ili í Breið holt inu. ÍRing ar 
ætla að bjóða öfum og ömm um 
sér stak lega á íþrótta æf ing ar um 
allt hverf ið. Að lok um má geta 
um skák mót í Ár skóg um þar sem 
Helgi Ólafs son stór meist ari og 
Vest manna ey ing ur tefl ir fjöltefli 
við nem end ur úr grunn skól um 
Breið holts.

JónogBryndísí
prjónakaffi

Föstu dag ur inn 13. febr ú ar 
verð ur ekki síð ur fjöl breytt ur en 
dag arn ir á und an. Brynj ar Frans
son, for mað ur Hverf is ráðs Breið
holts mæt ir í potta kaff ið í Breið
holts laug og ræði hverf is mál in 
við potta gesti. Fé lag ar úr Gerðu
berg skórn um munu leiða söng 
í messu hjá séra Hans Mark úsi 
Haf steins syni í Fé lags mið stöð
inni Ból stað ar hlíð en hjá fé lags
starf inu í Gerðu bergi verð ur heitt 
Braga kaffi, á könn unni og Marta 
Guð jóns dótt ur, vara borg ar full trúa 
spjall ar um borg ar mál in áður en 
gang an um El liða ár dal inn legg ur 
af stað en Marta mun ganga með 
göngu fólk inu um dal inn. Bryn dís 

Schram og Jón Bald vin Hanni bals
son ætla að mæta í prjóna kaff
ið í Gerðu bergi og gam an verð ur 
að sjá hvað þetta heims vana fólk 
verð ur með á prjón un um. Þorra
blót verða í Selja hlíð og í Ár skóg
um 4  þar sem Hjör dís Geirs dótt ir, 
söng kona sér um að halda fjör inu 
uppi eins og henni einni er lag ið.

RaggiBjarnaog 
Eyjamenn

Á laug ar deg in um 14. febr ú ar 
storma Breið hylt ing ar svo í Ráð
hús ið þar sem Raggi Bjarna verð
ur kynn ir og slær á létta strengi 
með Þor geiri Ást valds syni eins 
og þeim tveim ur er lag ið. Hanna 
Birna Krist jáns dótt ir, borg ar
stjóri set ur há tíð ina og þar fara 
síð an fram við burð ir á borð við 
af hend ingu heið ur svið ur kenn inga 
og kyn slóða spýt unn ar. Gerðu
berg skór inn mun syngja und
ir stjórn Kára Frið riks son ar og 
Vina band ið spil ar létt lög. Efnt 
verð ur til fjölda söng s með Elsu 
S. Har alds dótt ur úr Ár skóg um 4. 
Skóla hljóm sveit Ábæj ar og Breið
holts leik ur og Karl S. Karls son 
les ljóð eft ir Dav íð Stef áns son frá 
Fagraskógi að ógleymd ir dag skrá 
sem gest ir há tíð ar inn ar frá Vest
manna eyj um ann ast. Menn ing ar
há tíð eldri borg ara lýk ur svo með 
mess um í öll um kirkj um í Breið
holti á sunnu deg in um 15. febr ú
ar og mess að verð ur á pólsku í   
Mar íu kirkj unni við Rauf ar sel.

FjölbreytturHeimsdagur
barnaávetrarhátíð

Heims dag ur barna á Vetr ar 
há tíð verð ur í Menn ing ar mið
stöð inni Gerðu bergi og fé lags
mið stöð inni Mið bergi laug ar 
dag inn 14. febr ú ar á milli kl. 
13.00 og 17.00.  Á heims deg in
um verð ur boð ið upp á veg lega 
fjöl skyldu dag skrá ásamt margs 
kon ar listsmiðj um sem tengd
ar eru lit ríkri menn ingu ým issa 
þjóða. Í lok in verð ur boð ið upp 
á skemmti dag skrá og fjörugt 
salsa ball.

Af lista smiðj um má nefna líf
ræna kvik sjá þar sem upp lifa má 
æv in týra heim ljóss og skugga þar 
sem risa stór kvik sjá ger ir mann
eskj una að lít illi ögn og ný form 
mynd ast þeg ar stig ið er inn í kvik
sjána. Í Origami fönd ursmiðju má 
læra að búa til lista verk úr papp
ír eft ir regl um japönsku papp írs
list ar inn ar Origami. Boð ið verð
ur upp á brúðu leik hús sýn ing una 
Mjall hvíti kl 13:30 í bóka safn inu 
í Gerðu bergi og eft ir sýn ing una 
geta áhorf end ur búið til sín ar eig
in leik brúð ur í um sjón Helgu Arn
alds. Maracas hristu smiðja verð

ur í Gerðu bergi þar sem krakk ar 
geta kom ið og búið til sín eig in 
maracas hrist ur eins og not að ar 
eru í Suð urAm er ískri tón list. Sjó
ræn ingja smiðja verð ur einnig á 
staðn um þar sem hægt verð ur að 
búa til sjó ræn ingjasverð, leppa 
fyr ir augu og perlu fest ar auk þess 
að kíkja á sjó ræn ingja bíó. Dans
smiðja verð ur með hiphop og 
break en þessi vin sæli götu dans 
þró að ist á göt um New York borg ar 
á átt unda og ní unda ára tug lið
inn ar ald ar. Þá verð ur sápu kúlu
smiðja þar sem krakk ar geta æft 
sig í að blása sápu kúl ur af öll um 
stærð um og gerð um úr ótrú leg
ustu tækj um. Þá verð ur Dag skrá 
í sal í Gerðu bergi frá kl. 16 til 17 
þar sem fé lag ar úr hópn um Ice on 
fire sýna hip hop dans. Jón Víð is, 
töfra mað ur sýn ir töfra brögð með 
sápu kúl um og Edna Mastache 
stjórn ar salsa balli fyr ir alla fjöl
skyld una. Að lok um má geta þess 
að Café Haiti verð ur með úti bú í 
Mið bergi og býð ur upp á ilm andi 
kaffi og góð gæti.

SigurðurGuðmundsson,fyrrumskólastjóriogíþrótta-ogferðamála-
frömuðurogStefánRunólfsson“StebbiRun”athafna-ogfélagsmála-
maður fráVestmannaeyjumkomabáðirviðsöguMenningarhátíðar
eldriborgaraíBreiðholti.

FráHeimsdegibarnaávetrarhátíðásíðastaári.

ÁgúmmítuðrutilFæreyja
Ein af fjöl mörg um sög um sem 

Stef án Run ólfs son “Stebbi Run” 
læt ur fjúka í bók sinni er af 
þekkt um Breið hylt ingi og reynd
ar einnig Eyja manni. 

Stebbi seg ir svo frá að marg ar 
stúlk ur frá Fær eyj um hafi kom ið 
á ver tíð ir til Vest manna eyja og 
marg ar þeirra ver ið mynd ar leg
ar. Á vetr ar ver tíð inni 1960 hafi 
kom ið kona frá Fær eyj um með 
bráð huggu lega dótt ur sína. Eins 
og gerst hafi í afla törn um hafi ver
ið fengn ir strák ar úr gagn fræða
skól an um til þess að vinna. Fljót
lega hafi mátt sjá að ein um þeirra 
lit ist afar vel á dótt ur ina og þau 
ver ið eitt hvað að stinga sam an 
nefj um eins og geng ur. Síð an hafi 
þær mæðg ur far ið heim um vor
ið en stúlk an boð ið pilt in um að 
koma til Fær eyja á Ólafsvöku um 
sum ar ið. Síð an hafi ekki bor ið til 
tíð inda fyrr en leið að Ólafsvök
unni að þá hafi þoka leg ið yfir 
Fær eyj um og því ekki ver ið hægt 
að fljúga þang að í ein hverja daga. 

Ungi mað ur inn hafi þó ekki dáið 
ráða laus held ur grip ið til úr ræða 
sem eng inn hafi gert hvorki fyrr 
né síð ar og eng inn muni trú lega 
leika eft ir hon um. Far kost inn 
hafi hann trú lega feng ið lán að
an hjá ein hverj um Eyja mönn um 
og síð an hafi ungi mað ur inn siglt 
út úr hafn ar mynn inu á svoköll
uð um Zodi ak báti sem gerð ur er 
úr gúmmí slöngu með tré botni og 
aft ur gafli fyr ir ut an borðs mót or. 
Með ferð is hafi ver ið bens ín brús
ar, einn átta viti og eitt hvert nesti. 
Ferða lang ur inn hafi kom ið við á 
Höfn í Horna firði til þess að auka 
við bens ín birgð irn ar en síð an hafi 
stefn an ver ið tek in beint á Fær
eyj ar og siglt þang að á 16 til 18 
tím um. Ekki kvaðst Stebbi vita 
hvort ungi mað ur inn hafi far ið á 
Zodi akn um til baka en trú lega hafi 
hann val ið sér auð veld ari ferða
máta. Og hver var svo þessi ungi 
mað ur – Breið hylt ing ur og Eyja
mað ur. Auð vit að eng inn ann ar en 
Árni John sen. 

SigurðurGuðmunds-
sonmeðheilsueflingu

Sig urð ur Guð munds son, fyrr
um skóla stjóri á Leirá og ferða 
og heilsu fröm uð ur verð ur á 
næst unni með í verk efni sem 
felst í heilsu efl ingu fyr ir eldra 
fólk í Breið holti. Verk efn inu 
verð ur hleypt af stokk un um á 
Breið holts dög um, Menn ing ar 
há tíð eldri borg ara í Breið holti. 
Fé lags starf ið í Breið holti mun 
hýsa verk efn ið sem mun verða 
unn ið bæði í Ár skóg um 4 og 
Gerðu bergi. 

Sig urð ur sagði í sam tali við 
Breið holts blað ið að hann ætli 
að hefja þetta verk efni strax á 
mið viku deg in um 11. febr ú ar kl. 
15:00 í fé lags starf inu í Gerðu
bergi. “Ég byrja með fræðslu og 
fjalla þá um þá hreyf ingu sem ég 
mun sjá um í fé lags starf inu. Ég 
ætla að kenna fólki staf göngu, 

al menna heilsu rækt og þrek þjálf
un.” Á eft ir fræðslu fund in um 
mun Sig urð ur og fleiri þrek prófa 
og ástandsmæla þá sem þess 
óska en nauð syn legt er talið fyr ir 
fólk að kanna ástand sitt og þol 
áður en það legg ur í úti göng ur og 
æf ing ar. “Það er mjög nauð syn
legt fyr ir fólk og þá ekki síst þá 
sem lít ið hafa hreyft sig að kanna 
þol sitt. Skyndi leg áreynsla get
ur ver ið hættu leg fólki sem lít ið 
hef ur reynt á sig eða er dæmi gert 
kyrr setu fólk. Ég vænti góðs af því 
að starfa með Breið hylt ing um að 
þessu leyti því ég hef fund ið fyr ir 
mikl um áhuga á með al efri ald urs
hópa þar sem ég hef starf að að 
heilsu efl ingu. Ég held að fólk sé 
far ið að gera sér bet ur grein fyr ir 
því að það get ur auk ið heil brigði 
og vellíð an með þess um hætti.”

Með krumma á öxlinni. Ekki
fylgir sögunni hvort hann hafi
verið með í Færeyjaförinni. Trú-
lega ekki enda hefði sagan um
Hrafnaflóka þá verið endurtekin
meðstíl.

SigurðurGuðmundsson.



9BreiðholtsblaðiðFEBRÚAR 2009

11. - 15. febrúar 2009 • Menn ing ar há tíð eldri borg ara

Breið holts há tíð
Miðvikudagur 11. febrúar:   Íþróttadagur eldriborgara í Breiðholti
07:30    Pottakaffi í Breiðholtslaug, gestur Kjartan Magnússon borgar-

fulltrúi og formaður ÍTR. Þorvaldur Jónsson leikur létt lög á 
harmonikku, heitt á könnunni og meðlæti að hætti Gísla Jens-
sonar forstöðumanns laugarinnar.

09:50                Vatnsleikfimi í Breiðholtslaug í umsjón Brynjólfs Björnssonar. 
10:30 Félagsstarfið í Gerðubergi, Sigurður Guðmundsson fjallar um 

þá hreyfingu sem hann mun sjá um í félagsstarfinu t.d.  
stafgöngu, heilsurækt og þrekþjálfun.

11:30  Seljahlíð. Stólaleikfimi.
  Málverkasýning Erlu Ásmundsdóttur er í Menningarsal 
  Hrafnistu í Hafnarfirði. 
  Hugi Jóhannesson sýnir vatnslitamyndir í Boganum í   
  Gerðubergi.
  Magnús Gíslason með myndlistasýningu í Fella- og  
  Hólakirkju. 
12:00  Kyrrðarstund í Breiðholtskirkju, léttur hádegisverður á eftir 
  í safnaðarheimilinu.
13:30  Breiðholtskirkja, Ferðast um Róm með séra Gísla Jónassyni
  í máli og myndum.
13:30 Seljahlíð. Sigurður Guðmundsson fjallar um Mikilvægi  

reglulegrar hreyfingar á efri árum.
14:00 Seljakirkja. Myndlistasýning félagsstarfsins í Árskógum 4   

í anddyri kirkjunnar.
14:00  Vinabandið úr félagsstarfinu í Gerðubergi leikur fyrir 
 í Maríuhúsi, dagþjálfun fyrir minnissjúka.
14:30  Árskógar 4, “Hún rís úr sumarsænum”, Fjölbreytt dagskrá 

frá Vestmannaeyjum. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson forseti  
borgarstjórnar býður gesti velkomna í hverfið.
Setning: Stefán Runólfsson “Stebbi Run” frá Vestmannaeyjum 
setur hátíðina, flytur gamanmál og les úr nýútkominni  
bók sinni.

  Opnun myndlistarsýningar Steinunnar Einarsdóttur frá 
  Vestmanneyjum.
  Tónlistarflutningur: Gísli Helgason - Hafsteinn Guðnason -  
  Þórólfur Guðnason.
19:30  Austan átt, söngur og gamanmál í Hólabrekkuskóla umsjón 
  Ellert Borgar Þorvaldsson.

Fimmtudagur 12. febrúar:   Kynslóðirnar saman í Breiðholti
07:30   Pottagestur í Breiðholtslaug Stefán Runólfsson Vestmanna-

eyingur (Stebbi Run mætir með nýútkomna bók sína).
09:00 Sigurður Guðmundsson og fleiri þrekprófa og mæla í 

félagsstarfinu í Gerðubergi.
09:30  Boccia í Árskógum 4, Unglingar úr Keilufelli og félagsstarfið í 
  Árskógum reyna með sér.
10:30 Félagsstarfið Gerðubergi – helgistund í samstarfi við Fella- 

og Hólakirkju umsj. séra Svavar Stefánsson.
10:30 Félagsstarfið í Árskógum 4 – helgistund í samstarfi við  

Seljakirkju.
10:45 Seljahlíð, messa og altarisganga, séra Hans Markús
 Hafsteinsson, Gerðubergskórinn, organisti Árni Ísleifsson.
11:00  Leikfimi í Árskógum 4 í umsjón Janick Moisan.
13:00-16:00 Opið hús í Þjónustumiðstöð Breiðholts og hjá hverfislögreglu. 
13:30  Söng og tónlistaratriði (eyjalögin) á öllum hæðum í  
  Skógabæ, umsjón Árni Johnsen. 
13:30  Gerðubergskórinn syngur á Hrafnistu Hafnarfirði,   
  stjórnandi Árni Ísleifsson.
13.30  Félagsstarfið Gerðubergi ,,Kynslóðir saman í Breiðholti” 

hátíðardagskrá, setning Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson forseti 
borgarstjórnar, Guðrún Þórsdóttir  skólastjóri Vinnuskóla 
Reykjavíkur segir frá þróunarstarfi kynslóða saman á liðnum 
árum, opnuð sýning á listaverkum barna frá leikskólanum 
Vinagerði (við Langagerði), börnin leika og syngja á tákn-
máli og  undirritaður samstarfssamningur Vinagerði við 
Félagsstarf í Breiðholti, með aðsetur í félagsstarfinu í  
Gerðubergi, sérstakir gestir frá Félagi heyrnarlausra,  
túlkað á táknmáli.

14:00 Afa og ömmuheimsókn úr og í félagsstarfinu í Gerðubergi  
og frístundaheimili í hverfinu.

14:00 Félagsstarfið í Gerðubergi, Hátíðarbingó Félags heyrna- 
lausra í umsjón Önnu Jónu Lárusdóttur.

14:00 Þorvaldur Jónsson úr félagsstarfinu í Gerðubergi leikur á  
harmonikku í Foldabæ, stoðbýli fyrir minnissjúka.

15:15   Ungir dansara úr Dansdeild ÍR í heimsókn í félagsstarfið  
  Árskógum 4.
16:00  ÍR-ingar í öllum deildum bjóða öfum og ömmum sínum á  
  íþróttaæfingar um allt hverfið.
20:00  Skákmót í félagsstarfinu í Árskógum 4, Helgi Ólafsson 

stórmeistari og Vestmannaeyingur teflir fjöltefli við   
nemendur úr grunnskólum Breiðholts og fl.

Föstudagur  13. febrúar:  Félagsstarf í Breiðholti
07:30  Pottagestur Brynjar Fransson formaður Hverfisráðs 
  Breiðholts.
10:00 Félagsmiðstöðin Bólstaðarhlíð: félagar úr Gerðubergskórnum 

leiða söng í messu, umsj. séra Hans Markús Hafsteinsson.
10:00 Félagsstarfið Gerðubergi; heitt á könnunni og dægurmála-

spjall með Mörtu Guðjónsdóttur varaborgarfulltrúa áður en 
gangan um Elliðaárdalinn leggur af stað.

10:30   Létt ganga um Elliðaárdalinn með gönguhóp félagsstarfsins  
  í Gerðubergi.
11:00   Boccia í Seljahlíð.
11:00 Prjónakaffi í félagsstarfinu í Gerðubergi, heiðursgestir eru 

Bryndís Schram og Jón Baldvin Hannibalsson.
13:00-15:00  Opinn hreyfitími í ÍR-heimilinu við Skógarhlíð og heitt á   
  könnunni í boði ÍR. 
13:30  Hátíðarbingó félagsstarfsins í Árskógum 4.
14:30  Sigurður Guðmundsson og fleiri þrekprófa og mæla í  
  félagsstarfinu í Gerðubergi.
14:30 Félagsstarfið Gerðubergi: Gerðubergskórinn leggur af stað í 

vinarbæjar heimsókn til eldri borgara á Selfossi og gerir sér 
dagamun á Hótel Eldhestum, kvöldverður, sungið og dansað.

18:00  Þorrablót í Seljahlíð.
19:00 Þorrablót félagsstarfsins í Árskógum 4 Hjördís Geirsdóttir 
 sér um söng og dans, upplýsingar hjá Elsu í síma 535-2700, 

fyrir 10. febr.

Laugardagur 14. febrúar:  Breiðhyltingar og vinir í Ráðhúsinu
14:30 – 17:00 Kynnir er Raggi Bjarna, sem slær á létta strengi  með  

Þorgeiri Ástvaldssyni eins og þeim einum er lagið.  
Umsj. Guðrún Jónsdóttir félagsstarfinu í Gerðubergi.

Skólahljómsveit Ábæjar og Breiðholts leikur við innkomu •	
gesta, hljómsveitarstjóri er Edward Frederiksen.
Þorsteinn Hjartarson framkvæmdastjóri Þjónustu-•	
miðstöðvar Breiðholts býður gesti velkomna.
Borgarstjóri Hanna Birna Kristjánsdóttir ávarpar hátíðina.•	
Afhending heiðursviðurkenninga.•	
Afhending Kynslóðaspýtunnar.•	
Kynslóðir saman í Breiðholti.•	
Gerðubergskórinn syngur undir stjórn Kára   •	
Friðrikssonar.
Vinabandið spilar létt lög.•	
Fjöldasöngur með Elsu S Haraldsdóttur úr Árskógum 4.•	
Karl S. Karlsson les ljóð eftir Davíð Stefánsson.•	
Söngur og gamanmál í umsjón Vestmannaeyinga.•	

         
Sunnudagur 15. febrúar:   Messur í kirkjum Breiðholts
11:00 Fella og Hólakirkja, Gerðubergskórinn tekur þátt í messunni 

– stj. Kári Friðriksson, umsj. sr. Þórhildur Ólafs.
11:00 Breiðholtskirkja, Senjórítukórinn syngur stj. Ágota Joó umsj. 

sr. Bryndís Malla Elídóttir.
11:00 Maríukirkjan við Raufarsel. Þriðji sunnudagur í mánuði  

kl. 15:00 (á pólsku) prestur Dennis O´Leary.
14:00 Seljakirkja, Sönghópurinn í Árskógum 4 tekur þátt í  

messunni, umsj. sr. Valgeir Ástráðsson.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
RannveigRist,forstjóriálversRioTintoAlcaníStraumsvík,rifjaruppæskuáriníBreiðholtinu
aðþessusinni.RannveigerdóttirSigurjónsRistvatnamælingamannsogMaríuSigurðardóttur
viðskiptafræðings.HúnfluttistmeðforeldrumsínumogsysturúrVesturbænumíBreiðholtið
þegarhverfiðvaríbyggingu.

Ég var á ní unda ári þeg ar við 
flutt um af Hjarð ar hag an um í 
Breið holt ið. For eldr ar mín ir 
fengu út hlut að lóð í Stekkj un
um í síð ari út hlut un inni sem 
þar fór fram. Hverf ið var því 
far ið að taka á sig mynd þeg
ar við vor um að byggja. Mestu 
við brigð in fyr ir mig sem barn 
við að flytja í Breið holt ið voru 
hversu marg ir krakk ar voru 
þar. Það voru krakk ar á svip uð
um aldri og ég í öll um hús um 
og mik ið fé lags líf. 

Um hverf ið var líka spenn andi 
fyr ir börn. Það var stutt í Holt in 
og Fell in voru óbyggð á þess um 
tíma. Við gát um far ið í berja mó 
og leik ið okk ur í gil inu í El liða
ár daln um og í sand gryfj un um. 
Þarna var ákaf lega vin sælt leik
svæði og svo voru all ar göt ur 
ómal bik að ar og garð arn ir opn
ir og auð velt að hlaupa á milli. 
Svæð ið var allt í bygg ingu og 
um hverf ið og mögu leik ar okk ar 
krakk anna mót uð ust eðli lega af 
því, auk ná lægð ar inn ar við nátt
úr una. Vegna barna fjöld ans var 
Breið holts skóli mjög stór. Alltof 
stór að sumra dómi. En þetta 
var mjög gam an. Á Hjarð arhag
an um voru bara ein eða tvær 
stelp ur auk mín í allri blokk inni. 
Mér fannst því mik illi lúx us að 
kom ast í stór an krakka hóp þar 
sem ég eign að ist fullt af vin um 
og vin kon um á skömm um tíma. 

Leið 28: Lækj ar torg-
Breið holt

Breið holt ið var tals vert út úr 
á þess um tíma. Ef mað ur vildi 
fara nið ur í bæ varð að taka leið 
28, Lækj ar torgBreið holt, og það 
var dá lít ið mál að fara í bæ inn. 
Ég var í Barna mús ík skól an um og 
þurfti að hafa meira fyr ir því en 
hefði ég búið mið svæð is. Breið
holt ið hafði líka sér stakt orð á 
sér. Það var kall að Gólan hæð ir 
og um tal ið var með þeim hætti 
að það væri ákveð inn ribb alda
brag ur á þessu. Breið holt ið var 
líka miklu stærra út hverfi og 
fjar læg ara mið bæn um en hafði 
þekkst áður. Engu að síð ur var 
þetta vel skipu lögð byggð, eink
um Bakk arn ir þar sem stór mið
læg svæði voru laus við bíla um
ferð og auð velt fyr ir krakk ana að 
kom ast í skól ann. Skipu lag ið var 
mjög fjöl skyldu vænt.

Löbbuð um heim úr MS
Ég var að eins í barna skóla í 

Breið holt inu. FB var reynd ar 
kom inn til sög unn ar en gagn
fræða skól ar voru þá enn við 
lýði. Ég fór ekki í gagn fræða
skóla hlut ann í Breið holts skóla 
held ur tók ég þann hluta náms
ins, sem end aði með gamla 
lands próf inu, í Kvenna skól an
um. Þetta var síð asta árið sem 
lands próf var hald ið áður en 
skipt var um kerfi. Við fór um 
fimm stelp ur úr Breið holts skóla 
í Kvenna skól ann. Þeg ar kom að 
fram halds skól an um átt um við 
sem bjugg um í Breið holt inu að 
fara í FB vegna þess að borg
inni var skipt eft ir skóla hverf
um og FB var fram halds skól inn 
í Breið holti. Móð ir mín starf

aði hins veg ar sem kenn ari og 
áfanga stjóri í bók halds kennslu 
við FB og mér fannst ekki passa 
að fara í mennta skól ann þar sem 
mamma var að kenna. Ég komst 
inn í Mennta skól ann við Sund 
og það hent aði ágæt lega hvað 
stað setn ing una varð ar. Ég man 
að við stelp urn ar úr Breið holt
inu löbbuð um stund um heim úr 
skól an um. Sam göng urn ar við 
Breið holt ið voru enn svo strjál ar 
að það gat borg að sig að labba 
úr Skeið ar vog in um frek ar en að 
bíða eft ir strætó, þótt líf okk
ar krakk anna snérist að mörgu 
leyti um þann sam göngu máta og 
gam an að rifja það upp nú þeg ar 
aukn ar al menn ings sam göng ur í 
stað einka bíls eru til um ræðu. 

Vor um að vökva   
göt urn ar

Ein af minn ing um mín um úr 
Breið holt inu er þeg ar við vor
um að vökva göt urn ar. Þær voru 
ómal bik að ar og því var mik ið 
ryk af þeim frá um ferð inni á 
þurr um dög um. Til þess að ryk ið 
kæmi ekki inn í hús og garða – 
eða alla vega minna af því – vor
um við krakk arn ir látn ir vökva. 
En það var þó ekki allt nei kvætt 
við þess ar frum stæðu göt ur 
vegna þess að á þeim árum snjó
aði oft ast eitt hvað á vet urna og 
þá voru þær til vald ar til þess að 
renna sér á sleð um. Gat an heima 

var mjög brött og því ein stak
lega góð sleða brekka þeg ar snjó
aði. En svo spillt ust þessi lífs
gæði sem ég man eft ir frá fyrstu 
ár un um upp frá. Göt urn ar voru 
mal bik að ar og svo var far ið að 
byggja Efra Breið holt ið. Þá hurfu 
ýmis ákjós an leg leik svæði und ir 
nýja byggð. 

Sveins próf í vél virkj un
Ég flutti fyrst að heim an þeg ar 

ég var 18 ára. Fór þó ekki langt 
því ég keypti mér íbúð í Bökk
un um og bjó þar um tíma, eða 
þang að til ég byrj aði í há skóla; þá 
leigði ég íbúð ina út og flutti aft
ur heim til for eldra minna. Áður 
en til þess kom valdi ég nám 
sem þá var óvana legt að stelp ur 
færu í og er frem ur óvenju legt 
enn þann dag. Ég fór sem sagt í 
vél stjóra nám í Vél skól an um og 
lauk því, ásamt sveins prófi í vél
virkj un. Þetta mætti ekki alltaf 
skiln ingi, mörg um fannst þetta 
furðu legt og sum um fannst þetta 
vera ein hverj ir stæl ar í mér. Fólk 
botn aði ekki í þessu og fannst 
að ég væri að sóa tím an um því 
að ég gæti aldrei feng ið vinnu 
þar sem þessi mennt un myndi 
nýt ast. Sömu úr töluradd ir fylgdu 
mér síð an í verk fræð ina í há skól
an um. Mér fannst aft ur á móti 
verk fræð in vera beint fram hald 
af vél stjóra nám inu. Ég vissi af 
þess um for dóm um en ég gerði 

mér líka grein fyr ir því að vél
stjóra nám ið og sú verk lega þjálf
un sem fylgdi því styrkti und ir
stöð ur þess að hefja nám í verk
fræði. Mér fannst líka gam an í 
Vé lskól an um og að fást við þau 
verk efni sem þar þurfti að leysa. 
Ég lauk skól an um í stað þess að 
taka að eins fyrri hluta náms ins 
áður en ég færi í verk fræð ina. 
Ég tók sveins próf og vann við 
vél stjórn um tíma. Ég vann í vél
smiðju í Reykja vík og fór líka 
á sjó inn. Ég var raun ar önn ur 
kon an sem lauk Vél skól an um og 
svo liðu 20 ár þar til sú næsta 
kom. Frum kvöð ull inn er kannski 
í gen un um því mamma er fyrsta 
kon an sem út skrif að ist úr við
skipta fræði hér á landi. Lengi vel 
vissi ég ekki að hún hefði orð ið 
fyrst til þess. Hún sagði okk ur 
ekki frá því fyrr en löngu síð ar. 
Eft ir þetta lá leið in í verk fræð ina, 
sem var líka óvana legt fyr ir kon

ur á þeim tíma. Við horf in hafa 
breyst mik ið á und an förn um 
árum og við erum ekki leng ur 
tald ar skrýtn ar þótt við kjós um 
að fást við verk lega hluti frem ur 
en fé lags eða hug vís indi. Náms
val eins og ann að get ur stund um 
tengst ein hverri tísku og á þess
um árum, þeg ar kon ur voru að 
koma í meira mæli inn í há skól
ana, leit uðu þær frek ar í önn ur 
fög á borð við fé lags fræði grein
arn ar. Í dag þykja raun grein ar 
jafn sjálf sagð ur kost ur fyr ir þær 
og hver ann ar. Til marks um það 
er með al ann ars sá stóri hóp ur 

ungra kvenna með raun greina
mennt un sem vinn ur hjá okk ur í 
Straums vík.

Bjart sýni og að byggja 
upp kraft

Ég er búin að vera hér í 
Straums vík í 18 ár. Við segj um 
oft: Einu sinni Straums vík all
taf Straums vík. Þetta get ur átt 
við mig eins og marga aðra. Við 
erum auð vit að í erf iðu um hverfi 
sem stend ur. Það er minnk andi 
eft ir spurn í heim in um í dag og 
hrap andi verð. En ég er jafn 
bjart sýn og ég hef alltaf ver ið. 
Við ger um það sem við get um til 
þess að und ir búa fyr ir tæk ið fyr ir 
það sem í vænd um er. Það get
ur orð ið erfitt að fara í gegn um 
þetta en það sem er jafn an erf
ið ast við ástand eins og það sem 
hef ur skap ast á er lend um mörk
uð um og einnig hér í þjóð fé lag

inu eft ir banka hrun ið er hug ar
far ið. Ef kreppu hug ar far gref ur 
um sig þá get ur það dreg ið alla 
bjart sýni og mátt úr fólki. Rétt 
eins og í góð æri hætt ir fólki til 
þess að ganga of langt í von um 
að góð ær ið vari að ei lífu held 
ég að við brögð okk ar í dag verði 
að vera að fara ekki of langt í 
hina átt ina held ur vera bjart sýn, 
setja okk ur mark mið og byggja 
upp kraft til þess að takast á við 
um hverf ið og sigr ast á vand an
um. Ann ars get ur þetta ástand 
orð ið við var andi mun leng ur en 
það þyrfti ann ars að vera. 

Not uð um göt urn ar fyr ir sleða brekk ur

RannveigmeðföðursínumSigurjóniRistvatnamælingamannivið
nýjanvatnamælingabíl.

RannveigRist.

Rannveig og Hólmfríði Vígdísi Jónsdóttur frá Æðey sem passaði
Rannveiguábernskuárum.

Rannveigívélarrúmiátogarasumarið1985.
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Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Það er eðli legt að finna fyr
ir  dep urð og nið ur dregni af og 
til, drag ist til finn ing in í nokkr ar 
vik ur get ur það ver ið tákn um 
þung lyndi. Til eru mis mun andi 
gerð ir og stig þung lynd is.  Þeg ar 
við milt þung lyndi er að stríða 
get ur það haft áhrif á fé lags líf ið 
og vinn una en þeg ar þung lynd ið 
er al var legra geta eðli leg ar og 
dag leg ar gjörð ir ver ið þung ar 
þraut ir.

Ástæð ur þung lynd is geta ver ið 
sam spil milli erfða og um hverf is
þátta. Lík lega skipta erfð ir meira 
máli þeg ar um al var legt þung lyndi 
er að ræða. Væg ara þung lyndi 
get ur staf að af slæm um minn
ing um úr æsku eða erf ið leik um á 
full orð ins ár um eins og ást ar sorg, 
skiln aði, dauðs falli, vinnu missi, 
pen inga vand ræð um eða slys um 
og öðr um sjúk dóm um.Talið er að 
um 15 til 25 % kvenna og 7 til 12 
% karla fái þung lyndi ein hver tíma 
á æv inni.

Ein kenni þung lynd is er leiði, 
minnk að ur áhugi og gleði stig af 
ýms um at höfn um, minnkuð orka 
og auk in þreyta. Skert sjálfsí mynd, 
sjálfs virð ing, ein beit inga skort ur, 
svefn leysi og breytt mat ar lyst. 
Þeg ar ein kenni eru til stað ar mest 
all an dag inn í meira en tvær vik ur 
bend ir það til þung lynd is.

Þung lyndi lýs ir sér á mis mun
andi hátt. Með réttri sjúk dóms
grein ingu og með höndl un er hægt 
að reikna með  bata að mestu leiti 
eft ir sex vikna með höndl un. Hægt 
er að finna fyr ir þung lyndi einu 
sinni um æv ina, en um helm ing ur 
þeirra sem hafa feng ið þung lyndi 
finna fyr ir því oft ar.  

Fyr ir byggj andi ráð við 
þung lyndi

Mik il vægt er að hreyfa sig og 
stunda leik fimi.  Vera virk ur í sam
fé lag inu og forð ast ein angr un frá 
vin um og fjöl skyldu.  Mik il vægt er 
að halda í dag leg ar venj ur og mis
nota ekki alkó hól. 

Með ferð ar úr ræði eru mjög ein
stak lings bund in. Oft er gott að 
blanda sam an sál fræði og lyfja
með ferð.   Mest not uðu lyf in koma 
jafn vægi á í boð efn um í mið tauga
kerf inu eins og serótón in, nora
drena lín og dopamín.

Geð orð in 10
1. Hugs aðu já kvætt, það er     

létt ara.
2. Hlúðu að því sem þér þyk ir 

vænt um.
3. Haltu áfram að læra svo lengi 

sem þú lif ir.

4. Lærðu af 
mis tök um þín
um.

5. Hreyfðu 
þig dag lega, 
það létt ir lund
ina.

6.  Flæktu 
ekki líf þitt að 
óþörfu.

7. Reyndu 
að skilja og 
hvetja aðra í 
kring um þig.

8. Gefstu ekki upp, vel gengni í 
líf inu er lang hlaup.

9. Finndu og rækt aðu hæfi leika 
þína.

10. Settu þér mark mið og láttu 
drauma þína ræt ast.

Á erf ið um tím um skipt ir miklu 
máli að vera góð við  hvort ann að 
með virð ingu fyr ir ein stak lingn
um. Gott er að ein beita sér að 
já kvæð um hugs un um sem leiða 
til betri líð an.

Heim ild ir: lydheilsu stod.is, 
land la ekn ir.is

Með kveðju
Sig ríð ur P. Arn ar dótt ir
Lyfja fræð ing ur Ap ó tek ar an um 
í Mjódd

Þung lyndi
Heilsu póst ur:

Sigríður
Arnardóttir.

Klár í kreppu nefn ast fjár mála
nám skeið fyr ir ungt fólk sem 
Hitt Hús ið stend ur fyr ir um þess
ar mund ir. Jón Heið ar Gunn ars
son, verk efna stjóri hjá Hinu Hús
inu seg ir að far ið hafi ver ið af 
stað með þessi nám skeið fyr ir 
ára mót og færri kom ist að en 
vildu. 

Nám skeið in hafi einnig vak ið 
mikla lukku hjá þeim sem þau 
sóttu og því hafi ver ið ákveð ið að 
fram hald yrði á þeim. Næstu nám
skeið fara fram 17. og 24. febr ú
ar og skrán ing stend ur nú yfir á 
heima síð unni www.hitt husid.is. 
Hvert nám skeið tek ur eina kvöld
stund og all ir þátt tak end ur fá USB 
lyk il sér til eign ar en hann hef ur 
að geyma per sónu legt bók halds
for rit og fjár mála fræðsl una Fjár
inn. At hygli vek ur að að gang ur að 
nám skeið inu er ókeyp is og því er 
ráð legt fyr ir áhuga sama að skrá 
sig sem fyrst. Nám skeið in eru ætl
uð fólki á ár un um 16 til 25 ára 
og þar læra þátt tak end ur að ná 
stjórn á sín um eig in fjár mál um 
ásamt því að öðl ast skiln ing á hel
stu hug tök um fjár mála heims ins. 
Nám skeið ið er bæði fyr ir þá sem 
að eru illa stadd ir í fjár mál um og 
einnig fyr ir þá sem vilja fræð ast 
um fjár mál al mennt í for varn ar
skyni.

Jón Heið ar sagði í sam tali við 
Breið holts blað ið fjölda fólks leita 
til Hins Húss ins um þess ar mund
ir um ráð legg ing ar og upp örv un í 
því efna hags lega ástandi sem nú 
ríki. Ungt fólk sé með marg vís leg
ar skuld bind ing ar á bak inu. Korta
skuld ir, bíla lán og jafn vel húsnæð
is lán sem það sjái ekki fram úr 
að geta stað ið skil á. Þarna þurfi 
ekki endi lega að vera um óhóf
lega eyðslu eða neyslu að ræða 
þótt slík dæmi séu ætíð inn an um. 
Fólk hafi einnig gert áætl an ir mið
að við það ástand sem var þeg ar 
kaup hafi ver ið gerð sem síð an 
fái ekki stað ist vegna geng is falls, 
hækk un ar lána og jafn vel at vinnu
miss is. Fjár hags leg ir erf ið leik ar 
reyni oft á fólk og þá ekk ert síð ur 

yngra fólk sem sé að byrja sinn 
bú skap en aðra. Mið að við hvað 
hann hafi heyrt af sam töl um við 
ungt fólk leiði slík ir erf ið leik ar 
m.a. til sam bands slita þar sem 
þær vænt ing ar sem byggt var á 
séu brostn ar. Því sé mik il vægt að 
koma upp lýs ing um á fram færi á 
hvern hátt fólk geti brugð ist við 
versn andi lífs kjör um og fjár hags
leg um erf ið leik um. Áhugi fólks á 
ná mskeið un um sýni að fólk vilji 
takast á við hlut ina og vinna sig 
út úr erf ið leik um. 

Jón Heið ar seg ir að eft ir tals
verða rann sókn ar vinnu hafi orð ið 
ljóst að tak mörk uð úr ræði séu í 
boði fyr ir þenn an ald urs hóp sem 
alist hafi upp við stans laust góð
æri nán ast allt sitt líf og kunni 
því lít ið að spara. Sú “ráð gjöf” sem 
því hafi stað ið til boða hafi oft ast 
kom ið frá bönk un um sjálf um sem 
haft hafi bein an hagn að af því að 
fá ungt fólk í við skipti til sín. Því 
hafi ver ið ráð ist í að vinna ókeyp
is og óháð fjár mála nám skeið 
á manna máli fyr ir ungt fólk en 
nám skeið ið er sam starfs verk efni 
á milli Hins Húss ins, Neyt enda
sam tak anna og Reykja vík ur borg
ar. “Það er sorg leg stað reynd að í 

ís lensku sam fé lagi á 21. öld inni er 
til margt ungt fólk sem hef ur litla 
sem enga þekk ingu á eig in fjár
mál um. Þessi mikla að sókn gef
ur sterk skila boð til mennta kerf is
ins sem hing að til hafi ekki boð ið 
upp á mikla fjár mála fræðslu sem 
hluta af al mennu námi þrátt fyr ir 
að all ir þurfa að not færa sér slíka 
þekk ingu í sínu hvers dags lega 
lífi,” seg ir Jón Heið ar.

Klár í kreppu? – 
fjár mála nám skeið fyr ir ungt fólk

Raggý Björk Guðjónsdóttir heldur fyrirlestur fyrir unga og áhuga
sama þátttakendur sem vilja vita hvernig þeir geti orðið klárir í
kreppunni.
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Það líð ur að Breið holts há
tíð, að vanda verð ur þar 
fjöl breytt og líf leg dag skrá.  

Það er alltaf gam an að gera sér 
glað an dag, mað ur er manns 
gam an og það er kannski aldrei 
eins nauð syn legt að muna það 
og nú. Að venju verð ur mik ið um 
dýrð ir á há tíð ar dög un um sem 
lýk ur svo með guðs þjón ust um í 
kirkj un um í Breið holt inu, þar sem 
beð ið verð ur fyr ir hverf inu okk ar, 
landi og þjóð.  

Að þessu sinni mun há tíð in um 
margt minna á Vest manna eyj ar 
og yf ir skrift in, sem er „hún rís úr 
sum ar sænum“ er að finna í ein um 
af laga text um hins af kasta texta
höf und ar Ása í Bæ.

 Það fara marg ar skemmti leg ar 
sög ur af Ása og ljóð hans eru hin 
sí gildu Eyja ljóð. Þeg ar hann var 
ung ur veikt ist hann af svo þrá
látri bein átu í hægri fæti að síð ar 
á ævi hans varð að taka fót inn 
af. Þessi veik indi hans áttu eft ir 
að hafa áhrif á líf hans allt og ótt
að ist hann um tíma að geta ekki 
stund að sjó mennsku fram ar.  En 
allt fór á betri veg, hann náði bata 
og fór þá strax á sjó inn og var alla 
tíð mik il afla kló. 

Í skáld skap hans er það oft
ar en ekki sjó mennsk an sem er 
um fjöll un ar efn ið. Því auk þess að 
vera at vinna hans var sjó mennsk

an hans að al á huga mál og hann 
var þakk lát ur fyr ir að geta sinnt 
henni. Þakk læt ið var ekki síst til
kom ið vegna þess að tæpt stóð 
að hann hefði get að stund að 
þetta áhuga mál sitt heilsu sinn
ar vegna. Auk þess þekkti Ási 
vel hætt ur hafs ins, hóf sína sjó
mennsku á opn um vél báti sem 
mátti síns lít ils gagn vart óblíðu 
öldurót inu, en þrátt fyr ir að oft 
hafi gef ið á bát inn náði hann alltaf 
heima höfn. 

Stað reynd in er nefni lega sú að 
þeg ar mað ur hef ur geng ið í gegn
um ógn ir, þreng ing ar og hindr an ir 
í lífs bar átt unni að þá ger ist það 
oft ar en ekki að augu okk ar opn ist 
fyr ir þeim lífs ins gæð um sem við 
höf um allt til þess álit ið sjálf sögð 
og því för um við að horfa til lífs
ins með aug um þakk læt is.

En það get ur ver ið erfitt að 
koma auga á lífs ins gjaf ir þeg ar 
mað ur sér ekk ert nema hindr
an irn ar og erf ið leika í kring um 
sig. Það standa marg ir í erf ið um 
spor um þess ar vik urn ar og hafa 
áhyggj ur af næstu dög um, vik
um og mán uð um. Sann ar lega er 
dimmt yfir um þess ar mund ir, en 
það meg um við vita og því eig um 
við að trúa að öll él birta upp um 
síð ir.  Hvergi í Bibl í unni er hin um 
trú uðu lof að að líf þeirra verði 
alltaf dans á rós um, að Guði lofi 

enda laus um pen ing um, þján inga
lausu lífi og góðri ímynd í aug
um ann arra, nei þvert á móti eru 
þreng ing arn ar hluti af þessu lífi.

Það skipt ir ekki máli hvern ig þú 
fell ur held ur hvern ig þú stend ur 
upp seg ir mál tæk ið og ung kona 
sem slas að ist illa skrif aði eitt 
sinn: Að vera sterk er ekki það 
að detta aldrei, ekki það að vita 
alltaf og geta alltaf. Að vera sterk 
er ekki það geta hleg ið og hopp
að hæst eða sýnt mest æðru leysi 
eða mest an vilja styrk. Að vera 
sterk er að sjá líf ið eins og það er, 
að við ur kenna kraft þess og nýta 
hann. Að vera sterk er að detta, 
meiða sig en rísa upp aft ur. Að 
voga að vona, jafn vel þeg ar trú in 
er veik ust. Að vera sterk er að sjá 
ljós í myrkr inu og berj ast alltaf 
fyr ir að ná þang að. 

Og um það snýst einmitt lífs
bar átt an. Það að rísa á fæt ur og 
njóta þess að taka þátt í sam fé lagi 
gleði og um hyggju. Að horfa á líf
ið með aug um þakk læt is og njóta 
þeirra gjafa sem það hef ur upp 
á að bjóða. Ein leið til þess  er 
að koma sam an á há tíð ar dög um, 
njóta sam fé lags og skemmt un ar 
með þá full vissu í hjarta að nú 
þeg ar vor ar og sól in verð ur hæst 
á lofti muni hin ís lenska þjóð rísa 
upp úr sum ar sænum! 
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,,Hún rís úr sum ar sænum“

Krílasálmar
íFella-ogHólakirkju

Guð ný Ein ars dótt ir, org anisti 
í Fella- og Hóla kirkju er að fara 
af stað með tón list ar nám skeið 
fyr ir börn á fyrsta ald ursári og 
for eldra þeirra í kirkj unni og 
hefj ast nám skeið in í mars. Um er 
að ræða nýj ung í starfi kirkj unn-
ar, en eitt slíkt nám skeið hefur 
verið hald ið og gekk mjög vel. 
Nám skeið sem þessi hafa ekki 
ver ið hald in hér á landi áður 
með þess um hætti, en áhersla 
er lögð á sálma og tón list kirkj-
unn ar.  

Guð ný seg ir að nám skeið ið eigi 
ræt ur sín ar að rekja til Dan merk
ur og sé nefnt Babysang á dönsku 
en ákveð ið hafi ver ið að búa til 
ís lenskt orð og hafi kríla sálm ar 
orð ið fyr ir val inu. “Ég kynnt ist 
svona starf semi þeg ar ég var við 
nám í Kaup manna höfn og mun 
sníða nám ið eft ir dönsku nám
skeið un um. Kennd verða ýmis lög 
og leik ir í nota legu um hverfi kirkj
unn ar og lögð áhersla á söng og 
hreyf ingu. Ég not ast eink um við 

tón list kirkj unn ar en einnig önn
ur þekkt barna lög, leiki og þul ur.” 
Guð ný seg ir að á nám skeið inu 
gefst for eldr um kost ur á að læra 
ýmis lög sem hægt er að nota 
heima fyr ir. “Rann sókn ir hafa 
sýnt að það að syngja fyr ir lít il 
börn auki ein beit ing ar hæfi leika 
þeirra og hreyfi þroska. Radd ir 
for eldr anna eru þær fyrstu sem 
ung börn læra að þekkja og það 
veit ir þeim ör yggi og ánægju að 
heyra þær. Söng hæfi leik ar skipta 
því engu máli í þessu sam hengi. 
Mál ið snýst fyrst og fremst um að 
rækta tengsl for eldr is og barns.” 
Nám skeið ið verð ur hald ið í Fella 
og Hóla kirkju á mánu dög um milli 
kl. 11 og 11:45 og hefst þann 2. 
mars nk. Nám skeiðs gjald er 3000 
kr. Nauð syn legt er að skrá sig á 
nám skeið ið og fer skrán ing fram 
á dag inn í síma 557 3280 en einnig 
má senda tölvu póst á gudnyei@
gmail.com. Einni má minna á síðu 
nám skeiðs ins sem er krila sal mar.
wordpress.com.

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
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Ýmissa leiða er leitað þegar koma þarf skilaboðum á framfæri. Áfangastjórar og námsráðgjafar í                  
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti fóru nýja leið fyrir skömmu sem endurspeglaði þó það sem var að gerast í 
þjóðfélaginu.

Til um hugs un ar
Eftirsr.ÓlafJóhannBorgþórsson

Frá nám skeiði í Fella- og Hóla kirkju.



Lilja Páls dótt ir, úti bús stjóri hjá 
Glitni í Mjódd inni seg ir að mik ill 
áhugi sé á þeim vef lausn um sem 
Glitn ir hafi kynnt í upp hafi þessa 
árs. Þess ar lausn ir séu lið ur í því 
starfi bank ans að að stoða fólk 
við að setja sér mark mið í fjár-
mál um. Þeg ar hafi yfir sex þús-
und manns nýtt sér þessa þjón-
ustu sem boð in er bæði al menn-
ingi og öðr um við skipta vin um. 

“Af því get um við séð að við
skipta vin ir okk ar hafa tek ið þess
ari nýj ung í starf semi bank ans 
með fögn uði. Við finn um fyr ir 
mikl um áhuga fólks á öllu sem 
snert ir end ur skipu lagn ingu á fjár
hag og ekki síst á fjár mál um heim
il anna nú þeg ar að stæð ur hafa 
breyst svo mjög til hins verra í 
efna hags líf inu. Margt fólk var búið 
að skipu leggja fjár mál sín fram í 
tím ann en vegna ým issa at riða 
á borð við geng is fall krón unn ar 
með til heyr andi áhrif um á lána
skuld bind ing ar og vöru verð auk 
sam drátt ar í at vinnu líf inu hafa 
áætl an ir margra raskast þannig 
að fólk sér ekki hvern ig það get ur 
leyst sín mál.” Lilja seg ir starfs fólk 
Glitn is hafa unn ið hörð um hönd
um á und an förn um vik um og mán
uð um við að breyta skil mál um fyr
ir við skipta vini bank ans auk þess 
að leita að öðr um úr lausn um hafi 
þeirra gerst þörf. Hún seg ir að á 
sama tíma hafi ásókn í fjár mála
við töl auk ist svo líkja megi við 
spreng ingu. “Þetta er vissu lega af 
því góða í því ástandi sem nú rík
ir. Það er mik il vægt að fólk komi 
og ræði mál in sjái það ekki fram 

úr fjár mál um sín um. For send ur 
margra hafa breyst mjög mik ið 
á skömm um tíma og við vilj um 
leggja okk ur fram um að að stoða 
fólk við að finna lausn ir. Við erum 
að að stoða fólk við að setja sér 
sparn að ar mark mið og vinna áætl
an ir um hvern ig það get ur bor ið 
sam an raun veru leg ar tekj ur og 
út gjöld og hvaða leið ir geta ver ið 
fær ar við að ná end um sam an. Þá 
vil ég geta þess að Glitn ir býð ur 
öll um við skipta vin um að koma 

í fjár mála við töl hjá fjár mála ráð
gjöf um bank ans þar sem far ið er 
yfir fjár hags lega stöðu þeirra. Í 
slík um við töl um gefst við skipta
vin um okk ar kost ur á að fara með 
fag fólki yfir stöðu eigna og skulda, 
gjalda og tekna og vinna í fram
haldi af því lána mat og út gjalda á
ætl un þar sem far ið er yfir öll þau 
úr ræði sem til tæk eru. Á þeim 
tíma sem lið in er frá því að við 
sett um þessa vinnu af stað hef ur 
ver ið far ið yfir fjár mál fjölda fólks 
og ým issa lausna leit að. Að end
ingu vil ég hvetja alla við skipta
vini okk ar sem sjá fram á vanda 
við að ná end um sam an að koma 
og ræða mál in því í flest um til vik
um er unnt að vinna við un andi 
lausn ir,” seg ir Lilja Páls dótt ir,    
úti bús stjóri.
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Dav íð Snorri Jón as son er þjálf
ari 5. og 4.fl karla hjá Leikni.

Jæja Dav íð, hvað syng ur þú þessa 
dag ana?

”Ég er bara hress þessa dag ana. 
Geng ur fínt í skól an um og þjálfun
inni þannig að þetta er allt á réttri 
leið. Ann ars er pressa á manni að fá 
sér Face book, það er það eina sem 
angrar mig þessa dag ana.”

Þú hef ur þjálf að hjá Leikni um 
nokk urt skeið, hvenær byrj að ir þú í 
þjálf un?

”Nú þarf að telja og reikna. 
Fyrsta þjálf ara starf ið var þeg ar ég 
var þrett án ára og þá sem þjálf ari 
í Knatt spyrnu skól an um, sem var 
spes. Ef ég man rétt þá var það í 
maí 2004 sem ég tek fyrst við sem 
að al þjálf ari og þá við 6. flokki karla. 
Var þá nýorð inn sautján ára gam all 
og fólk var ekki al veg 100% á því að 
þetta væri það rétta í stöð unni en 
þetta bless að ist og gekk vel.”

Það hafa orð ið breyt ing ar á þjálf
arateymi Leikn is. Hvern ig lýst þér á 
þær?

”Þetta lít ur mjög vel út. Við erum 
all ir heima menn sem vinn um með 
yngri flokk ana og höf um ver ið mjög 
lengi sem ég tel mjög já kvætt. Það 
mjög gott að fá Gæa aft ur inn í yngri 
flokk ana sem og það er spenn andi 
að sjá hvað Sig ur steinn ger ir með 
meist ara flokk inn. Þetta lýt ur mjög 
vel út og fá lið á Ís landi sem hafa 
jafn góða menn í öll um flokk um eins 
og Leikn ir í ár.”

Þú sérð um þjálf un 4. og 5. flokks 
karla, hvern ig eru þess ir flokk ar?

”Þetta eru fjöl menn ir og skemmti
leg ir flokk ar, um 40 strák ar í hvor um 
flokki fyr ir sig. Í 5. flokki er ég með 
stráka sem ég er bú inn að vinna 
með lengi og hafa æft lengi. Þar still

um við upp fimm lið um sem hef ur 
ekki gerst í lang an tíma hjá Leikni 
og ég vona að ég og Gísli Þor kels
son, að stoð ar þjálf ari náum að halda 
því úti áfram. Í 4. flokki erum við 
með þrjú lið sem telst mjög gott og 
hef ur ekki gerst lengi og senni lega 
aldrei hjá Leikni. Þar er hóp ur inn 
tví skipt ur, helm ing ur hef ur æft lengi 
og helm ing ur hef ur æft í hálft ár 
eða svo. All ir eiga þeir sam eig in
legt að æfa mjög vel og mjög gam an 
að vinna með þeim. Þetta er mik il 
vinna en virki lega skemmti leg og 
krefj andi. Stund um tek ur þetta vel 
á en þá veg ur Gísli mig vel upp með 
sín um svarta húmor.”

Geng ur vel að fá for eldra til að 
taka þátt í starf inu?

”Það hef ur yf ir leitt geng ið vel og 
ég fagna því ávallt að for eldr ar séu 
virk ir og taki þátt í starfi drengj anna. 
For eldr ar starfa í kring um flokk ana 
og hjálpa mér að skipu leggja ferð ir 
og ann að, þannig að þátt ur þeirra 
er mik il væg ur. Í fyrra í fimmta flokki 
fór um við t.d á N1mót með 30 strá

ka og að ég held að all ir hafi ver ið 
með að stand anda ein hvern tím an á 
með an mót inu stóð. Þetta er búið 
að vera mjög gott hing að til.”

Hvern ig er vet ur inn hjá þess um 
flokk um í stuttu máli?

”5. flokk ur æfir 4x í viku og við 
það bæt ast stund um sér æf ing ar hjá 
ein staka leik mönn um. Við för um á 
tvö stór mót á Ak ur eyri yfir tíma bil
ið. Goða mót ið í mars og N1mót ið í 
júlí. Við reyn um að spila æf inga leik 
einu sinni í mán uði áður en Reykja
vík ur mót byrj ar. Reykja vík ur mót ið 
byrj ar í mars og þá er spil aði í hver
ri viku fram í maí þeg ar Ís lands mót 
tek ur við og það er sama dag skrá 
fram til loka tíma bils. 4. flokk ur æfir 
4x í viku og við það bæt ast líka sér
æf ing ar hjá ein staka leik mönn um, 
eft ir jól verð ur æft 5x. Lít ið er um 
stórmót hjá 4. flokki líkt og í 5. flokki 
en reynd ar er far ið á Gothia Cup 
ann að hvert ár og ekki er far ið í ár. 
Við reyn um að spila æf inga leiki ein
um sinni í mán uði áður en Reykja
vík ur mót byrj ar. Reykja vík ur mót ið 
byrj ar í mars og þá er spil að í hverri 
viku og svo tek ur Ís lands mót ið við 
sem er í sama formi fram til loka 
tíma bils.”

Er fram tíð in björt í Breið holti?
”Það er að fjölga í flokk un um, við 

erum með meist ara flokk í fyrstu 
deild, við erum með góða þjálf ara 
og nýtt hús að koma. Ég held að það 
ætti bara að vera bjart framund an í 
efraBreið holt inu.”

Eitt hvað að lok um?
”Ég hvet alla iðk end ur í Leikni til 

að halda áfram að æfa af krafti og 
vona að for eldr ar haldi áfram að 
fylgja þeim eft ir af krafti þrátt fyr ir 
erfitt ástand á Ís landi í dag. Ann ars 
bara takk fyr ir mig.”
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Þá er kom ið nýtt ár og ósk
um við Ægir ing ar les end um 
gleði legs árs. Ægir ing ar voru 
með ár legt jóla mót sitt þann 
14. des em ber en þar var ein
göngu keppt í 50 m grein um. 
Það voru sund menn á öll um 
aldri sem kepptu þar auk þess 
sem þau allra yngstu sem enn 
eru ekki far in að keppa sýndu 
hvað þau eru búin að læra í 
vet ur. Að sundi loknu kom 
jóla sveinn inn í heim sókn og 
gaf krökk un um eitt hvert góð
gæti auk þess sem for eldra fé
lag ið bauð upp á smákök ur og 
djús. Hjá elstu hóp un um tóku 
svo við stíf ar æf ing ar vik una 
fyr ir jól þar sem synt var tvis
var í dag en svo var frí milli 
jóla og nýárs. 

Æf ing ar hófust svo aft ur á bil
inu 2. til 5. jan ú ar eft ir hóp um 
og skrán ing ar dag ar voru nokkr
ir nú í byrj un árs og er þátt tak
an góð og mik ill fjöldi við æf ing
ar. Helg ina 16. til 18. jan ú ar 
hélt sund fé lag ið svo sitt ár lega 
al þjóð lega sund mót sem alltaf 
er að verða flott ara og betra 
með hverju ár inu. Þetta var 
lið ur í RIG eða Reykja vík Inter
national Games þar sem fjöldi 
íþrótta fé laga var með al þjóð leg 
mót þessa helgi. Sund mót ið var 
vel sótt  og voru rétt tæp lega 
100 er lend ir kepp end ur mætt ir 
til leiks auk tæp lega 200 Ís lend
inga. Mót ið gekk mjög vel og 
stóðu krakk arn ir okk ar sig frá
bær lega bæði í laug inni og á 
bakk an um, auk þess sem þau 
tóku þátt í glæsi legri opn un ar
há tíð leik anna.

Á mót inu 
féllu 11 móts
met og Eygló 
Ósk Gúst afs
dótt ir setti 
telpna met í 
800 m skrið
sundi.  

Í móts lok 
voru  ve i t t 
pen inga verð
laun fyr ir fimm stiga hæstu sund 
móts ins og þau hlutu Al ex and er 
Dale Oen 1. sæti, Pál Joen sen 2. 
sæti, Jak ob Jó hann Sveins son 
3. sæti, Hen ri ette Brekke 4. sæti 
og Sara Nor denstam 5. sæti. Á 
sunnu dags kvöld inu var síð an 
sam eig in legt loka hóf fyr ir all ar 
íþrótta grein arn ar í Laug ar dals
höll inni og þar með lauk þess
um frá bæru leik um RIG 2009. 
Dag ana 30. og 31. jan ú ar var 
svo hald ið ár legt Reykjavíkur
meist ara mót sund fé lag anna í 
Reykja vík. Þar voru Ægir ing ar 
mætt ir til leiks með rúm lega 
100 sund menn á öll um aldri. 
Þau stóðu sig öll með prýði og 
vörðu Reykja vík ur meist ara tit il 
sinn með mikl um yf ir burð um.  

Framund an eru svo fleiri mót 
þar sem eldri krakk arn ir stefna 
að því að safna sér sem flest
um lág mörk um fyr ir ÍM 50 sem 
hald ið verð ur í mars. Nú svo 
stefn um við að því að fara með 
stór an hóp á AMÍ (ald urs meist
ara mót Ís lands) á Ak ur eyri 
í sum ar svo all ir ætla að vera 
dug leg ir að æfa áfram.

RG

Góð byrj un á nýju ári

Þrjá öfl ug ar sund kon ur úr Ægi.

Það eru nýir og spenn andi tím
ar hjá meist ara flokki Leikn is sem 
er þessa dag ana að und ir búa sig 
und ir bar átt una í 1. deild inni. 
Nýr þjálf ari er tek inn við, Sig ur
steinn Gísla son sem er sig ur sæl
asti leik mað ur ís lenska bolt ans, 
og ný kyn slóð af upp öld um leik
mönn um að taka við kefl inu. Þá 
verð ur nýtt fé lags heim ili vígt á 
næstu dög um en meist ara flokk
ur er þeg ar byrj að ur að not ast 
við bún ings að stöð una þar.

„Það er nátt úru lega búið að 
blunda í mér í mörg ár að fara að 
þjálfa sem að al þjálf ari. Um leið og 
Leikn ir hafði sam band ákvað ég 
að stökkva á þetta tæki færi, mér 
leist vel á það,” sagði Sig ur steinn 
sem gerði garð inn fræg an sem 
leik mað ur hjá ÍA og KR. Hann úti
lok ar ekki að fá unga leik menn úr 
þeim fé lög um lán aða á kom andi 
sumri. „Það er ekki ólík legt... jafn
vel eldri menn líka.” Þeg ar þessi 
grein er skrif uð hef ur Leikn ir leik
ið tvo leiki í Reykja vík ur mót inu 
og spil að vel. Lið ið hef ur átt fína 
spretti, sýnt góða bar áttu og tap
að með minnsta mun fyr ir tveim
ur lið um í úr vals deild. Eins og hjá 
öll um lið um á eft ir að fín pússa 
ýmsa hluti en spila mennsk an lof ar 

góðu. Hall dór Krist inn Hall dórs
son er tek inn við fyr ir liða band inu 
en Hall dór hef ur ver ið lyk il mað ur 
í hjarta varn ar Leikn is síð ustu ár 
og býr yfir mik illi reynslu þrátt 
fyr ir ung an ald ur. „Sem leik mað
ur breyt ir þetta fyr ir liða hlut verk 
mér ekk ert nema ég læt kannski 
enn meira í mér heyra á vell in
um. Þessu hlut verki fylg ir ákveð in 
ábyrgð og ég verð að berja lið ið 
áfram,” seg ir Hall dór Krist inn.

Heima menn kjöl fest an
Eins og áður bygg ist Leikn islið

ið að mestu á heima mönn um. Í 
fyrsta leik Reykja vík ur móts ins 
voru 11 af 16 leik mönn um sem 
komu við sögu upp ald ir hjá fé lag
inu. Þar af voru fjór ir leik menn 
sem eru á sínu fyrsta meist ara
flokksári. Birk ir Björns son lék 
sinn fyrsta leik fyr ir meist ara flokk 
Leikn is gegn Þrótti í Reykja vík
ur mót inu. Birk ir kom inn sem 
vara mað ur seint í leikn um en 
hann er fædd ur 24. sept em ber 
á því herr ans ári 1993 og er því 
enn gjald geng ur í 3. flokk. Leikn
ir hef ur end ur heimt Helga Pjet
ur Jó hanns son sem tók sér frí 
frá knatt spyrnu iðk un í fyrra og 

þá hafa Stein arr Guð munds son 
og Ein ar Örn Ein ars son ákveð ið 
að halda áfram en þeir íhug uðu 
að leggja skóna á hill una. „Mér 
finnst lið ið líta ágæt lega út og ég 
er þokka lega bjart sýnn. Við þurf
um kannski að bæta við okk ur 
manni sem við get um treyst á að 
skori reglu lega, mann í stað inn 
fyr ir Jak ob Spangs berg,” seg ir 
Kári Ein ars son, kant mað ur Leikn
is. Jak ob er kom inn í rað ir Vík ings 
og þá hef ur Leikn ir einnig misst 
Vig fús Arn ar Jós eps son sem vildi 
reyna fyr ir sér í úr vals deild inni 
á ný og samdi við Fjölni í Graf
ar vogi. Þetta er fjórða árið í röð 
sem Leikn ir leik ur í 1. deild inni. 
Lið ið hef ur ver ið í bar áttu við fall
draug inn al veg síð an það komst 
upp úr 2. deild inni en von ast er til 
að það breyt ist í ár. Fersk ir vind ar 
blása alla vega um fé lag ið og strax 
kom in mik il til hlökk un fyr ir kom
andi tíma bili. Nýtt fé lags heim ili 
mun vafa lít ið breyta miklu og er 
að stað an á Leikn is svæð inu orð in 
hreint frá bær. Það verð ur sér stak
lega skemmti legt í fjórðu um ferð 
þeg ar við fáum Breið holts slag á 
ÍRvell in um.

Fersk ir vind ar hjá Leikni

Íþrótta æf ing ar barna á for
skóla aldri eru farn ar af stað hjá 
Leikni. Æf ing arn ar eru klukk an 
11.00 á laug ar dög um og fara 
fram í Fella skóla. 

Um 20 börn mættu síð asta 

laug ar dag og stillt ari hóp ur er 
van fund in og krakk arn ir stóðu 
sig eins og hetj ur. Æf ing arn
ar verða í all an vet ur á þess um 
tíma og hvetj um við alla krakka 
til að mæta og taka þátt. Far ið 

er í skemmti lega leiki, æft með 
bolta og krakk arn ir fá út rás fyr ir 
hreyfi þörf ina. Nán ari upp lýs ing
ar gef ur Þórð ur í síma 8697794 
eða doddi tjal fari@hot mail.com.

Íþrótta skóli Leikn is

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

ElvarGeirMagnússonskrifar:

Dav íð Snorri Jón as son.

Fá fé lög með jafn góða menn í brúnni

Nokkr ir Ægir ing ar að loknu móti.
Mynd ir BE.
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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

Leik fimi hóp ur eldri borg ara 
í ÍR heim il inu bauð völd um 
gest um að taka þátt í leik fimi
tíma sín um að morgni mánu
dags ins 2. febr ú ar. Tím inn 
hófst kl.8:30 á léttri upp hit un, 
síð ar var keppt í Boccía.  

Hóp arn ir sem kepptu voru 
hóp ur ÍR, hóp ur úr Garða bæ og 
hóp ur frá Grund. Öll um var boð

ið upp á létt ar veit ing ar að lok
inni leik fim inni og bók að gjöf 
áður en hver hélt til síns heima. 
Föstu dag inn 13. febr ú ar kl. 13:00 
verð ur svo op inn leik fimi tími í 
tengsl um við Breið holts há tíð ina 
 menn ing ar há tíð eldri borg ara 
í Breið holti. All ir vel komn ir og 
létt ar veit ing ar að leik fimi tím an
um lokn um.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Eldri borg ar ar 
fengu heim sókn

197 kepp end ur frá 18 fé lög
um og hér aðs sam bönd um voru 
skráð ir til leiks á Meist ara móti 
Ís lands 15 til 22 ára sem fram fór 
helg ina 31. jan ú ar til 1. febr ú ar í 
Laug ar dals höll inni. 

Eins og svo oft komu flest ir 
kepp end ur komu frá ÍR eða alls 
55, 26 frá FH og 16 frá Breiða blik. 
Að af lokn um fyrri degi MÍ 1522 
ára, var ÍR með for ystu í heild ar
stiga keppn inni með 150 stig og 

70 stiga for skot á næsta lið. For
skot ið jókst á seinni deg in um og 
end aði ÍRlið ið með 354, FH varð 
í 2. sæti með 198 stig og Fjöln ir í 
3. sæti með 124 stig. Nán ari úr slil 
eru á heima síðu ÍR.

ÍR-lið ið með öruggan sigur

15 danspör í úr slit
Danspör frá dans deild ÍR stóðu 

sig mjög vel á Reykja vík Interna
tional Games (RIG) sem hald in 
var í ann að sinn í Laug ar dals höll
inni þann 18. jan ú ar. ÍR sendi þó 
nokk ur danspör og urðu þau öll í 
1. til 4. sæti sem verð ur að telj ast 
mjög góð ur ár ang ur. 

 
Úr slit í Lat ín döns um:
Börn I A:            
Ævar Þór Helga son og Jó hanna     
Guð rún Jó hanns dótt ir2. sæti. 
Börn II A:              
Bjarni Sæv ar  Sveins son og Júl í ana 
Borg Stef áns dótt ir1. sæti.
Ung ling ar I A:  
Kjart an Ingi Þór is son og Di ana        
Lind Christen sen2. sæti.
Ung ling ar II A:         
Þórð ur Árna son og Mónika Rós   
Stein gríms dótt ir1. sæti. 
Ingólf  ur H. Stein gríms son og         
Natal ía Lind Jó hanns dótt ir4. sæti. 
Ung ling ar II A/D:     
Kar ólína Rut  Lár us dótt ir og         
Svan dís Birna Björns dótt ir2. sæti. 

Ung menni AD:  
Hild ur Björk Thorodd sen og        
Al ex andra Líf  Ívars dótt ir2. sæti. 
Ung menni K:   
Krist ó fer Aron Garcia og Elva          
Rán  Odd geirs dótt ir1. sæti.
Ung ling ar I F:   
Krist ján Þór Sig urðs son og Krist ín   
Fil ippía Stef áns dótt ir2. sæti. 
Krist ó fer Hauk ur Hauks son og       
Her borg Lúð víks dótt ir 3. sæti.
 
Úr slit í Stand ard döns um: 
Börn II K:          
Pét ur Fann ar Gunn ars son og        
Aníta Lóa  Hauks dótt ir1. sæti. 
Ung menni AD:  
Hi ld ur Björk Thorodd sen og          
Al ex andra Líf  Ívars dótt ir2. sæti. 
Ung menni K:      
Krist ó fer Aron Garcia og Elva          
Rán Odd geirs dótt ir1. sæti.
Ung ling ar I F:   
Krist ján Þór Sig urðs son og Krist ín   
Fil ippía Stef áns dótt ir2. sæti. 
Krist ó fer Hauk ur Hauks son og       
Her borg Lúð víks dótt ir3. sæti.

ÍR sótti 4 Gull, 5 Silf ur og 2 
Brons á Af mæl is móti JSÍ 24. til 
25. jan ú ar sl.

Þetta var frá bært og fjöl mennt 
mót sem var háð bæði í húsa
kynn um Júdódeild ar Ár manns og 
Júdó fé lags Reykja vík ur. Ein stak
lega góð ur andi ríkti á mót inu og 
kepp end ur sem flest ir þekkj ast 
orð ið ágæt lega á vell in um og á 
hlið ar lín unni áttu góð ar stund ur 
sam an. ÍRing ar sem mættu með 
dreng skap og vilja til verka, stóð 
svo sann ar lega und ir örtvax andi 
vænt ing um. Sér lega skemmti leg ur 
ár ang ur er að vaxa í Skóg ar sel inu 
og starf hins frá bæra að al þjálf ara 
Júdódeild ar inn ar Björns H. Hall
dórs son ar er að bera ríku leg an 
ávöxt.

Björn Hall dór Ósk ars son tók 
þetta firnasterka mót með mikl um 
glæsi brag. Í þetta sinn ið nægði 
hon um ekk ert minna er gull í 
66 kg flokk in um. Hann sigr aði 
alla sína anstæð inga með miklu 
ör yggi. Það var frá bær upp lif un 
fyr ir áhorf end ur að verða vitni að 
svona sterkri end ur komu. Gísli 
Har alds son átti stór kost legt mót 
og sigr aði all ar sín ar glímur og 
vann Gull  í 60 kg flokki í flokki 15 
til 16 ára. Bestu kepp end ur lands
ins mættu til að setja mark sitt á 
mót ið. Gísli lét alla við stadda vita 
að hann ætl ar sér að ná langt í 
íþrótt inni. Harð asti and stæð ing ur 
Gísla var sem fyrr fé lagi hans úr 
ÍR Kjart an Magn ús son.

Kjart an tók til sín Silf ur en stað
ráð in í að vera Gísla eng inn eft
ir bát ur. Kjart an hef ur með ein
beittri tækni sinni siglt ör ugg lega 

í fremstu röð iðk enda íþrótt ar inn
ar. Frá bær frammi staða Tómas
ar Krist bergs son ar und ir strik aði 
styrk hans skemmti lega í erf ið um 
81 kg flokk in um. Tómas fékk að 
kljást við marg reynda keppn is
menn, sem fengu óvænt sterk ari 
and stæð ing en þeir reikn uðu með, 
því þetta var fyrsta mót Tómas ar. 
Sé þetta vís ir að því sem koma 
skal, þá er margs að vænta af 
hon um. Bern hard Jó hann es son 
sótti sér Silf ur í erf ið um flokki +90 
kg 15 til 19 ára. Ás dís Ólafs dótt ir 
kom ekki metn að ar laus frek ar en 
venju lega og stóð sig með stakri 
prýði og tók heim með sér silf ur 
í flokki 15 til 16 ára. Ing unn Rut 
Sig urð ar dótt ir tryggði sér gull í 
50 kg í 13 til 14 ára með glæsi legu 
Harai Gos hi kasti. Ragn hild ur Rún 

Vil mund ar dótt ir fékk Brons í 42 
kg 15 til 16 ára. Bene dikt Hauk ur 
Guð munds son fékk Silf ur í 60 kg 
13 til 14 ára og sýndi góð an stíg
anda í mót inu. Hall dór Reyn is son 
stóð sig sér lega vel og stað festi 
að góð ástund un skil ar ár angri. 
Stolt ur tók hann til sín Brons í 
erf ið um flokki 11 til 12 ára 46 kg. 
Jan us Grét ars son sótti Gull þó 
hann væri færð ur upp úr 38 kg í 
bland að ann flokk barna 11 til 12 
ára 44 kg. Aníta Ýr Ómars dótt ir 
tók silf ur í blönd uð um flokki 44 
kg 11 til 12 ára og Vikt or Bjarki 
Ómars son kom líka með til kall til 
ár ang urs og átti sér lega skemmti
leg til þrif í 38 kg. ÍR hef ur enn á 
ný sýnt eldri fé lög un um vax andi 
mót stöðu og und ir strik að metn að 
sinn til ár ang ur.

Frá bær ár ang ur hjá Júdódeild ÍR

Björn Hall dór Ósk ars son á palli en hann tók þetta firna sterka mót 
með glæsi brag.

ÍR býð ur upp á sér stakt heilsu
á tak fyr ir alla Breið hylt inga 
þeim að kostn að ar lausu dag ana 
16. febr ú ar til 27. mars nk. Verk
efni þetta er unn ið í sam starfi 
við ÍTR. Það eina sem fólk þarf 
að gera er að mæta og vera með. 
Mæt ing er frjáls og all ir mæta á 
sín um for send um.

Hörð ur Guð björns son, fram
kvæmda stjóri ÍR seg ir mark mið 
verk efn is ins vera að efla úti vist og 
al menna hreyf ingu og því til val ið 
fyr ir alla að taka þátt. Hann seg ir 
að ÍRheim il ið verði opið alla virka 
daga frá kl. 10 til 14 og all ir séu 
vel komn ir til þess að nota að stöð
una þar. Í ÍRheim il inu er m.a. 
hægt er að fara í íþrótta sal, horfa 
á sjón varp, fá sér kaffi og spjalla. 
Tím ar í leik fimi eldri borg ara eru í 

ÍRheim il inu á mánu dög um frá kl. 
9.00 til 10.30 og á föstu dög um frá 
kl. 13.00 til 14.30 þar sem öll um er 
boð ið að taka þátt að kostn að ar
lausu en þess ir tím ar eru styrkt ir 
af ÍTR. Þann 27. mars verð ur grill
að við ÍRheim il ið kl. 17.0019.00 
og eru all ir vel komn ir til að snæða 
pyls ur og fá sér drykk með.

“Við hvetj um ykk ur til þess að 
taka þátt á einn eða ann an hátt. 
Tak ið ná granna ykk ar með í 
göngu ferð ir. Gam an væri að sjá 
heilu stiga gang ana eða göt urn ar 
taka sig sam an í sam eig in legri úti
veru næstu sex vik urn ar og að 
sjálf sögðu leng ur. Öll hreyf ing er 
af hinu góða,” seg ir Hörð ur og 
bæt ir við að öll um sé vel kom in 
að kíkja á æf ing ar hjá deild um ÍR. 
Æf inga töfl ur eru inná heima síðu 

fé lags ins. Hann bið ur fólk einnig 
að skrá nafn ykk ar í gesta bók sem 
verð ur í and dyr inu á ÍRheim il inu 
þeg ar þið tak ið þátt í ein hverju 
of an greindu og bend ir á að í opn
um tím um verða ein stak ling ar 
und ir 18 ára að vera í fylgd með 
full orðn um því all ir sem nota 
að stöðu fé lags ins geri það á eig in 
ábyrgð. Þá má benda á að stöðu 
til þess að fara á göngu skíði á 
fé lags svæði ÍR ef veð ur far leyf
ir. Ef snjó ar verð ur troð in braut 
fyr ir göngu skíði á ÍRsvæð inu og 
skíða brekk an við Jafn a sel opin 
þeg ar að stæð ur leyfa. Vin sam leg
ast fylgist með inná heim síð unni 
hvað þetta varð ar. Heimasíðu ÍR: 
irsida.is

Heilsu á tak í febr ú ar og mars

Leik fimi hóp ur inn fær sér kaffi og spjall ar sam an að æf ing um lokn um.

Sann kall að Stór móti ÍR fór fram 
helg ina 17. til 18. jan ú ar í Laug ar
dals höll. Þetta var í 13 sinn sem 
mót ið er hald ið en í ár kepptu um 
640 íþrótta menn frá 22 fé lög um 
og sam bönd um af öllu land inu. 

Mót ið var fyrst hald ið í til efni af 

90 ára af mæli ÍR árið 1997 og hef
ur svo sann ar lega vax ið og dafn að 
síð an eins og sjá má á eft ir far andi 
þátt töku töl um. Árið 2005 voru 
kepp end ur 329. 

ÍRing ar stóðu sig frá bær lega 
vel á öll um víg stöðv um en alls 70 

verð laun féllu í hlut ÍRinga, sem 
skipt ust í 19 gull, 27 silf ur og 24 
brons. Hin ir ná lægt 100 starf menn 
og skipu leggj end ur stóðu sig ein
nig frá bær lega vel á þessu stærsta 
frjáls í þrótta móti sem hald ið hef ur 
ver ið á Ís landi.

70 verð laun á stór móti

Frjáls í þrótta deild ÍR átti 14 
kepp end ur á Reykja vík Inter
national sem fram fór í Laug ar

dals höll 18. jan ú ar. Alls tóku 85 
kepp end ur þátt þar af 18 er lend ir 
kepp end ur frá Bret landi, Wa les, 

Fær eyj um og Banda ríkj un um. 
Nán ari úr slit á heima síðu ÍR.

Reykja vík International





















































