
Að eins einn lög reglu mað ur 
sinn ir nú störf um á lög reglu
stöð inni í Mjódd inni sem í raun 
er orð in að af greiðslu stofn un. 
Sam kvæmt breyt ing um á skipu
lagi lög regl unn ar á höf uð borg ar
svæð inu á starf semi lög regl unn
ar í Breið holti að flytj ast í nýj ar 
höf uð stöðv ar fyr ir Kópa vog og 
Breið holt við Dal veg í Kópa vogi. 

Stef án Ei ríks son, lög reglu stjóri á 
höf uð borg ar svæð inu sagði á fundi 
sem íbúa sam tök in Betra Breið
holt stóðu fyr ir um lög reglu mál in 
í Selja kirkju á dög un um að áform
að væri að lög reglu menn störf
uðu áfram í Breið holt inu og þá 
í tengsl um við Þjón ustu mið stöð 
Breið holts. Til um ræðu væri að 

ganga til sam komu lags við Reykja
vík ur borg um að hverfalög reglu
menn störf uðu í tengsl um við all ar 
þjón ustu mið stöðv ar borg ar inn ar 
og starfs svið þeirra yrði eink um á 
sviði for varn ar mála.

Óá nægju gæt ir á með al íbúa 
Breið holts með að flytja starf semi 
lög regl unn ar úr borg ar hlut an
um yfir í Kópa vog. Á fund in um í 
Selja kirkju kom fram að fólk ótt
ast að þjón usta lög regl unn ar ver
sni við að höf uð stöðv arn ar flytj
ast í ann að bæj ar fé lag. Lög regla 
geti orðrið leng ur á leið inni beri 
bráð an vanda að og einnig að það 
for varn ar starf sem Breið holtslög
regl an hef ur unn ið verði ekki eins 
ár ang urs ríkt og áður. Bent var á 

að hverf is lög reglu menn irn ir sem 
starf að hafa í Breið holt inu þekki 
mjög vel til og séu í góð um tengsl
um við íbú ana og þá eink um unga 
fólk ið í borg ar hlut an um. Stef án 
Ei ríks son sagði að mark mið ið með 
end ur skipu lagn ingu lög regl unn ar 
á höf uð borg ar svæð inu væri ekki 
að draga úr þjón ustu held ur að 
færa störf lög regl unn ar nær íbú
un um og væru hin ar nýju hverfa
stöðv ar lið ur í því. Hug mynd in um 
sam starf við þjón ustu mið stöðv
ar borg ar inn ar væri einnig lið ur í 
þeirri við leitni og að standa vörð 
um það góða og ár ang urs ríka for
varn ar starf sem unn ið hafi ver ið 
úti í borg ar hverf un um.
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Einn lög reglu mað ur í Breið holt inu
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 BreiðholtiÚtsala á

nautakjöti

Ragna Ár nadótt ir, dóms- og kirkju mála ráð herra, Stef án Ei ríks son, lög reglu stjóri á höf uð borg ar svæð inu 
og Þor steinn G. Hjart ar son, fram kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv ar Breið holts voru frum mæl end ur á 
fundi íbúa sam tak anna Betra Breið holts um mál efni lög reglun nar.

- á traustum grunni

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

bilaleiga.is
borgarblod.is



350 ný að keypt störf
Borg ar ráð sam þykkti ný lega til

lögu Hönnu Birnu Krist jáns dótt ur 
borg ar stjóra um fimm millj arða 
króna lán töku til að fjár magna 
fram kvæmd ir á veg um Reykja
vík ur borg ar á ár inu 2009. Lán ið 
er tek ið með skulda bréfa út boði 
til 45 ára en nú þeg ar liggja fyr ir 
skuld bind andi fyr ir heit frá líf eyr
is sjóð um um kaup á fimm millj
örð um. Fram kvæmda og eigna
ráð borg ar inn ar hef ur í tengsl
um við lán tök una for gangs rað
að fram kvæmd um á ár inu 2009 
en áætl að er að með þeim verði 
hægt að tryggja allt að 650 störf 
í Reykja vík. Fyr ir utan þess ar 
ný fram kvæmd ir sem hafa nú ver
ið fjár magn að ar legg ur Reykja vík
ur borg um 3,5 millj arða króna í 
við hald gatna, op inna svæða og 
fast eigna en áætl að er að þær við
halds fram kvæmd ir skapi til við
bót ar allt að 350 að keypt störf 
á ár inu, fyr ir utan störf borg ar
starfs manna.

Fjöl breytt ur 
fjöl menn ing ar dag ur

Fjöl  menn ing ar dag ur  inn í  
Reykja vík var hald inn há tíð leg ur 
í fyrsta sinn laug ar dag inn 16. maí 
sl. Mark mið ið með deg in um er 
að fagna fjöl breyti leik an um sem 
borg ar sam fé lag ið býð ur upp á og 
auðga menn ing ar líf borg ar inn ar. 
Mann réttinda ráð Reykja vík ur hef
ur ákveð ið að hald inn verði fjöl
menn ing ar dag ur ár lega í sam starfi 
við hags muna að ila og er það lið
ur í því að draga úr for dóm um 
og auka enn frek ar gagn kvæma 
að lög un. Glæsi leg dag skrá var á 
boðstól um á fjöl menn ing ar dag
inn sem hófst með fjöl þjóð legri 
göngu frá Hall gríms kirkju. Á 
þriðja þús und manns tóku þátt 
í göng unni sem end aði í  Von ar
stræti við Ráð hús Reykja vík ur en 
þar og í Iðnó hófst síð an dag skrá
in  sem ein kennd ist af dansi og 
söng og með al þess sem í boði 
var má nefna Bamb us dans, dans 
Snæljóns ins frá Tí bet, jap anska 
te at höfn og söng frá Ken íu, Sri 
Lanka, Írak, Búlgar íu og Ind landi. 
Á tjarn ar bakk an um hljóm uðu svo 
skosk ir tón ar úr sekkj ar pípu. 

RKÍ hlaut mann rétt
inda verð laun in 

Rauði Kross Ís lands hlaut 
mann rétt inda verð laun Reykja vík
ur borg ar að þessu sinni. Rauði 
Kross inn hlaut verð laun in fyr ir 
kraft mik ið starf í borg ar sam fé
lag inu á liðn um árum. Auk þess 
stend ur hreyf ing in vörð um 
mann rétt indi, heil brigði og virð
ingu ein stak linga og bregst við 
neyð jafnt inn an lands sem utan. 
Verð laun in voru veitt 16. maí 
sem er mann rétt inda dag ur og 
mark mið ið með þeim degi er að 
vekja at hygli á þeim mál um sem 
varða mann rétt indi borg ar búa 
og á mann rétt inda stefnu Reykja
vík ur borg ar. Hanna Birna Krist
jáns dótt ir, borg ar stjóri, af henti 
verð laun in við há tíð lega at höfn 
í Höfða. Ahn Dao Tran stjórn ar
mað ur í RKÍ og Sól veig Ólafs dótt ir 
veittu verð laun un um við töku fyr ir 
hönd Rauða Kross Ís lands.

 

Óbreytt gjald skrá 
leik skóla 

Gjald skrá leik skóla Reykja vík
ur borg ar fyr ir átta stunda vist un 
mun hald ast óbreytt. Áfram verð
ur veitt ur 100% systk ina af slátt ur 

en Reykja vík ur borg er eina sveit
ar fé lag ið sem veit ir þannig af slátt 
fyr ir for eldra barn margra barna. 
All ir aðr ir af slætt ir fyr ir ein stæða 
for eldra, náms menn og ör yrkja 
hald ast óbreytt ir. Fæð is gjald er 
einnig óbreytt. Breyt ing ar verða 
gerð ar á gjaldi fyr ir við bót ar þjón
ustu eft ir að átta klukku stunda 
vist un lýk ur. Breyt ing in tek ur 
gildi 1. ágúst og for eldr ar hafa því 
tvo mán uði til þess að að laga sig 
þess ari breyt ingu. Við af greiðslu 
fjár hags á ætl un ar í jan ú ar sl. var 
lögð áhersla á að standa vörð um 
grunn þjón ustu Reykja vík ur borg ar 
við íbúa og draga frek ar úr nið
ur greiðsl um á við bót ar þjón ustu 
sem veitt er. Fjár hags á ætl un in 
tek ur mið af mark mið um borg ar
stjórn ar um að verja grunn þjón
ustu og verja störf.  

 

Gest kvæmt á stóra 
leik skó ald eg in um

Gest kvæmt var á stó ra leik
skóla deginum sem hald inn var í 
fyrsta skipti laug ar dag inn 6. júní í 
Mið bæj ar skól an um. Stóri leik
skóla dag ur inn er upp skeru há tíð 
Leik skóla sviðs Reykja vík ur borg ar 
þar sem starfs fólki leik skól anna 
gefst tæki færi til að kynna þau 
fjöl mörgu áhuga verðu verk efni 
sem ver ið er að vinna að í leik
skól um borg ar inn ar. Alls voru 
kynnt 28 verk efni sem 33 leik
skól ar standa að.  Boð ið var upp 
á fyr ir lestra, sýn ing ar á verk um 
barna, dans sýn ingu út und ir beru 
lofti og kynn ing ar á verk efn um 
starfs fólks. Einnig sýndu nokkr
ir leik skól ar mynd bönd frá starf
inu. Leik skóla skrif stofa og starfs
manna þjón usta Leik skóla sviðs 
kynntu þrjú verk efni. Fjöldi gesta 
mætti í gamla Mið bæj ar skól ann 
og kynnti sér það grósku mikla 
starfi sem unn ið er í leik skól um 
Reykja vík ur.  

Bláa tunn an vin sæl 
Bláa end ur vinnslu tunna Reykja

vík ur borg ar nýt ur vax andi vin
sælda og pönt un um fjölg ar. Þær 
breyt ing ar hafa einnig ver ið gerð
ar á end ur vinnslu kerf inu að nú 
má setja fleira í hana en áður 
var. Þar er um að ræða fern ur, 
um búða papp ír, prent papp ír, slétt
an pappa, morg un korn s pakka, 
eggja bakka, skó kassa og hólka 
af sal ern is og eld hús rúll um svo 

dæmi sé tek ið ásamt dag blöð um, 
tíma rit um og aug lýs inga pósti. 
Þessi end ur vinnslu tunna er eitt 
af grænu skref un um í Reykja
vík og hef ur henni vax ið ás meg
in á síð ast liðn um tveim ur árum. 
2.200 tunn ur eru nú í notk un og 
bú ist er við að þeim fjölgi jafnt 
og þétt með al ann ars vegna vax
andi um hverf is vit und ar í borg
inni. Bláa tunn an er los uð á þrig
gja vikna fresti. 

Hátt á fjórða þús und 
á sum ar nám skeið um 

Alls bár ust hátt á fjórða þús uns 
skrán ing ar á sum ar nám skeið ÍTR 
og hafa skrán ing ar aldrei ver ið 
fleiri á þess um tíma. Til sam an
burð ar má nefna að rúm lega 3600 
skrán ing ar bár ust á síð asta sumri.  
ÍTR legg ur áherslu á skap andi 
og skemmti legt starf, jafnt inn an 
dyra sem utan, en úti vist skip ar 
stór an sess í sum ar starf inu. 

Tækni grunn skóli í 
Reykja vík 

Mennta ráð Reykja vík ur borg ar 
hef ur lagt til að stofn að ur verði 
tækni grunn skóli í Reykja vík. Um 
er að ræða sjálf stætt starf andi 
grunn skóla fyr ir nem end ur á ung
linga stigi. Mark mið ið með stofn
un skól ans er í fyrsta lagi að efla 
hjá nem end um verk lega og tækni
lega hugs un ásamt frum kvöðla
hugs un sem und ir býr þá fyr ir 
skap andi starfs fer il. Nem end um 
verð ur veitt mennt un til per sónu
legs þroska við hæfi hvers og eins 
og áhersla verð ur lögð á að efla 
hjá þeim lífs sýn sem býr þá und ir 
hlut verk sjálf stæðra og ábyrgra 
þegna. Stefnt er að því að veita 
nem end um trausta und ir stöðu
mennt un sem verði grunn ur að 
námi á næsta skóla stigi á eft ir. 
Í hin um nýja tækni grunn skóla 
verðu leit ast viða að leggja áher
slu á iðn og tækni grein ar í formi 
starfs sviða sem verða 10 tals ins. 
Gert er ráð fyr ir að í tækni grunn
skól an um verði um 40 nem end ur 
í ár gangi en á fyrsta ári verði byrj
að með nem end ur í 8. bekk og síð
an bætt við ein um ár gangi ár lega 
upp í 10. bekk. Há mark nem enda
fjölda verði þannig um 120.   
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H anna Birna Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri ræð ir um borg ar
mál in og ástand ið í þjóð fé lag inu við Breið holts blað ið að 
þessu sinni. Þar á með al fjall ar hún um þau vinnu brögð sem 

tek in voru upp á veg um borg ar stjórn ar Reykja vík ur þeg ar sýnt var 
að meiri erf ið leik ar væru framund an en áður hafði ver ið gert ráð 
fyr ir. Í við tal inu seg ir hún m.a. frá því hvern ig nýr meiri hluti borg
ar stjórn ar hafi ákveð ið að standa að verki. “Við sem þá mynd uð um 
nýj an meiri hluta lögð um mikla áherslu á að breyta vinnu brögð um í 
þessu ferli. Við töld um ein sýnt að góð ur ár ang ur væri háð ur raun
veru legri að komu og sam starfi allra flokka og lögð um þess vegna til 
að borg ar stjórn öll myndi sam ein ast í vinnu við áhersl ur og lausn ir 
vegna stöðu efna hags mála. Þessu ákalli okk ar tóku full trú ar hinna 
flokk anna í borg ar stjórn vel, vildu koma að mál um með okk ur og 
það er mín skoð un að með því hafi þeir full trú ar sýnt mik inn póli
tísk an kjark ekki síst í ljósi sár inda sem mynd ast höfðu vegna þess 
sem á und an hafði geng ið og flesta rek ur minni til.” Fleiri sveit ar
stjórn ir hafa að und an förnu tek ið svip uð vinnu brögð upp og borg
ar stjórn Reykja vík ur hef ur gert. Full trú ar mis mun andi flokka og 
stjórn mála afla er bæði mynda meiri og minni hluta hafa tek ið hönd
um sam an um að leita leiða og finna lausn ir á aðkallandi vanda mál
um sem ekki hef ur þol að bið að leysa.

Þ essi vinnu brögð eru til fyr ir mynd ar og gætu þeir sem stýra 
þjóð mál um ým is legt af þeim lært. Á með an erf ið asti efna
haga vandi í aldarað ir skek ur ís lenska sam fé lag ið og af leið

ing ar af of ur græðgi at hafna manna, sem einskis svifust við að verða 
sér úti um fé og slæ legu eft ir liti stofn ana og stjórn valda hafa dreg ið 
heila þjóð nán ast að gjald þroti hrópa stjórn mála menn á Al þingi út 
og suð ur og reyna hvað þeir geta að setja ímynd aða flokks hags
muni ofar hags mun um þjóð ar. Mörg spjót standa á stjórn völd um 
og þjóð inni og í þeim fel ast ógn ir sem bæja verð ur frá þótt það 
kosti bæði svita og tár. Ís lend ing ar verða að standa skil á sínu gagn
vart öð rum hvern ig svo sem illa mis vitr um ein stak ling um tókst að 
lokka eig ur þeirra inn í ís lenskt banka kerfi. Ann að er í sjálfu sér ekki 
til um ræðu og bjána skap ur að boða aðr ar lausn ir. Ís lend ing ar hafa 
þeg ar feng ið inn sýn hvað muni ger ast verði ekki stað ið við skuld
bind ing ar á borð við Icsa ve inn láns reikn inga gamla Lands bank ans. 
Eng in þjóð reyndi að koma illa að þrengd um Ís lend ing um til hjálp ar 
nema að kröf um um skulda skil yrði fylgt. Strax varð ljóst að “Við 
borg um ekki” kenn ing in gengi ekki upp þótt skilj an leg sé ósk hyggja 
fólks um að svo mætti verða. Við höf um enga stöðu til þess að flýja 
af hólmi þótt ef til vill hefði mátt reyna laga króka leið ir í þeim efn
um. Við stóð um frammi fyr ir því að þjóð ir heims snéru baki við 
okk ur og stönd um enn – að hrein lega verði lok að á Ís land í fleiri en 
ein um skiln ingi verði ekki stað ið við það sem telj ast vera al þjóð leg
ar skuld bind ing ar.  

S tjórn mála mönn um þjóð ar inn ar væri nær að líta til borg ar
stjórn ar Reykja vík ur og ann arra sveit ar stjórna sem tek ið hafa 
upp við líka vinnu brögð við úr lausn ir erf ið ara mála en reyna 

að tefja og troða skóna hvor ir nið ur af öðr um eng um til gangs en 
þjóð inni til ógangs. Með sam vinnu er alls ekki ver ið að eyði leggja 
póli tík ina held ur þvert á móti. Hanna Birna Krist jáns dótt ir, borg ar
stjóri kýs að orða það svo í við tal inu hér í Breið holts blað inu. “Með 
því er ég ekki að segja að nú skuli taka póli tík ina út úr póli tík inni, 
eins og sum ir nefna að þessi nýju vinnu brögð geti gert. Það er 
al rangt því svona sam ráð breyt ir engu um breiðu lín urn ar í stjórn
mál un um.” Þetta er rétt hjá borg ar stjóra. Með sam vinnu er ekki 
ver ið að kasta stjórn mála bar áttu fram tíð ar inn ar fyr ir róða held ur 
að ná sam stöðu sem er nauð syn leg til að leysa erf ið til fallandi við
fangs efni – við fangs efni sem tæp ast verða leyst án svita og tára. 
Kannski væri stjórn eða alla vega að koma allra flokka ekki svo fjar
læg ur kost ur við þess ar að stæð ur.

Horft til 
Reykja vík ur borg ar

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
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veiðir

veidikortid.is
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það sé dýrt
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Mik ið var um að vera þeg
ar  Selja skóli hélt uppá 30 ára 
af mæli sitt 4. júní. Dag skrá
in hófst kl. 9.15 með skrúð
göngu um hverf ið þar sem 
hver ár gang ur var með sitt sér
ein kenni í göng unni, grím ur, 
sógler augu, der húf ur, lit að hár
sprey og boli ásamt fleiru. 

Að göng unni lok inni var metn
að ar full há tíð ar dag skrá þar 
sem Þórð ur Krist jáns son skóla
stjóri flutti ávarp, nem end ur 

og kenn ar ar sýndu dans, nem
end ur fluttu tón list aratirði og 
fleira. Að þeirri dag skrá lok inni 
var fjöl breytt dag skrá skipt nið
ur eft ir aldri nem enda á nokkra 
staði. Þar var með al ann ars að 
finna smá leika, fót bolta keppni, 
hringekju stöðv ar, rat leik, stíg
vélakast, poka hlaup, hoppukast
ala og margt fleira. Að lok um 
fengu all ir grill að ar pyls ur og 
af mælisköku. Nem end ur úr ung
linga deild skól ans sungu nokk

ur lög og pönk hljóm sveit starfs
manna kom  fram í fyrsta sinn 
við þetta tæki færi. Í há deg inu 
var boð ið upp á grill að ar pyls ur 
og köku. Stjórn end ur og starfs
fólks skól ans lagði mik inn metn
aði í að af mæl is hóf ið tæk ist sem 
best að ógleymd um nem end ur 
sem ým ist tóku þátt í at rið um 
eða skemmtu sér hið besta.

Selja skóli 30 ára

Nemendur og kennarar hófu daginn með skrúðgöngu um hverfið.

Úrval af fatnaði 
fyrir konur á
öllum aldri

Sjón er sögu ríkari
 

Verið velkomnar

Mjódd - S. 557 5900



Hanna Birna Krist jáns dótt
ir, borg ar stjóri spjall ar 
við Breið holts blað ið að 
þessu sinni. Það mæð

ir mik ið á borg ar yf ir völd um um 
þess ar mund ir vegna efna hags á
stands ins í þjóð fé lag inu og hvorki 
Reykja vík ur borg eða önn ur bæj
ar og sveit ar fé lag fara var hluta af 
því. Draga verð ur úr fram kvæmd
um og þjón ustu en borg ar yf ir völd 
í Reykja vík hafa lagt mikla áher
slu á að verja þá grunn þjón ustu 
sem borg in veit ir íbú um sín um. 
Að und an förnu hef ur far ið fram 
mik il vinna af hálfu stjórn enda og 
starfs fólks borg ar inn ar til þess 
að bregð ast við ástand inu á þann 
hátt að íbú ar finni sem minnst fyr
ir því. Hanna Birna ræð ir það en 
fyrst seg ir hún frá því hvaða fram
kvæmd ir eru á döf inni í Breið holt
inu af hálfu Reykja vík ur borg ar.

Þurfumaðfáborgaranaí
liðmeðokkur

“Um Breið holt ið er það að segja 
að þar er um stórt og gró ið hverfi 
að ræða. Breið holt ið er full byggt 
og þar verð ur því ekki mik ið um 
ný bygg ing ar í fram tíð inni. Breið
holt ið er mjög inn ram m að og 
af mark að í borg ar skipu lag inu og 
ef lit ið er til stærð ar þess þá er 
það eins kon ar bær í borg inni. En 
það þýð ir ekki að borg in hafi ekki 
neins að gæta held ur eru mörg 
verk efni sem þarf að sinna frá 
ein um tíma til ann ars. Það hef
ur ver ið og er sam staða um það 
inn an borg ar inn ar að vinna bet ur 
með þá inn viði sem eru til stað ar 
í Breið holt inu og einnig að huga 
að um hverf inu. Við þurf um sér
stak lega að ein beita okk ur að ein
stök um verk efn um auk þess að 
standa vörð um inn viði byggð
ar inn ar. Við verð um að huga vel 
að El liða ár daln um sem fólki þyk ir 
vænt um og vill varð veita. Á síð
asta ári komu fram hug mynd ir um 
bygg ingu slökkvi stöðv ar neð an 
Stekkja bakka efst í daln um. Skoð
an ir voru mjög skipt ar um það 
mál og marg ir töldu að stöð in ætti 
ekki sam leið með því um hverfi 
sem dal ur inn býð ur upp á. Þess
ar hug mynd ir hafa ver ið sett ar til 
hlið ar og ljóst að slökkvi lið ið fer 
ekki í nýj ar fram kvæmd ir á næst
unni þannig að það gefst tími til 
þess að skoða aðr ar lausn ir vegna 
stað setn ing ar þess til fram tíð ar. 
Það hef ur ver ið rætt um að stöðu 
við Jafn a sel ið en bygg ing nýrr ar 
slökkvi stöðv ar er ekki á nein um 
áætl un um hjá borg inni sem stend
ur. Ég get sagt að við höf um átt 
mjög gott sam starf við ÍR um upp
bygg ing una á fé lags svæði þess 
þótt við höf um orð ið að hægja á 
henni eins og öll um öðr um verk
efn um. Og ég get ekki sagt ann að 
en að for ráð menn fé lags ins hafa 
ver ið mjög sam starfs fús ir gagn
vart sjón ar mið um borg ar inn ar. 
Það rík ir gott sam komu lag um 
hvern ig við höld um á þeirra mál
um. Varð andi Mjódd ina hef ur 
aðal um ræð an snú ist um vanda 
sem hef ur skap ast vegna þess 
að bíla stæð in eru löngu full nýtt 
og meira en það. Við höf um ver
ið að vinn an með Svæða fé lag inu 
í Mjódd inni við að leita lausna. 
Það stend ur að eins upp á borg
ina hvað þetta mál varð ar en það 
verð ur unn ið áfram í því. Nú eru 
til bún ar teikn ing ar af við bygg ingu 
við vest ur álmu Breið holts skóla 
og við bygg ing við Fjöl brauta skól
ann í Breið holti er í und ir bún ing 
og eins við leik skól ann Selja kot 

þótt ekki sé gert ráð fyr ir fram
kvæmd um þar á þessu ári. Í sum
ar verð ur lok ið við end ur gerð á 
skóla lóð Hóla brekku skóla með 
nýj um leik velli og há tíða svæði. 
Þetta eru allt verk efni sem fólk 
hef ur beð ið lengi eft ir að ráð ist 
yrði í. Verk efn in í Breið holt inu eru 
meira það sem við get um kall að 
úr bóta verk efni. Að halda skóla
lóð un um vel við og annst um 
um bæt ur á göngu leið um skóal
barna. Ég get einnig nefnt Selja
hlíð þar sem unn ið verð ur að 
fram kvæmd um á þessu og einnig 
á næsta ári. Það er margt í fram
kvæmda á ætl un Borg ar inn ar sem 
tek ur mið af Breið holt inu.” Hann 
Birna seg ir að það eigi að gera 
kröf ur til stjórn mála manna. Það 
eigi að krefja þá til svara og hvet
ja til að gerða. “Við finn um það 
hins veg ar mjög vel að við þurf
um að biðja borg ar ana að ganga 
í lið með okk ur og við hafa góða 
um gengni ef okk ur á að takast að 
halda borg inni hreinni og fal legri 
og þetta á við alla borg ina hvort 
sem um er að ræða mið borg ar
kjarn ann eða íbúa hverf in. Það er 
mjög mik il vægt að fólk hreinsi til 
og hendi ekki rusli á víða vangi 
held ur hjálpi okk ur við það mik
il væga verk að halda borg inni 
hreinni. Okk ur mun aldrei takast 
að gera borg ina feg urri og hreinni 
nema að þess ir 118 þús und íbú ar 
sem þar eru og einnig þeir sem 
heim sækja hana sýni henni þá 
virð ingu að um gang ast hana með 
um hverf ið og hrein læti í huga.”

Stoltaf
aðgerðaráætluninni 

En hvern ig eru borg ar yf ir völd 

að bregð ast við þeim vanda sem 
steðj ar að borg inni. “Ég get byrj
að að segja frá því að í ágúst á 
síð asta ári fór um við hjá Reykja
vík ur borg að vinna að sér stakri 
að gerð ar á ætl un vegna stöð unn
ar í efna hags mál um. Við sem 
þá mynd uð um nýj an meiri hluta 
lögð um mikla áherslu á að breyta 
vinnu brögð um í þessu ferli. Við 
töld um ein sýnt að góð ur ár ang ur 
væri háð ur raun veru legri að komu 
og sam starfi allra flokka og lögð
um þess vegna til að borg ar stjórn 
öll myndi sam ein ast í vinnu við 
áhersl ur og lausn ir vegna stöðu 
efna hags mála. Þessu ákalli okk ar 
tóku full trú ar hinna flokk anna í 
borg ar stjórn vel, vildu koma að 
mál um með okk ur og það er mín 
skoð un að með því hafi þeir full
trú ar sýnt mik inn póli tísk an kjark  
ekki síst í ljósi sár inda sem mynd
ast höfðu vegna þess sem á und
an hafði geng ið og flesta rek ur 
minni til. Það hefði ef til vill ver ið 
auð veldasta leið in fyr ir minni hlut
ann að segja meiri hlut an um að 
nú skyldi hann bara klára mál in 
hvaða erf ið leik ar sem upp kynnu 
að koma. En í stað þess ákváðu 
þau að koma með okk ur í þessa 
veg ferð þannig að við unn um 
sam an að gerð ar á ætl un fyr ir borg
ina. Ég held að við séum öll stolt 
af þeirri vinnu og þeim veg vísi 
sem að gerð ar á ætl un in hef ur ver
ið fyr ir okk ur síð an.” 

Fjárhagsáætlunhagræð
ingarogsparnaðar

Hanna Birna seg ir að að gerð ar
á ætl un in bygg ist á því að standa 
vörð um grunn þjón ust una, gjald
skrárn ar og störf in og frá sam

þykkt henn ar í októ ber sl. hafi 
all ar ákvarð an ir ver ið tekn ar á 
þeim grunni sem þar hafi náðst að 
mynda. “Fjár hags á ætl un Reykja
vík ur borg ar fyr ir árið 2009 var 
unn in í sam ræmi við að gerða á ætl
un ina. Fjár hags á ætl un þessa árs 
bygg ist auð vit að á mik illi hag ræð
ingu og öll um þeim sparn aði sem 
okk ur þótti fært að leggja til. Við 
höf um dreg ið sam an í út gjöld um 
hvar vetna þar sem það er hægt. 
Ég held ég megi segja að aldrei 
fyrr hafi ver ið far ið í aðra eins 
hag ræð ingu á vett vangi borg ar
stjórn ar – hvorki fyrr né síð ar en 
það tókst hins veg ar von um bet ur 
bæði vegna þess að við unn um 
þetta með raun veru legu sam ráði 
við marga ólíka að ila. Síð an gerð
um við ann að sem telj ast má til 
nýlundu og það er að við leit uð um 
mjög mark visst til starfs manna 
borg ar inn ar eft ir frek ari til lög um 
til hag ræð ing ar og þeir sýndu 
mik inn vilja í verki með 1500 
frá bær um til lög um sem marg ar 
nýtt ust nú og aðr ar nýt ast síð ar.  
Nið ur stað an varð sú að við náð
um að skila fjár hags á ætl un sem 
ger ir ekki ráð fyr ir halla rekstri 
og okk ur finnst það vera mik ið 
af rek í sjálfu sér mið að við all ar 
ytri að stæð ur án þess að þurfa að 
hækka skatta.” Hanna Birna seg ir 
að öll skref í starfi borg ar inn ar nú 
séu mið uð við þessa fjár hags á
ætl un og út frá henni. “Við end ur
skoð uð um fjár hags á ætl un ina síð
an í upp hafi þessa árs og vinn um 
áfram í henn ar anda. Við vit um 
að þetta ástand, sem nú var ir er 
ekki eins tíma bund ið og við höfð
um von að. Þetta virð ist ætla að 
verða lang vinn ara en við átt um 

von á og sam hliða því verð um 
við stöðugt að skoða nýj ar leið ir í 
rekstri borg ar inn ar.”

Aðstígatækifæriíhverju
spori

En að gerð ar á ætl un in er ekki 
það eina sem borg ar yf ir völd hafa 
ver ið að vinna að því þau hafa 
einnig unn ið að sókn ar á ætl un 
fyr ir borg ina. Við höf um ver ið að 
vinna að sókn ar á ætl un þar sem 
við höf um feng ið fjölda fólks með 
okk ur. Við höf um leit að til fólks úr 
skóla kerf inu og frá at vinnu líf inu 
til þess að leggja fram hug mynd ir 
og að leggja okk ur lið við þessa 
vinnu. Ár ang ur inn af starfi þess er 
sá að nú erum við kom in með frá
bæra sókn ar á ætl un í hend ur. Með 
þessu vilj um við segja að það er 
ekki nóg að skapa að gerð ar á ætl
un vegna þess ástands sem er í 
þjóð mál un um eft ir banka hrun ið 
held ur verð um við að huga að 
fram tíð inni til miklu lengri tíma. 
Okk ur hjá Reykja vík ur borg finnst 
mik il vægt að fólk stigi ekki krepp
una í hverju spori held ur stigi 
tæki færi í hverju spori. Þessi sam
eign lega sókn ar á ætl un er unn in 
með sama hætti og að gerð ar á
ætl un in til þess að á henni verði 
þverpóli tíski eign ar hald. Að hún 
lifi af meiri hluta skipti og verði 
við var andi.  

Skólakerfiðerlykilatriði
Hanna Birna seg ir að áhyggj ur 

fólks bein ist ekki síst að skóla
starf inu. Þar sé um stærsta verk
efni sveit ar fé lag anna að ræða, 
fjár frekasta og eitt það mik il væg
asta. Þetta séu eðli leg ar áhyggj ur 
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Erstoltafaðgerðaráætluninni
V i ð t a l i ð

Hann Birna Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri tók fyrstu skóflustungu að sam rekn um leik- og grunn skóla í Úlf arsár dal fyr ir skömmu. Á 
mynd inni sem tek in var við það tæki færi eru borg ar stjóri ásamt dótt ur sinni Theo dóru Guð nýju, Ósk ari Bergs syni, for manni borg ar ráðs,                           
Kjart ani Magn ús syni, for manni mennta ráðs og Jór unni Frí manns dótt ur, for manni vel ferð ar ráðs Reykja vík ur borg ar. 

- segir Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri



þeg ar ástand eins og nú skell ur 
á. Hún vill hins veg ar meina að 
borg ar yf ir völd um í Reykja vík hafi 
tek ist að leita þar hag ræð ing ar 
án þess að það muni koma nið ur 
á þjón ustu við börn in. Vissu lega 
hafi þurft að bregð ast við með 
ákveð inni breyt ingu á því sem 
hef ur ver ið skil greint sem við bót
ar þjón usta, en tek ist hafi að stan
da vörð um grunn þjón ust una. “Ég 
vona að reyk vísk börn hafi ekki 
fund ið mik ið fyr ir þeim breyt ing
um sem við höf um þurft að grípa 
til og inn leiða af þess um sök um. 
Ég tel að þarna þurf um við að 
halda vel utan um alla þætti og 
gæta þess að verja börn in fyr ir 
þessu ástandi hversu lengi sem 
það kann að vara. Við stofn uð
um sér stak an starfs hóp, Börn in 
í borg inni, þar sem svið og stofn
an ir á veg um Reykja vík ur borg
ar sem vinna með börn um vakta 
ástand ið og að stæð ur þeirra. En 
við mun um ekki kom ast fram hjá 
þess um stóra út gjalda lið nema 
að leita auk inn ar hag ræð ing ar 
og ég vona að um það geti náðst 
góð sátt við for eldra, starfs fólk 
og stétt ar fé lög þeirra sem starfa 
á þess um vett vangi. Það er eitt af 
þeim verk efn um sem framund an 
eru í rekstri borg ar inn ar og einnig 
ann arra sveit ar fé laga í land inu. 
Ég held að eitt af al menn um verk
efn um sveit ar fé lag anna á næst
unni verði að leita hag ræð ing ar í 
skóla kerf inu án þess að það bitni 
á þess ari mik il vægu grunn þjón
ustu.” Hanna Birna seg ir að skóla
kerf ið sé lyk il at riði í þeirri von 
sem lands menn verði að eiga út 
úr þessu ástandi. “Við erum vel 
mennt uð þjóð, eig um gott skóla
kerfi og  meg um ekki gefa af slátt 
af því. En á hinn bóg inn þá er 
ým is legt inn an búð ar í skóla kerf
inu sem má end ur skoða eins og 
reynd ar er í öll um kerf um. Við 
höf um far ið þá leið hjá Reykja
vík ur borg að leita til starfs fólks
ins sem sér oft ákveðn ar lausn
ir bet ur en stjórn mála menn irn ir. 
Vita um ein hverja þætti sem má 
draga sam an eða jafn vel vera án 
í ein hvern tíma án þess að það 
komi hart nið ur á þjón ust unni. 
Við verð um að und ir búa næstu 
fjár hags á ætl un á sama hátt og þá 
sem nú er unn ið eft ir. Að vinna 
með starfs fólk inu okk ar að því að 
ná nauð syn leg um mark mið um. 
Og í skóla mál un um er ekki nóg 
að leita til starfs fólks skól anna. 
Við verð um einnig að leita til for
eldra og fá fram þeirra sjón ar mið 

um hvern ig við get um brugð ist 
við þeim vanda sem hlýst af því 
að ekki eru til sömu fjár mun ir til 
skóla starfs ins og áður. Í ástandi 
sem þessu er borg ar yf ir völd um 
nauð syn á að leita til sem flestra 
og þar eru íbú arn ir ekk ert und
an skild ir. Það þarf að eiga sér 
stað ákveð ið sam tal og það sam
tal skipt ir okk ur sem vinn um að 
rekstri borg ar inn ar mjög miklu 
máli. Það er mín skoð un að til
lög ur sem koma ofan frá og eiga 
að flæða nið ur eigi minni lík ur á 
fram gangi en þær til lög ur sem 
verða til með kröft ugu sam ráði og 
sam skipt um þar sem ólík ir að il ar 
vinna sam eig in lega að lausn um 
og út færsl um.” 

Erekkiaðtakapólitíkina
útúrpólitíkinni

Hanna Birna seg ir það skoð un 
sína að stjórn mála menn hafi ver
ið of upp tekn ir af mik il vægi þess 
að eigna sér heið ur af hug mynd
um eða verk efn um. Hug mynd inni 
um að eigna sér til tekna hluti á 
póli tísk um vett vangi og einnig 
að finna blóra böggla og gera ein
hvern ábyrg an. Nú stönd um við 
frammi fyr ir þeirri stað reynd að 
við verð um að finna sam eig in leg
ar lausn ir og sýna þann þroska 
að geta gert það. “Með því er ég 
ekki að segja að nú skuli taka póli

tík ina út úr póli tík inni, eins og 
sum ir nefna að þessi nýju vinnu
brögð geti gert. Það er al rangt því 
svona sam ráð breyt ir engu um 
breiðu lín urn ar í stjórn mál un um. 
Sem dæmi um það hef ur auk ið 
sam ráð og auk in póli tísk sam
vinna á vett vangi borg ar stjórn ar 
Reykja vík ur engu breytt um þá 
stað reynd að meiri hluti og minni
hluti takast hér enn á um gildi 
skatt heimtu; um val í op in berri 
þjón ustu; um hvað skil greina beri 
sem grunn þjón ustu og um aðra 
þá þætti sem varða grunn hugs
un ina í rekstri sveit ar fé laga. Sam
ráð og sam starf stjórn mála afla og 
flokka breyt ir ekki breiðu lín un um 
að þessu leyti eða tek ur frá okk ur 
ólíka lífs skoð un okk ar og ólík ar 
hug sjón ir. Hver flokk ur hef ur sína 
stefnu eft ir sem áður. En sam starf
ið breyt ir því að við get um lað að 
fram það besta frá öll um, við ráð
um bet ur við þetta við fangs efni 
sem okk ur er falið að leysa nú í 
augna blik inu og við eig um síð ar 
að geta ver ið sátt við það sem 
við gerð um. Og þetta var hluti af 
að gerð ar á ætl un Reykja vík ur borg
ar sem ég gat um og ákalli til rík
is valds ins í sam stöðu allra flokka 
í borg ar stjórn um að rík ið verði 
að koma að þeim mál um, sem nú 
er barist við með meira af ger andi 
hætti en áður.” 
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Fella- og Hóla kirkja mun í 
sum ar standa fyr ir tón leika-
röð inni Sum ar tón ar í El liða ár-
dal. Um er að ræða röð vand-
aðra tón leika sem haldn ir verða 
á fimmtu dags kvöld um kl. 20  í 
júlí 2009 og er þetta í fyrsta sinn 
sem slík tón leika röð er hald in í 
kirkj unni. Marg ir er lend ir gest ir, 
að al lega frá Norð ur lönd un um, 
munu koma fram á tón leik um 
rað ar inn ar.

Röð in hefst þann 2. júlí, en þá 
munu org anisti kirkj unn ar, Guð ný 
Ein ars dótt ir og Eva Þyri Hilm ars
dótt ir pí anó leik ari leika verk eft ir 
frönsk tón skáld og má því bú ast 
við bragð mikl um og róm an tísk um 
tón leik um.Viku seinna, þann 9. 
júlí mun Há skóla kór inn í Ár ós um 
koma fram und ir stjórn Carst en 
SeyerHan sen. Kór inn hef ur get
ið sér gott orð í Dan mörku, eink
um fyr ir frum flutn ing nýrra verka 
m.a. eft ir Ís lend ing inn Stef án Ara
son, en Stef án söng með kórn um í 
nokk ur ár. Kór inn held ur að með
al tali 10  12 tón leika á ári, bæði 
í Dan mörku en einnig utan Dan
merk ur. Hann hef ur gef ið út geisla
diska og kom ið fram í út varpi og 
sjón varpi. Hjón in Dav id Schlaff ke 
org anisti frá Þýska landi og Mari ya 
Semotyuk flautuleik ari frá Úkra ínu 
eru flytj end ur á tón leik un um 16. 
júlí. Þau hjón in hafa bæði unn ið 

til verð launa fyr ir tón list ar flutn
ing, hald ið fjölda tón leika víða um 
lönd og hlot ið mik ið hrós fyr ir 
vand að an leik. Á tón leik un um 
þann 23. júlí mun blokk flaututríó 
frá Finn landi og Dan mörku koma 
fram. Tríó ið, sem kall ar sig Trio 
Nor dicBlock, legg ur metn að sinn 
í flutn ing fjöl breyttr ar tón list ar 
frá öll um tím um og hafa ný verk 
ver ið sér stak lega sam in fyr ir þau. 
Á tón leik um þeirra fá blokk flaut ur 
af öll um stærð um og gerð um hlut
verk. Þess má geta að í tengsl um 
við tón leika röð ina verð ur kaffi hús 

Gerðu bergs opið milli kl.18 og 22 
á tón leika dög un um. Miða verð er 
1000 kr. en hægt er að kaupa miða 
við inn gang inn og í versl un inni 12 
Tón ar við Skóla vörðu stíg. Fella 
og Hóla kirkja er stað sett í fal legu 
og ró legu um hverfi efst í El liða ár
daln um. Úr val fal legra göngu leiða 
er í ná grenni henn ar og er kirkj an 
kjör inn stað ur til að heim sækja á 
fal legu sum ar kvöldi. Með Sum ar
tón um í El liða ár dal gefst frá bært 
tæki færi til að kom ast út í nátt
úr una og njóta góðr ar tón list ar í 
leið inni.

SumartónaríElliðaárdal

Fella- og Hóla kirkja.

Vina sel, Vina fell og Vina heim-
ar eru ný nöfn á frí stunda heim-
il um í Breið holti. Á vor mán uð-
um var hald in sam keppni um 
ný nöfn á þrjú frí stunda heim ili í 
hverf inu og báru þessi þrjú nöfn 
sig ur úr bít um. 

Næsta haust mun frí stunda
heim il ið Denni dæma lausi í Selja

skóla heita Vina sel, Frissi fríski í 
Öldusels skóla verð ur Vina heim ar 
og Plútó í Fella skóla verð ur Vina
fell. Nöfn in komu frá börn un um 
sjálf um og fengu sig ur veg ar arn ir 
gjafa kort í diskókeilu fyr ir alla 
fjöl skyld una að laun um. Á mynd
un um eru sig ur veg ar arn ir sem 
fengu gjafa kort in.

Frístundaheimilin
fávinaheiti

Preina Inga Krist jáns dótt ir.

Sig ríð ur Yrsa El ís dótt ir og El ísa bet Jenný Berg þórs dótt ir.

Jeab en hún er starfsmaður Miðbergs og Heim ir Blær.

Tvisvar á hverju skóla ári 
fara all ir nem end ur Selja skóla 
út eina kennslu stund í senn til 
þess að hreinsa rusl á skóla lóð-
inni og nán asta um hverfi. Þetta 
er fast ur lið ur í Græn fána verk-
efni skól ans. 

Nem end ur und ir búa einnig 
blóma ker fyr ir gróð ur setn
ingu og er mold in er feng in úr 
moltutunnu skól ans. Hreins un
ar og rækt un ar starf skól ans er 
til fyr ir mynd ar og hef ur vak ið 
at hygli. Það fell ur einnig vel 
að fegr un ar dög um hverf is ráðs 
Breið holts þeg ar íbú ar hverf is
ins eru hvatt ir til að fegra sitt 
nán asta um hverfi.

Nemendurhreinsaskólalóðina

Mynd in sýnir 4. bekkinga hreinsa 
skóla lóð ina.

Gróð ur setn ing á veg um verk
efn is ins mann rækt trjá rækt fór 
fram á gróð ur reit að baki Gerðu
bergs fyr ir skömmu. Mann rækt 
trjá rækt er hluti af stærra verk

efni sem kall ast kyn slóð irn ar sam
an í Breið holti og mið ar að því 
að efla kynni yngri og eldri kyn
slóða. Þetta verk efni hef ur stað ið 
í nokk ur ár og gef ist vel en upp haf 

þess má rekja til um ræðna um 
minnk andi tengsl ungra og ald
inna í sam fé lagi nú tím ans. Ágústa 
H. Gísla dótt ir tók þess a mynd  á 
gróð ur setn ing ar dag inn.

Gróðursetning
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Ár leg mynd list ar sýn ing leik-
skóla barna í Bakka hverfi í Breið-
holti stóð yfir í göngu götuni í 
Mjódd inni frá 12. til 26. maí sl. 
Eins og á fyrri sýn ing um bár-
ust margi ar mynd ir vel merkt ar, 
bæði frá hvaða leik skóla og með 
nafni barns. Sýn ing in hef ur ver-
ið ár leg ur við burð ur síð an 1989. 

Í frétt frá leik skól un um seg ir 
að á sýn ing um sem þess um komi 
glöggt fram hversu hug ar heim
ur barna er marg slung inn þótt 
þau eigi ekki alltaf orð til að lýsa 
hon um. Mörg börn á leik skóla
aldri hafa ríka þörf fyr ir að tjá sig 
á skap andi hátt hvort sem er í 
máli eða mynd máli. Fjöl breyti leg 
mynd gerð og mynd sköp un skipi 
veg leg an sess í upp eld is starfi leik
skól ans og teng ist öðr um þátt um 
þess með ýms um hætti. Með því 
að gera mynd list leik skóla barna 
sýni lega sé ver ið að gefa börn un
um rödd í sam fé lag inu. Á opn un
ar há tíð inni lék Lúðra sveit Ár bæj
ar og Breið holts nokk ur lög og  
leik skóla börn in og gest ir sungu. 
Bak ara meist ar inn í Mjódd bauð 
gest um á opn un ar há tíð inni upp 
á veg lega skúffuköku og Nettó í 
Mjódd gaf börn un um drykk. Auk 
leik skól anna í Bökk un um komu 
hverf is ráð Breið holts, Skóla hljóm
sveit Ár bæj ar og Breið holts, Ráð
hús Reykja vík ur, ÍTR og Þjón ustu
mið stöð Breið holts að und ir bún
ingi og fram kvæmd.

Árlegsýningleikskólabarna
ígöngugötunni

Leik skóla börn úr Bakka hverf inu í göngu göt unni í Mjódd inni á 
opn un ar dag inn.

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

Seljaskólisigraði
Ræðulið Selja skóla sigr aði lið 

Haga skóla í úr slita keppni MOR-
GON, sem er Mælsku og rök-
ræðu keppni grunn skóla Reykja-
vík ur og ná grenn is. 

Um ræðu efn ið var ”Ef við finn
um geim ver ur, eig um við að boða 
þeim kristna trú.” Lið Selja skóla 
mælti á móti trú boð inu og vann 
keppn ina með 150 stiga mun. 
Þeir sem skip uðu ræðulið Selja
skóla voru: Álf ur Birk ir Bjarna
son, Bryn dís Elín Hall dórs dótt ir, 
Agn ar Már Brynjars son og Odd ur 
Ævar Gunn ars son. Álf ur var val
inn ræðu mað ur kvölds ins.

Álf ur Birk ir Bjarna son, ræðu mað-
ur kvölds ins með verð launa bik-
ar inn.

Nokk ur mynd verka barn anna á sýn ing unni.          Myndir: ÁHG

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úrvali

Mánud. – mi›vikud.  
kl. 12 – 18:30

Fimmtud - Laugard.
 kl. 10 – 21:00

Sunnudaga                 
kl. 10 – 18:00

Sumardagarí Hólagarði



Stóri leikja dag ur inn í Breið
holti var hald inn 19. maí sl. 
en það eru frí stunda heim il in í 
Breið holti; Álf heim ar, Bakka sel, 
Denni dæma lausi, Frissi fríski og 
Plútó, ásamt  frí stunda klúbbn um 
Hell in um sem standa sam eig in
leg að þess ari vor há tíð barna og 
starfs manna.

Há tíð in er hald in til skipt is við 
Hólma sel, Breið holts skóla og við 
Breið holts laug. Að þessu sinni 
var dag ur inn hald inn á sparkvelli 
og gras blett um vest an við sund
laug Breið holts. Á fjórða hund rað 
börn frá heim il un um mættu til 
leiks ásamt starfs fólki, ým ist með 
strætó eða gang andi og undu sér 

vel í ynd is legu veðri við leiki og 
grill. Leik irn ir eru mjög fjöl breytt ir 
fjöl skyldu og hóp leik ir sem börn
in hafa lært og leik ið í sín um frí
stunda heim il um. Mynd irn ar voru 
tekn ar af starfs fólki Mið bergs við 
þetta tæki færi.
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Stóri leikja dag ur inn við Breið holts laug

Fjölmennt var Stóra leikjadeginum í Breiðholti.

Sól ey Sverr is dótt ir, nemi í 
Bóka safns og upp lýs inga fræði 
við Há skóla Ís lands er les andi 
Breið holts blaðs ins að þessu 
sinni. Hún flutti í Breið holt ið 
árið 1999. Hún seg ir Breið holt
ið barn vænt hverfi og hafa tek
ið af því að dóttir in hafi ver ið 
að hefja sína skóla göngu. “Mér 
finnst ákaf lega gott að búa hér 
við höf um allt til alls inn an seil
ing ar. Góð ir skól ar, leik skól ar, 
fram halds skóli að ógleymdu 
íþrótta starf inu,” seg ir Sól ey. 

Ég hef alltaf haft gam an að því 
að lesa góð ar bæk ur og finnst 
tíma vel var ið í lest ur góðr ar bók
ar. Þar sem ég er í námi fer ekki 
jafn mik ill tími í lest ur af þrey ing
ar bók mennta og áður en í öll
um frí um reyni ég að lesa sem 
mest. Núna er ég með sjö bæk ur 
á nátt borð inu sem bíða þess að 
vera lesn ar. Ég hef ver ið dug leg 
að nota þetta frá bæra bóka safn 
sem við höf um að gang að í Gerðu
bergi. Síð asta bók sem ég las var 
Karl ar sem hata kon ur og fannst 
mér hún al veg frá bær lega spenn

andi. Hún fjall ar um blaða mann
inn Mik a el Blom kvist en hann er 
dæmd ur í fang elsi fyr ir meið yrði 
og ákveð ur að taka sér hvíld frá 
störf um. Hon um er boð in vinna 
við að rann saka hvað varð um 

frænku Hen riks Van ger fyrr um 
for stjóra en ekk ert hef ur spurst til 
henn ar í fjör tíu ár. Hann fær sér til 
að stoð ar hina ná fölu mjóslegnu 
og tattó ver uðu Lis beth Saland er 
sem reyn ist vera frá bær rann sak
andi og tölvu séní. Sam starf þeirra 
geng ur ekki vel í fyrstu en þau 
verða bestu vin ir er þau kynn
ast. Bók in sem ég er að lesa núna 
heit ir Dótt ir henn ar dótt ir mín og 
lof ar hún góðu. Ég las líka Bóka
þjófinn og var hún hin ágætasta 
bók þar sem efn ið er nálg ast á 
ann an hátt en venj an er þar sem 
dauð inn seg ir sög una. Það eru 
marg ar góð ar bæk ur sem hægt er 
að mæla með. Þar er bók in henn
ar Jó hönnu Krist jóns dótt ur Ar ab
íu kon ur eig in lega skildu lesn ing 
fyr ir alla. Eins er bók in Þús und 
bjart ar sól ir mjög áhuga verð ég 
vil líka nefna bók ina Saffra n eld
hús ið en hún fannst mér ákaf lega 
góð. Krist ín Marja Bald urs dótt ir 
er frá bær ís lensk ur höf und ur og 
bæk urn ar Máfa hlát ur, Kar ít as og 
Óreiða á striga eru góð lesn ing.

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

Sóley Sverrisdóttir.

“Við höfð um ekki lang an 
tíma til þess að hugsa þetta,” 
sagði Sveinn Hann es son, fram
kvæmda stjóri Gáma þjón ust unn
ar í sam tali við Breiðholtsblaðið 
þeg ar hann af henti Þor björgu 
Helgu Vig fús dótt ur, borg ar full
trúa og for manns um hverf is 
og sam göngu ráðs Reykja vík ur 
fyrsta garð pok ann frá fyr ir tæk
inu í Kaffi flóru í Laug ar daln um 
á dög un um. 

“Við höfð um fregn ir af því að 
Reykja vík ur borg hygð ist hætta að 
taka við garða úr gangi frá íbú um 
borg ar inn ar vegna sparn að ar að
gerða og myndu borg ar bú ar því 
þurfa að losa sig við hann sjálf ir 
með þeirri fyr ir höfn sem því fylg
ir. Við sáum að þessi úr gang ur 
félli vel að því sem við erum að 
gera í moltu gerð á at hafna svæði 
okk ar við Berg hellu í Hafn ar firði 
og þess vegna til val ið að bjóða 
þessa þjón ustu. Með því fengj um 
við hrá efni til moltu gerð ar inn ar 
og borg ar bú ar tæki færi til þess að 
losna við garða úr gang inn á hent
ug an hátt.”

Fimm pok ar og hirð ing
Jón Ís aks son, mark aðs stjóri 

Gáma þjón ust unn ar seg ir að Garð
pok inn sé 150 lítra sér merkt ur 
grænn plast poki sem ætl að ur er 
til þess að setja garða úr gang inn í. 
Pok arn ir verða seld ir fimm sam
an og hirð ing er inni fal in í verð
inu. Pok arn ir verða send ir til við
skipta vina inn an tveggja virkra 
daga frá pönt un og auð veld ast 
er að panta pok ana á net inu – á 
síðu Gáma þjón ust unn ar á slóð
inni www.gard pok inn.is en ein
nig sé hægt að óska eft ir þeim í 
gegn um síma. Auk garð pokanna 
er hægt að fá sérs  taka garð tunnu 
sem er 240 lítra græn tunna á 
hjól um sem ein göngu á að not ast 
und ir garða úr gang. Garð tunn an 

er los uð á tveggja vikna fresti yfir 
sum ar mán uð ina og líkt og garð
pok ann er auð veld ast að panta 
hana á slóð inni www.gardtunn an.
is . Jón seg ir að báð ar þess ar leið
ir séu mjög þægi leg ar til þess að 
losa sig við garð úr gang inn. Ekki 
þurfi leng ur að troða hon um inn 
í heim il is bíl inn og aka með hann 
á næstu gáma eða end ur vinnslu
stöð. Gáma þjón ust an tryggi að 
garða úr gang ur inn fari ein ung is 
til end ur vinnslu það er að segja 
moltu gerð ar. Gáma þjón ust an hef
ur starf að að um hverf is mál um 
í ald ar fjórð ung og hjá fyr ir tæk
inu er stöðugt unn ið að því að 
að greina bet ur end ur vinnslu efni 
frá öðr um úr gangi. Lið ur í því er 
að bjóða lóð ar eig end um að sækja 
garða úr gang inn heim að dyr um.

Að áburði á sex til átta 
vik um

Gáma þjón ust an hóf moltu gerð 
fyr ir um ára tug og not aði þá hefð
bundna að ferð við fram leiðsl una 
sem var að koma úr gang in um fyr
ir í gölt um ut andyra. Þessi að ferð 
dug ar ágæt lega en er þó ill nýt an
leg við vetr ar að stæð ur hér á landi 
sök um snöggra veðra byrgða frá 
ein um degi til ann ars. Því hófu 
starfs menn Gáma þjón ust unn ar 
að þróa aðra að ferð sem bygg
ist á því að jarð gera úr gang inn í 
lok uð um gám um. Öllu loft flæði 
í gámun um er stýrt með þar til 
gerð um bún aði sem skap ar kröft
uga hita mynd un í úr gangsmass
an um til að um breyt ing ar ferl ið 
gangi hratt fyr ir sig. Um breyt ing 
hverr ar lög un ar af úr gangi tek ur 
um það bil sex til átta vik ur með 
þess ari að ferð sem sé mik il fram
för frá fyrri að ferð um. Moltan er 
eink um not uð til gróð ur húsa rækt
un ar en er einnig nýt an leg sem 
áburð ur í hefð bundn um land bún
aði.

Garða úr gang ur inn 
sótt ur heim

Þor björg Helga Vig fús dótt ir, for mað ur um hverf is- og sam göngu ráðs 
Reykja vík ur tek ur við fyrsta græna pok an um af Sveini Hann essyni, 
fram kvæmda stjóra Gáma þjón ust unn ar.

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

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

Nú í júní hef ur ver ið boð ið 
upp á sér stak ar sunnu dags göng
ur í Breið holti. Síð asta sunnu
dags gang an verð ur 21. júní á 
sum ar sól stöð um en 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. Fyrsta 
sunnu dags gang an var frá Breið

holts kirkju í leið sögn Birnu Bjarn
leifs dótt ur, leið sögu manns sem 
með al ann ars sagði frá gamla 
Breið holts bæn um og fleiri merk
um stöð um. Næsta sunnu dag var 
geng ið frá Breið holts kirkju um 
El liða ár dag inn þar sem staldr
að var við á merk um stöð um til 
messu í Fella og Hóla kirkju.

Síð asta göngumessan

Leiðrétting
Í síðasta tölublaði Breiðholtsblaðsins var 

misritað í viðtali við Snyrtistofuna Pandóru að 
þær notuðu aðalega vörur Lancome en það 
átti að vera frá snyrtivöruframleiðandanum 
Lanecheome.

Beðist er velvirðingar á þessum mistökum.
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Fé lag ar í Kiwanis klúbbn um El liða haf hentu 
fyrstu bekk ing um grunn skóla í Breið holti reið
hjóla hjálma í Selja kirkju 18. maí sl. 

Um var að ræða ár lega af hend ingu klúbb fé
laga á reið hjóla hjálm um til sex ára barna. For
seti Kiwanis klúbbs ins El liða er Páll V. Sig urðs son. 
Ágústa H. Gísla dótt ir, frí stunda ráð gjafi hjá Þjón
ustu mið stöð Breið holts tók þess ar mynd ir frá 
af hend ing unni fyr ir Breið holts blað ið. 

Viss ara að skoða vel.

Reið hjóla hjálm arn ir af hent ir

Fjöl brauta skól an um í Breið holti var slit ið í 
íþrótta húsi FB föstu dag inn 22. maí sl. í sjö tug asta 
og fyrsta sinn. 

Alls voru 174 loka prófs skír teini af hent við há tíð

lega at höfn í íþrótta húsi skól ans við Aust ur berg. 
Krist ín Arn alds, skóla meist ari skól ans sleit skól an
um í sitt síð asta skipti, en hún læt ur af störf um í 
sum ar eft ir 23 ár sem skóla meist ari.

174 út skrifast frá Fjöl brauta
skól an um í Breið holti

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

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

LOKSINS
FISKBÚÐ
Í MJÓDD

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Börn koma í rútu að Selja kirkju.

Nýtt Breið holts skáld
Hörð ur Andri Stein gríms

son var að gefa út sína fyrstu 
ljóða bók. Tit ill bók ar inn ar er “Í 
upp hafi skap aði Guð” og hef ur 
höf und ur inn skrif að ljóð með 
trú ar leg um og heim speki leg um 
pæl ing um. 

Ljóð in eru bæði óhefð bund in 
og bund in að formi til og seg ir 
höf und ur inn að hvort sem fólk 
sé sam mála eða ósam mála hug
mynd un um, hafi gam an af ljóð um 
eða ekki, þá mun þessi lesn ing 
ef laust fram kalla bros hjá flest um. 
Hörð ur beit ir oft fyr ir sig hnyttni 
í orða lagi og einnig kald hæðn um 
húmor í pæl ing um sín um. Hörð ur 

er upp al inn á Eyr ar bakka en hef
ur búið með konu sinni, Stein unni 
Ýr, og dætr um þeirra í Breið holt
inu síð an í októ ber á liðnu ári. 
“Breið holt ið er samt ekki al veg 
nýr stað ur fyr ir okk ur þar sem ég 
starf aði í bibl íu skól an um í Völvu
felli um tíma og Stein unn kona 
mín bjó í Breið holt inu í nokk ur 
ár og stund aði einnig nám í FB,” 
seg ir Hörð ur. Bók in fæst í Glæt
unni á Lauga vegi 19, Kirkju hús
inu, Smekk leysu og víð ar í bóka
búð um. 

Hörð ur Andri Stein gríms son.



10 Breiðholtsblaðið JÚNÍ 2009

Bernskuminningar úr Breiðholtinu
SigríðurGuðnýSverrisdóttir,grafískurhönnuðurogmyndlistarmaðurrifjarbernsku-og
unglingsáriníBreiðholtinuuppaðþessusinni.SigríðurbýríBreiðholtinuogstarfar
þaraðmyndlistsinni.EiginmaðurhennarerJónGunnarssonogþaueigasyninaSverriÖrn
ogBirgirFreyraukþesssemþauhafaeignastjapanskatengdadóttir.

Ég var á ní unda ár inu þeg ar 
ég flutti í Breið holt ið. Við flutt
um í Ferju bakk ann sem var ein 
fyrsta gat an í hverf inu. For eldr
ar mín ir voru því al ger ir frum
býl ing ar í Bökk un um. Við bjugg
um í annarri af fyrstu tveim ur 
blokk un um sem risu þarna. Ég 
ólst upp hjá ömmu minni sem 
bjó á Njáls göt unni fram að þeim 
tíma, þvæld ist mik ið um Þing
holt in og ég man vel eft ir mér 
sem mið borg ar barni. Það var 
mik il breyt ing að koma upp eft
ir. Þetta var hrein lega eins og 
að fara úr borg í sveit. Ég hafði 
geng ið í Aust ur bæj ar skól ann og 
fyrsta árið okk ar í Breið holt inu 
var eng inn skóli þar. Ég var svo 
hepp in að Breið holtskrakk arn
ir fóru í Aust ur bæj ar skól ann 
þenn an vet ur þannig að ég hélt 
áfram í gamla skól an um mín um 
með sömu skóla fé lög un um. 

Breið holts skól inn var deild í 
Aust ur bæj ar skóla. Það kom 
skóla bíll upp eft ir og sótti okk ur 
þannig að við þurft um ekki að 
taka strætó enda voru stræt ó
ferð ir tap ast hafn ar í Breið holt ið 
á þess um tíma. Þessi skóal ganga 
varð til þess að fyrstu krakk
arn ir úr Breið holt inu kynnt ust í 
Aust ur bæj ar skól an um. Það var 
held ur ein gin sund laug kom in 
í Breið holt ið þannig að við vor
um í skóalsundi í Sund höll inni. 
Tengsl in héldu þannig áfram. 
Mér fannst þetta ágætt. Um skipt
in voru ekki al veg eins mik il og 
ég gat ver ið með ann an fót inn 
hjá ömmu á Njáls göt unni. En svo 
var Breið holt skól inn byggð ur í 
mið kjarn an um í Bökk un um og þá 
þurft um við ekki leng ur að fara 
nið ur í bæ. Breið holts skól inn var 
svo vel stað sett ur að við þurft um 
ekki einu sinni að fara yfir götu 
til þess að kom ast í skól ann sem 
er einn mik il væg asti kost ur inn 
við Bakk ana en þann dag í dag. 
Ég var því í fyrsta ár gang in um í 
Breið holts skóla og einnig í fyrsta 
ár gang in um í nýja skóla hús inu í 
Bökk un um. 

Afturífyrstaárgangi
Þótt ég lyki Breið holts skóla 

var ekki þar með sagt að ég hætti 
að vera í fyrsta ár gangi í nýj
um skóla. Þeg ar ég var að ljúka 
grunn skól an um var FB í bygg ingu 
og ég var einnig í fyrsta ár gang in
um í þeim ágæta skóla. Ég inn

rit að ist á lista svið og er í fyrsta 
hópn um sem út skrif að ist það an. 
FB var fram halds skóli nýrra tíma 
og margt með öðru sniði en í 
gömlu mennta skól un um. Áfanga
kerf ið var kom ið og lista svið var 
al ger nýlunda í fram halds skóla. 
Við vor um svona hálf gerð til
rauna dýr vegna þess að ver ið 
var að þróa þessa braut. Ég man 
vel eft ir Guð mundi Sveins syni, 
fyrsta skóla meist ara FB. Hann 
hafði mik inn metn að fyr ir hönd 
þessa nýja skóla og okk ar nem
end anna og hann kenndi okk ur 
sjálf ur með skóla stjórn inni. Við 
vor um lít ill hóp ur og vor um að 
halda upp á 30 ára stúd ents af
mæl ið okk ar í vor. Leið in lá síð
an í Mynd list ar og hand íða skól
ann. Mynd list in var lengi búin 
að blunda í mér. Ég fór í graf íska 
hönn un og vann við hana í 20 ár. 
Þá vatt ég kvæði mínu í kross. 
Fót til Ítal íu til að læra meira í 
mál un. Svo fékk ég mér kennslu
rétt indi en var í hönn un inni með. 
Það var frá bært að fá tæki færi til 
að fara til Ítal íu þótt ég væri bara 
í eina önn í sum ar skóla. Mað ur 
öðl að ist víð ari sjón deild ar hring 
og mynd list in hef ur síð an ver ið 
meg in við fangs efn ið.

Þettavarsveitastemning 
Líf okk ar krakk anna var með 

allt öðr um hætti í Breið holt inu en 
í 101um. Þetta var hrein sveita
stemn ing. Fyrstu árin var Efra 
Breið holt ið ekki til. Við þurft um 

ekki ann að en að hlaupa yfir götu 
til þess að vera kom in yfir í holt
ið og þar var aðal leik svæð ið okk
ar. Við byggð um okk ur bú inn an 
um steina og mosa nokk uð sem 
ekki var hægt í Þing holt un um og 
svo var mik il berja spretta þarna 
þeg ar leið á sum ar. Við átum mik
ið af berj um og kom um yf ir leitt 
heim berja blá aft ur að eyr um því 
við tínd um jafn an ber til þess 
að nota fyr ir veit ingar í þess um 
holta bú skap okk ar. Ég hafði alltaf 
labb að mik ið. Ég þvæld ist út um 
allt á með an við vor um niðri í 
bæ. Ég átti aðra ömmu á Sel tjarn
ar nesi og þeg ar ég var fimm ára 
þá labb aði ég alla leið út Nes til 
henn ar til þess að sýna vin konu 
minni að ég rataði alla leið þang
að. Ég týnd ist stund um á þessu 
flakki og það þurfti jafn vel að 
leita að mér ef ég skil aði mér ekki 
nægi lega fljótt heim. Ég bý enn 
að þess um frum bernsku árum 
því að þótt ég hafi flutt burt þá 
þekki ég Mið borg ina ákaf lega vel. 
Ég átti góð ar vin kon ur af Njáló 
sem ég hélt sam bandi við eft ir 

að við kom um upp eft ir. En vina
mynd un in var engu að síð ur með 
öðr um hætti. Hverf ið byggð ist 
mjög hratt og nýtt fólk flutti inn 
nán ast á hverj um degi. Í flest um 
fjöl skyld un um sem komu voru 
börn og svo fædd ust ný börn 
eins og geng ur. Íbú arn ir voru á 
þeim aldri. Því varð fljótt mik ill 
fjöldi af krökk um í hverf inu okk
ar. Það voru börn út um allt og 
því mun meira líf og fjör en ég 
hafði kynnst nið ur í bæ. Við fór
um oft nið ur í El liða ár dal sem 
er perla Reykja vík ur. Þarna voru 
stór og mik il leik svæði gerð af 
nátt úr unn ar hendi. Eitt þeirra 
var Indíána gil ið sem er hreinn 
æv in týra heim ur. Við fór um líka 
oft yfir ána. Hopp uð um á stein
um og stund um dutt um við í ána 
og kom um renn blaut heim. En 
við vor um nú ekk ert að setja það 
fyr ir okk ur.

Mérfinnstégeiga
svolítiðíþessuhverfi

Og ég er enn í Breið holt inu. Í 

Bökk un um. Ég hef búið þar síð an 
við flutt um fyrst að und an skyld
um fimm árum. Ég fór að eins 
yfir í Ár túns holt ið en kom aft
ur. Er í Dverga bakk an um núna. 
Það er gott út sýni af svöl un um 
mín um en ég er háð því að hafa 
út sýni. Gamla árs kvöld in byrja 
oft hjá mér vegna þess hversu 
mið svæð is ég er í borg inni. Stór
fjöl skyld an hitt ist hjá mér eins 
og eins vina hóp ur inn ef leggja á 
upp í ferð ir. Þetta hef ur góð áhrif 
á fjöl skyld una. Ég finn líka sömu 
kost ina og þeg ar ég var að al ast 
upp. Þeir eru flest ir enn til stað
ar þótt búið sé að byggja holt ið 
og krakk ar geri sér ekki leng ur 
bú þar. Ég er svo hepp in að ég er 
með vinnu stofu í Breið holt inu. 
Í Selja hverf inu þar sem ég deili 
hent ugu hús næði með vin konu 
minni. Sag an hef ur líka end ur
tek ið sig að nokkru leyti. Strák
arn ir mín ir fóru í Breið holts skóla 
og það an í FB. Það var ákveð ið 
æv in týri að fá að sjá þetta hver
fi rísa upp. Sjá mold ar haug ana 
og bygg ing arn ar vaxa. Á tíma
bili voru still ans ar utan á flest um 
hús um.  Og svo þurfti að gróð ur
setja. Ég var í ung linga vinn unni í 
Breið holt inu og gróð ur setti eitt
hvað af þeim plönt um sem nú 
eru orðn ar að stór um trjám og 
prýða hverf ið. Marg ir héldu að 
þetta myndi aldrei vaxa. En þeir 
höfðu rangt fyr ir sér. Mér finnst 
ég eiga svo lít ið í þessu hverfi.

Mérfinnstégeigasvolítiðíþessuhverfi

SigríðurumþaðleytisemhúnfluttiafNjálsgötunniíBreiðholtið.

Meðstúdentshúfuna.

FyrstivorútskriftarhópurinnúrFB.Sigríðurerummiðjuífremsturöðinni.

Sigríðurívinnustofunnimeðnokkurverkasinna.
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AthyglisvertnámsframboðíMK
Mennta skól an um í Kópa vogi 

býð ur nú fjöl breytt náms fram boð 
bæði fyr ir þá sem yngri eru og 
eins fyr ir full orð ið fólk sem ósk ar 
eft ir námi á morgn ana, á nám
skeið um síð deg is eða í fjar námi. 
Inga Karls dótt ir fag stjóri, náms ins 
seg ir að um nám í við skipta tengd
um grein um á fjár mála greina
braut skól ans sé að ræða. 

Þarna er um mögu leika að ræða 
fyr ir fólk sem ekki hef ur ver ið 
lengi í skóla eða er af ein hverj um 
ástæð um hrætt við að hefja nám 
að nýju. Með hinu nýja náms fram
boði er ver ið að skapa tæki færi til 
þess að byrja al veg upp á nýtt og 
læra á tölv ur, bók hald og fleira sem 
at vinnu rek end ur eru að leita eft ir. 
“Við byrj um í lok ágúst og tök um 
tvær ann ir þar sem höf uð á hersla 
er lögð á við skipta og sam skipta
grein ar,” segir Inga. 

Fólkmeðgrunnskólapróf
geturkomið

“Inn töku skil yrði okk ar eru 
grunn skóla próf en að öðru leyti er 
ekki kraf ist und ir stöðu þekk ing ar í 
náms grein un um. Við kapp kost um 
að sinna hverj um ein stak lingi sér
stak lega og kenn ar arn ir okk ar eru 
bæði áhuga sam ir og vel mennt að ir. 
Við verð um með fjar nám á skrif
stofu braut sam hliða dag skól an um 
sem er ætl að þeim sem búa utan 
höf uð borg ar svæð is ins eða hafa 
ekki tök á að koma í skól ann. Inn
töku skil yrði og kennslu grein ar eru 
þær sömu og í stað bundna nám inu 
en náms efn inu verð ur deilt á þrjár 
ann ir í fjar nám inu. Ein stað bund in 
lota er á hverri önn svo þetta er 
mjög hent ugt fyr ir þá sem eru til 
dæm is heima vinn andi. Auk þessa 
bjóð um við nám á skrif stofu braut 
fyr ir þá sem ekki hafa ís lensku að 
móð ur máli eða Office Skills Pro
gramme for For eign Stu dents. Þá 
kenn um við fjög ur kvöld í viku í 
tvær ann ir og kenn um náms grein
arn ar í lot um þannig að nem end ur 
þurfi ekki að hafa nema tvær náms
grein ar að hugsa um og þetta er 
ekki allt. Því við bjóð um líka upp 
á fram halds nám á skrif stofu braut 
eða skrif stofu braut II og jafn vel í 
haust verð ur boð ið fram hald af 
þeirri braut.“  Inga seg ir að til við
bót ar sé í boði fjar nám sem hent ar 
þeim sem hafa und ir stöðu í bók
haldi og vilja bæta við þekk ingu 
sína eða eru starf andi í fjár mála
fyr ir tækj um. Einnig sé boð ið upp 
á stök nám skeið í við skipta ensku 
og bók haldi. og mun um ör ugg lega 
halda því áfram næsta vet ur.“

Unniðílitlumhópum
Inga seg ir að einn kost ur inn við 

þetta nám sé að unn ið verði í til
tölu lega litl um hóp um þar sem 
áhersla verð ur lögð á að sinna 
hverj um ein stak lingi sér stak lega. 
Skól inn njóti þess að hafa ein
stak lega góð an hóp kenn ara inn
an sinna veggja sem þekki vel til 
kennslu full orð inna. Það sé mjög 
mik il vægt að gera sér grein fyr ir 
því að full orðn ir náms menn hafa 
aðr ar þarf ir og bera með sér ann
ars kon ar reynslu held ur en unga 
fólk ið sem á að baki sam fellda 
skóla göngu. “Þetta fólk hef ur oft 
ver ið lengi í burtu frá skóla, á sér 
mis góð ar minn ing ar frá fyrri skóla
göngu og til einka sér náms efn ið á 

ann an hátt en þeir ungu. Skrif stofu
braut in okk ar er nú búin að slíta 
barns skón um og orð in þekkt og 
vel met in úti í at vinnu líf inu. Því er 
ánægju legt að segja frá því nú að 
það hafa mynd ast ein stak lega góð 
vin áttu bönd inn an þess ara hópa 
og ófá ir klúb b arn ir sem haf orð ið 
til upp úr þessu námi. Svo stytt ist 
í að við hefj um kennslu fyr ir þá 
sem hafa áhuga á að verða við ur
kennd ir, lög gilt ir bók ar ar.” Inn rit un 
er haf in og þeir sem hafa áhuga 
geta far ið inn á heima síðu skól ans 
á www.mk.is  eða hafa sam band við 
Ingu Karls dótt ur í síma 594 4000 
/8244114 eða á net fang inu inga.
karls dott ir@mk.is.

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

• Á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur  www.or.is er ítarlegt fræðslu- og upplýsingaefni sem vert er að kíkja á.  www.or.is

Vatnsveitan í Reykjavík 100 ára
Í ár eru liðin 100 ár síðan Vatnsveita Reykjavíkur tók til starfa. Vatnsveitan var 
þá mesta mannvirki sem Íslendingar höfðu ráðist í. Til að fagna þessum 
tímamótum býður Orkuveita Reykjavíkur öllum íbúum á höfuðborgarsvæðinu 
að koma í heimsókn í Gvendarbrunna í Heiðmörk og skoða og fræðast um 
þessa dýrmætu auðlind.

Svæðið verður opið kl. 10:00 - 17:00

Rútuferðir til og frá Gvendarbrunnum
Frá Bæjarhálsi 1 að Gvendarbrunnum: Kl. 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00.

Frá Gvendarbrunnum að Bæjarhálsi 1: Kl. 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00.

Kynnisferðir um vatnsverndarsvæðið
Bílferð með leiðsögumanni á klukkustundarfresti í Vatnsendakrika með viðkomu í Myllulæk.

Gönguleiðir
Gengið frá Gvendarbrunnahúsi að dæluhúsinu T-1 og þaðan að Jaðri
og göngunni er lokið við gamla inntakið frá 1947 að Gvendarbrunnum.

Veitingar í boði

Sögu- og fræðslusýning í sýningarsal á 1. og 2. hæð 

Allir velkomnir  

Opið hús í 
Gvendarbrunnum
20. júní
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Hæsti rétt ur hef ur vís aði frá 
máli hús fé lags ins Prests bakka 
11 til 21 gegn Her berti Guð
munds syni vegna þakvið gerða á 
rað húsa lengj unni. 

Hæsti rétt ur taldi slíka bresti 
á mála til bún aði hús fé lags ins 
að óhjá kvæmi legt væri að vísa 
mál inu í heild frá hér aðs dómi 
vegna van reif un ar. Hér aðs dóm ur 
Reykja vík ur hafði í júní á síð asta 
ári dæmt Her bert til að greiða 3,9 
millj ón ir króna til hús fé lags ins 
vegna við gerða á þök um hús anna. 
Áður en tek in var ákvörð un um 
að eig end ur allra íbúð anna tækju 
þátt í kostn að in um hafði Her bert 

lát ið gera um fangs mikl ar við gerð
ir á sínu þaki án þátt töku ann arra 
húseigenda. Hann and mælti því 
ávallt greiðslu skyldu.

Breið holts blað ið átti tal við Her
bert á sín um tíma þeg ar hann tók 
þá ákvörð un að taka ekki þátt í 
við gerða kostn aði á þaki húss síns 
þar sem hann væri bú inn að fram
kvæma slíka við gerð og ætti við
gerð ar á ætl un hús fé lag ins því ekki 
við hans hús. Því var stjórn hús
fé lags ins ósam mála og lét reyna 
á kröfu á hend ur Her bert vegna 
þakvið gerð ar inn ar fyr ir dóm stól
um.

Hæsti rétt ur taldi að kostn að
ar skipt ing in væri óeðli leg og afar 
ósann gjörn og var fall ist á sjón
ar mið Her berts að hon um væri 
óskylt að bera kostn að af við gerð
um á þök um hinna hús anna.   

12 Breiðholtsblaðið JÚNÍ 2009

borgarblod.is

Það var góð ur fund ur sem 
hald inn var um lög gæslu 
mál í Breið holti nú fyr ir 

skemmstu eins og lesa má um 
ann ars stað ar í blað inu. Þeg ar 
við höf um ver ið vöruð við nið
ur skurði í flest um mála flokk um 
rík is ins hlýt ur mað ur að spyr
ja hvaða mála flokk ur megi við 
nið ur skurði og hvar megi alls 
ekki skera nið ur. Það verð ur ekki 
deilt um mik il vægi lög regl unn ar 
í okk ar sam fé lagi og á kreppu
tím um er kannski hlut verk henn
ar aldrei mik il væg ara, því svo 
virð ist sem af brot um fjölgi frek
ar þeg ar harðn ar í ári. Ekki skal 
sagt hvað fram tíð in ber í skauti, 
en und an far in ár hef ur af brot
um í Breið holt inu hins veg ar 
fækk að mik ið. Sam vinna heim ila, 
stofn ana og lög reglu hafa skil
að sér í enn öfl ugri lög gæslu og 
auknu ör yggi íbú anna, um það 
þurf um við að standa vörð og 
við halda. Fund ur inn var með al 
ann ars hald inn til þess að sýna 
að íbú un um stend ur ekki á sama 
um þessi mál og hve reynsl an er 
ár ang urs rík af okk ar góðu hverf
is lög reglu mönn um. En við meg
um held ur ekki gleyma okk ar 
eig in þætti í því að búa börn um 
okk ar og fjöl skyldu ör uggt sam
fé lag. Það ger um við sann ar lega 
með því að hafa áhrif á stofn an ir 

sam fé lags ins, en við meg um þó 
aldrei gleyma að huga að horn
stein um sam fé lags ins sem er 
hvert hús og hvert heim ili. Þar 
fer fram mesta og besta for
varn ar starf ið sem aldrei verð ur 
of met ið. Fyr ir all mörg um árum 
spurði enskt tíma rit hina mörgu 
les end ur sína: ,,Hvað er heim il
ið?“ Alls bár ust 800 svör frá les
end um blaðs ins, mörg hver afar 
for vitni leg. Þessi átta svör voru 
tal in best: Heim ur bar áttu utan 
veggja, kær leika inn an veggja – 
Stað ur þar sem litl ir eru stór
ir og stór ir litl ir  Kon ungs ríki 
pabba, heim ur mömmu, para dís 
barn anna  Tak mark vona okk ar 
 At hvarf sem bestu ósk ir hvers 
hjarta bein ast að  Stað ur þar 
sem við mögl um mest en njót
um mestr ar um hyggju, stað ur 
þar sem við erum mett uð með 
þrem ur mál tíð um á dag en hjart
að fær þús und  eini stað ur inn á 
jarð ríki þar sem kær leik ur hyl ur 
veik leika okk ar. Þetta eru gull
væg svör og vel um hug snar verð. 
Marg ir hafa haft áhyggj ur af þeir
ri þró un heim il anna und an farna 
ára tugi þar sem hvert her bergi 
er næst um eins út bú ið og heilt 
heim ili, með sjón varp, DVD, 
tölvu og sam skipti milli heim il
is fólks séu eft ir því af skorn um 
skammti. Ekki ætla ég að full yrða 

að ástand ið sé svo dap urt hjá 
okk ur, en þó held ég að það gerði 
mörg um gott að eiga meiri stund 
með fjöl skyldu sinni í spili og 
spjalli. Traust og góð sam skipti 
barna og for eldra skipta sköp
um varð andi sið ferði, dyggð ir og 
góða breytni. Barn sem ekki elst 
upp við traust ar hefð ir, við mið 
og regl ur get ur orð ið ör ygg is
laust. Það veit ekki hvað við á 
við í ólík um að stæð um, er óör
uggt gagn vart því hvað er rétt 
og rangt. Það er nefni lega ekki 
nóg að kunna skil á góðu og illu, 
mik il væg ast er að barn ið finni 
löng un til þess að sækj ast eft
ir hinu góða. Það eru eng in lög 
eða regl ur sem geta nært þann 
þátt sál ar inn ar, fyrst og síð ast 
er það upp eld ið sem þar ræð ur 
mestu, að ann ast barn ið, ala það 
upp og vísa því veg inn með heil
brigðu og góðu eft ir dæmi. Það 
stuðl ar að því að barn ið verði 
heil brigð mann eskja sið ferði lega 
og fé lags lega. Bæn in og trú in er 
ekki síst þeir þætti sem næra 
virð ingu og lotn ingu fyr ir því 
sem æðra er, legg ur grunn að 
heil brigðri af stöðu og þakk læt is 
gagn vart líf inu og gjöf um þess. 
Leit um allra leiða til að gera 
heim il in að griða stað!

Með lög um skal land byggja

Þakviðgerðarmál
inuvísaðfrá

Hér er Herbert Guðmundsson við upptöku með Ólafi Gauk.

Til um hugs un ar
EftirÓlafJóhannBorgþórsson
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KvennahlaupiðíBreiðholtinu
Kvenna hlaup ÍSÍ í Breið holt

inu fór fram sl. mánu dag og var 
að þessu sinni eins og áður í 
um sjón fé lags starfs ins í Gerðu
bergi. Kvenna hlaup ið fór í fyrsta 
sinn fram í Breið holt inu árið 
2003 en tveir ára tug ir eru síð an 
kvenna hlaupi ÍSÍ var ýtt úr vör. 

Kvenna hlaup ið í Breið holt inu 
fer jafn an fram á virk um degi eink
um vegna þátt töku hreyfi haml
aðra sem nýta sér ferða þjón ustu. 
Það var fjöl breytt ur hóp ur sem 
hélt að þessu sinni frá Gerðu bergi 
til þess að hreyfa sig og sýna sam
stöðu með kon um en kvenna
hlaup ÍSÍ er tengt kvenna deg in
um 19. júní. Marta Guð jóns dótt ir, 
vara borg ar full trú ræsti hlaup ið 
að þessu sinni. Hluti þátt tak enda í kvenna hlaup inu.

Ungurnemurgamalltemur
Rauði kross Ís lands hef ur í sam vinnu við Öldr

un ar ráð Ís lands og Fé lags ráð gjafa deild Há skóla 
Ís lands stað ið fyr ir sum ar nám skeið um fyr ir börn 
á aldr in um 7 til 12 ára á höf uð borg ar svæð inu og 
Akra nesi. Um er að ræða fimm daga nám skeið, 
þar sem fræðslu var miðl að virka daga frá klukk
an 9 til 16 þátt tak end um að kostn að ar lausu. 

Það sem at hygl is vert er við þetta nám skeiðs hald 
er að leið bein end ur á nám skeið un um voru að mestu 
eldri borg ar ar. Um er að ræða til rauna verk efni til 
að tengja sam an eldri og yngri kyn slóð ir þar sem 
mark mið ið er að miðla göml um gild um og þekk ingu 
frá hin um eldri til hinna yngri. Á und an förn um árum 
hef ur verk efn ið kyn slóð irn ar sam an ver ið til stað
ar í Ber eið holt inu þar sem börn og eldri borg ar ar 
hafa átt sam eig in leg ar stund ir. Nú er far ið skref inu 
lengra í þessu starfi og efnt til nám skeiðs halds þar 
sem hin ir eldri miðla þeim yngri af þekk ingu sinni 
og reynslu. Nám skeið voru hald in í fé lags starf inu 
í Gerðu bergi dag ana 8. til 12. júní og 15.  19. júní. 
Segja má að hug tak ið “ung ur nem ur gam all tem ur” 
hafi ver ið í há veg um í Gerðu bergi þessa júní daga.

Ung ir sem aldn ir tóku sér ým is legt fyr ir hend ur 
á nám skeið un um. Þess ir krakk ar voru að læra 
að smíða.



14 Breiðholtsblaðið JÚNÍ 2009

Augl‡singasími:
511 1188 & 
895 8298

borgarblod.is

Frá því á Bik ar hef ur ver ið 
nóg að gera hjá Ægiskrökk un
um. Þau hafa keppt á nokkrum 
mót um síð an þá og geng ið vel 
að vanda og alltaf ein hverj ir 
að bæt ast í AMÍ hóp inn. Yngri 
hóp arn ir tóku þá í móti hjá 
Breiða blik helg ina 23. og 24. 
maí og þau eldri fóru svo á SH 
mót þann 29. maí. Bæði mót in 
gengu vel fyr ir sig og krakk
arn ir stóðu sig frá bær lega og 
voru flest að bæta sína bestu 
tíma.  

Helg ina 5. til 7. júní voru svo 
haldn ir Akra nesleik ar og þang
að fóru yngri krakk arn ir sem 
ekki fara á AMÍ. Þetta var mik
ið æv in týri fyr ir þau, því flest 
voru þau þarna að fara á sitt 
fyrsta mót þar sem gist er á 
móts stað. Næsta og síð asta mót 
þessa tíma bils er síð an ald urs
meist ara mót ið AMÍ sem hald ið 
verð ur á Ak ur eyri 25. til 28. júní. 
Þang að höld um við Ægir ing
ar með um 40 sund krakka sem 
eru stað ráð in í að synda vel og 
safna fullt af stig um.  Það verð
ur svo spenn andi að sjá hvern
ig geng ur hjá þeim. Und an far ið 
hafa líka nokkr ir Ægir ing ar hald
ið utan á mót með lands lið inu. 

En þau Karen 
Sif Vil hjálms
dótt ir, Eygló 
Ó s k  G ú s t 
afs dótt ir og 
Ant on Sveinn 
McKee kepp
tu í Osló með 
u n g  l i n g a 
lands lið inu. 
Þau stóðu sig 
mjög vel og voru oft að vinna 
sína ald urs hópa og í úr slit um 
í opn um flokk um. Síð an héldu 
fjór ir Ægir ing ar á Smá þjóða leik
ana í Kýp ur en það voru þau 
Jak ob Jó hann Sveins son, Sig
rún Brá Sverr is dótt ir, Jó hanna 
Gerða Gúst afs dótt ir og Sarah 
Bla ke Batem an. Þau stóðu sig 
mjög vel þar og voru t.d. bæði 
Jó hanna og Sarah í boð sunds
sveit inni sem sett ir lands met í 
4*100m fjór sundi. Sig rún Brá og 
Jak ob Jó hann héldu svo áfram 
á Mare Nostr um móta röð ina en 
þau ætla að taka þátt í mót inu í 
Cann et í Frakk landi.  Það er því 
að vanda í nógu að snú ast hjá 
þess um dug legu Ægiskrökk um.

RG.
Mynd ir: BÆ.

Nóg að gera hjá 
Ægiskrökk un um

Ægisstelpursetjasundgleraugunásig.

Knatt spyrnu nám skeið Leikn
is sem hald ið er í sam vinnu við 
Dom in oz hef ur far ið frá bær lega 
af stað. Um 80 börn eru í knatt
spyrnu skól an um að þessu sinni 
og hef ur fjöld inn aldrei áður ver
ið slík ur og er enn að bæt ast í. 

Í knatt spyrnu skól an um fá börn 

að kynn ast skemmti leg um hlið
um knatt spyrn unn ar ásamt því að 
far ið er í skemmti lega leiki. Skóla
stjór inn Dav íð Snorri Jón as son er 
yfir þessu öllu sam an og í stuttu 
við tali við Leikni síð una sagð ist 
hann vera virki lega ánægð ur með 
krakk ana sem sækja nám skeið ið, 

þau séu al gjör lega til fyr ir mynd ar. 
Einnig hafði hann á orði að hann 
væri ánægð ur með hve marg ar 
stelp ur skil uðu sér nú í knatt
spyrnu skól ann og vildi koma því 
á fram færi við all ar stelp ur að nú 
væri tím inn til að koma í fót bolt
ann.

Frá bær mæt ing í knatt spyrnu skóla 
Leikn is og Dóm in os

Tilbúiníslaginn.

Breið holts hlaup Leikn is
Breið holts hlaup Leikn is fór 

fram á dög un um við góð ar und
ir tekt ir að venju. 15 hlauparar 
voru mættir til keppni í 10 km 
hlaup inu en fjöld inn all ur af 
kepp end um hljóp 5 km og enn 
fleirri þreyttu skemmtiskokk ið í 
El liða ár daln um. 

Að stæð ur voru með ágæt um 
þeg ar hlaup ið var þreytt en sú 
ný breytni var að hlaup ið fór fram 
frá Leikn is hús inu hinu nýja. Mælt
ist það afar vel fyr ir enda hús ið 
allt hið glæsi leg asta. í 5 km hlaup
inu kom Guð mund ir Kr Guðna son 
fyrstu í mark á 21,20 mín. Sig ur
veg ari í 10 km hlaup inu var Ósk ar 
Jak obs son á 38,57 mín út um sem 
er auð vit að ekki mennskt. Hlaup
ið þótti takast með mikl um ágæt
um. Leikn is fólk fór svo að af loknu 
hlaupi á Leikn is völl inn þar sem 

far ið var í leik milli for eldra og 
iðk enda og svo var boð ið uppá 
bakk elsi fyr ir mann skap inn. Ein

stak lega vel heppn að ur dag ur í 
hinu ægifagra Breið holti, þar sem 
best er að búa.

Eigum 
sumarvörur

 fyrir þig

ÍR- og Leiknisvörur
í úrvali

Sunnud. – Fimmtud.  kl. 12 – 18:30
Föstud. – Laugard.     kl. 10 – 19:30

LOKAÐ á sunnudögum í JÚLÍ og fram yfir 
verslunarmannahelgi

Tekið er við pöntunum fyrir brúðkaup, útfarir og 
heimsendingarí síma: 557-3460 frá kl. 9-20, 

alla daga vikuna.

Bendum á facebook síðuna okkar þar sem hægt er að 
skoða myndir af  hinum ýmsu skreytingum og fylgjast 

með því allra nýjasta sem er að gerast.

Englar og Rósir 
Hólagarði Lóuhólum 2-6,

Auglýsir breyttan opnunartíma í sumar
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Mynd sími: 587 7081 
Tölvu póst ur: ira dal@is holf.is
Heimasíða: irsida.is

Smá þjóða leik arn ir þeir 13. í 
röð inni fóru fram dag ana 1. til 
6. júní í Nicos iu á Kýp ur. 

Fimm ÍRing ar skip uðu hið 20 
manna ís lenska keppn islið og 
hlutu þau alls sjö verð laun sem 
er frá bær ár ang ur og þriðj ung ur 

þeirra verð launa sem ís lenska 
lið ið vann til. 

Mik ill hiti og tölu verð ur vind
ur ein kenndi mót ið sem helst 
hafði áhrif á lengri hlaup in en 
ann ars voru að stæð ur góð ar og 
hörð keppni.  

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109

20 ÍR-ing ar á 
smá þjóða leik un um

Vel heppn að 
Golf mót

Golf mót ÍR fór fram á golf velli 
Þor láks hafn ar s.l. laug ar dag. 
Fimmt án kepp end ur mættu til 
leiks við ágæt is að stæð ur. Móta
fyr ir komu lag var punkta keppni 
og stóð Skúli Ágústs son uppi 
sem sig ur veg ari á 87 högg um. 

Magn ús Ólafs son varð ann ar 

á 84 högg um og Sæv ar Þór Rík
arðs son þriðji á 101 höggi. Nánd
ar verð laun hlaut Björg vin Ingi 
Ólafs son á þriðju holu, ann ar var 
Magn ús Ólafs son á ell eftu holu og 
Ólaf ur Gylfa son var þriðji á sext
ándu holu. 

Eins og kannski marg ir vita er 
fót bolt inn kom inn á fullt og eru 
all ir flokk ar knatt spyrnu deild ar 
ÍR að æfa af krafti. 

Meist ara flokk ur kvenna hef ur 
náð í fjög ur stig þeg ar þessi orð 
eru skrif uð í Pepsi deild inni og 

m.fl. karla í sex stig en þess má 
geta að nóg er af stig um í pott
in um það sem eft ir lif ir af þessu 
tíma bili.

Við höf um orð ið var við meiri 
áhuga á heima leikj um okk ar og 
er stúk an klár lega að sanna gildi 

sitt þar sem áhorf end ur geta lát ið 
fara bet ur um sig. Við vilj um hvet
ja alla áhuga sama til að koma á 
völl inn og styðja við bak ið á okk
ar fólki hvort sem um ræð ir hjá 
eldri eða yngri flokk um. 

Heimaleikir ÍR eru:

Fót bolt inn kom inn á fullt

Hin 18 ára Hulda Þor steins
dótt ir náði þann 6. júní þriðja 
besta ár angri ís lenskar ar konu 
í stang ar stökki þeg ar hún stökk 
yfir 3,70 metra á móti í Keverl ar 
í Þýska landi. Hún bætti þar sinn 
besta ár ang ur ut an húss um hálf an 
metra, en hún átti best 3,20 metra 
frá ár inu 2007. 

Hulda stökk í vet ur 3,60 metra 
inn an húss, en hún sleit kross bönd í 

stang ar stökk skeppni fyr ir ári síð an 
og er búin að ganga í gegn um mikl
ar raun ir síð an þá. Eins og áður 
seg ir er þetta þriðji besti ár ang
ur í stang ar stökki kvenna frá upp
hafi, að eins Þórey Edda El ís dótt ir 
FH Ís lands met hafi í grein inn sem 
stokk ið hef ur hæst 4,60 metra og 
Vala Flosa dótt ir ÍR og brons verð
launa hafi á Ólymp íu leik un um árið 
2000 og stökk hæst 4,50 metra hafa 

stokk ið hærra. Hulda hef ur not ið 
góðr ar hand leiðslu Þór eyj ar Eddu 
í vet ur og er það greini lega að skila 
sér. Hulda stefn ir á að ná lág marki 
fyr ir EM ung linga 19 ára og yngri, 
sem fram fer í NoviSad 23. til 26 
júlí, en lág mark ið inn á það mót er 
3,80 metr ar og kepp ir hún á tveim
ur mót um til við bót ar í Þýska landi 
dag ana 11. og 14. júní fyrst í Duis
burg og síð an Mann heim.Með 
þess um ár angri er Hulda búin að 
stökkva sig inn í ÍROL2012 hóp inn 
en einnig af reks hóp ung linga Frjáls
í þrótta sam bands Ís lands.

Hulda stökk yfir 3,70

Mánu dag inn 8. júní sl. fyllt ist 
ÍRheim il ið af hress um og kát um 
krökk um sem voru þang að kom
in til að taka þátt í sum ar nám
skeið um ÍR. Góð skrán ing hef ur 
ver ið og eru fyrstu nám skeið in 
því senn að fyll ast. 

Veðr ið hef ur sömu leið is leik
ið við börn in og leið bein end ur 
þeirra sem njóta úti ver unn ar í 
ná grenni ÍR heim il is ins til að fara 
í leiki og íþrótt ir. Við vilj um hvetja 
ykk ur til þess að skrá börn ykk
ar með góð um fyr ir vara svo það 
sé ör uggt að þau kom ist  á þessi 
skemmti legu nám skeið okk ar.

Góð þátt taka í sum ar nám skeið um

Fínn ár ang ur náð ist á kast móti 
ÍR sem hald ið var 4. júní. Hæst 
bar ár ang ur Mar íu Ósk ar Fel ix
dótt ur en hún kastaði sleggj unni 
42,86 metra, sem er að eins 59 sm 
frá Ís lands meti Söndru Pét urs
dótt ur ÍR í flokki stúlkna 17 til 18 
ára auk þess sem þetta er við mið 
í Af reks hóp ung menna FRÍ. 

Sandra Pét urs dótt ir kastaði 
sleggj unni 52,88 metra sem er 
skammt frá Ís lands meti henni 
sem hún setti í mars sl. Val dís 
Anna Þrast ar dótt ir byrj aði sum

ar ið vel með 45,45 metra, sem 
er rétt tæp lega metra frá henn ar 
besta ár angri frá sl. ári. Þá stór
bætti Guð mund ur Sverr is son 
ár ang ur sinn í spjót kasti en hann 
kastaði hvorki meira né minna 
en 61,44 metra, en hann átti best 
53,98 metra frá ár inu 2007. Þá 
má geta þess að Mar ía Ósk Fel ix
dótt ir hef ur náð að kasta sig inn 
í Af reks hóp ung menna Frjáls í
þrótta sam bands Ís lands en hún 
kastaði sleggj unni 42.86 metra en 
lág mark ið er 42.00 metr ar. 

Fínn ár ang ur á kastmóti

Fráleikjanámskeiðiásíðastasumri.

Hér eru þeir Hörður framkvæmdastjóri og Þórarinn gjaldkeri að
afhendaSkúlasigurlaunin.

Leikdagur Kl Mót   Völlur  Heimali› Gestir 	

flri.	23.	jún	 19:15	 Pepsi-deild	kvenna	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Fylkir	 	

fös.	26.	jún	 20:00	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 ÍA

lau.	11.	júl	 16:00	 Pepsi-deild	kvenna	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 fiór/KA

flri.	14.	júl	 20:00	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Víkingur	R.

fös.	17.	júl	 20:00	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 HK	 	

flri.	28.	júl	 18:30	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 fiór	 	

mi›.	29.	júl	 19:15	 Pepsi-deild	kvenna	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Stjarnan		

flri.	11.	ágú	 19:15	 Pepsi-deild	kvenna	 ÍR-völlur		 ÍR	 							Afturelding/Fjölnir	

fös.	14.	ágú	 19:00	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Fjar›abygg›

fös.	21.	ágú	 18:30	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Haukar	 			

fös.	04.	sep	 18:30	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 KA

lau.	12.	sep	 14:00	 1.	deild	karla	 	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Víkingur	Ó.

mán.	14.	sep	 17:30	 Pepsi-deild	kvenna	 ÍR-völlur		 ÍR	 	 Brei›ablik

Reykja vík ur meist ara mót 15 
ára og eldri var hald ið á Laug ar
dals velli 26. og 27. maí sl.

ÍR eign að ist þar níu Reykja vík
ur meist ara auk þess sem 7 silf
ur verð laun og 7 brons verð laun 
komu í hús. 

Þátt taka í mót inu var ekki 
mik il þar sem tölu verð ur fjöldi 
íþrótta fólks var enn í próf um en 
af ár angrin um sem náð ist er ljóst 
að mik il og góð vinna hef ur ver ið 
lögð inn í vet ur og veit það á gott 
vor og sum ar.

Níu Reykja vík ur meist ar ar

NM ung linga 22 ára og yngri í 
fjöl þraut um fór fram á Kópa vogs
velli helg ina 13. til 14. júní. 

Alls voru 49 kepp end ur skráð
ir til leiks, en keppt var í þrem ur 
ald urs flokk um í tug þraut karla og 
sjö þraut kvenna (17 ára og yngri, 

18 til 19 ára og 20 til 22 ára). 
Ís land sendi 13 kepp end ur til 

leiks og þar af voru þrír ÍRing
ar, þau Dóróthea Jó hann es dótt ir 
sem keppti í flokki 17 ára og yngri 
en þar voru 13 stúlk ur skráð ar 
til leiks og Ein ar Daði Lár us son 

og Börk ur Smári Krist ins son sem 
kepptu í flokki 18 til til 19 ára en 
þar voru 10 kepp end ur skráð ir til 
leiks. Ein ar Daði hef ur oft keppt á 
þessu móti áður en þau Dóróthea 
og Börk ur tóku þátt í fyrsta sinn. 

Þrír ÍR-ing ar á NM 22 ára og yngri

Sig ur jón Sig ur björns son keppti 
í 100 km hlaupi í fyrsta sinn laug
ar dag inn 6. júní í Reykja vík. 

Þetta er í ann að sinn sem keppt 
er í 100 km hlaupi hér á landi en 

nokkr ir Ís lend ing ar hafa tek ið þátt í 
100 km hlaup um í ýms um lönd um. 

Besta tím ann átti Ágúst Kvar an 8 
klst. 43 mín og 8 sek únd ur en hann 
hafði tvisvar hlaup ið und ir 9 klst. 

og sá eini sem það hafði gert. Sig ur
jón bætti þenn an Ís lands mets tíma 
um rúm ar 19 mín út ur en loka tími 
hans var 8:23:45 klst. Frá bær bæt
ing hjá Sig ur jóni.

Frá bært hjá Sig ur jóni

Börk ur Smári Krist ins son varð um 
helg ina Ís lands meist ari í tug þraut 
karla með 5623 stig. 

Ár ang ur hans í ein stök um grein um 
ásamt stig um fyr ir hverja grein var 
(100 m 12,19/614 – lang stökk 6,46/688 
– kúlu varp 9,71/468 – há stökk 1,73/569 
– 400 m 53,10/677 – 110 m grind 

17,70/553 – kringlu kast 30,45/473 – 
stang ar stökk 3,60/509 – spjót kast 
40,29/446 – 1500m 4:48,80/626 ). 

Mik ill vind ur haml aði kepp end
um mik ið þessa helgi og er ár ang ur 
Bark ar því mjög at hygl is verð ur. Hann 
kepp ir aft ur í tug þraut á 13. og 14. 
júní á Norð ur landa meist ara mót inu í 

fjöl þraut um sem fram fer í Kópa vogi. 
Í sjö þraut meyja voru tveir kepp end
ur frá ÍR og stóðu þær sig með sóma, 
náðu öðru og þriðja sæt inu. Dóróthea 
Jó hann es dótt ir varð í 2. sæti með 
3828 stig og Hekla Rún Ámunda dótt ir 
varð í 3. sæti með 3389 stig.

Börk ur Smári Ís lands meist ari
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Lítið inn til okkar 
á milli úttalninga 
í sumar
Velkomin á sýningar Landsvirkjunar: 

Dulúð hálendisins í Blöndustöð 

Lífið í Þjórsárdal í Búrfellsstöð 

Afl úr iðrum jarðar í Kröflustöð 

Hvað er með Ásum? í Laxárstöð 

List Kristjönu Samper í Ljósafossstöð  

Orkan frá Kárahnjúkum í Végarði 

Stöðvar Landsvirkjunar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Aðgangur er ókeypis. 


