
Yfir  ei t t  hund rað að i l 
ar hafa sent fyr ir spurn ir um 
þjón ustu í búð ir sem fyr ir hug
að er að byggja á veg um Fé lags 
eldri borg ara í Reykja vík við 
Hóla berg á milli Gerðu bergs og 
Fella og Hóla kirkju og í Suð ur 
Mjódd skammt frá fé lags svæði 
ÍR. Alls á að byggja um 120 íbúð
ir og þar af 49 við Hóla berg. 

Um er að ræða bygg ing ar sem 
Reykja vík ur borg skil grein ir sem 
þjón ustu í búð ir II þar sem ákveð in 
þjón usta á að vera til stað ar. Þess

ar íbúð ir eru að eins ætl að ar þeim 
sem náð hafa 67 ára aldri.

Fyr ir hug að er að fram kvæmd
ir hefj ist fyrst við íbúð irn ar við 
Hóla berg og þessa dag ana er að 
sögn Unn ars Stef áns son ar, for
manns Fé lags eldri borg ara, ver
ið að ræða við arki tekta til þess 
að vinna að end an leg um teikn
ing um en Hró bjart ur Hró bjarts
son, arki tekt vann deiliskipu lag 
bygg inga svæð is ins. Þá eru verk
tak ar einnig farn ir að sýna þess
um fram kvæmd um áhuga. Ekki 

er enn ákveð ið hvenær fyrsta 
skóflustung an þess ara bygg inga 
verð ur tek in en að sögn Unn ars 
ræðst það nokk uð af því hversu 
lang an tíma tek ur að ljúka samn
ing um við arki tekta og bygg ing
ar að ila. Þá er ver ið að ræða við 
Reykja vík ur borg um nið ur fell
ingu gjalda vegna þess ara fram
kvæmda en nið ur stöð ur þeirra 
við ræðna munu hafa áhrif á end
an legt verð íbúð anna.
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Yfir hund rað fyr ir spurn ir

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í BreiðholtiEurovisiontilboð

Bygg inga nefnd Fé lags eldri borg ara í Reykja vík (FEB): Aft ari röð frá vinstri: Ólaf ur Þor steins son, Unn ar 
Stef áns son for mað ur FEB, Guð rún Jóns dótt ir. Fremri röð frá vinstri: Guð mund ur Pálmi Krist ins son for
stöðu mað ur fram kvæmda og eigna sviðs Reykja vík ur borg ar, Mar grét Mar geirs dótt ir í bygg inga nefnd 
FEB, Sig urð ur Ein ars son fram kvæmda stjóri FEB og Stef án Ólaf ur Jóns son for mað ur bygg inga nefnd ar FEB.

- á traustum grunni

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

bilaleiga.is
borgarblod.is

Folaldakjöts útsala • Svínakótilettur 998 kr./kg.
Fjallalambs svið - verkuð með gamla laginu.

Pepsi Max 2 lítra 149 kr. • Doritos snakk 200 gr. 249 kr.



Um 4000 ung menni í 
Vinnu skól an um

Rúm lega 5.200 sum ar störf verða 
í boði hjá Reykja vík ur borg í sum
ar. Gert ráð fyr ir að um 4.000 ung
menni verði ráð in til Vinnu skóla 
Reykja vík ur sem er um 90% af 
þeim ald urs hópi sem sótt get ur 
um slík störf. Á síð asta ári voru um 
2.700 ung ling ar ráðn ir til skól ans 
og nem ur  aukn ing in því um  48% 
en til að mæta því verð ur vinnu
tími stytt ur nokk uð. Hanna Birna 
Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri seg ir 
það er sér stakt ánægju efni að í 
sum ar verða fleiri störf í boði hjá 
Reykja vík ur borg en nokkru sinni 
fyrr en þetta sé í sam ræmi við þá 
áherslu borg ar yf ir valda að tryggja 
eins mörg slík störf og kost ur er 
við nú ver andi að stæð ur.  Hanna 
Birna seg ir það mik ið af rek að 
borg in geti boð ið svo mörg sum
ar störf. Þessi störf séu ekki að eins 
mik il væg fyr ir það unga fólk sem 
mun sinna þeim, held ur ekki síð ur 
fyr ir Reykja vík ur borg sem njóta 
muni góðs af kröft um þeirra.  

Fjölg un um 40%
Til kynn ing um til Barna vernd ar 

Reykja vík ur hef ur fjölg að um 40% 
á fyrstu þrem ur mán uð um þessa 
árs. Alls hafa borist yfir 1100 til
kynn ing ar á fyrstu þrem ur mán
uð um árs ins en voru 775 á fyrstu 
þrem ur mán uð um síð asta ár. Ljóst 
er að hluta þess ar ar fjölg un ar má 
rekja til mjög auk inn ar vit und ar 
íbúa og starfs manna borg ar inn
ar um nauð syn þess að vera vak
andi fyr ir líð an barna við erf ið ar 
að stæð ur í efna hags mál um þjóð
ar inn ar. Einnig er ljóst að erf ið ar 
efna hags að stæð ur birt ast í fjölg
un hegð un ar vanda mála hjá börn
um, og því mið ur einnig í fjölg un 
erf ið ari mála og meiri vanda hjá 
for eldr um. Borg ar yf ir völd munu 
því fylgj ast náið með barna vernd
ar mál um á næst unni. Í frétt frá 
Reykja vík ur borg seg ir það vera 
reynsla ann arra landa sem glíma 
við kreppu að barna vernd ar mál
um fjölgi og sé fjölg un til kynn inga 
til Barna vernd ar Reykja vík ur á 
fyrstu þrem ur mán uð um árs ins er 
vís bend ing um að svo geti einnig 
orð ið hér.

Tek ist á við breytt ar 
að stæð ur

Hanna Birna Krist jáns dótt ir, 
borg ar stjóri hef ur vak ið sér staka 
at hygli á því hversu vel starfs
mönn um þjón ustu mið stöðv
anna hef ur geng ið að takast á við 
breytt ar að stæð ur en hún og Ósk
ar Bergs son, for mað ur borg ar ráðs, 
hafa að und an förnu heim sótt þjón
ustu mið stöðv ar Reykja vík ur borg
ar í öll um hverf um borg ar inn ar. 
Meg in mark mið heim sókn anna er 
að afla upp lýs inga um áhrif breyt
inga í efna hags líf inu á líð an íbúa 
og þró un þjón ustu þjón ustu mið
stöðv anna. Þjón ustu mið stöðv arn
ar veita þver fag lega, heild stæða 
fjöl skyldu þjón ustu í öll um hverf
um borg ar inn ar. Hanna Birna og 
Ósk ar hafa ann ars veg ar fund að 
með starfs mönn um þjón ustu mið
stöðv anna og hins veg ar full trú um 
lyk il sam ráðs að ila þjón ustu mið
stöðv anna í hverf un um, t.d. full
trú um grunn og leik skóla, barna
vernd ar, frí stunda starfs, lög reglu, 
presta, íbúa sam taka og hverf is
ráða. 

Hrein og hæf til 
sjó baða 

Strand lengja Reykja vík ur er 

hrein og hæf sem úti vist ar svæði 
og til böð un ar. Vald ir stað ir á 
strand lengj unni henta vel til úti
vist ar og sjó sund í Naut hóls vík 
nýt ur nú mik illa vin sælda.  Heil
brigð is eft ir lit Reykja vík ur vakt ar 
strand sjó inn um hverf is Reykja vík 
og kynnti ráð inu nið ur stöð ur sín ar 
í vik unni. Ell efu stað ir sem eru lík
leg ir  til úti vist ar eru vaktað ir frá 
apr íl til októ ber ár hvert og sýni 
tek in til að kanna saur kólígerla
meng un. Reglu bund in vökt un hef
ur far ið fram síð an árið 2003. Far ið 
er eft ir reglu gerð um um frá veit ur 
og skólp og meng un vatns. 

 

Ung ar radd ir í 
borg ar stjórn

Reykja vík ur ráð ung menna fund
aði með full trú um borg ar stjórn
ar ný lega. Fund inn sátu átta ung
menni úr Reykja vík ur ráði og átta 
borg ar full trú ar, auk borg ar stjóra. 
Ung menn in töl uðu fyr ir til lög um 
Reykja vík ur ráðs ung menna og 
borg ar full trú ar tóku þátt í um ræð
um um til lög urn ar. Ung menna
ráð hafa starf að í öll um hverf um 
Reykja vík ur síð an haust ið 2001 og 
er mark mið ið með starfi þeirra að 
skapa vett vang og leið ir til þess 
að gera þeim sem eru yngri en 
18 ára kleift að koma skoð un um 
sín um og til lög um á fram færi við 
við eig andi að ila. Einnig að veita 
þátt tak end um í ráðun um fræðslu 
og þjálf un í lýð ræð is leg um vinnu
brögð um. Frá því ráð in tóku til 
starfa hef ur fjöldi til lagna kom ið 
inn til Reykja vík ur ráðs auk þess 
sem ung menna ráð in hafa fjall að 
um ýmis mál.  

Stefnu mót un í mál efn
um inn flytj enda

„Horft til fram tíð ar“ nefn ist 
stefnu mót un og að gerð ar á ætl un 
Reykja vík ur borg ar í mál efn um inn

flytj enda fyr ir árin 2009 til 2012. 
Meg in mark mið stefnu Reykja vík
ur borg ar í mál efn um inn flytj enda 
eru að borg in leggi metn að sinn 
í að sinna öll um íbú um sín um af 
kost gæfni og koma til móts við 
ólík ar þarf ir hvers og eins. Í stefnu
mót un inni er kveð ið á um að fagn
að verði komu fólks frá öðr um 
lönd um og með ólík an bak grunn 
og leit ast við að tryggja miðl un 
upp lýs inga um þjón ustu, rétt indi 
og skyld ur eft ir mis mun andi leið
um til allra nýrra íbúa. Áhersla 
verð ur lögð á að Reykja vík ur borg 
vinni stöðugt að því að auka fjöl
menn ing ar lega færni starfs fólks 
borg ar inn ar sem sinn ir mót töku 
og sam skipt um við nýja íbúa og 
leit að verði allra leiða til að koma 
í veg fyr ir for dóma og að íbú um sé 
mis mun að vegna upp runa eða trú
ar bragða. Stefnu mót un in er byggð 
á mann rétt inda stefnu Reykja
vík ur borg ar sem sam þykkt var í 
borg ar stjórn í maí 2006 og þeirri 
kort lagn ingu sem unn in var í mál
flokkn um í verk efna stjórn inni. 
Hanna Birna Krist jáns dótt ir, borg
ar stjóri seg ir að Reykja vík ur borg 
sé fyrsta sveit ar fé lag ið hér á landi 
sem unn ið hafi svo viða mikla og 
heild stæða stefnu á sviði inn flytj
enda mála. Stefn an sýni þann mikla 
metn að sem Reykja vík ur borg hafi í 
mál efn um nýrra íbúa borg ar inn ar.

12 smíða vell ir
ÍTR mun starf rækja smíða velli 

fyr ir börn á 12 stöð um í sum ar. 
Helstu við fangs efni þeirra eru 
kofa smíð ar og smíði á ým iss kon
ar smá hlut um. Skrán ing ar gjald er 
600 kr. fyr ir hvert barn og greið
ist við skrán ingu. Smíða vell ir eru 
und ir dag legri stjórn leið bein enda 
og ætl að ir börn um á aldr in um 8 til 
12 ára. For ráða mönn um barn anna 
er bent á að ekki er um gæslu að 
ræða. Á alla smíða velli er frjáls 
mæt ing.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594

Fax: 561 1594

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

Netfang: thord@itn.is

Auglýsingasími: 511 1188 • 561 1594 • 895 8298

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Íslandspóstur
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Borg ar stjórn Reykja vík ur sam þykkti með öll um greidd um at kvæð um 
fyr ir skömmu að hefja vinnu við mót un stefnu um sam þætta þjón ustu 

í hverf um borg ar inn ar. Með þessu er borg ar stjórn að fara inn á nýja braut 
sem er að auka vægi hverf is ráða og efla hlut verk þjón ustu mið stöðv anna.

F rá því að þjón ustu mið stöðv arn ar voru sett ar á stofn hef ur mik il vægi 
þeirra sí fell ver ið að koma bet ur og bet ur í ljós. Frá glugga þeirra gef

ur að líta skarp ari yf ir sýn yfir mál efni og mann líf hverf anna þar sem þær 
starfa en þeg ar horft er úr Ráð húsi eða frá öðr um sam eig in leg um starfs
stöðv um borg ar inn ar. Starfs fólk þjón ustu mið stöðv anna nær jafn an að 
mynda nán ari tengsl við íbú ana og greina þarf ir þeirra með öðr um hætti 
en þeir sem fjær standa.

Reykja vík ur borg stend ur sam an af mörg um laustengd um út hverf um. 
Hvert hverfi hef ur sín ein kenni og sína sam kennd. Íbú arn ir líta gjarn

an til hverf is ins síns sem sinna heim kynna burt séð frá hvaða yf ir sýn þeir 
hafa yfir borg ar mynd ina eða tengsl við aðra hluta henn ar. Oft hef ur fólk 
val ið sér bú stað í ákveðnu hverfi hvort sem er með lóð aum sókn um eða 
kaup um á hús næði. Í öðr um til fell um hafa aðr ar að stæð ur ráð ið. Kauptil
boð sem fólki hef ur fund ist hag stæð eða aðr ar að stæð ur á sölu eða leigu
mark aði sem hafa gert því kleift að koma sér upp húsnæði og heim ili.

B reið holt ið er ekki und an skil ið að þessu leyti held ur þvert á móti. 
Breið holt ið er fjöl menn asta hverfi Reykja vík ur. Breið holt ið hef ur ein

nig land fræði lega sér stöðu. Það er af mark að af skýr um út lín um frá öðr um 
hverf um og byggð um borg ar inn ar. Breið holt ið er í raun bær í borg inni. 

Þ jón ustu mið stöð Breið holts hef ur ver ið að efl ast sem út stöð borg ar
inn ar í Breið holti á und an förn um árum og sinn ir nú víð tæku þjón

ustu hlut verki. Í erf iðu ár ferði eins og nú geng ur yfir land og þjóð eykst 
mik il vægi þjón ustu stofn anna. Með þeirri til lögu sem borg ar stjórn hef ur 
nú sam þykkt og hug mynd um sem starfa á eft ir er ekki ein ung is ver ið að 
koma til móts við kröf ur og þarf ir líð andi stund ar held ur að auka íbúa lýð
ræði og efla hverfa vit und. Þess um hug mynd um ber að fagna. Þær koma 
Breið hylt ing um sann ar lega til góða.  

Þrjú verk efni
Verk efni nýrr ar rík is stjórn ar eru í sjálfu sér ekki mörg. Í fyrsta lagi þarf 

að end ur reisa banka kerfi þjóð ar inn ar því án þess verð ur at vinnu líf
inu ekki kom ið af stað að nýju. Í öðru lagi þarf að ýta at vinnu líf inu af stað 
og það verð ur ekki gert án um tals verð ar vaxta lækk un ar. Í þriðja lagi þarf 
að huga að hag heim il anna sem ekki verð ur unnt að gera eins og þarf án 
þess að efla at vinnu líf ið og vinna bug á at vinnu leys inu.  

Þetta er í raun það sem ný stjórn völd standa frammi fyr ir. Í ljósi 
að stæðna er ekki um auð unn in verk að ræða. Ljóst er að fyr ir ligg ur 

að taka ýms ar erf ið ar og óvin sæl ar ákvarð an ir en verk in verða ekki unn in 
í annarri röð en þess ari. Lausn ir á vanda heim il anna eru langsótt ar kom
ist at vinnu líf ið ekki af stað aft ur og hverj ir eru mögu leik ar þess án eðli
legr ar banka starf semi.

S tjórn völd hafa ekki úr mörg um leið um að velja. Að koma Al þjóðagjald
eyr is sjóðs ins set ur skorð ur sem ekki verð ur unnt að horfa fram hjá á 

með an þjóð in er í eins kon ar gjör gæslu hans. Þau mega þó ekki verða of 
íþyngj andi t.d. í vaxta mál um þannig að at vinnu og mann líf bíði skaða af. 
Þá munu kröf ur al menn ings um að gert ver ið hreint eft ir banka hrun ið og 
þeir dregn ir til ábyrgð ar sem þar voru að verki hljóma áfram. Fólk sem 
nú þarf að taka á sig marg vís leg ar byrð ar á kröfu um að það verði gert án 
neinna und an bragða.

Efl ing
hverfa stjórn un ar

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



Í júní verð ur boð ið upp á 
göngu ferð ir um Breið holt ið með 
leið sögn kunn ugra manna. Það 
eru kirkj urn ar í hverf inu sem 
hafa frum kvæð ið að þess um 
göngu ferð um sem eiga það all ar 
sam eig in legt að byrja og enda 
við kirkju. 

Bryn dís Malla Elídótt ir, hér aðs
prest ur í Breið holts kirkju seg ir 
að fyrsta gang an verði far in frá 
Selja kirkju sunnu dag inn 7. júní kl. 
10. Þá verði geng ið að Breið holts
kirkju með leið sögn Birnu Bjarn
leifs dótt ur sem með al ann ars 
mun segja frá gamla Breið holts
bæn um og fleiri merk um stöð um 
á leið inni. Í Breið holts kirkju verði 
síð an mess að kl. 11 og boð ið upp 
á hress ingu að henni lok inni. 

Göng un um verð ur síð an hald ið 
áfram því sunnu dag inn 14. júní 
verð ur geng ið frá Breið holts kirkju 
kl. 10 til messu í Fella og Hóla
kirkju sem byrj ar kl. 11. Þá verð
ur geng ið upp El liða ár dal inn og 
staldr að við á merk um stöð um. 
Síð asta gang an verð ur sunnu dag
inn 21. júní á sum ar sól stöð um. 
Þá verð ur lagt af stað frá Fella 
og Hóla kirkju kl. 19 og geng ið til 
kvöld messu í Selja kirkju kl. 20. 
Ekið verð ur með göngu fólk aft
ur að þeirri kirkju sem göng urn
ar hófust þeg ar all ir hafa þeg ið 
hress ingu eft ir mess urn ar. Þess ar 
göngu mess ur eru lið ur í auknu 
sam starfi safn að anna  sem sam
ein ast um helgi hald þessa daga. 
Þær eru  einnig til val ið tæki færi 
til þess að njóta um hverf is ins 
og nátt úru Breið holts í góð um 
fé lags skap.
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Margt að skoða
og upplifa
á Hengilssvæðinu

Frábærar gönguleiðir um fjölbreytt 
landslag þar sem orkan kraumar 
undir fótum göngumanna.

Í Hellisheiðarvirkjun er tekið á móti gestum alla daga frá kl. 
9:00 til 18:00. Þar má fræðast um vistvæna orkuvinnslu, 
náttúrufar, sögu og umhverfi Hengilssvæðisins.

Kynningarfulltrúar Orkuveitu 
Reykjavíkur eru jafnan á 
staðnum og veita fræðslu og 

upplýsingar. Aðgangur er ókeypis og sýningin öllum opin.

Göngukort af Hengilssvæðinu er til sölu í Hellisheiðarvirkjun, Upplýsingamiðstöð 
Suðurlands  og ýmsum bókaverslunum. Alls hafa verið merktir um 120 km af 
gönguleiðum og göngustígar lagðir. Gönguleiðirnar eru styrkleikamerktar þannig 
að allir eiga að geta fundið sér leið eftir getu.
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• Á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur www.or.is er ítarlegt fræðslu og upplýsingaefni sem vert er að kíkja á.  www.or.is

Hverf is ráð Breið holts stóð 
fyr ir fegr un ar- og hreins unar-
átaki nú um helg ina. Víða mátti 
sjá íbúa taka til hend inni í 
hverf inu við fegr un og hreins-
un eft ir vet ur inn.

Einnig mátti sjá að fjöl mörg 
fyr ir tæki og stofn an ir höfðu 

lagt sitt af mörk um í fegr un og 
hreins un. Átak ið tókst mjög vel 
og er því ætl að að hvetja fólk til 
að taka hönd um sam an um að 
halda hverf inu hreinu og fal legu 
alla daga íbú um og öðr um sem 
um hverf ið fara til ynd is auka.

Marg ir tóku 
til hend inni

Sunnu dags göng ur í Breið holt inu



Guð mund ur H. Guð munds
son, bak ara meist ari og 
Álf heið ur Guð jóns dótt ir, 

eig in kona hans eru frum býl ing
ar í Breið holt inu. Þau réð ust í 
upp bygg ingu í Fella hverf inu á 
bygg ing ar ár um þess þeg ar þau 
stofn uðu Breið holts bak arí árið 
1973 eða fyr ir 36 árum. Þau flut
tu síð ar úr Hvassa leit inu í Selja
hverf ið þar sem þau hafa búið í 
rúma þrjá ára tugi.

Fyr ir nokkrum árum seldu þau 
hluta af starf sem inni, þar á með
al nafn ið Breið holts bak arí ásamt 
heild sölu starf semi og tækj um 
en settu á stofn minna bak arí og 
kaffi hús við Drafn ar fell und ir heit
inu Hús bak ar ans. Breið holts bak
ari var aft ur á móti að baki Drafn
ar fells ins í bygg ingu við Völvu fell 
sem er að hluta í eigu Guð mund ar 
og fjöl skyldu hans og hann nýt ir 
hluta þess í þágu Húss bak ar ans. 
Fyr ir rúm um tveim ur árum ræddi 
Breið holts blað ið við Guð mund 
um það ástand sem hef ur skap ast 
á þjón ustu reitn um sem stend ur 
sam an af Eddu felli, Drafn ar felli 
og Völvu felli þar sem þjón ustu
starf semi hef ur dreg ist veru lega 
sam an frá því sem áður var líkt og 
orð ið hef ur víð ar í hverf um Breið
holts ins. Þjón ust an hef ur ver ið 
að flytj ast burt og eft ir standa 
hús eign ir sem á sín um tíma voru 
byggð ar sam kvæmt skipu lagi til 
þess að hýsa þar sem þá var tal
in nauð syn leg þjón usta í hverju 
íbúða hverfi. Í við tal inu þá lét Guð
mund ur að því liggja að í raun 
þyrfti að rífa þetta hverfi og byg
gja það upp frá grunni með breytt
ar þarf ir þjón ustu að ila og íbúa 
að leið ar ljósi. Versl ana mið stöð in 
við Drafn ar fell og Eddu fell þjón
aði  aug ljós lega ekki leng ur þeim 
til gangi sem henni var ætl að ur í 
upp hafi. Hann seg ir nú að vegna 
banka hruns ins á liðnu haust megi 
gera ráð fyr ir að lít ið verði unn ið 
eft ir slík um hug mynd um á næstu 
árum og hef ur nú sett fram nýj
ar hug mynd ir um nýt ingu þess 

húsa kosts sem stend ur ónot að ur 
eða lít ið not að ur á þessu svæði. 
Þótt þær mið ist að tíma bund inni 
lausn eru þær allra at hygli verð ar. 
Breið holts blað ið heim sótti þenn
an eld huga Breið holts ins öðru 
sinni á dög un um og rabb aði við 
hann um árin hans í Breið holt inu 
og nýj ar hug mynd ir um nýt ingu 
Drafn ar og Eddu fells reits ins.

Listamennogsprotafyrir
tækiíþettahúsnæði

“Vegna þess ástands sem nú 
er í þjóð fé lag inu þá sé ég ekki 
að fram kvæmd ir af þess um toga 
geti hafð ist á allra næstu árum. 
Engu að síð ur finnst mér mik il
vægt að efla þetta svæði með ein
hverri nýrri starf semi. Ég tel að 
ekki þurfi mik ið að gera til þess 
að laga að kom una að Drafn ar fell
inu og síð an þarf að finna starf
semi í hús in sem eru auð  bæði 
fram hús in og einnig það hús næði 
sem stend ur ónot að baka til. Ég 
hef ver ið að velta því fyr ir mér 
hvort þetta geti hent að und
ir lista starf semi og hugs an lega 
smá iðn að og sprota starf semi. 
Húsa leiga þyrfti ekki að vera það 
há að hún yrði frá hrind andi og 
af mark að ar stærð ir gætu ör ugg
lega hent að fyr ir eins til þriggja 
og fjög urra manna vinnu stof ur. 
Ég veit að margt fólk er að fást við 
eitt og ann að bæði á sviði lista 
og ann arr ar starf semi sem gæti 
nýtt sér þetta hús næði. Eins kon ar 
lista mannaný lenda og lista gall erí 
myndi glæða um hverf ið nýju lífi 
og bak um hverf ið er hent ugt til 
úti vist ar. Ég hef ver ið að koma 
þess um hug mynd um mín um á 
fram færi og er til bú inn að leggja 
þeim lið eins og ég get.”

Búinnaðverahérí36ár
 “Já  ég er löngu orð inn full gild

ur Breið hylt ing ur bú inn að vera 
hér í 36 ár. Við opn uð um Breið
holts bak arí 1973 og það hef ur ver
ið sam felld ur bak arís rekst ur hér 

síð an. Ég held að þetta sé lang
elsta fyr ir tæk ið í Breið holts hverf
un um ef við telj um árin frá því að 
við opn uð um. Þeg ar við byrj um 
er hverf ið rétt að byggj ast upp. 
Vinnu skúr arn ir frá Breið holti voru 
hér við hlið ina á okk ur. Þá stóðu 
yfir bygg inga fram kvæmd ir við 
Æsu fells blokk ina og fleiri bygg
ing ar í Fell un um sem voru á veg
um Breið holts. Upp gang ur inn var 
hér og fólk ið streymdi að. Hing að 
fluttu stór ar barna fjöl skyld ur. Ætli 
hafi ekki ver ið um 1700 nem end ur 
í Fella skóla þeg ar flest var en nú 
eru lið lega 500 nem end ur þar. Því 
var ekki óeðli legt að veðja á þetta 
nýja hverfi til þess að hefja þar 
þjón ustu starf semi.” 

Vildumbúanær
starfseminni

“Við bjugg um í Hvassa leyt inu 
en fór um fljót lega að huga að því 
að flytja okk ur í Breið holt ið til 

þess að vera nær at vinnu rekstr
in um. Við sótt um um lóð í Selja
hverf inu þeg ar það var í bygg
ingu og byggð um okk ur hús í 
Bakka sel inu. Við erum búin að 
búa þar í 31 ár í júní n.k. Við erum 
því al ger ir Breið hylt ing ar. Störf
um hér og búum og ef satt skal 
segja þá för um við af skap lega 
lít ið inn í Reykja vík – nið ur í bæ 
eins og það er kall að. Hér höf um 
við það sem við þurf um,” seg ir 
Guð mund ur og fer að íhuga hvar 
borg in endi og Breið holt ið byrji 
eins og hann kemst að orði. Hann 
seg ir að út hverf in hafi lið ið fyr ir 
sinnu leysi af hálfu borg ar inn ar í 
gegn um árin og þar sé Breið holt
ið síst und an skil ið. Guð mund ur 
seg ir að Fella hverf ið hafi ver ið 
skipu lagt þannig að öll þjón usta 
gæti ver ið fyr ir hendi. “Hug mynd 
þeirra Geir harðs Þor steins son
ar og Hró bjarts Hró bjarts son ar, 
sem hönn uðu þetta um hverf ið og 
fengu fyrstu verð laun fyr ir gekk 

út á að fólk gæti geng ið út í búð 
eða sótt aðra þjón ustu sem það 
þarfn að ist. Það gæti lagt bíl un um 
fyr ir fram an blokk irn ar eða ann að 
húsnæði og síð an far ið gang andi 
heim an að frá sér. Ég hygg að þeir 
hafi sótt hug mynd ir sín ar að ein
hverju leyti til ann arra landa því 
svona skipu lag er mjög vel þekkt 
víða þar sem vega lengd ir eru 
mikl ar og ógern ing ur fyr ir fólk að 
fara um lang an veg eft ir brýn ustu 
nauð synj um. Geir harð ur sagði 
mér ein hverju sinni að bak grunn
ur inn hafi falist í því að hægt væri 
að sækja þjón ust una um sem 
skemmst an veg. Ég hef líka séð 
þetta þar sem ég hef kom ið. Ég 
sá t.d. gaml ar versl un ar mið stöðv
ar í full um blóma í Finn landi þar 
sem öllu hef ur ver ið hald ið við. 
En hér hef ur þró un in orð ið önn ur 
og þjón ust an horf ið úr þess um 
hverf is þjón ustu mið stöðv um yfir í 
stærri þjón ustu svæði og ein ing ar. 
Þessi þró un hófst eink um með til
komu Kringl unn ar og síð ar Smára
lind ar þótt ég sé alls ekki að segja 
að öll þjón ust an hafi far ið þang að. 
Lág vöru versl un ar keðj urn ar komu 
einnig til sög unn ar og mat vöru
versl un in dróst inn í þær af ýms
um ástæð um. Eig in lega er með 
ólík ind um hversu þess ar versl un
ar keðj ur hafa feng ið að vaxa en 
mér skilst að lög in séu með þeim 
hætti að ef fyr ir tæk in vaxa inn an 
frá en ekki með sam ein ingu við 
önn ur fyr ir tæki í sama rekstri þá 
geti þetta gerst. Þetta breytti öll
um versl un ar hátt um og Ís lend ing
ar eru einnig svo van ir að skreppa 
á bíl um að þeir setja ekki nokkra 
öku ferð fyr ir sig til þess að ná sér 
í brýn ustu nauð synj ar.”

Þróuninandstæðþessu
umhverfi

Guð mund ur seg ir að þjón ustu
fyr ir tæk in hafi far ið hvert af öðru. 
Mik il blóð taka hafi orð ið þeg ar 
starf stöðv ar á borð við banka og 
ap ó tek fóru úr Drafn ar fell inu. Síð
an hafi lág vöru versl an irn ar fylgt á 
eft ir. “Bón us búð un um í Eddu felli 
og í Selja hverfi var báð um lok að 
og veðj að á Hóla garð. Ef mað ur 
lít ur til baka og rifj ar þessa þró
un upp læð ist að manni sá grun
ur að lág vöru keðj urn ar hafi haft 
ein hvers kon ar sam ráð með sér 
þeg ar ver ið var að skipu leggja 
stað setn ingu versl ana þeirra. 
Þetta er auð vit að að eins órök
studd ur grun ur en hann varð til 
þeg ar mað ur gerði sér grein fyr
ir hvern ig þessi þró un átti sér 
stað.” Guð mund ur seg ir að þótt 
lág vöru versl un hafi hald ist í Hóla
garði hafi ann að far ið það an og 
nefn ir banka úti bú sem dæmi er 
flust hafi nið ur í Mjódd. “Nú er 
enga banka þjón ustu að finna í 
Efra Breið holt inu og ekk ert póst
hús. Þessi þró un í bönk un um var 
löngu orð in að veru leika þeg ar 
hrun ið varð á liðnu hausti. Þjón
ust an við al menn ing flutt ist að 
ein hverju leyti inn á inter net ið 
og við það minnk aði þörf in fyr
ir úti búa net ið sem leiddi til þess 
að heilu hverf in og byggð ar lög in 
eru án banka þjón ustu nema hvað 
einn og einn hrað banka er að 
finna. En þetta er auð vit að hluti 
af stærri þró un sem var þessu 
um hverfi and stæð.”

HugmyndirAlfreðsvoru
góðar

Guð mund ur seg ir að borg ar
yf ir völd hefðu þurft að bregð ast 
við þessu með ein hverj um hætti. 
Huga að því hvern ig þessi svæði 
á borð við Drafn ar, Eddu og 
Völvu fellið yrðu nýtt í fram tíð
inni þar sem þau virð ast hafa glat
að upp haf leg um til gangi sín um 
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Búinnaðverahérí36ár
V i ð t a l i ð

Guðmundur H. Guðmundsson, bakarameistari situr á tröppum eins
þeirrahúsaviðVölvufell semhann teluraðgætunýst listafólkiog
sprotafyrirtækjum.

Waldorfgrunnskólinn er fyrir börn á aldrinum 6-16 ára.

Starfið byggir á uppeldisfræði Rudolfs Steiner með sköpunarkraft 
einstaklingsins að leiðarljósi.

Listræn framsetning og úrvinnsla alls námsefnis 
og heilbrigt félagslegt umhverfi eru sett í forgrunn.

Opið hús verður í skólanum laugardaginn 9. maí frá kl. 13-15.

Allir velkomnir!

Vel viðhaldið húsnæði og snyrtilegt umhverfi í nágrenni
þjónustureitsinsíFellahverfi.

http://waldorf.ismennt.is/.
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að veru legu leyti. Í við tali sem 
Breið holts blað ið átti við Guð
mund fyr ir tveim ur árum varp
aði hann þeirri hug mynd fram 
að vinna þyrfti nýtt deiliskipu lag 
fyr ir þetta svæði með íbúða bygg
ing ar og nokk urt þjón ustu rými í 
huga. Nýt ing ar hlut fall nú ver andi 
deiliskipu lags muni ekki nægja 
til þess að vekja áhuga bygg ing
ar að ila og fjár festa á ávinn ingi af 
bygg inga fram kvæmd um. En nú 
eru aðr ir tím ar og litl ar lík ur á að 
þetta svæði verði end ur byggt frá 
grunni á næstu árum. Guð mund
ur seg ir að ákveð in at hug un hafi 
far ið fram fyr ir nokkrum árum á 
hvaða mögu leik ar kynnu að vera 
fyr ir hendi. “Al freð Þor steins son, 
fyrr ver andi borg ar full trúi hafði 
mik inn áhuga á þessu máli og 
setti ákveðna vinnu af stað. Hug
mynd ir Al freðs voru góð ar en því 
mið ur tókst ekki að ljúka því verk
efni að end ur skipu leggja þetta 
svæði að hluta til. Það var kom
ið sam komu lag við bygg inga að ila 
sem var til bú inn að kaupa upp 

hús eign ir hér og rýma þannig til 
fyr ir ný bygg ing um sem myndu 
henta bet ur þeirri stöðu sem er 
í dag. Hug mynd in var að í stað 
þeirra húsa sem nú standa  sum 
auð og ónot uð kæmu íbúða bygg
ing ar þar sem gert væri ráð fyr
ir þjón ustu rým um á jarð hæð um. 
Þess ar bygg ing ar myndu mynda 
fram línu byggð ar inn ar en síð an 
yrðu byggð íbúð ar hús baka til 
þar sem um mjög stór ar lóð ir er 
að ræða. Með þessu mætti stór
auka nýt ing una bæði til bú setu og 
þjón ustu. Þarna var til um ræðu 
að byggja mætti íbúð ir fyr ir eldri 
borg ara, náms manna í búð ir og 
hefð bundn ar íbúð ir. Fella hverf ið 
er mjög gott hverfi sé lit ið á það 
sem heild og það er erfitt að skilja 
það van mat sem það hef ur orð ið 
fyr ir. End ur bygg ing þessa hluta 
get ur eflt það enn frek ar,” seg ir 
Guð mund ur H. Guð munds son, 
bak ara meist ari í Húsi bak ar ans 
við Drafn ar fell.   

Hérmættigerahentugthúsnæðifyrirlítilfyrirtækiogvinnuaðstöðu
fyrireinstaklæingaaðmatiGuðmundar.

Alls verða um 200 mat jurta
garð ar leigð ir út á veg um Reykja
vík ur borg ar í sum ar. Á milli 50 
og 80 garð ar verða við Stekkj ar
bakka í Breið holti en aðr ir í laus
um görð um á veg um Skóla garða 
Reykja vík ur víðs veg ar um borg
ina. Að haustnótt um er síð an ætl
un in að meta reynsl una af þess
um samn ingi og taka ákvarð an ir 
til fram tíð ar um út leigu mat jurtar
garða til lengri og skemmri tíma. 

Að sögn Þor bjarg ar Helgu Vig
fús dótt ur, for manns um hverf is og 
sam göngu ráðs Reykja vík ur borg
ar hef ur áhugi á mat jurta görð
um stór auk ist að und an förnu og 
biðlist ar mynd ast. Með sam starfi 
við Garð yrkju fé lag ið vilja borg
ar yf ir völd leit ast við að koma til 
móts við áhuga sama borg ar búa 
að þessu leyti og auka mögu leika 
þeirra á garð rækt. Í frétt frá Reykja
vík ur borg kem ur fram að marg ir 
Reyk vík ing ar séu spennt ir að koma 
þessu áhuga máli í fram kvæmd og 
þess sé vænst að samn ing ur inn 
við Garð yrkju fé lag ið muni styðja 
við þann áhuga og einnig að auka 
tengsl á milli rækt enda þar sem 
um grennd ar verk efni er að ræða. 
Reykja vík ur borg mun fá til af nota 
um 2500 fer metra svæði við Stekkj
ar bakka og við Dal bæ við Vatns
veitu veg auk þess sem að gang ur 
að vatns lögn um til vökv un ar verð
ur tryggð ur. Garð yrkju fé lag ið mun 
ann ast út leigu garð landa en gert er 
ráð fyr ir að garð arn ir verði um 25 
fer metr ar að stærð og verði leigð ir 
á 5.000 krón ur.

EllýKatrínGuðmundsdóttirsviðsstýraUmhverfis-ogsamgöngusviðs,
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir form. umhverfis- og samgönguráðs,
Þórólfur Jónsson garðyrkjustjóri,Vilhjálmur Lúðvíksson form. Garð-
yrkjufélags Íslands,LiljaSigrúnJónsdóttir læknirogValborgEinars-
dóttirhjáGarðyrkjufélaginu.

Matjurtgarðar
viðStekkjarbakka

BestaverðiðíBreiðholti
DV birti nið ur stöð ur úr verð

könn un á Pizz um ný lega og 
það kem ur e.t.v. Breið holts bú
um ekki á óvart að besta verð
ið var hjá tveim ur pizzu stöð
um í Breið holt inu. 

Big Papas í Mjódd inni var 
með lægsta verð ið á þeirri gerð 
sem könn uð var og Wil son´s 
Pizza, sem rek ur pizza stað í 
Eddu felli, voru næst lægst

ir. Mun ur inn á verð un um var 
af skap lega lít ill. Við lát um lig
gja á milli hluta hvaða að ili var 
með hæsta verð ið en ósk um Big 
Papas og Wil son´s Pizza til ham
ingju með bestu pizzu verð in og 
bend um les end um á að ekki 
þarf að leita langt yfir skammt 
til að fá sér pizzu á besta verð
inu í bæn um.

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úrvali

Mánud. – mi›vikud.  
kl. 12 – 18:30

Fimmtud - Laugard.
 kl. 10 – 21:00

Sunnudaga                 
kl. 10 – 18:00

Sumardagar
í HólagarðiKonukvöld 14. maí kl. 19:30 - 22:00
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Fjörug ar um ræð ur urðu á 
stjórn mála fundi sem Íbúa sam
tök in Betra Breið holt stóðu fyr ir 
í sal Breið holts skóla fimmtu dag
inn 16. apr íl síð ast lið inn. 

Á fund inn mætti einn tals mað ur 
frá hverju stjórn mála afli. Guð laug
ur Þór Þórð ar son mætti fyr ir Sjálf
stæð is flokk inn, Sig ríð ur Ingi björg 
Inga dótt ir fyr ir Sam fylk ing una, 
Jak obína Ólafs dótt ir fyr ir Frjáls
lynda flokk inn, Birgitta Jóns dótt
ir fyr ir Borg ara hreyf ing una, Lilja 
Mós es dótt ir fyr ir Vinstri Græna, 
Ein ar Skúla son fyr ir Fram sókn ar
flokk inn og Guð rún Mar ía Ósk ars
dótt ir fyr ir Lýð ræð is hreyf ing una 
og fékk hver frum mæl andi fimm 
mín út ur til fram sögu.

Ýmis hita mál í þjóð fé lag inu 
komu til um ræðu, svo sem að ild 
að ESB og Shengen en einnig var 
rætt um hvern ig gera mætti Breið
holt ið að enn betra og eft ir sókn
ar verð ara hverfi. Nokk uð var rætt 
um út sýni úr efri hverf um Breið
holts ins og verð mæti þess þar 
sem við líka út sýni þætti afar flott 
víða er lend is. Íbúa sam tök in vilja 
koma þakk læti á fram færi fyr ir 
fram lag allra sem komu að þess
um fundi og hvetja íbúa til að láta 
vita um það sem bet ur mætti fara 
í hverf inu. Þá má geta þess að 
Íbúa sam tök in halda uppi blogg
síðu http://ibb.blog.is/ og vera á 
Face book

Fjörugarumræður
ástjórnmálafundi

Nýtt hverf is ráð hef ur tek
ið til starfa fyr ir Breið holt ið. 
For mað ur þess sem fyrr Brynj
ar Frans son en aðr ir í ráð inu 
eru; Ragn hild ur (Raggý) Björk 
Guð jóns dótt ir, Þor kell Ragn
ars son, Falasteen Abu Libdem 
og Sal mann Tamimi. Vara menn 
eru; Haf stein Vals son, El ísa bet 
Ólöf Helga dótt ir, Linda Birna 
Sig urð ar dótt ir, Stef án Jó hann 
Stef áns son og Sól ey Tóm as
dótt ir. Áheyrn ar full trúi í hverf
is ráð inu er Sig urð ur Þórð ar son 
og til vara Helga Þórð ar dótt ir.

Hverfatengd þjón usta hef ur 
ver ið til um ræðu hjá borg ar yf
ir völd um og sam þykkti borg
ar stjórn ný lega að hefja vinnu 
við mót un stefnu um sam þætta 
þjón ustu í hverf um borg ar inn

ar. Mark mið með mót un þeirr ar 
stefnu er að ná sam eig in legri 
póli tískri sýn á þró un, starf semi, 
hlut verk og stefnu hverfatengdr
ar þjón ustu í þágu borg ar búa 
til fram tíð ar. Borg ar ráð skip
ar sjö manna vinnu hóp sem á 
að vinna að mót un stefn unn ar 
og leggi hana fyr ir borg ar ráð á 
fyrsta fundi ráðs ins í októ ber. 
Til lag an var sam þykkt með 15 
sam hljóða at kvæð um borg ar
full trúa og af um ræð u í borg
ar stjórn má draga þá álykt un 
að all ir borg ar stjórn ar flokk ar líti 
til þjón ustu mið stöðv anna með 
mik il vægi þeirra í huga og að 
nauð syn beri til þess að út víkka 
enn frek ar starf semi þeirra frá 
því sem nú er.

Nýtthverfisráðog
aukinhverfatengd
þjónusta

BörninmeðverkinsemþaufærðuÞjónustumiðstöðinniaðgjöf.

Taliðfrávinstri:GuðlaugurÞórÞórðarson,SigríðurIngibjörgInga
dóttir, Jakobína Ólafsdóttir, Birgitta Jónsdóttir, Lilja Mósesdóttir,
EinarSkúlasonogÞorsteinnHjartarson,semvarfundarstjóri.

 
                                                                  

Lenka Lip ková og Þorm ar 
Jóns son heim sóttu Þjón ustu mið
stöð Breið holts ný lega ásamt 
son um sín um Matthi as Lipka og 
Finni Lipka, og færðu stöð inni 
veg lega gjöf. 

Um var að ræða 12 lista verk 
sem börn ætt uð frá Jap an, Tékk
landi, Þýska landi og Aust ur ríki, 
hafa unn ið í því starfi sem Heims
frið ar sam band kvenna hef ur 
stað ið fyr ir í Þjón ustu mið stöð

inni ann an hvern laug ar dag að 
und an förnu. Þar hafa bæði börn, 
ung ling ar og full orðn ir tek ið þátt 
í skap andi starfi og ýmis kon ar 
lífs leikni verk efn um sem snúa til 
að mynda að því að geta sett sér 
heil brigð mark mið í líf inu. Helga 
Sig ur jóns dótt ir, þjón ustu stjóri 
og Þor steinn Hjart ar son, fram
kvæmda stjóri, tóku á móti þess ari 
höfð ing legu gjöf fyr ir hönd Þjón
ustu mið stöðv ar Breið holts.

Þjónustumiðstöð
færveglegagjöf

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

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



7BreiðholtsblaðiðMAÍ 2009

„Með þessu fram taki vilj um við sjá til þess 
að um gengni sé góð og snyrti mennska og 
virð ing fyr ir um hverf inu sé í heiðri höfð,“ 
seg ir Guð rún Jóns dótt ir, íbúi í Ara hól um, sem 
tók virk an þátt í vit unda vakn ingu Reykja vík
ur borg ar en borg ar yf ir völd birtu á dög un um 
hvatn ingu til borg ar búa um að taka hönd um 
sam an við að hreinsa til í borg inni eft ir vet
ur inn. 

Íbú ar í Ara hól um 2 í Breið holti tóku áskor un 
borg ar inn ar með bros á vör og hafa tek ið að sér 
að snyrta nærum hverfi sitt með því að tína rusl 
og snyrta tré og runna.  „Þessi vit und ar vakn ing 
okk ar hófst með átak inu Tök um upp hansk ann 
fyr ir Reykja vík en þá létu borg ar yf ir völd okk ur í 
té áhöld sem auð velda þessa vinnu. Við hreins
un ina ger um við ekki grein ar mun á sam eig in
legu landi borg ar búa og einka lóð um. Ég hef til 
að mynda tek ið að mér svæði við Stekkj ar bakka 
og Vest ur hóla þar sem mik ill fjöldi gang andi 
veg far enda á leið um. Eft ir að upp lýs inga skilti 
voru sett upp á staðn um hef ur hann orð ið vin
sæll án inga stað ur ferða manna og æ al geng ara 
er að rút ur eigi þarna leið um. Ferða menn koma 
hing að til að virða fyr ir sér út sýn ið sem er afar 
fal legt á þess um stað,” seg ir Guð rún,

Viljumsýnasnyrtimennsku
oggóðaumgengni

Magn ús H. Gísla son sýn ir nú 
mynd ir í Bog an um í Gerðu bergi. 
Magn ús er al þýðu lista mað ur 
sem hóf að stunda mynd list á 
full orð ins aldri.

Magn ús stund aði sjó um lang an 
tíma. Hann var orð inn skip stjóri 
á tog ara að eins 24 ára gam all og 
var kom in um sex tugt þeg ar hann 
kom loks í land. Hann starf aði að 
neta gerð eft ir að sjó mennsku ferl
in um lauk en eft ir að hann hætti 

að vinna tók hann að sinna mynd
list inni af full um krafti. Magn ús 
tek ur þátt í fé lags starf inu í Gerðu
bergi og hef ur þar m.a. unn ið að 
mynd list und ir leið sögn Nönnu S. 
Bald urs dótt ur auk þess sem hann 
hef ur sótt sér til sögn víð ar. Magn
ús vinn ur eink um með akrýlliti og 
sæk ir sér myndefni í lands lag þar 
sem hann hef ur náð að skapa sér 
sinn per sónu lega stíl. 

Landslagsmyndir
íBoganum

EinafmyndumMagnúsarásýningunniíGerðubergi.Einsogsjámá
erstíllinnpersónuleguroghannleitarandlitaínáttúrunnusemhann
læturtalatiláhorfandans.Guðrún Jónsdóttir í Arahólum 2 við hreinsunarstörf í

nágrenniviðheimilisitt.

FRÁBÆR TILBOÐ Í MAÍ
Litun og plokkun...................      2.900
Brasilískt vax.........................      3.900
Fótsnyrting með lökkun........     4.900

              Kaupir 60 mín andlitsbað, þá fylgir
litun og plokkun frítt með.....      5.900

Opið frá 9-18 (lengur eftir eftirspurn)
Laugardaga frá 10-14

S: 6184002

 

Höfum opnað nýja snyrtistofu í 
Þarabakka 3 (neðri hæð Curves)

Samstarfshópur
um forvarnir
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TorvaldsensfélagiðstyrkirTröð
Thor vald sens fé lagið hef ur 

veitt Ung linga smiðjunni Tröð í 
Breið holti veg leg an styrk til að 
fara í hesta ferð norð ur í land 
með ung ling ana. Þess ar hesta
ferð ir hafa ver ið árleg ur við
burð ur í starfi ung lin ga smiðj
unn ar ómet an leg ar þeim ung
ling un um sem starfa í smiðj
unni.

Styrk ur inn er smiðj unni afar 
mik ils virði því óvist var um 
hvort unnt yrði að fara þessa 
ferð án hans. Á móti hafa ung
ling arn ir á Tröð tek ið þátt í jóla
korta sölu fyr ir Thor vald sens
fé lag ið. Starf semi Trað ar hef ur 
átt mik inn þátt í fé lags þroska 
margra ung menna í gegn um tíð
ina en í raun er að eins tjald að 
frá degi til dags í þess ari mik
il vægu starf semi. Hún býr við 
mik ið fjár hags legt óör yggi og er 
háð styrk veit ing um af því tagi 
sem Thor vald sens fé lag ið veitti 
að þessu sinni. 

Ljósmyndin var tekin nýlega þegar Þorsteinn Hjartarson, fram
kvæmdastjóriÞjónustumiðstöðvarBreiðholts,ÞórunnÓ.Óskarsdótt
ir, forstöðumaður Traðar (2. f.h), Guðrún Jónsdóttir, deildarstjóri
Félagsstarfs Gerðubergs (2. f.v) og Ágústa Halldóra Gísladóttir, frí
stundaráðgjafi,tókuámótistjórnfélagsinsogkynntustarfsemiUng
lingasmiðjunnarogÞjónustumiðstöðvarBreiðholts.
Mynd:Ágústa.

Ágætu Breið holts bú ar.
Stef án Krist ins son heiti ég 

og er nemi í Mennta skól an um 
í Reykja vík. Ég mun taka fyr ir 
bók ina Sölku Völku eft ir Hall dór 
Kilj an Lax ness.

Bók in seg ir frá mæðgin un um 
Sig ur línu og Sal vöru Jóns dótt ur 
eða Sölku Völku sem er sögu mað
ur bók ar inn ar. Mæðgin in koma 
um miðja nótt  að sunn an  til 
Ós eyr ar við Axl ar fjörð, lít ils sjáv
ar pláss þar sem kaup mað ur inn 
Jó hann Bogesen ræð ur ríkj um. 
Upp haf lega ætl uðu mæðgurn ar 
lengra suð ur en komust ekki len
gra vegna veik inda Sig ur línu og 
fá tækt ar. Fyrst þeg ar þær koma 
til Ós eyr ar hafa þær eng an sama
stað. Mæðgin in fara til Hjálp ræð
is hers ins þar sem þær hitta fyr ir 
Stein þór Steins son. Stein þór er 
ræf ils leg ur drykkju mað ur sem 
leið ir mæðgurn ar til gam alla 
hjóna, Eyj ólfs sem er blind ur og 
Stein unn ar gömlu í Mar ar búð. 
Á með an líf ið geng ur sinn vana
gang í Ós eyri breytt ist líf mæðgin
ina veru lega. Salka á ekki marga 
fé laga og vini í pláss inu og er yf ir
leitt mjög illa til far anna, en vilji 
henn ar og þraut seigja eru engu 
að síð ur til stað ar hjá henni þó 
að Salka glími við mikla erfi ðleika. 
Sig ur lína trú lofast drykkju mann
inn Stein þóri en Sig ur lína verð
ur ólétt. Ætla þau að gift ast, en 
Stein þór fer frá landi rétt fyr ir 
brúð kaup ið og skil ur aum ingja 
Sig ur línu eft ir ólétta. Fæð ir Sig ur
lína barn ið en deyr það nokkrum 

mán uð um síð ar. Sig ur lína verð ur 
mjög þung lynd og týn ist hún, en 
kem ur síð ar í ljós að hún fyr ir fór 
sér.

Að stæð ur á Ós eyri breytt ast nú 
til muna, efna hags á stan ið verð ur 
slæmt og fara komm ún ista hug
sjón ir að hreiðra um sig í bæn
um. Krist ó fer Torf dal æðsti bol
sé viki Ís lands er boð beri þess
ara breyt inga ásamt æsku vini 
Sölku Völku, Arn aldi. Arn ald ur 
og Salka  eiga náið sam band og 
fara þau að spjalla um for tíð sína 
og fjöl skyld ur. Það er greini legt 
að Salka er hrif inn af Arn aldi á 
einn eða ann an hátt, en Salka og 

Arn ald ur byrja sam an. Arn ald ur 
fer í nám til Kaup manna hafn ar 
en gef ur henni nisti sem dá inn 
móð ir hans átti.  Þeg ar Arn ald ur 
kem ur til baka er hann breytt ur 
. Salka held ur að hann elski sig 
ekki leng ur og þau hætta sam an. 
Hann fer aft ur er lend is til að geta 
hitt stúlku í Am er íku en Arn ald ur 
seg ist muna sakna Sölku.

Salka Valka hef ur fyr ir löngu 
sann að sig sem ákveð inn mátt
ar stólpi ís lensku bók mennt anna. 
Að mín um mati er bók in glæsi leg 
að því leyt inu til að lýs ing ar Lax
ness á þessu litla byggð ar lagi eru 
snilld ar leg ar og hvern ig hann túlk
ar um hverf ið, lýs ir per són un um 
og til finn ing um er eitt hvað sem 
fáir ís lensk ir rit höf und ar hafa haft 
vald yfir. Bók in er vissu lega löng 
og það tek ur tíma að koma sér í 
gang við lest ur henn ar en fyrr en 
var ir er mað ur kom inn í kaf við 
lest ur bók ar inn ar. Bær inn Ós eyri 
lýs ir ýms um bæj um úti á landi 
og af komu þeirra á fyrri hluta 20. 
ald ar og gef ur okk ur les end un
um nasa sjón af lífi og að stæð um 
þeirra. En eins og Salka seg ir í 
bók inni „þeg ar öllu er á botn inn 
hvolft þá er líf ið þó um fram alt 
salt fisk ur en ekki draumar ín gl?”

Salka Valka er skyldu lesn ing 
fyr ir fólk á öll um aldri og mæli ég 
hik laust með henni.

Næst ur til að skrifa grein í 
Breið holts blað ið er Krist inn Krist
jáns son.

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

StefánKristinsson.

Marg ir glæsi leg ir mun ir voru 
til sýn is á hinni ár legu hand
verk sýn ingu Fé lags mið stöðv ar
inn ar Ár skóg um 4 sem var hald
in í fé lags mið stöð inni dag ana 
17., 18. og 19. apr íl. 

Sem fyrr voru all ir munirnir 

unn ir í fé lags mið stöð inni á liðn
um vetri. Á með al muna á sýn
ing unni má nefna mynd verk frí
stunda mál ara hóps Elsu auk þess 
sem söng hóp ur Elsu tók lag ið við 
und ir leik Þor leifs Finns son ar og 
Elsu Har alds dótt ur.

Glæsilegirmunir
íÁrskógum

Guðmunda S. Gunnarsdóttir, myndlistarmaður við nokkur verka
sinnaásýningunni.

FrístundaheimiliðDennidæmalausistarfarviðSeljaskóla.Þargera
krakkarnirsérmargtbæðitilgangsoggaman.Þessimynderufrá
frístundastarfinu.Önnurerafafrakstriljósmyndaklúbbsenhinvar
tekinafnokkrumáhugasömumDennakrökkumáliðnumvetri.

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



“Við í Garð heim um finn um 
fyr ir mikl um áhuga á mat jurta
rækt nú á þessu vori. Fólk er 
að koma og spyrja um mat jurta
fræ af ýms um gerð um og einnig 
út sæði. Greini legt er að marg ir 
ætla að rækta mat jurtir í sum
ar og mun meira en ver ið hef ur 
ef marka má þá eft ir spurn sem 
berst til okk ar,” seg ir Stein unn 
Reyn is dótt ir, versl un ar stjóri í 
Garð heim um. 

“Garð yrkju fé lag Ís lands er nú í 
sam vinnu við Reykja vík ur borg að 
út hluta fólki skikum til rækt un ar 
og fólk sem feng ið hef ur út hlut un 
er far ið að koma til okk ar til að fá 
vör ur til þess að sá fyr ir mat jurt
un um. Marg ir hafa ekki feng ist 
við þetta áður og eru þá einnig að 
leita eft ir leið bein ing um og ráð
gjöf varð andi rækt un ar störf in.” 
Stein unn seg ir að þjófé lags á stand
ið ýti greini lega und ir þetta. “Ég 
greini það á sam ræð um við fólk 
sem er að koma hing að og er að 
hyggja að þessu nýja áhuga máli. 
Fólk sér ákveðna mögu leika til 
sparn að ar í rækt un inni og garð
rækt in skap ar einnig mögu leika til 
hreyf ing ar og úti veru jafn vel þótt 
hún sé í smá um stíl.” Stein unn 
seg ir að fólk sé bæði að leita eft ir 
fræj um til líf rænn ar rækt un ar og 
einnig hinn ar venju legu en áhugi 
fyr ir líf rænni rækt un sé að aukast. 
Þá er fólk að leita sér ráða um 
hvern ig best sé að byggja garð
inn upp. “Þá er því til að svara að 
nauð syn legt er að velja hon um 
eins skjól góð an og sól rík an stað 
og unnt er. Það er mis skiln ing ur 
að mat jurta garð ar þurfi að ná ein
hverri lág marks stærð. Þeir þurfa 
ekki að vera stór ir. Sval ir geta 
al veg dug að til mat jurta rækt un ar 
eða litl ir pall ar eft ir því hvern
ig fólk býr. Það er al veg hægt að 
rækta ýms ar kál teg und ir og jafn
vel gul ræt ur í pott um – eink um 
litlu kúlu laga gul ræt urn ar.

Aðbyggjagarðinnupp
“Þeg ar um stærri garða er að 

ræða hefst rækt un in á því að stin
ga garð inn upp og blanda líf ræn
um  áburði í hann – áburði á borð 
við hænsna skít eða þör unga mjöli 
vegna þess að það eyk ur líf ið í 
mold inni. Síð an þarf að byggja 
garð inn upp og í því sam bandi 
er gott að blanda ósölt um sandi, 
það er að segja ekki fjöru sandi 
í mold ina þar sem jarð veg ur er 
þétt ur vegna þess að sand ur inn 
opn ar jarð veg inn. Þá þarf að búa 
til beð og mynda göt ur til að vatn 
sitji ekki í beð un um held ur fari 
í göt urn ar. Kalkrík jörð hent ar 
illa fyr ir kart öflu rækt vegna þess 
að kalkið get ur vald ið svoköll uð
um kart öflu kláða sem lýs ir sér í 
blett um á hýð inu þeg ar tek ið er 

upp. Sal at og aðr ar mat jurtir þoli 
á hinn bóg inn kalk með ágæt um 
og þar með kalkríka jörð.” Stein
unn seg ir nauð syn legt í allri rækt
un að skipta um gróð ur og jurt ir 
á tveggja ára milli bili. Mat jurtir 
taki mis mun andi efni úr jarð veg
in um og því mynd ist svoköll uð 
jarð vegs þreyta ef sama teg und
in er rækt uð í sömu beð un um 
mörg ár í senn. Þá verði að sá 
sum um teg und um beint t.d. gul
rót um og radís um og einnig sé 
hægt að sá blað sal ati og róf um og 
næp um með þeim hætti. Kart öfl
ur og mat lauk ur þurfi aft ur á móti 
að ná að spíra því að eins ann ars 
nái þess ar teg und ir ekki þroska í 
mold inni hætta sé á mýglu. Best 
sé að láta kart öfl ur spíra á björt
um stað og við 15 gráðu hita sem 

gefi stutt ar og gild ar spír ur. “Þá er 
nauð syn legt að hafa gott milli bil 
á milli plantna. Gul róf ur þurfa um 
20 til 30 sm milli bil og kart öfl ur 
að eins meira eða um 25 til 35 sm. 
Grænkál þarf um 35 til 40 sm bil á 
milli plantna og spergil skál 45 til 
50. Sal at og spínat plönt ur þurfa 
minna bil. Sal at ið þarf um 20 sm 
og fyr ir spínat ið er nægj an legt að 
vera með um 10 til 15 sm á milli 
plant an. Ef fólki finnst erfitt að 
meta þess ar lengd ir get ur ver ið 
gott að nota prik til þess að mæla. 
Þeg ar gul rót um er sáð er gott að 
láta þær detta með jöfnu milli bili 
og hafa um 5 til 6 cm. á milli. Ann
ars þarf að grisja á vaxt ar tíma
bil inu og gul rót in er fyrsta rót un 
sem kem ur út úr fræ inu. 

Gottaðsetjadúkyfir
Ef að fólk vill get ur það bor ið 

á þeg ar búið er að setja nið ur og 
nota þá til bú inn áburð. Þá er blá
korn heppi leg ast vegna þess að 
í því er minn ist hlut fall köf un ar
efn ið en það fer eink um í blað
vöxt inn er fullt af snefil efn um og 
þrí fors fati. Þá get ur ver ið gott 
að bera auka þrí fors fat á rót ar 
græn meti. Við rifs og aðra berja
rækt un er aft ur á móti not að ur 
kal íum rík ur áburð ur sem heit ir 
kalís úlfat. Þá má að lok um geta 
þess að gott er að setja dúk yfir 
beð in og hent ar hvít ur trefja dúk
ur ágæt lega en hann er létt ur og 
slétt ur og hafð ur það laus yfir til 
að grös in ná að lyfta hon um eft ir 
því sem þau vaxa. Sum ir kjósa að 
setja svart plast yfir kart öflu beð
in til að verja þau ill gresi en þá 
þarf að skera göt fyr ir grös in til 
að þau nái að kom ast upp þeg ar 
þau byrja að vaxa.” 
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GarðyrkjuvoriðíGarðheimum

ÁhugasamirgarðræktenduríheimsókníGarðheimum.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga

Sáðvörurígarðheimum.

VORDAGAR 
Í FRÖKEN JÚLÍU 
Mikið úrval af sportlegum
sumarfatnaði á allar konur 

Spennarndi tilboðsslár
í göngugötu. 

Verið velkonar

Mjódd • Sími: 557 5900
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu
HákonSkúlason,íslenskufræðingurogMBArifjaræskuáriníBreiðholtinuuppaðþessusinni.Hákonólstupp
íKeilufellinu,hverfihinnilitlurauðuhúsa,ásamtforeldrumsínumþeimSkúlaJóhannssyni,verkfræðingiog
BóthildiSteinþórsdóttur,ljósmóðurogtveimursystkinum,EinariSkúlasyni,fyrrumforstöðumanniAlþjóða
hússins,framkvæmdastjóraFramsóknarflokksinsogvaraþingmanniogSigrúnuHuldSkúladóttur,leikkonu.

Við erum þrjú systk in in; ég er 
fædd ur 1973, Ein ar bróð ir minn 
er fædd ur 1971 og Sig rún Huld 
syst ir okk ar er fædd 1979. Ein ar 
var því stóri bróð ir inn í fjöl skyld
unni og það er dá lít ið merki legt 
fyr ir okk ur bræð urna að ég man 
aldrei eft ir því að hafa sleg ist 
við hann. Bræð ur eiga það til að 
takast á og slást en við deild um 
okk ar á milli með orð um. Ég held 
að það hafi gert okk ur sterk ari og 
kannski er það ástæð an fyr ir að 
Ein ar bróð ir er kom inn í póli tík. 
Hann held ur áfram að deila með 
orð um og á ég ekki að segja að ég 
hafi þjálf að hann þeg ar við vor um 
strák ar. 

Heiti pott ur inn varð 
safn hola

For eldr ar mín ir fluttu frá Dan
mörku í Breið holt ið en ég man ekk
ert eft ir heim ferð inni því ég var þá í 
móð ur kviði. Ég man fyrst eft ir mér 
í Keilu fell inu. Við bjugg um reynd ar 
fyrst í Æsu fell inu í smátíma en ég 
man ekki eft ir mér fyrr en við vor
um kom in í Keilu fellið þar sem ég 
ólst upp fram á ung lings ár in. Þetta 
voru skemmti leg ein býl is hús, tveg
gja hæða og það an eru fyrstu minn
ing arn ar úr þessu ágæta hverfi. Það 
var garð ur í kring um hús ið okk ar 
í Keilu fell inu og þeg ar pabbi kom 
heim úr vinnu fór hann oft að vinna 
í garð in um. Það voru stór plön í 
gangi í göt unni þeg ar garð rækt in 
var ann ars veg ar. Fjór ar fjöl skyld
ur í Keilu fell inu tóku sig sam an um 
gera garð ana með sama hætti þan
nig að það liti út eins og um einn 
sam felld an garð væri að ræða. Þeir 
létu skipu leggja þetta í sam ein ingu 
og fengu svo menn með vinnu vél ar 
til þess að moka mold og laga til. 
Á ein um stað í þess um mikla garði 
var gert ráð fyr ir heit um potti og 
var graf in hola ofan í jörð ina á ein
um skjól sælasta staðn um. En mál
ið þró að ist þannig að eng in þess
ara fjöl skyldna festi kaup á heit um 
potti og þetta æv in týri end aði með 
þeim hætti að mín fjöl skylda fyllti 
hol una smám sam an með nátt úru
leg um úr gangi. Við þurft um aldrei 
að losa okk ur við þenn an úr gang 
lengra en í hol una og því má segja 
að þetta hafi ver ið fyrsta moltu
gerð in í hverf inu þótt hún færi 
ekki fram með vís inda leg um hætti. 
Þarna rækt uðu fjöl skyld urn ar fjóra 
ým is legt til heim il is nota eins og 
kart öfl ur og radís ur og þess ar hefð
bundnu mat jurtir. Ég man sér stak
lega eft ir því þeg ar ég var send ur út 
í garð með stór an gaff al til þess að 
ná í kart öfl ur í soð ið. Þá stakk mað
ur gaffl in um nið ur og los aði gras ið 
sem kart öfl urn ar komu und an.

Verk efn in við eld hús borð
ið efldu okk ur

Fað ir okk ar hafði alltaf ver ið 
dug leg ur í skóla og var oft á und
an sam nem end um sín um að því 
leyti. Ein hvern  veg inn inn prent
að ist það í okk ur systk in in að við 
ætt um að sinna skól an um vel. En 
þótt stund um hald ist það í hend ur 
að börn mennt aðra for eldra gangi 
einnig mennta veg inn þá var aldrei 
nein pressa frá for eldr um okk ar 
að við gengj um þenn an sama veg 
og þau. Ég er frek ar á þeirri skoð
un að metn að ar full ar sam ræð ur á 
heim il inu hafi snú ið okk ur í þá átt 
en það hafi ver ið fyr ir fram ákveð

ið að við tækj um há skóla próf. Ég 
held líka að þess vegna höf um við 
haft meira sjálfs ör yggi til að ganga 
mennta veg inn og að þetta sjálfs
ör yggi hafði orð ið til við eld hús
borð ið heima. Þess vegna er mað ur 
kannski óhrædd ari við að takast 
erf ið verk efni á hend ur hvort sem 
það er á sviði mennt un ar eða 
ann ars sem mað ur tek ur að sér. 
Ég minn ist þess að verk efn in við 
eld hús borð ið voru stund um erf
ið og mað ur þurfti að standa fyr ir 
máli sínu. Þar voru bæði mál efni 
heim il is ins og þjóð mál in tek in til 
um ræðu. Þar var nán ast rætt um 
hvað sem var og hægt var að skipt
ast á skoð un um um.

Læsti mig inni í   
eld hús inu

Mað ur vakn aði snemma á morgn
ana þótt það væri alltaf jafn erfitt og 
fór út í hríð ina. Rölti af stað yfir tún
ið þar sem Leikn is völl ur inn er í dag. 
Þeg ar ég var að al ast upp í Keilu fell
inu þá var þetta einskis manns land. 
Mað ur gekk yfir mitt tún ið í átt ina 
að Fella skóla. Það voru tveir skúr ar 
við end ann á skóla bygg ing unni og 
þar var ég í barna skóla – í öðr um 
skúrn um. Þetta voru vinnu skúr ar 
sem hafði ver ið bætt við skóla hús
næð ið vegna þess að Fella skóli var 
svo fjöl menn ur á þess um árum. 
Þar var kenn ari sem heit ir Anna 
Valdi mars dótt ir og kenndi okk ur 
og núna get ég sagt til gam ans að 
það verð ur “reunion” hjá Fella skóla 
í Fáks heim il inu í El liða ár daln um nú 
eft ir nokkra daga. Skóla tím inn er 
ekk ert sér stak lega eft ir minni leg ur. 
Frí mín út urn ar eru mun eft ir minni
legri allt sem gerð ist eft ir skóla tím
ann og það sem mað ur var að gera 
með vin um sín um. Ég man þeg ar ég 
hélt fyrsta bekkj arpartý ið mitt. Ég 
var frek ar feim inn á þess um tíma 
þótt ég ætti fullt af vin um. Ég átti 
eng ar vin kon ur. Ég var hrædd ur við 
stelp ur sem krakki þótt það vanda
mál viki síð ar og gerð ist því nokk uð 
hug að ur að bjóða öll um bekkn um í 
bekkj arpartý. Við feðgarn ir fór um í 
Hag kaup í Skeif unni til að kaupa inn 
og pabbi keypti plöt una “Tvær með 
öllu” til þess að hafa að eins stuð 
í partý inu. Þetta var á vín il plötu
tím an um og þarna hafði vin sæl
ustu dæg ur lög un um ver ið safn að í 
eina út gáfu. Þetta jók sjálfs traust ið 
hjá mér en þeg ar fólk ið mætti þá 
klikk aði ég dá lít ið. Ég bjóst ekki við 
svo mörg um stelp um í partý ið en 
þá kom í ljós að þær voru miklu 
áhuga sam ari um það en strák arn

ar. Þeg ar ég sá all ar þess ar stelp ur 
brást kjark ur inn og veislu hald ar inn 
flýði inn í eld hús og læsti sig inni. 
Þetta reynd ist mér of stórt verk
efni. En sem bet ur fór þá náð ist ég 
út aft ur eft ir samn inga við ræð ur í 
gegn um hurð ina og það rætt ist úr 
sam kvæm inu sem reynd ist síð an 
mjög skemmti legt.  

Sum ar rós irn ar reynd ust 
hass

Ég man líka eft ir því að bróð ir 
mömmu kom eitt sinn sem oft ar 
í heim sókn. Hann var dá lít ið sér
stök og skemmti lega týpa. Hluti af 
garð yrkju okk ar voru potta blóm 
sem mamma var með í glugg un
um. Hann hef ur senni lega ver ið 
bú inn að taka eft ir þess um gróð ur
á huga okk ar því hann kom með fræ 
með sér og sagði að það spryttu 
fal leg ar sum ar rós ir af þeim. Þær 
væru mjög auð veld ar í rækt un. Það 
þyrfti ekk ert að gera ann að en að 
vökva þær af og til og upp sker an 
yrði góð. Mamma var mjög spennt 
fyr ir þessu og dreif fræ in í pott og 
byrj aði að vökva. Svo fór gróð ur
inn að koma upp. Hann var lár í 
fyrstu og svo fór hann að hækka 
mjög mik ið þannig að hún þurfti að 
fara að hengja hann upp og lok um 
tók hann allt pláss ið í glugg an um. 
Svo kom í ljós að þetta voru ekki 
sum ar rós ir held ur has s plönt ur en 
hann var ekk ert að segja frá því 
þeg ar hann kom með fræ in til gróð
ur setn ing ar. Hann kom síð ar til að 
vitja um þessa rækt un. Hann klippti 
lauf blöð in þurrk aði þau og reyndi 
síð an að reykja en það gekk ekki 
hjá hon um. Það vant aði eitt hvað en 

ég þekki ekki nægi lega vel til þess
ar ar rækt un ar til þess að átta mig á 
hvað fór úr skeið is.

Tók ruslið og fór út
Eft ir Vest manna eyja gos ið fjölg

aði í Keilu fell inu því þang að flutt ist 
fjöl skyld ur í hús í sem reist höfðu 
ver ið í hverf inu fyr ir fólk sem misst 
hafði heim ili sín í Eyj um í gos inu. 
Eft ir minni leg asta týp an í þeim hóp 
var strák ur sem hét Bragi. Hann var 
með “downs” heil kenni og hegð un 
hans nokk uð í sam ræmi við það en 
hann gat ver ið skemmti leg ur. Hann 
hafði þann sið að hann gekk inn í 
hús in í hverf inu, náði í rusla poka 
og fór með þá út og gerði þetta á 
hverj um ein ast dagi. Hann var eins
kon ar al vöru rusla kall. Pabbi sagði 
frá því þeg ar hann hitti Braga fyrst. 
Þá voru þau að flytja inn. Hann birt
ist allt í einu. Gekk fram hjá öll um 
og fór að leita að rusl inu. Þau vissu 
ekk ert hver þetta var en það skipti 
hann engu máli hvort nýir að il ar 
væru komn ir í hús in. Þetta var bara 
hans hlut verk. Ef hann fann ekk
ert rusl þá gekk hann bara út aft
ur. En um leið og hann gerði þetta 
þá kippti hann stund um sæt ind um 
með ef hann sá þau. Hann var ekk
ert að spyrja um hvort hann mætti 
fá það. Hann stakk þeim bara upp 
í sig. Og ein hverju sinni var kaka 
á eld hús boð inu sem mamma var 
ný bú in að baka þeg ar Bragi kom 
að taka ruslið og hún hvarf öll ofan 
í hann. Hann var mik ill mat gæð
ing ur og vel feit ur eins og geng ur. 
Sumt af þessu fólki hef ur óbilandi 
mat ar list. Bragi fór þó ekki alls stað
ar inn í þessu til gangi. Ef fólk tók 

hon um illa og rak hann út þá fór 
hann aldrei þang að aft ur og skipti 
engu þótt nýir íbú ar kæmi í hús in. 
Ef hann hafði ver ið rek inn út þá 
varð hús ið slæmt í hans huga hvað 
sem fólk inu leið.

Vildi ekki að lög regl an 
sæ ist heima

Ég lauk því sem þá hét barna
skóli í Fella skóla en flutt ist svo úr 
Fell un um nið ur í mið bæ og tók 
fram hald ið eða það sem nú er átt
undi, ní undi og tí undi bekk ur í 
Aust ur bæj ar skóla. Þá var ég kom
inn á þann ald ur að krakk ar fara að 
prufa eitt og ann að sem er nýtt fyr ir 
þeim. Prufa að reykja og fara í gegn
um það tíma bil sem marg ir upp lifa 
að lenda í hin um og þess um fé lags
skap. Ein hver tím ann pru faði ég að 
hnupla. Ég pru faði það rétt áður 
en ég fór í Aust ur bæj ar skól ann. Ég 
og fé lagi minn fór um í Hag kaup í 
Skeif unni þar sem ég stakk möndl
um inn á mig. Versl un ar stjór inn sá 
okk ur og hljóp okk ur uppi. Hann 
náði mér, fór með mig inn og hring
di á lög regl una. Svo náði lög regl an 
vini mín um og skutl aði okk ur heim. 
Þannig var að vin ur minn geymdi 
skólatösk una sína heima hjá mér. 
Ég vildi ekki að lög regl an sæ ist fyr
ir utan hjá mér þannig að ég laug 
því að task an mín væri heima hjá 
vini mín um og þeir skutl uðu okk
ur þang að. Ég man að ég tók þetta 
mjög al var lega. Svo al var lega að 
í hvert skipti sem sím inn hringdi 
fyrst á eft ir og pabbi svar aði með 
al var legri röddu þá hélt ég að það 
væri lög regl an að ræða möndlu
hnuplið. 

Sá eini sem lauk 
há skóla námi

Við þurft um að taka inn töku próf 
í Mið bæj ar skól ann og síð an var 
rað að í bekki eft ir því. Ein hverra 
hluta vegna lenti ég í Bbekk eða 
mið bekkn um. Senni lega vegna mik
ils próf kvíða sem ég hafði þjáðst af. 
Flest ir fé lag ar mín ir voru hins veg ar 
í Abekkn um og þar var vin skap ur
inn að mestu leyti. Þessi skipti voru 
á viss an hátt leið in leg en þeg ar ég 
fór í MR þá sam ein að ist ég gömlu 
fé lög un um að nýju sem höfðu ver
ið í A – bekkn um í Aust ur bæj ar
skóla. Eft ir það lá leið in í Há skóla 
Ís lands þar sem ég lagði stund á 
bók mennta fræði og út skrif að ist 
sem bók menna fræð ing ur og síð an 
með MBA í stjórn um frá Há skól an
um í Reykja vík.

Verk efn in við eld hús borð ið efldu okk ur

Í suð ur lönd um með Sig rúnu syst ur.
Heima í Keilu fell inu að skera 
laufa brauð ið.

Í sum ar leyfi í Grikk landi.

Fjöl skyld an á góðri stundu. Elfa Íris Þorkelsdóttir, Arnór og Hákon.
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borgarblod.is

Eitt af því sem ógn ar heil brigði 
okk ar, er fíkni efna neysla. Fram
boð fíkni efna hef ur stór auk ist 
og  tala má um að þau flæði yfir 
sam fé lag ið.  Mik il vægt er fyr ir 
ein stak linga að geta sagt NEI ef 
boð ið er upp á efn in.  

Við verð um að styðja hvert ann
að og reyna allt hvað við get um til 
að kveða fíkni efna draug inn nið
ur.  Sam starf fag stétta, fjöl skyldu 
og vina er afar mik il vægt.  Hér á 
eft ir lýsi ég fíknefnapróf um sem 
fást í ap ó tek um. Þau eru auð veld 
í notk un og að gengi leg. Gott get
ur ver ið að nota þessi próf til að 
koma upp góðri um ræðu af stað 
inn an veggja heim il anna.

Huma drug eit ur efna próf eru til  
fyr ir eft ir far andi efni:

THC-Hass og Maríjúana. Eft ir 
neyslu í 13 skipti mælist hass í 
lík am an um í allt að 7 daga, en í 
allt að mán uð eft ir lengri neyslu.

COC-Kóka ín, mælist í allt að 35 
daga eft ir neyslu. 

MET-Am fetamín og E-töfl ur.  
Am fetamín mælist í 12 daga, E 
tafla í 24 klukku stund ir.

OPI- mor fín og Her oín- Mor fín 

mælist í allt að 7 daga.

Rapitest lyfja próf eru til fyr ir 
eft ir far andi efni:

COC-Kóka ín er í grein an leg um 
styrk í 25 daga eft ir neyslu

MOP-Mor fín og Heró in.  Heróín 
mælist í allt að 8 klukku stund ir 
eft ir neyslu, Mor fín og kódein í 
13 daga eft ir neyslu.

BZO-Bensodíazepín, stutt verk
andi  bensodíazepín mæl ast 
í  fáa daga,en lang verk andi ben
sodíazepín eru grein an leg í nokkr
ar vik ur.

MET-Metampetamín grein ist í 
þvagi í 2448 klst eft ir notk un.

THC-Hass og Maríju ana. Ef efn is
ins er neytt sjald an, grein ist það í 
þvagi í 5 daga eft ir notk un, ann ars 
í allt að mán uð.

BAR- Bar bituröt, efni grein ist í 
þvagi í 46 daga eft ir neyslu.

AMP-Am fetamín grein ist í þvagi 
í 13 daga, en það fer  eft ir sýru
stigi þvags ins hversu lengi það er 
grein an legt.

XTC-E-tafla, efn ið mælist í allt að 
24 klst eft ir notk un.

Einnig er fá an legt fíkni efna próf 

til grein ing ar 
á  fimm efn
um í  einu: 
Ampetamín,  
kóka ín, ecsta
sy,  mor  f ín 
og kanna bis.  
Það próf er 
gott , ef grun
ur er um ein
hverja neyslu, 
en ekki vit að 
ná kvæm lega 
hvaða efni er 
ver ið að nota.

Góð ar leið bein ing ar fylgja próf
un um og þau eru ein föld í notk un. 
Þvag sýni er tek ið og svar fæst á 5 
mín út um. 

Ver ið vel kom in til okk ar og 
fáið nán ari upp lýs ing ar og ráð
gjöf. Starfs fólk heil birgð i stétta er 
bund ið þagn ar skyldu og við leggj
um mikla áherslu á það. 

Ber um virð ingu fyr ir hvort öðru 
og hjálp umst að. 

Kveðja
Sig ríð ur Arn arndótt ir, 
lyfja fræð ing ur 
Ap ó tek ar an um Mjódd.

Fíkni efna próf
Heilsu póst ur:

Sigríður 
Arnardóttir.

Handbók með ítarlegum upplýsingum og veiðikortum fylgir.
Fæst hjá N1, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is

31 vatnasvæði vítt og breitt um
landið fyrir aðeins          6000 krónur

Þú

ákveður

svo hvar og

hvenær þú

veiðir

veidikortid.is

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Hver segir að

það sé dýrt

að veiða?

Ná granna varsl an held ur áfram
Þjón ustu mið stöð in í Breið

holti og lög regl an á höf uð borg
ar svæð inu munu halda fundi nú 
í maí með íbú um þeirra gatna 
sem taka þátt í ná granna vörslu í 
Breið holti. 

Fund irn ir verða í Mjódd inni og 
haldn ir með þeim göt um og götu
kjörn um sem eru þátt tak end ur 
nú þeg ar. Götu stjór ar munu boða 
fund ina. Ná granna varsl an hef ur 
gef ist vel og reynsl an af henni 
það góð að full ástæða er tal in til 
þess að efla hana. 

Fyr ir skömmu dvöldu 32 
er lend ir gest ir í Fjöl brauta skól
an um í Breið holti á veg um list
náms braut ar skól ans, 26 nem
end ur og 6 kenn ar ar. Gest irn ir 
komu frá Grikk landi, Frakk landi 
og Portú gal. 

Heim sókn in var lið ur í sam
starfs verk efni fjög urra skóla 
sem ber yf ir skrift ina “Let´s meet 
through the Art”. Verk efn ið er 

kost að af Comeni us ar á ætl un Evr
ópu sam bands ins og stend ur yfir 
í 2 ár. Sett var upp sýn ing í Gerðu
bergi á verk un sem nem end ur 
allra skól anna höfðu unn ið und ir 
yf ir skrift verk efn is ins og far ið var 
með gest ina í kynn is ferð ir inn
an bæj ar og utan. Unn ið verð ur 
áfram með fram vindu verk efn is
ins og næsta sam koma verð ur í 
Val ence í Frakk landi í okt óber n.k.

Al þjóð legt 
lista starf í FB

Nem end urn ir frá Grikk landi eru hér að vinna að verk efni sínu.

Frá fundi um ná granna vörslu.

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

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

Úrval af nýjum fiski
Kofareyktur rauðmagi 

 Sigin grásleppa 

Sjósiginn fiskur

Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is
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REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Ég finn hvern ig vind ur inn 
blæs í and lit mitt, sól in skín 
á mig og ég lít ánægð í kring

um mig. Mark mið inu er náð. Ég 
sný mér í hring. Alls stað ar sé ég 
Guð. Mér finnst eins og ég fái að 
snerta hann með aug um mín um 
þar sem ég horfi á nátt úr una allt 
í kring um mig. Og ég finn þakk
læti í huga mín um til skap ara 
míns. Hins heilaga Guðs. Allt hef
ur hann í hendi sinni, alla sköp un 
sína fegr ar hann með und ur sam
legri náð og ég fæ að taka þátt, 
ég fæ að til heyra þessu full komna 
verki hans. Það er náð. Það er 
Guðs gjöf. 

Í dag er ég mjög þakk lát fyr ir 
að vera til, þakk lát fyr ir að fá að 
til heyra Guði sem elsk ar mig eins 
og ég er. Það er ekki lít ils virði að 
vera elsk að ur eins og mað ur er, 
að fá að vera mað ur sjálf ur. Þan
nig lífi vil ég lifa, þannig lífi lang ar 
mig að lifa. 

Að lifa Guði er að sýna í dag
legu lífi hverj um mað ur til heyr ir 
og oft þarf ekki mik ið til. Fal legt 
bros, hlýtt hand tak, allt sem gleð

ur, upp örv ar og gef ur vitn ar um 
verk Guðs. 

Breski lækn ir inn og rit höf und
ur inn Cron in, var á ferð á Ítal íu 
og kom þar í klaust ur. Hann tók 
sér stak lega eft ir klaust ur garð
in um, hann var ein stak lega vel 
snyrt ur og það var hugs að svo 
vel um hann, alls stað ar var búið 
að vinna með mik illi natni og 
feg urð in var stór feng leg. Cron in 
fór að tala við munk ana og sagði 
þeim hvað hon um finnd ist garð
ur inn fal leg ur, og þá sögðu munk
arn ir við hann: ,,Veistu, að hvert 
hand tak sem við vinn um, hvert 
blóm sem við erum að hlúa að, öll 
verk okk ar erum við að vinna fyr ir 
Guð, hon um til dýrð ar.” 

Þenn an boð skap vil ég til einka 
mér, þannig vil ég að hugs un mín 
og líf mitt sé. Hvað sem ég er að 
gera, hvað sem ég tek mér fyr ir 
hend ur, hvaða störf sem ég vinn, 
að hugs un mín sé að þjóna Guði. 
Að sýna kær leika í verki.

Það var áhrifa ríkt að heyra eitt 
sinn Billy Gra ham tala um kær
leik ann og hversu mik il vægt það 

væri sýna kær leika í verki. Hann 
tók lík ingu af flug vél, flug vél get
ur ekki haf ið flug ið með ein ung is 
einn væng, flug vél verð ur að hafa 
tvo vængi til að geta flog ið. Og ef 
við segj um að einn væng ur tákni 
verk og hinn orð, þá vit um við 
hvað ger ist ef ann ar væng ur inn 
brotn ar eða virk ar ekki. Flug vél in 
get ur ekki flog ið, hún get ur ekki 
hald ið jafn væg inu og hrap ar. Orð 
og verk verða að fara sam an. 

Í Fella og Hóla kirkju er mjög 
öfl ugt kirkju starf og ég er ákaf lega 
þakk lát fyr ir að starfa þar með 
frá bær um prest um, starfs fólki og 
sókn ar nefnd um. Ekki síst er ég 
þakk lát fyr ir allt það ynd is lega 
fólk sem sæk ir kirkju starf ið og 
tek ur þátt í að byggja upp öfl ugt 
og gef andi starf í kirkj unni. Fella 
og Hóla kirkja er í góðu sam starfi 
við kirkj urn ar í Breið holti, leik 
og grunn skóla, fé lags mið stöð ina 
í Gerðu bergi svo og þjón ustu mið
stöð Breið holts. Ég vil þakka fyr
ir gott sam starf í vet ur og biðja 
Guð að gefa okk ur öll um gleði legt 
sum ar.

Markmiðinuernáð

HólmgeiropnarfiskbúðíMjóddinni
Hólm geir Ein ars son hef ur 

áveð ið að opna nýja fisk búð 
í Mjódd inni og er ætl un in að 
bú ðin taki til starfa um mán
aða mót in maí til júní í hús næði 
þar sem skó búð in var áður 
næst Póst hús inu.

Hólm geir seg ist vera mjög 
ánægð ur með að vera kom inn 

í Breið holt ið til þess að versla 
með gæða fisk og hlakka mik ið 
til að sjá og hitta Breið hylt inga. 
“Þeg ar nær dreg ur að opn un 
mun ég aug lýsa fisk búð ina frek
ar í blöð um og með dreifi m ið um 
í hús seg ir hann í sam tali við 
Breið holts blað ið.” 

ListdansskóliíBreiðholtinu
Klass íski list dans skól inn 

hélt vor sýn ingu sína í Borg ar
leik hús inu sunnu dag inn 3. maí 
sl. en skól inn starfar að hluta 
við Álfa bakka 14 í Breið holti. 
Klass íski list dans skól inn er hefð
bund inn list dans skóli þar sem 
nem end ur fá þjálf un í hin um 
hefð bundna, sí gilda þætti list
dans ins, jafn framt því að kynn
ast öðr um dans stíl um og þró un 
á sviði dans ins. Skól inn starfar 
eft ir náms skrá mennta mála
ráðu neyt is ins og fá nem end ur á 
nú tíma braut og klass ískri braut 
fram halds deild ar nám sitt met ið 
í fram halds skól um. 

Að sögn Örnu Gunn ars dótt ur 
er Klass íski list dans skól inn einka
rek inn ball ett skóli þar sem sér
stök áherslu er lögð á þjálf un ein
stak lings ins og hann fái að þróa 
hæfi leika sína frá upp hafi, und ir 
fag legri leið sögn. Klass íski List
dans skól inn legg ur áherslu á þjálf
un nem enda sinna í hin um hefð
bundna, sí gilda þætti list dans ins, 
jafn framt því að kynna aðra dans
stíla og þró un á sviði dans ins. 
Já kvæð hvatn ing og upp bygg ing 

nem enda í minni náms hóp um er 
stór þátt ur í starfi skól ans. Skól
inn var stofn að ur 1993 af Guð
björgu Astrid Skúla dótt ur, sem 
á að baki lang an fer il á sviði list
dans ins. Klass íski List dans skól inn 
býð ur nú heil stætt nám í nú tíma 
list dansi. Mið að er við tveggja ára 
náms tíma bil sem skipt ist í sex 14 
vikna ann ir. Nám þetta er fyrst 

og fremst ætl að þeim sem hafa 
hug á fram halds námi í list dansi 
og hugs an lega að hafa at vinnu af 
grein inni. Nem end ur sem hljóta 
inn töku í skól ann skulu hafa lok ið 
grunn skóla námi og hafa stund að 
nám í dansi í ein hverju formi eða 
búa yfir ótví ræð um danshæfi leik
um að mati stjórn enda og kenn
ara skól ans.  

Nemendursýnaklassískanlistdans.

Ræðulið Selja skóla sigr aði ræðulið Ár bæj ar skóla í und an úr slit
um MOR GON, Mælsku og rök ræðu keppni grunn skóla Reykja vík ur 
og ná grenn is. Um ræðu efn ið var hand rukk ar ar og mælti Selja skóli á 
móti til vist þeirra.

Liði Selja skóla er skip að þeim Agn ari Má Brynjars syni, Bryn dísi 
El ínu Hall dórs dótt ur, Álfi Birki Bjarna syni og Oddi Æv ari Gunn ars
syni sigr aði með yf ir burð um og var Álf ur ræðu mað ur kvölds ins. Lið
ið mun keppa til úr slita við lið Haga skóla.

Seljaskóliíúrslit

LiðSeljaskóla.

Eigum 
sumarvörur

 fyrir þig

ÍR- og Leiknisvörur
í úrvali

Til um hugs un ar
EftirRagnhildiÁsgeirsdóttur,djákna

HólmgeirEinarsson.
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Waldorfsskólinn
kynnirstarfsemisína

Waldorf skól inn Sól staf ir hef ur 
starf rækt grunn skóla um ára bil 
í Hraun bergi í Breið holti. Starf
sem in í Hraun bergi er ann ar 
tveggja Waldorf skóla  á höf uð
borg ar svæð inu en Sól staf ir reka 
einnig tvo Waldorf leik skóla í 
Reykja vík, á Grund ar stíg 19 og 
Mar ar götu 6. Und ir staða Waldorf
upp eld is fræð inn ar eru kenn ing
ar aust ur ríska mann spek ings ins 
Rud olfs Stein ers. Eitt meg in inn
tak fræða hans er að sönn mennt
un verði að grund vall ast á þekk
ingu á mann in um og er nám ið 
snið ið að þroska ferli barns ins á 
skap andi hátt. Breið holts blað inu 
lék for vitni á starf semi skól ans 
og því sem þar er ver ið að gera 
og hitti því þær Helgu Ósk ars
dótt ur og Rögnu Óla dótt ur sem 
báð ar starfa við skól ann.

“Hér er rek inn grunn skóli fyr
ir börn í fyrsta til 10. bekk. Skól
inn var stofn að ur árið 1994, en 
starf sem in í Hraun bergi er um 10 
ára göm ul. Skól inn er sjálfs eign
ar stofn un. Við byrj uð um frem ur 
smátt en þetta hef ur vax ið ár frá 
ári eins og sjá má á hús næð inu 
en nú er búið að flytja hing að 
þrjár laus ar kennslu stof ur til við
bót ar skóla hús næð inu sem áður 
var skóla dag heim ili. Það sem við 
leggj um sér staka áherslu á í skóla
starf inu er að ná jafn vægi á milli 
þeirra þriggja mis mun andi leiða 
sem mann eskjan teng ist í heim
in um; það er að segja í gegn um 
lík am legt starf, til finn inga líf ið og 
síð an á hugs ana svið inu. Af þess
um ástæð um eru rækt un hug ans, 
hjart ans og þjálf un hand anna öll 
jafn mik il væg í þroska barns ins 
frá ári til árs,” segja þær Helga og 
Ragna þeg ar þær eru innt ar eft ir 
sér stöðu Waldorf skól ans. Grunn
ur þessa skóla starfs var lagð ur á 
öðr um og þriðja ára tug lið inn ar 
ald ar. Fyrsti skól inn sem bygg ir á 
kenn ing um Stein ers var stofn að ur 
í Stutt gart í Þýska landi árið 1919 
með það að mark miði að næra 
and legt líf nem and ans jafnt og hið 

lík am lega með skap andi vinnu
ferl um.” Þessi hugs un hef ur ver ið 
grunn stef í skóla starf inu alla tíð 
síð an,” segja þær Helga og Ragna, 
og hún hef ur skil að góð um ár angri 
að þeirra sögn. Þær segja hvern 
dag í Waldorf skól an um hefj ast 
með sam söng nem enda og kenn
ara og að bekkj ar kenn ari heilsi 
nem end um sín um, hverj um og ein
um, við upp haf að al kennslu stund
ar. Þessi fyrsta kennslu stund dags
ins, sem er eitt af að al ein kenn um 
Waldorf stefn unn ar, er nýtt til þess 
að kafa djúpt í náms efn ið og eru 
hin ar ýmsu náms grein ar tekn ar 
þar fyr ir í 24 vikna lot um. Skóla
dag ur inn bygg ist síð an upp á styt
tri kennslu stund um, hand verki, 
inni og úti veru og mið að er við eft
ir föng um að nem end ur geti lok ið 
verk efn um dags ins inn an skóla tím
ans. Waldorf námskránni er ætl að 
að styðja heil brigð an þroska ein
stak lings ins og búa hann und ir að 
taka þátt og leggja sitt af mörk um 
til sam fé lags ins. Þá er vist vernd 
og um hyggja fyr ir nátt úr unni rík
ur þátt ur í skóla starf inu. Helga og 

Ragna segja hlut verk kenn ar ans 
að veita börn un um reynslu sem 
bæði þroski þau og styrki í náms
ferl inu. Mik il væg ur hluti þess sé 
að kenna þeim lest ur, skrift og 
reikn ing en jafn framt að stuðla 
að fé lags þroska, jafn vægi í til finn
inga líf inu, skap andi og gagn rýnni 
hugs un og sam kennd. Í kynn ing
ar bæk lingi skól ans kem ur m.a. 
fram að áður fyrr hafi börn lært 
að bera virð ingu fyr ir gild um sam
fé lags ins í gegn um menn ingu sína. 
Í því sam bandi megi nefna kær
leika, lotn ingu, auð mýkt, sam úð 
og traust auk hæfi leik ans til þess 
að njóta feg urð ar. Í dag eigi þessi 
gildi í vök að verj ast og um heim ur
inn að verða vitni að hruni þeirra. 
Því þurfi að vera vak andi fyr ir því 
að rækta þessi gildi  með vit að í 
mennt un inni. Þótt Waldorf skól inn 
hafi starf að í um ára tug í Hraun
berg inu hef ur starf semi hans ekki 
ver ið mik ið kynnt hing að til. “Þetta 
hef ur hent að okk ur ágæt lega en 
nú ætl un við að fara að láta vita 
meira af okk ur,” segja þær Helga 
og Ragna að lok um.

HelgaÓskarsdóttirogRagnaÓladóttirkennararviðWaldorfskólann
í Hraunbergi ásamt hóp af nemendum. Myndin er tekin á útisvæði
skólansþarsemm.a.faraframútikennslaogleikir.

Bónusvídeóviðhliðina
áfatahreinsuninni

Bón usvid eo hef ur flutt versl un 
sína inn an Hóla garðs og er nú í 
hlý legu um hverfi við hlið ina á 
fata hreins un inni. 

Sú nýj ung var tek in upp að 
öll dvd leiga fer nú fram á snert
iskjám sem eru stað sett ir í versl
un inni. Þar er hægt að gera auð
velda leit að mynd um og leik ur
um, sjá það nýjasta eða láta koma 

sér á óvart. 
Með öll um nýj um mynd um fyl

gja tvær gaml ar með, og er boð
ið uppá um 3.500 titla. Einnig er 
boð ið uppá SS pyls ur ásamt miklu 
vöru úr vali af gosi og sæl gæti og 
sjálf sögðu lottó kassi. Þá er 50% 
af slátt ur af nammi barn um á laug
ar dög um. Sím inn er 587 10 80.

Ætlumaðverameðeitthvað
spennandiíhverjummánuði

“Við erum bún ar að vera hér 
í um mán uð og við tök urn ar hafa 
ver ið mjög góð ar,” segja þær Erla 
Bald urs dótt ir og Guð rún Ey þórs
dótt ir, snyrti fræð ing ar í Pand óru 
í Mjódd inni. Pand óra er til húsa á 
jarð hæð inni und ir Cur ves heilsu
rækt inni við Þarbakka. Pand óru
nafn ið er nýtt að því leyti að það 
hef ur ekki verði til á snyrti stofu 
áður. “Við vor um áður sjálf stætt 
starf andi og kom um hing að úr 
turn in um í Kópa vogi. Þeg ar við 
frétt um að Cur ves væri að opna 
þá fannst okk ur að þetta gæti átt 
sam leið. Þetta hent ar vel fyr ir 
kon ur sem stunda heilsu rækt ina 
að geta feng ið snyrt ingu á sama 
stað.  

Þær Erla og Guð rún sinna allri 
al mennri snyrt ingu eða “öllu sem 
fell ur und ir þetta hug tak” eins og 
þær kom ast að orði. Snyrti stof an 
er ætl uð fyr ir bæði kyn in en hefð
in er að kon ur not færi sér þessa 
þjón ustu meira. Þær segja að karl
ar séu þó farn ir að koma, svona 
stöku sinn um en í mun minna 
mæli en kon urn ar. Þær segj ast 
ekki hafa orð ið var ar við mik inn 
sam drátt. “Við fund um að eins fyr
ir hon um í haust eft ir að við kom
um hing að hafa mót tök urn ar ver ið 

mjög góð ar. Stór hóp ur kvenna 
sæk ir Cur ves reglu lega og þær 
eru einnig farn ar að koma til okk
ar. Við höf um ekki lát ið vita mik
ið af okk ur til þessa. Þetta hef ur 
spurst út eins og geng ur en fólk ið 
hef ur bara kom ið. Breið holt ið er 
yfir 20 þús und manna sam fé lag 
og við fáum einnig nýja kúnna úr 
efri hluta Kópa vogs ins enda er 
stutt hing að yfir í Mjódd ina,” segja 
þær Erla og Guð rún. Þær ætla að 
vera með góð til boð fyr ir fólk á 

öll um aldri á næst unni. Við erum 
ekki al veg bún ar að móta það eða 
ákveða hvað verð ur í boði á hverj
um tíma en stefn um að því að vera 
með ein hver til boð í hverj um mán
uði og gera þá  eitt hvað spenn andi 
fyr ir kon ur  já og karla á öll um 
aldri. Við not um að al lega vör ur 
frá snyrti vöru fram leið and an um 
Lancome vegna þess um mjög 
góð ar vör ur er að ræða og við vilj
um leggja metn að okk ar í að bjóða 
að eins það besta á þessu sviði.

GuðrúnogErlaísnyrtistofunniPandóruíMjódd.
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Í mars mán uði var mik ið 
að gera hjá Ægiskrökk un um 
og stóðu þau sig frá bær lega 
að vanda. Í byrj un mán að ar
ins fóru yngri hóp arn ir og 
kepptu á Fjöln is móti þar sem 
ein hverj ir nældu sér í lág mörk 
fyr ir Ís lands meist ara mót ið í 
50 metra laug og aðr ir náðu 
sér í AMÍ lág mörk og enn fleiri 
bættu sína bestu tíma og all ir 
stóðu sig vel.  

Um miðj an mán uð inn hélt 
svo 14 manna af reks hóp ur til 
Par ís ar á ald urs flokka mót. Þar 
stóðu krakk arn ir sig frá bær lega 
og komust oft á verð launa pall 
og enn oft ar í úr slit. Há punkt ur
inn þarna úti var þeg ar Jó hanna 
Gerða Gúst afs dótt ir setti 
Ís lands met í 200 metra baksundi 
og Eygló Ósk Gúst afs dótt ir setti 
telpna met í 200 metra fjór sundi. 
Boð sunds sveit in í 4x200 metra 
skrið sundi. Það voru því þreytt
ir en glað ir Ægir ing ar sem komu 
heim þann 16. mars en þá tók 
við und ir bún ing ur fyr ir Ís lands
meist ara mót ið í 50 metra laug 
(ÍM 50) en það hófst fimmtu dag
inn 19. mars. ÍM50 byrj aði svo 
stór glæsi lega þar sem Sig rún 
Brá Sverr is dótt ir setti Ís lands
met í 800 metra skrið sundi. 
Seinna bætt ust svo við Ís lands
met í 4x200 metra skrið sundi 
kvenna, 4x100 metra skrið
sundi kvenna og 4x100 metra 
fjór sundi kvenna. Það má því 
með sanni segja að kvenna boð
sunds sveit in hafi ver ið sig ur sæl 

á þessu móti. 
En að móti 
loknu stóðu 
Æ g i r  i n g  a r 
u p p i  m e ð 
15 Ís lands
meist aratitla, 
13 gull verð
laun, 8 silf ur
verð laun og 
6 brons verð
laun og ósk um við krökk un um 
til ham ingju með þenn an frá
bæra ár ang ur. Eft ir það tók svo 
við und ir bún ing ur fyr ir Bik ar 
hjá þeim eldri en Ægir var með 
karla og kvenna lið bæði í 1. og 
2. deild á Bik ar. Bik arlið ið í 1. 
deild. Þar stóðu krakk arn ir sig 
hreint frá bær lega en stelp urn
ar unnu 1. deild ina með góð um 
mun og urðu Bik ar meist ar ar í 
sundi, strák arn ir í 1. deild inni 
urðu svo í 2. sæti en yngri hóp
ur inn sem keppti í 2. deild inni 
gerði sér lít ið fyr ir og vann með 
góð um mun bæði í kvenna og 
karla flokki. Það voru því glað
ir krakk ar sem fóru heim með 
3 bik ara að loknu Bik ar meist
ara mót inu í Reykja nes bæ. Það 
verð ur svo spenn andi að sjá 
þenn an hóp á AMÍ í sum ar. Bik
arlið ið úr 2. deild inni. En áður 
en að því kem ur koma þau þó 
til með að keppa á ein hverj um 
mót um svo enn get ur bæst í 
AMÍ hóp inn sem þó er orð inn 
nokk uð stór.   

R.G.

Ægir þre fald ir 
Bik ar meist ar ar

Bikarliðfyrstudeildar.

Þótt nýtt fé lags hús íþrótta fé lags ins Leikn is í Efra 
Breið holti hafi enn ekki ver ið tek ið í notk un með 
form leg um hætti er starf semi haf in þar af full um 
krafti. Ver ið er að ljúka frá gangi þess að utan en 
óvíst er hvenær þeirri vinnu lýk ur. Þó er von ast til 
að form leg af hend ing þess geti far ið fram á kom
andi sumri. Þórð ur Ein ars son, fram kvæmda stjóri 
Leikn is seg ir að um gjör bylt ingu sé að ræða fyr ir 
fé lag ið. 

Nú sé kom ið um 700 fer metra ný tísku hús næði 
fyr ir fé lags starf ið í stað um 100 fer metra sum ar húss 
sem not ast hafi ver ið við allt frá ár inu 1988. “En hvað 
sem því líð ur þá var gamla hús ið búið að þjóna okk ur 
vel þótt þröngt hafi ver ið á þingi og að stað an tæp ast 
boð leg – að minnsta kosti ekki þeg ar gest ir komu í 
heim sókn. Gamla hús ið hafði góða sál og við sögð um 
oft í gamni að þess ir rúm lega 100 fer metr ar væru trú
lega þeir best nýttu hér á landi. Ég hefði gjarn an vilj
að hafa það áfram á fé lags svæð inu. Okk ur þótt vænt 
um þetta hús sem hafði skýlt okk ur svo lengi.”

“Ég held að ég sé ekk ert að hæla okk ur sér stak lega 
þótt ég segi að við höf um ver ið farn ir að verð skulda 
nýtt hús næði. Og nú höf um við feng ið ósk ir okk ar vel 
upp fyllt ar því hér er um hreint frá bært hús að ræða. 
Hér erum við með alla þá að stöðu sem við þörfn
umst. Við erum nú með fimm bún ings klefa, góð an 
sal, funda her bergi og að stöðu fyr ir skrif stofu hald ið. 
Þetta er mik il breyt ing því við vor um bara með tvo 
bún ings klefa í gamla hús inu og því kom það oft fyr
ir að ef var karla leik ur fyrst og kvenna leik ur á eft ir 
að stelp urn ar þurftu að bíða þar til strák arn ir voru 
bún ir í sturtu og gátu stund um ekki klætt sig fyrr en 
þær áttu að vera komn ar inn á völl inn og leik ur inn 
byrj að ur. Þess ir fimm klef ar bjóða upp á að meist ara
flokk ur inn er með sérbún ings klefa og öll að staða er 
önn ur.” Þórð ur seg ir að síð asta ár hafi ver ið sér stak
lega þungt fyr ir fé lag ið vegna þess þá var ekk ert hús
næði til stað ar. Gamla hús ið var tek ið nið ur vegna 
þess að hitt var byggt á sama stað. “Við fund um vel 
að fé lags and inn var ekki sá sami úti á gadd in um og 
hann var í gamla hús inu þótt það full nægði alls ekki 
að stöðu þörf okk ar. Nú finn um við fyr ir mik illi breyt
ingu til batn að ar. Starf ið hef ur tek ið kipp eft ir að við 
feng um hús ið. Nú get um við sýnt meist ara deild ina á 
risa skjá í funda saln um og einnig ver ið með ýmsa við
burði og upp á kom ur í eig in hús næði en áður þurft
um við að fá af not af húsnæði út í bæ fyr ir við burði á 
borð við árs há tíð ir og ann að. Svo breyt ir þetta miklu 
fyr ir krakk ana að eiga at hvarf hér í hverf inu sínu.” 
Þórð ur seg ist merkja mikla fjölg un iðk enda í bolt an
um og hana megi að veru legu leyti rekja til þess ar ar 
nýju að stöðu. “En ég held einnig að ástand ið í þjóð
fé lag inu eigi ein hvern þátt í þess ari aukn ingu. Þeg ar 
þreng ir að þá munu fleiri sækja í þjón ustu sem er í 
ódýr ari kant in um sem fót bolt inn er og þá er mik il
vægt að vel sé búið að iðk end un um.” Þórð ur seg ir 
flest benda til þess að mun fleiri komi til með að 

iðka fót bolt ann nú en ver ið hef ur af þess um sök um. 
Að spurð ur um áhrif efna hags á stands ins á leik menn 
seg ir hann að Leikn ir hafi gjarn an gætt þess að fara 
ekki fram úr sér í kaup um á leik mönn um held ur hafi 
flest ir leik menn fé lags ins alist upp í fé lags starf inu, 
spil að í yngri flokk um Leikn is á ein hverj um tíma
bil um og meist ara flokk ur inn sé að mestu skip að ur 
heima mönn um. Af þeim sök um hafi efna hag skrís an 
kom ið síð ur við Leikni en mörg önn ur fé lög sem hafi 
byggt starf ið að meira leyti á að keypt um leik mönn
um. “Það eru auð vit að alltaf ein hverj ar hrær ing ar á 
milli tíma bila en við telj um okk ur lifa það vel af vegna 
þess að við erum með góð an kjarna af strák um og 
ekk ert sem bend ir til ann ars að sá kjarni end ur ný ist 
hér heima fyr ir. Og auð vit að á hin nýja fé lags að staða 
okk ar sinn þátt í að af því verði.”

Starf ið hef ur tek ið kipp

ÞórðurEinarsson,framkvæmdastjóriLeiknisstadd
ur í eldhúsaðstöðu í funda og samkomusalnum í
hinunýjafélagshúsi.

Bikarliðannarrardeildar.
MyndirB.Æ.

Einsogsjámáerumhiðglæsilegastahúsaðræða.
Núerunniðaðerfrágangiutandyra.

Sum ar starf ið að fara á fullt
Það verð ur sann ar lega líf og fjör 

á Leikn is velli í sum ar því nú fer í 
hönd bráð skemmti legt og spenn
andi leik tíma bil. Leikn is menn 
koma beitt ir til leiks og hyggj ast 
gera bet ur held ur en und an far in 
ár þar sem fall draug ur inn hef ur 
nart að í hæl ana á lið inu. 

Leikn is menn eru með nýj ann 
mann í brúnni en Sig ur steinn D. 
Gísla son hef ur tek ið við taumun
um af Garð ari Gunn ari Ás geirs
syni. Garð ar þjálf ar yngri kyn slóð
ir Leikn is eins og hann gerði svo 
lista vel hér á árum áður, áður en 
Garð ar tók við meist ara flokkn um 
og stýrði skút unni í 1. deild. 

Að stæð ur hafa tek ið 
stakka skipt um

Leikn islið ið er ágæt lega skip að 
fyr ir kom andi tíma bil og að stæð
ur fé lags ins hafa tek ið stakka skipt
um með nýju húsi. Leik menn eru 
stað ráðn ir í því að standa sig vel á 
vell in um í sum ar og von ast eft ir öfl
ug um stuðn ingi. Hvetj um við alla til 
að mæta og sýna strák un um okk ar 
stuðn ing því sann ar lega bera þeir 
all ir Breið holts blóð í æðum, Leikn ir 
er jú okk ar stolt  stolt Breið holts. 
Knatt spyrnu skól inn verð ur að 
vanda á sín um stað í sum ar. Nám
skeið eru hald in allt sum ar ið og 
ættu öll börn að finna eitt hvað við 
hæfi í knatt spyrnu skóla Leikn is. 
ekki skemm ir held ur fyr ir að verð ið 

í knatt spyrnu skóla Leikn is er af ger
andi gott og það lægsta sem nokk
urt íþrótta fé lag bíð ur uppá í sum
ar. Fyrsta nám skeið hefst á Leikn
is velli mánu dag inn 8. júní. Hvetj um 
við alla krakka til þess að mæta í 
af ger andi gott starf við frá bær ar 
að stæð ur.

Vetra starf ið klárað hjá 
8. flokki

Átt undi flokk ur stúlkna og dreng
ja kláraði sína dag skrá laug ar dag
inn 30. maí. Góð mæt ing var í vet ur 
á æf ing ar hjá flokkn um og börn in 
skemmtu sér vel í leikj un um inni 

Íþrótta húsi Fella skóla. Æf ing arn ar 
voru í boði fé lags ins og því eng in 
æf inga gjöld inn heimt. Loka æf ing in 
var í Fella skóla að venju og voru 
börn in leyst út með smá gjöf frá 
fé lag inu, litl um Leikn is fána og bar
merki fé lags ins. Starf 8. flokks fer 
aft ur af stað næsta haust í Fella
skóla og von um við að sem flest ir 
nýti sér þjón ust una sem Leikn ir 
býð ur uppá fyr ir þenn an ald urs
flokk. Virki lega var gam an að fylgj
ast með börn un um vaxa og dafna 
í vet ur og von andi að flest þeirra 
skili sér í starf fé lags ins í fram haldi.

ÁttundiflokkurLeiknis.
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Sum ar dag ur inn fyrsti var 
hald inn há tíð leg ur 23. apr íl síð
ast lið inn. ÍR var að sjálf sögðu 
mætt á stað inn til að kynna sitt 
starf, dreifa bæk ling um um það 
góða og öfl uga starfs sem þar 
fer fram og kynna nám skeið 
sum ars ins. Hand knatt leiks og 
Knatt spyrnu deild ÍR voru með 
ÍR vör ur til sölu, gáfu plaköt af 
silf ur drengj um Ís lands og settu 
upp þrauta braut ir. 

Dag skrá Mið bergs var glæsi
leg þar sem ung ir Breið hylt ing ar 
voru í fyr ir rúmi með söng og 
dans at riði. Auk ÍR voru skát arn
ir með þraut ir, töfra mað ur sýndi 
list ir sín ar, ÍRing ur inn og hinn 
eini sanni Sveppi mætti með 
Villa Nagl bít og fleira skemmti
legt var á dag skrá. Veðr ið var 
ekki með besta móti og setti það 
strik í reikn ing inn. Þó nokk ur 
fjöldi var mætt ur en samt sem 

áður mætti áætla að ein ung is 
um þriðj ung ur hafi lát ið sjá sig 
mið að við árið áður. Þó veðr ið 
hafi ekki ver ið hlið hollt Breið
hylt ing um þetta árið þá mátti 
sjá að yngsta kyn slóð in skem
mti sér kon ung lega og þá er tak
mark inu náð.

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

Mik ið líf á 
sum ar dag inn fyrsta

Vet ur inn sem nú er að lið inn 
var mjög góð ur hjá Skíða deild 
ÍR, næg ur snjór og því hægt að 
sækja marg ar góð ar æf ing ar í 
fjall ið. Krakk arn ir okk ar voru 
að sýna mjög mikl ar fram far ir 
og síð an góð an ár ang ur í mót um 
vetr ar ins í hér aði og út um allt 
land. 

Til stað fest ing ar á því hvað 
þessi vet ur var góð ur hvað snjóa
lög varð ar héld um við inn an fé
lags mót mið viku dag inn 6. maí og 
hef ur það ekki gerst í mörg ár að 
mót  sé hald ið í maí.

Í febr ú ar komust við loks ins inn 
í nýja skál ann okk ar sem við deil
um með Skíða deild Vík ings. Skál
inn er á tveim ur hæð um, svefn loft 
er uppi, op inn sal ur niðri og síð an 
er kjall ari þar sem hægt er geyma 
skíði og sinna við haldi skíða þeg

ar gist er í skál an um.  Fimmtu
dag inn 21. maí 2009, upp stign ing
ar dag, mun um við halda loka hóf 

skíða deild ar inn ar og verð ur það í 
skál an um í Blá fjöll um.

Mikl ar fram far ir á skíð um

Frá bær ár ang ur 
hjá Pétri og Anítu

Vel var tek ið á móti Black pool
för un um úr Dans deild ÍR þeg ar 
þeir mættu á sína fyrstu æf ingu 
eft ir keppn is ferð til Black pool í 
Englandi. 

Pét ur Fann ar og Aníta Lóa 
voru bæði ÍR og Ís landi til sóma 
í Black pool enda náðu þau 
þeim stór kost lega ár angri að 
dansa tvisvar til úr slita en par 
frá Ís landi hef ur ekki dans að til 
úr slita í juvenile síð an 1997. ÍR 
ósk ar þess um efni legu krökk um 
inni lega til ham ingju með þenn an 
frá bæra ár ang ur.

Yngra ár 5. flokks karla og 
kvenna hélt frá ÍRheim il inu í 
Mjódd norð ur í land, til Húsa vík
ur mið viku dag inn 22. apr íl á hið 
ár lega Húsa vík ur mót Völs ungs. 
Þetta mót hef ur þá sér stöðu að 
það eru send bæði stráka og 
stelpulið. Þarna mættu 14 lið 
með rúm lega 400 þátt tak end ur 
til að spila hand bolta.  

Kvenna lið ÍR sendi þrjú lið til 
keppni.  Keppti hvert lið 4 leiki.  
ÍR3 og ÍR2 unnu þrjá leiki og lentu 
í öðru sæti í sinni deild sem er frá
bær ár ang ur hjá þeim.  ÍR1 spil aði 
í fyrstu deild og unnu þær fyrstu 
þrjá leik ina sína. Þá var loka leik
ur inn við Fram en sig ur veg ari 
leiks ins myndi vinna mót ið og ein
nig verða Ís lands meist ari í sam an
lögðu. Unnu ÍR stelp urn ar leik inn 
með einu marki sem var skor að 
úr víti nokkrum sek. fyr ir leiks lok. 
Gríð ar leg spenna var í hús inu.  

Strák arn ir sendu eitt lið til kep
pni og stóðu sig einnig vel, spil
uðu þeir einnig fjóra leiki, unnu 2 
og töp uðu 2. Lentu í 3 sæti í sinni 
deild. Mik ill efni við ur er hjá ÍR, 
en það besta við hóp inn er það 

er mjög góð ur mórall og hafa þau 
mjög gam an af því að spila sam
an hand bolta, en það er það sem 
skipt ir mestu máli, hafa gam an af 
þessu. Stóðu krakk arn ir sig frá
bær lega, utan vall ar sem inn an og 
voru sér og fé lagi sínu til mik illa 
sóma. Mót inu lauk með frá bærri 

verð launa af hend ingu og dúndr
andi diskói sem stóð til mið nætt
is. Þá var kom inn tími á að fara í 
rúm ið, tók það smá tíma að sofna 
eft ir allt fjör ið. Ræs var svo á 
sunnu deg in um, far ið í morg u mat, 
dót ið tek ið sam an, skellt í rút una 
og far ið svo í bæ inn.

HúsavíkurfararÍR.

Rúm lega 400 þátt tak end ur 
á Völs ungs móti

Hvorki fleiri né færri en 455 
kepp end ur luku mjög vel heppn
uðu 94. víða vangs hlaupi ÍR á 
sum ar dag inn fyrsta. Mót ið nú 
var hald ið í fyrsta sinn sem hluti 
af hlaupa röð Powera de. 

Um það bil 40 til 50 ÍRing ar 
störf uðu við hlaup ið og voru því 
um 500 manns sem kvöddu vet
ur inn og fögn uðu sumr inu sam an 
við Tjörn ina og Ráð hús Reykja
vík ur.

 Þor berg ur Ingi Jóns son sem 
ný lega hef ur geng ið til liðs við 
ÍR varð í 2. sæti í karla hlaup
inu og var hann að eins þrem ur 
sek únd um frá gull verð laun um 
en hann háði harða keppni við 
Karoly Varga í gíf ur leg um enda
spretti sem stóð í um 600 til 700 
m. Einnig var hart barist um 3. 
til 4. sæt ið en þar barð ist ÍRing
ur inn Birk ir Mart eins son við Sig
ur björn Árna Arn gríms son sem 

var dæmd ur sjón ar mun á und an. 
Snorri Sig urð ar son kom á hæla 
þeirra og sigr aði hann drengja
flokk inn með meira en 1 mín. for
skot á næsta hlaupara. Í kvenna
flokki varð Aníta Hin riks dótt ir 13 
ára göm ul stúlka í 2. sæti á  18:58 
mín. Frá bær ár ang ur og tími hjá 
þess ari ungu og stór efni legu 
hlaupa stúlku.

Þor berg ur Ingi þrem sek únd um frá gulli

Fríða Rún Þórð ar dótt ir keppti í 
5 km. götu hlaupi í 21. Internation
ale Korschen broicher CityLauf í 
Dus seldorf, þann 26. apr íl sl. 

Varð Fríða Rún í 18. sæti á tím
an um 18:12,10 mín. 35 kepp end
ur luku hlaup inu, en boð ið var til 
keppn inn ar og komu hlauparar frá 
ýms um stöð um í Evr ópu; Portú gal, 
Úkra ínu, Hollandi, Tékk landi, Króa

tíu, Bret landi og Þýska landi.  
Þetta var í fyrsta sinn sem Ís lend

ing ur keppti í hlaup inu sem er hluti 
af hlaupa há tíð þar sem þús und ir 
hlaupara á öll um aldri koma sam an 
og taka þátt í mis mun andi vega
lengd um sem hlaupn ar eru á göt
um Dus seldorf og var mik il stemm
ing með al áhorf anda.

Nú á dög un um var stúka með 
300 sæt um við að al keppn is völl 
ÍR sett upp en það var Sport tæki 
frá Hvera gerði sem sá um þessa 
vinnu. Þetta er hið glæsi leg asta 
mann virki en með þessu upp fyll
um við öll þau skil yrði sem til 
þarf í leyfis kerfi KSÍ. Öll lið sem 
leika í fyrstu deild karla og ofar 
þurfa að lág marki 300 sæti. 

Und an far in ár hef ur fólk þurft 
að standa eða setja á stein bekkj
um þannig að við von um að með 
þess um breyt ing um sjá um við 
fólk streyma á völl inn til okk ar. 
Það er góð og gild ástæða þar 
sem m.fl. karla er í fyrstu deild og 
m.fl. kvenna í efstu deild “Pepsi 
deild inni”. 

Hér má sjá m.fl. kvenna prufa 
nýju sæt in en að sjálf sögðu 
stefna kvenna og karlalið in á að 

skemmta okk ur í sum ar frek ar en 
að sitja þarna.

Ný áhorf enda stúka á vall ar svæð inu

Fríða Rún í Dus seldorf

Flug leiða hlaup ið fór fram við 
ágæt ar að stæð ur fimmtu dag inn 
7. maí og luku um 540 manns 
hlaup inu sem er 7 km langt og 
er hlaup ið um hverf is flug vall ar
svæði Reykja vík ur flug vall ar.

Þor berg ur Ingi Jóns son ÍR var 

fljót ast ur allra þeg ar hann kom í 
mark á 23:30 mín eft ir harða kep
pni við fyrr um liðs fé laga sinn Stef
án Guð munds son úr Breiða blik. 
Það vakti at hygli að af fyrstu 17 
í mark voru 7 ÍRing ar og er það 
frá bær frammi staða.

Sjö ÍR ing ar af fyrstu 17






