
Breið holts dagar verða haldn ir 
19. til 25. októ ber næst kom andi. 
Það eru Hverf is ráð Breið holts og 
Þjón ustu mið stöð Breið holts sem 
hafa veg og vanda af Breið holts
dög un um. 

Þor steinn Hjart ar son, fram
kvæmda stjóri Þjón ustu mið stöðv ar 
Breið holts seg ir að til að slík hverf
is há tíð geti orð ið að veru leika þurfi 
marg ir að leggja hönd á plóg. Því sé 
mælst til að fé lög í hverf inu, skól
ar, frí stunda mið stöðv ar, versl an ir, 
stofn an ir og sem flest ir íbú ar taki 
þátt í und ir bún ingi og fram kvæmd 
enda séu af skilj an leg um ástæð um 

ekki mikl ir fjár mun ir til ráð stöf un ar. 
Þor steinn seg ir að þeg ar hafi 

kom ið fram hug mynd um að halda 
há tíð ar sam komu föstu dag inn 23. 
októ ber eft ir há degi, íþrótta dag 
laug ar dag inn 24. októ ber og dag 
kirkju og trú fé laga sunnu dag inn 
25. októ ber. Und ir bún ing ur er enn 
á frum stigi fólk og því beð ið um að 
hug leiða hvern ig það get ur kom ið 
að þess ari hverf is há tíð sem hef ur 
ver ið að festa sig bet ur og bet ur í 
sessi á und an förn um árum. Þor
steinn seg ir að all ar hug mynd ir og 
ábend ing ar eru vel þegn ar því nú 
sem aldrei fyrr sé fullt til efni til að 

standa fyr ir ýms um skemmti leg um 
við burð um sem efla tengsl, sam
kennd og sam heldni íbúa í Breið
holti. Fólk sé því ein dreg ið hvatt 
til að setja sig í sam band við ein
hvern úr und ir bún ings hópn um, 
sem á von andi eft ir að stækka, en 
stefnt er að því að kynna dag skrána 
í Breið holts blað inu og á www.breid
holt.is um miðj an októ ber. Ung ir 
sem aldn ir Breið hylt ing ar og aðr ir 
þar á milli eru hvatt ir til þess að 
hafa sam band við ein hvern þess ara 
að ila fæð ist þeim hug mynd ir um 
at vik eða við burð um sem átt gæti 
heima á Breið holts dög um 2009.
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- bls. 4-5
Viðtal við 
Sigurð Má 
Helgason

- bls. 10
Bernskuminningar

Gunnars Páls
Jóakimssonar

Breiðholtsdagaríoktóber

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 BreiðholtiNautakjötsútsala

Þessi fimm ungmenni hafa starfað við rekstur Kaffi maskínu í Miðbergi í sumar og brugðu á leik að loknum 
vinnudegi. Þau eru; Már og Ari Viðarssynir, Karen Sif Sigurðardóttir, Harpa Erlendsdóttir og Laufey Björk 
Svansdóttir. Nánar er fjallað um Kaffi Maskínu og safnahópa Miðbergs og Hólmasels á bls. 8.
Mynd: Jóhann Fjalar.

- á traustum grunni

40% afsl. af kjúklingabringum
20% afsl. af Fjallalambsgrillkjöti

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

Pepsi max 
2l. aðeins kr. 98.-



Umhverfisverðlaun
ísumar

Hverf is ráð Breið holts mun veita 
um hverf is verð laun á þessu sumri 
eins og und an far in ár.

Á fundi hverf is ráðs þann 15. 
júní sl. var sam þykkt að halda 
áfram í sum ar með þetta verk efni 
og voru full trú ar beðn ir um að 
líta í kring um sig og skoða hvaða 
hús og/eða fyr ir tæki eigi skil ið að 
hljóta við ur kenn ingu í ár. Einnig 
var ákveð ið að gefa íbú um tæki
færi til að senda inn ábend ing
ar. Meg in mark mið með þess um 
um hverf is verð laun um er að stuð
la að hug ar fars breyt ingu og metn
aði í þess um efn um og jafn framt 
að ýta und ir hvers kyns fegr un 
í hverf inu, við halds verk efni og 
góða um gengni. Íbú ar geta sent 
inn ábend ing ar á net fang ið: breid
holt@reykja vik.is og til Brynjars 
Frans son ar, for manns sem hef ur 
net fang ið bbff@inter net.is.

Góðaðsóknað
SmíðavöllumÍTR

Góð að sókn hef ur ver ið að 
smíða völl um ÍTR það sem af er 
sumri. Helstu við fangs efn in eru 
kofa smíð ar, kassa bíl ar og smíði 
á ýmis kon ar smá hlut um. Í sum
ar hafa 12 vell ir ver ið starf rækt
ir víðs veg ar um borg ina og eru 
þeir fyr ir börn á aldr in um 8 til 12 
ára. Ekki er boð ið upp á gæslu á 
smíða vell in um, en leið bein end
ur eru á öll um völl un um og eru 
þeir börn un um inn an hand ar við 
kof a gerð ina. Vell irn ir í Árbæ og í 
Graf ar holti pökk uðu verk fær un
um sam an síð asta föstu dag eft
ir fjór ar vel heppn að ar vik ur og 
verk fær un um í Mið bergi var ein
nig pakk að sam an og far ið var 
með þau á völl inn við Hólma sel í 
Breið holti. Vell irn ir starfa fram eft
ir júlí og sum ir und ir júlí lok.  

Græntskreftil
framtíðar

„Þetta er grænt skref til fram tíð
ar,” sagði Ellý Katrín Guð munds
dótt ir sviðs stýra Um hverf is og 
sam göngu sviðs þeg ar Vinnu
skóli Reykja vík ur hlaut al þjóð
lega um hverf is merk ið Græn fán
ann. Græn fán inn var dreg inn að 
húni á Mikla túni föstu dag inn 3. 
júlí sl. Við það tæki færi kom fram 
að Vinnu skól inn hef ur brydd að 
upp á nokkrum nýj ung um í sum
ar og var það sér stak lega gert 
vegna Græn fán ans. Þar má nefna 
að vinnu hóp ar skól ans flokk uðu 
all an úr gang sem kom frá þeim 
og ráðn ir voru átta fræðslu leið
bein end ur til sjá um fræðslu til 
allra hópa skól ans. Vinnu hóp
arn ir settu sér einnig sína eig
in um hverf is stefnu með því að 
ákveða með al ann ars að fara vel 
með verk færi, koma með nesti í 
box um í stað einnota um búða, 
hjóla eða ganga til vinnu, fara 
vel með vatn eða ann að því um 
líkt. Hver skóli sem hlot ið hef ur 
Græn fán ann þarf ár lega að bæta 
um hverf is starf sitt til að halda 
fán an um. Í Reykja vík hafa 20 skól
ann Græn fán ann.  

Aðskapabetra
borgarumhverfi 

Flest starfs fólk Um hverf is og 
sam göngu sviðs Reykja vík ur borg
ar eða 85% segj ast taka virk an 
þátt í að skapa betra borg ar um
hverfi og 75% segj ast einnig leggja 
metn að sinn í að vera fyr ir mynd 
í um hverf is mál um. Nið ur stað an 
kom fram í við horfskönn un með al 
starfs manna Um hverf is og sam
göngu sviðs þar sem spurt var: „Í 
starfi mínu tek ég virk an þátt í að 
skapa betra borg ar um hverfi“, og: 
„Ég legg metn að minn í að vera 
fyr ir mynd í um hverf is mál um sem 
starfs mað ur Reykja vík ur borg
ar.” Ellý Katrín Guð munds dótt ir, 
sviðs stýra Um hverf is og sam
göngu sviðs seg ir að nið ur stað an 
sé sér lega ánægju leg vegna allra 
þeirra ólíku starfa sem unn in eru 
á svið inu en könn un in var lögð 
fyr ir 184 starfs menn.  

Fyrstaúthlutunúr
Silfursjóði

Silf ur sjóð ur Reykja vík ur borg
ar bauð öll um nem end um Vinnu
skóla Reykja vík ur í bíó á kvik
mynd ina „Gott silf ur gulli betra” 
í Sam bíó un um í til efni af fyrstu 
út hlut un styrkja úr sjóðn um. 
Kvik mynd in er gerð af Þór Elís 
Páls syni kvik mynda gerð ar 
manni og fjall ar um und ir bún ing 
hand knatt leiks lands liðs ins fyr ir 
Ólymp íu leik ana í Pek ing 2008 og 
sig ur göngu þeirra á leik un um. Þór 
Elís fékk styrk úr Silf ur sjóðn um til 
þess að sýna nem end um í Vinnu
skól an um kvik mynd ina í sum ar. 
Silf ur sjóð ur Reykja vík ur borg ar 
var stofn að ur til heið urs ár angri 
ís lenska hand knatt leiks lands liðs
ins á Ólymp íu leik un um í Pek ing 
sum ar ið 2008. Mark mið sjóðs
ins er að hvetja reyk vísk börn 
til hand knatt leiksiðk un ar, veita 
þeim tæki færi til að hitta lands
liðs menn Ís lands í hand knatt leik 
og styrkja verk efni vegna yngri 
lands liða Ís lands í hand knatt leik. 
Heild ar upp hæð sjóðs ins er 20 
millj ón ir. Ár lega er gert ráð fyr ir 
að út hlut að verði fimm millj ón um 
króna af þeirri upp hæð til verk
efna og styrkja á ára bil inu 2009 
til 2012 eða til Ólymp íu leik anna í 
London árið 2012.  

Kjarasamningar
undirritaðir

Samn inga nefnd Reykja vík ur

borg ar hef ur gert sam komu lag 
við Starfs manna fé lag Reykja vík
ur borg ar og Efl ingu–stétt ar fé lag 
um breyt ing ar og fram leng ingu 
kjara samn inga við fé lög in og 
gild ir hann fram til 30. nóv em
ber 2010. Sam komu lag ið er gert í 
beinu fram haldi af stöðu leika sátt
mála að ila vinnu mark að ar ins en 
með al helstu mark miða hans er 
að stuðla að end ur reisn efna hags
lífs ins, treysta und ir stöð ur vel
ferð ar kerf is ins, verja störf eins og 
að stæð ur frekast leyfa og styrkja 
stöðu hinna tekju lægstu. Sam
komu lag ið fel ur í sér að laun und ir 
kr. 180 þús. hækk uðu um kr. 6.750 
þús und þann 1. júlí 2009. Þau 
hækka aft ur 1. nóv em ber 2009 og 
1. júní 2010. Önn ur laun hækka 
hlut falls lega minna eft ir því sem 
mán að ar laun eru hærri.  Laun 
um fram 225 þús und krón ur munu 
ekki taka nein um hækk un um. Um 
er að ræða sömu dag setn ing ar og 
um samd ist á al menn um vinnu
mark aði og í samn ing um rík is við 
BSRB fé lög. Lág marks laun verða 
því sam kvæmt sam komu lag inu 
kr.170 þús und í júní árið 2010. 

Jafningjafræðslan
færstyrkúr
Forvarnasjóði 

Borg ar ráð hef ur sam þykkti að 
til lögu Hönnu Birnu Krist jáns
dótt ur, borg ar stjóra að út hluta 
15 millj ón um króna úr For
varna og fram fara sjóði Reykja
vík ur borg ar til skóg rækt ar verk
efna á veg um Skóg rækt ar fé lags 
Ís lands í Heið mörk og Esju hlíð
um. Styrk veit ing in mið ar að því 
að veita ungu at vinnu lausu fólki 
vinnu við um hverf is vænt verk efni 
sem stuðl ar að fegr un úti vist ar
svæða borg ar inn ar. Ráð gjafa hóp
ur um út hlut un úr For varna og 
fram fara sjóði hafði lagt til að 15 
millj ón um króna verði var ið úr 
sjóðn um til skóg rækt ar verk efn
anna. Í um sögn ráð gjafa hóps ins 
kem ur fram að með verk efn un
um sé stuðl að að tveim ur af hel
stu mark mið um sjóðs ins. Ann ars 
veg ar að með vali á ungu fólki til 
verk efn anna verði stuðl að að for
vörn um og hins veg ar  stuðl að 
að fegr un um hverf is með plönt un 
trjáa á svæð un um tveim ur. Með 
verk efn inu er einnig kom ið til 
móts við at vinnu laus ung menni 
og áhersla var lögð á að bjóða 
sem flest um úr yngsta hópn um 
at vinnu án þess þó að úti loka þá 
sem eru eldri.  

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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Í byrj un júlí fór að hlýna. Hit inn komst í tveggja stafa tölu. Jafn
vel um næt ur og fólk tók að streyma út á lands byggð ina til 

þess að njóta hvíld ar. Jepp ar, hjól hýsi, tjald vagn ar og jafn vel 
fólks bíl ar með tjald bún að á topp grind fara um vegi sem liggja 
til allra átta. Vegna hins bága efna hags á stands og óhag stæðra 
gjald eyr is kaupa hyggja færri á ut an lands ferð ir um há sum ar ið 
en áður. Frétt ir um ýms ar upp á kom ur í lög reglu frétta dálk um 
blaða og vef miðla vitna hins veg ar um að ýms ir hafa ekki náð 
að skilja erf ið leik ana eft ir heima held ur magn að þá upp og 
fund ið þeim far veg til út rás ar í sum ar hús um og á tjald stæð um 
þar sem fá menn ið er meira en í borg ar líf inu. Meira virð ist bera 
á frétt um af drykkjulát um ým is kon ar og til finn inga hnút um í 
sum ar leyf um á þessu sumri en oft áður og er þó tæp lega hægt 
að sakast um að frétta leysi ríki.

A f leið ing ar efna hags hruns ins birt ast víða og trú lega með 
þess um hætti eins og öðr um. Fólk sér fram á erf ið ari lífs

af komu og marg ir verða að breyta lífs stíl sín um til hins minna 
– jafn vel var an lega. Slík ar ákvarð an ir um eig ið líf og lífs hætti 
reyna á. Fólk er mis sátt við að hafa minna. Trú lega hafa ýms
ir spennt bog ann svo hátt í því sem kall að var góð æri en ætti 
frem ur að nefna of uræri að þeirra bíð ur hátt fall. Fólk tek ur 
slíku mis jafn lega og þeg ar dög un in verð ur döp ur kem ur Bak
kus með hönd sína og bíð ur hjálp sem sum um reyn ist auð velt 
að þiggja. En eins og jafn an er hjálp hans tví ræð. Hún get ur lagt 
blæju kæru leys is á sár en einnig ýft þau upp svo þau taka að 
gjósa. Og það eru þannig gos sem lesa má um í lög reglu dálk um 
blaða og vef miðla þessa dag ana.

A f Al þingi ber ast frétt ir um nöld ur og að lands feð ur sjái ekki 
skóg inn fyr ir trjám. Þeir takast á um flokks hags muni á með

an efna hags og at vinnu líf ið er nán ast lam að. Stjórn mála menn 
bera að nokkru leyti ábyrgð á óför um Ís lands. Í skjóli þess að 
flest mætti fóru fram kvæmda gleði menn á fyllirí með Mamm oni 
sem nú er ver ið að sötra seið ið af. Eft ir láta ber rann sak end um 
að kom ast að því hvað brast og hverj ir beri ábyrgð en stjórn
mála menn verða að horfa fram á veg inn.

Eðli Ís lend inga er ekki að leggja árar í bát. Þrátt fyr ir heims
met í óráðs íu og óför um skulda út rás ar vík ing anna á þjóð in 

ýmis tæki færi. Hún á auð lind ir og hug vit sem nýta verð ur til 
nýrra verka. Skulda út rás ar hugs un ar hætt in um þarf að út rýma 
og flokks hags mun ir verða að víkja fyr ir hags mun um þjóð ar. 
Með því er alls ekki ver ið að kasta hefð bundn um stjórn mál um 
og skoð un um fólks fyr ir róða held ur ein vörð ungu að hvetja 
lands menn að leggj ast sam an á árar þeg ar ágjöf in er yfir hættu
mörk um. Svo virð ist sem at vinnu leysi sé að byrja að drag ast 
sam an og við skipta líf ið að vakna. Þetta vek ur von ir um að 
lands mönn um tak ist að finna og nýta auð lind ir þjóð ar inn ar og 
róa sam an að því marki að byggja upp að nýju. Spurn ing in er 
um vilj ann sem þarf.

Spurninginumviljann

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



3BreiðholtsblaðiðJÚLÍ 2009

Úrval af nýjum fiski
Kofareyktur rauðmagi 

 Sigin grásleppa 

Sjósiginn fiskur

33 MILLJÓNIR
Í EINU HÖGGI

Lottópotturinn er fimmfaldur og stefnir beinustu leið í 33 milljónir.
Leyfðu þér smá Lottó!
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“Ég er hálf gerð al menn ings
eign. Það ger ir lengd in. Ég stend 
alls stað ar upp úr hvar sem ég 
kem. Mað ur leyn ist hvergi,” 
sagði Sig urð ur Már Helga son, 
hús gagna bólstr ari sem frem ur 
mætti kalla þús und þjala smið svo 
víða sem hann hef ur kom ið við á 
lífs leið inni á með an við geng um 
til stofu hjá Guð rúnu Jóns dótt
ur, for stöðu konu fé lags starfs ins 
í Gerðu bergi sem hafði léð okk
ur af drep til þess að spjalla sam
an. Sig urð ur hef ur auk ann ars 
feng ist við lista smíði því hann 
er höf und ur og fram leið andi að 
fuzzy smá stóln um sem far ið hef
ur víða. 

“Já - ég hann aði og smíð aði 
fyrsta fuzzy stól inn, lít inn koll 
með sút aðri lambs gæru með ull-
inni eins og hún kem ur af kind-
inni. Fæt ur stóls ins eru rennd ir 
í líki vatns dropa. Ég sá fljót lega 
fyr ir mér að þessi grip ur gæti 
hent aði út lend ing um sem hing-
að koma til þess að taka með sér 
sem hand hæg an grip frá Ís landi. 
Stóll inn hef ur líka not ið vin sælda 
til tæki fær is gjafa. Þeg ar ég vann 
að hönn un hans lagði ég áherslu 
á að um tíma lausa hönn un væri 
að ræða sem gæti hent að hvar 
sem og við hvaða tæki færi sem 
um yrði að ræða. Sú hef ur líka 
orð ið raun in. Ég ætl aði mér að 
hafa þetta sem hobby því ég gerði 
mér ekki grein fyr ir því hvað þetta 
átti eft ir að verða vin sælt. Rafn 
Hafn fjörð, ljós mynd ari sá þetta 
hjá mér og sagði að það yrði að 
mark aðs setja stól inn. Síð an hef-
ur hann far ið um Skand in av íu 
og ann ars stað ar um Evr ópu á 
veg um Skand in av i an des ig n og 
mér var stillt upp með þekkt um 
hönn uð um Norð ur landa. Það er 
nú of mælt en ég verð þó að við-
ur kenna að þá rigndi að eins upp í 
nas irn ar á mér.”

Barnvænstahverfiðí
borginni  

“Já – ég er frum býl ing ur. Ég 
keypti íbúð í Vest ur berg inu af 
Ósk ari og Braga. Það var ekk ert 
ann að að hafa á þess um tíma og 
ég setti Breið holt ið ekk ert fyr-
ir mig. Þeg ar ég kom hing að var 
þetta svæði að mestu óbyggt. 
Bara holt og hól ar og ein versl un 
að mig minn ir. Mað ur var svona 
hálf gerð ur sveita mað ur fyrstu 
árin. Ég var 11 ár í Vest ur berg-
inu en flutti mig þá yfir í Hraun-
berg ið vegna þess að hús næð ið 
þar bauð upp á að vera með iðn-
ar fram leiðslu. Ég er hús ganga-
bólstr ari og hugs aði mér að nýta 
fram hús ið við Hraunberg ið fyr-
ir at vinnu starf semi en það hef ur 
orð ið minna úr því en upp haf lega 
var ætl að. Eft ir EFTA samn ing ana 
var ekki hægt að keppa við inn-
flutn ing á hús gögn um sem væru 
fram leidd á mun lægri laun um en 
hér þurfti að greiða. Ég hætti því 
að fást við hús ganga gerð nema 
fuzzy stól inn. En þótt ég hafi ver-
ið kom inn upp í sveit þá leidd ist 
mér ekk ert. Ég kom fljót lega auga 
ýmsa kosti við að búa hér efra. 
Ég sá að í kring um mig var eitt 
barn vænsta hverfi borg ar inn ar. 
Barna skól inn, Fjöl brauta skól inn 
og sund laug in voru í göngu færi 
frá heim il un um og nú í dag, sem 
eldri borg ari er ég í göngu færi við 
Gerðu berg ið og fé lags starf ið þar. 
Ég finn held ur ekki mik ið fyr ir því 
þótt þjón ust an hafi held ur minnk-
að frá því hún var best. Ég þarf í 
raun inni ekk ert að fara nið ur í bæ. 
Ég get versl að hér og reikn ing ana 
borga ég bara í tölv unni heima á 
stofu borði. Ég hef alltaf haft gam-
an af að skoða mann líf ið og hér 
hef ég góða yf ir sýn yfir það.” 

Þaðgeislaðiafséra
Friðriki

Hæð Sig urð ar Más varð til þess 
að hann fór að leika körfu bolta og 
varð eft ir sótt ur leik mað ur. “Körfu-
bolt inn byrj aði í Vest manna eyj um 

að ég held. Ed vard Mixon kom 
þang að og hóf að kenna strák um 
að spila körfu bolta. Hann varð 
líka hvata mað ur að stofn un körfu-
bolta fé lags í Eyj um og við sem 
vor um uppi á landi spil uð um við 
eyja menn. Ég man nú ekki eft ir 
úr slit um enda skipta þau ekki höf-
uð máli. Við vor um að gera þetta 
okk ur til gam ans. Nei – Geir Jón 
lögga var ekki far inn að spila þá 
en ég kenndi hon um körfu bolta 
síð ar. Hann var ágæt ur í bolt an-
um þótt hann sé ekki al veg eins 
hár og ég. Svo átt um við sam leið 
síð ar þeg ar hann var starf andi 
hér. Þá spurði hann mig stund-
um; “Siggi segðu okk ur nú hvar 
er ver ið að slást.” Sig urð ur Már 
er með fyrstu körfu bolta mönn um 
hér á landi og einn af stofn end um 
körfu bolta deild ar Vals. Hann spil-
aði einnig með lands lið inu þeg-
ar leik ið var á Háloga landi. “Ég 
var nú yf ir leitt með yngri flokk ana 
þeg ar ég var að kenna,” held ur 
Sig urð ur áfram. “Ég var for mað-
ur körfuknatt leiks deild ar Vals í 
ára tug. Við keppt um m.a. við KR 
og ÍR en ég var ekki al menni lega 
við ur kennd ur fyrstu dag ana í Val 
og sagt að svarti svan ur inn væri 
nú orð inn hvít ur þeg ar við fór-
um að vinna sigra á keppi naut um 
okk ar. Nei – ég var ekki KFUM-ari 
þótt ég gerð ist Vals ari en ákveð-
in tengsl voru á milli KFUM og 
Vals. Ég var þess þó að njót andi 
að hitta séra Frið rik Frið riks son, 
stofn anda KFUM og spjalla við 
hann. Frið rik var mjög sér stak ur 
mað ur og án þess hefði hann ekki 
haft þau áhrif sem hann hafði. 

Það geisl aði af hon um.” Sig urð ur 
Már var fyrsti þjálf ari Pét ur Guð-
munds son ar, körfu bolta manns. 
“Hann býr í Seattle og þeg ar ég 
kom þang að vest ur hafði þetta 
spurst út á með al körfu bolta-
manna. Son ur minn spil ar körfu-
bolta og þeg ar ég fór með hon um 
á æf ingu komu fé lag arn ir til mín 
og heilsuðu mér. “Þú varst þjálf ar-
inn hans Pét urs,” sögðu þeir.”

Slappundanöskubíl
Sig urð ur Már lét ekki stað ar 

numið við körfu bolt ann. Hann átti 
eft ir að eign ast ann að áhuga mál 
sem hef ur fært hon um ým is legt 
um dag ana og þá eink um þá síð-
ari. Það er mót or hjóla á hug inn. 

“Ég eign að ist vespu fyrr á árum 
sem ég ók á um bæ inn og lærði 
þá að sitja á svo leið is far ar tæki. 
Svo var það ein hverju sinni að 
ég var stadd ur á bíl skúrs upp boði 
sem var hald ið til stuðn ings dreng 
sem þurfti að taka hand legg af. 
Upp boð ið var lé legt og ým is legt 
dót var að fara fyr ir 250 kall og 
kannski 500 kall. Ég sá að það 
myndi aldrei safn ast neitt með 
því áfram haldi sem kæmi drengn-
um að not um. Ég var með nokkra 
pen inga seðla í vas an um og fór 
að bjóða í. Þarna var for láta leð-
ur jakki sem mér leist vel á og fór 
að bjóða í hann. Ég bauð þús und 
kall og var sleg inn jakk inn. Þeg ar 
ég fór að máta hann þá stóð hann 
mér á beini. Ég sá fljótt að ég yrði 

aldrei í hon um svo ég gaf hann 
bara til baka á upp boð ið. Svo kom 
að vesti sem var merkt Florida. 
Ég fór í það og það pass aði. Ég 
leit á Erlu kon una mína sem var 
með mér og spurði hana hvort ég 
væri ekki flott ur í því en nú vant-
aði bara mót or hjól ið. Þetta varð 
til þess að ég hringdi í kunn ingja 
minn og spurði hann hvort hann 
vissi um mót or hjól til sölu. Og 
viti menn. Hann sagð ist vita um 
al veg æð is legt hjól. Við ákváð um 
að hitt ast og fara og líta á hjól ið. 
Þetta reynd ist vera af mæl is út gáfa 
af Ya hama. Ég hélt í fyrstu að Erlu 
lit ist ekk ert á þess a hug mynd. 
Hún sagði reynd ar að ég hefði átt 
að gera þetta fyr ir 20 árum og 
þeg ar við vor um að borða hafra-
graut inn morg un inn eft ir minnt-
ist hún aft ur á hjól ið. Ég sagð ist 
vera bú inn að strika það allt út. 
Hún hefði sagt nei. En hún bar 
al ger lega á móti því og kvaðst 
ekki hafa sagt neitt. Ég spurði þá 
hvort ég mætti hugsa meira um 
hjól ið. Ég hugs aði og hugs aði og 
fór svo aft ur að hitta mann inn. 
Hann var ekki bú inn að selja hjól-
ið og kvaðst mundu geyma það 
fyr ir mig í tvo daga á með an ég 
væri að hugsa mig end an lega um. 
Ég fór aft ur til hans eft ir þessa tvo 
daga og borg aði hjól ið. En svo 
varð ég að fá kunn ingja minn til 
þess að að stoða mig við að koma 
því heim. Ég kunni bara að sitja á 
reið hjóli og á vespu en þetta var 
mik ið stærra. Áður en við geng um 
frá þessu og lögð um af stað með 
hjól in heim hringdi ég í Erlu og 
sagði henni að ég væri bú inn að 
skoða hjól ið aft ur. Hún sagði að 
nú væri ég hug að ur. Svo fór ég að 
æfa mig. Oft var sagt við mig að 
væri ég ekki bú inn að detta ætti 
ég það eft ir. Mátt ar völd in hafa 
ver ið mér hlið holl. Tvisvar hef 
ég ver ið kom inn að því að lenda 
illa í því. Í ann að skipt ið vest ur 
í Banda ríkj un um þeg ar ösku bíll 
ók í veg fyr ir mig. En mér lán að-
ist að bregð ast rétt við en þarna 
hefði geta orð ið stór slys. Í síð ara 
skipt ið var ég að aka að enda mal-
biks þar sem gróf ara lag tók við. 
Sand ur hafði borist upp á mal bik-
ið af gróf ari kafl an um og að auki 
var beygja og veg ur inn lá nið ur í 
móti. Mér tókst með naum ind um 
að sleppa við að lenda á vegriði. Í 
þetta skipti var ég nú dá lít ið hætt 
kom inn.” 

FráSeattletilChicago 
Mót or hjóla á hug inn átti eft ir 

að efl ast jafnt sem kunn átta Sig-
urð ar Más til að sitja hjól ið. Þetta 
áhuga mál sem hann skóp sér á 
miðj um aldri leiddi hann til lang-
ferð ar um Banda rík in fyr ir nok-
krum árum. “Já – það er rétt. Ég 
ferð að ist um Banda rík in á mót-
or hjóli. Þannig er að son ur minn 
er bú sett ur vestra – í Seattle á 
vest ur strönd inni. Hann var bú inn 
að skipu leggja mót or hjóla ferð um 
Banda rík in með fé lög um sín um og 
þeg ar nær ferð inni dró hafði hann 
sam band við mig og spurði hvort 
ég vildi ekki slást í för ina með 
þeim. Ég væri orð inn svo góð ur á 
hjól inu. Ég hugs aði mig ekki lengi 
um. Þarna fengi ég tæki færi sem 
ef laust kæmi ekki aft ur. Ég sló til 
og hélt vest ur til Seattle þar sem 
við hóf um ferð ina. Við vor um sjö 
sam an á sex hjól um. Við héld um 
fyrst í aust ur á vegi tvö með fram 
landa mær um Kanada til Milwau-
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Kannskierégbara
svonamikilfélagsvera

V i ð t a l i ð

Sigurður Már Helgason á góðri stund í félagsstarfinu í Gerðubergi.

Sigurður Már ásamt Flosa syni sínum. Myndin var tekin í mótor-
hjólaferð þeirra um Bandaríkin sem Sigurður segir frá í viðtalinu.



kee og það an nið ur að vötn un um 
allt til Chicago og aft ur til baka. 
Við vor um 17 daga á ferð inni og 
ókum 16,464 míl ur. Við feng um öll 
veð ur. Stund um var svo heitt að 
við gát um ekki ver ið í ör ygg is gall-
an um. Við lent um líka í hagli en 
þó ekki svo miklu að mynd að ist 
hálka og ekki væri hægt að aka. 
Svo fór um við í gegn um felli bil 
en slupp um naum lega. Við ókum 
eft ir mikl um slétt um þar sem ekki 
sá fyr ir end ann á bleik um ökrum. 
Ég hafði orð á það væri ekki nema 
von að þetta land væri ríkt að búa 
yfir svona ak ur lendi. Við rædd um 
þetta eitt kvöld ið og son ur minn 
sagði þá að fólk hefði ekki leng-
ur efni á að nota korn ið til mat ar 
vegna þess að far ið væri að rækta 
það til að fram leiða elds neyti á 
bíla. Mér fannst við búin að ganga 
í gegn um margt hér heima. Hafta-
bú skap og óða verð bólgu. Tvö núll 
aft an af gjald miðl in um og fleira. 
En þetta. Að nota ak ur lend ið til 
þess að fram leiða bíla fóð ur en 
ekki manna. Nei – mér varð ekki 
um sel.”

Mennverðaaðþekkja
hjartsláttumhverfisins

Hug ur Sig urð ar Más leit ar aft ur 
á heima slóð ir eft ir að hafa rifj-
að vest ur för ina upp. “Ég held 
að við séum ekki stödd á neinu 
flæðiskeri þótt blási á móti um 
stund. Ég var við stadd ur út skrif 
úr Há skóla Ís lands á dög un um 
þar sem um 400 manns voru að 
ljúka há skóla prófi. Og ég fór að 
hugsa um þann mannauð sem 
býr í þessu fólki. Það rifj að ist upp 
fyr ir mér að ég sá eitt sinn um 
hús gagna deild ina í Penn an um. 
Um svif in höfðu auk ist svo til stóð 
að ráða versl un ar stjóra til hlið-
ar við mig. Það var aug lýst eft ir 
manni í starf ið og mér voru fengn-
ar fimm um sókn ir til að velja úr. 
Ég las þær og valdi síð an þann 
sem mér leist best á. Ég var strax 
spurð ur af hverju ég hefði val ið 

þenn an mann. Hann væri bú inn 
að vera versl un ar stjóri á öðr um 
stað. Ég svar aði því til að ég hlyti 
að vera svo verð mæt ur að ég ætti 
ekki að þurfa að ráða versl un ar-
stjóra sem ég þyrfti að byrja á 
að kenna. Ég vildi fá mann sem 
gæti bara byrj að að starfa án þess 
að ég þyrfti að anda ofan í háls-
mál ið á hon um öll um stund um. 
Eitt af því sem vant ar í nú tíma 
stjórn un er að geta nýtt sér þekk-
ingu og reynslu ann arra. Menn 
eru hrædd ir við að ráða til sín 
menn sem hafa eitt hvað nýtt fram 
að færa. Þeir verða hrædd ir um 
sjálfa sig. Þarna er ver ið að sóa 
ákveðn um mannauði.” Sig urð ur 
seg ir að til þess að sigla skútu 
þurfi að læra að lesa í sjó lag og 
vind. Horfa þurfi á fjöll og him inn. 
“Þetta er eins og að fljúga svif-
flugu. Svifflug mað ur inn þarf að 

læra ákveðn ar stað reynd ir af bók 
en síð an þarf hann að læra hand-
brögð in og að lesa í um hverf ið. 
Í nátt úr una þar sem hann flýg-
ur. Þar er að finna þekk ingu sem 
aldrei verð ur sett á blað en lærist 
að eins af reynslu. Þess vegna 
finnst mér oft grát legt þeg ar ung-
ir stjórn end ur byrja á því að ýta 
eldri mönn um í burt. Oft mönn-
um með mikla starfs reynslu og 
góð sam bönd við við skipta vini í 
stað inn fyr ir lengri setu á skóla-
bekk. Skóla lær dóm ur og reynsla 
eiga að geta unn ið hvort með 
öðru og bætt hvað ann að upp. Ef 
menn átt uðu sig á þessu væri þeir 
í mörg um til fell um bet ur stadd ir. 
Kannski væru banka mál in í land-
inu ekki í þeirri stöðu sem þau 
eru ef þessi sjón ar mið hefðu ver-
ið höfð í heiðri. Menn verða að 
þekkja hjart slátt um hverf is ins.”

Kannskierégbarasvona
mikilfélagsvera 

“En nú er ég orð inn þátt tak andi 
fé lags starf inu hér í Gerðu bergi. 
Fór að koma hing að í vet ur. Ég 
starf aði um tíma hjá ÍTR. Ann að-
ist um smíða vell ina. Við smíð-
uð um 200 til 300 smá hús þeg ar 
mest var. Þetta voru hús fyr ir 
garða og sum ar bú staði en þan-
nig byggð að þau héldu vatni. Ég 
hef líka séð um þjálf un fatl aðra 
á hest um. Það er merki legt hvað 
hesta mennsk an gef ur fólki sem 
býr við hreyfi höml un. Ég taldi 
mig eng an sér stak an söng mann 
en fór engu að síð ur í kór Starfs-
manna fé lags Reykja vík ur borg ar. 
Mig lang aði í Gerðu berg skór inn 
og varð að finna út hvort ég væri 
not hæf ur til þess. Svo stunda ég 
leik fimi á veg um eldri borg ara í 

Ár skóg um og Gerðu bergi. Þessi 
starf semi er stór kost leg en því 
mið ur hafa marg ir jafn aldr ar mín-
ir ekki átt að sig á þessu. Fé lags-
starf ið er stór kost leg upp find ing. 
En það skort ir á að kynna það 
enn bet ur. Það vanta til dæm is 
merk ing ar á Gerðu berg að fé lags-
starf ið sé þar til húsa. Breið hylt-
ing ar eiga Gerðu berg ef svo má 
segja. Það var byggt fyr ir fé sem 
spar að ist af fjár veit ing um vegna 
bygg ing ar fram kvæmda nefndar-
í búð anna. Það var hugs að sem 
fé lags- og menn ing ar mið stöð fyr ir 
þetta stóra hverfi. Það er grát-
legt hversu sá hluti Gerðu bergs 
sem er menn ing ar mið stöð er illa 
nýtt ur. Kannski er ég bara svona 
mik il fé lags vera. En mér finnst að 
það mætti nota það meira fyr ir 
hverf ið.”
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For eldra nám skeið fyr ir út lend
inga og nýj ung ar í lestra kennslu 
eru und ir rót tvennra hvatn ing
arverð launa mennta ráðs Reykja
vík ur sem skól ar í Breið holt inu 
hlutu á liðnu vori. Þess ir skól ar 
eru Fella skóli og Öldusels skóli 
í Breið holti og mark mið verð
laun anna er að veita nem end
um og grunn skól um í Reykja vík 
já kvæða hvatn ingu í starfi og 
vekja at hygli á því grósku mikla 
starfi sem fram fer í grunn skól
um borg ar inn ar auk þess að 
stuðla að ný breytni og þró un ar
starfi í skól un um. 

Óhætt er að segja að það gladdi 
marga Breið hylt inga þeg ar Kjart
an Magn ús son, for mað ur mennta
ráðs af henti verð laun in við 
há tíð lega at höfn í Ing unn arskóla 
sunnu dag inn 14. júní sl. að tveir 
skól ar í fjöl menn asta hverfi 
Reykja vík ur skyldu verða þessa 
heið urs að njót andi. 

Foreldranámskeiðfyrir
útlendinga

Verk efn ið sem Fella skóla voru 
veitt hvatn ing ar verð laun fyr ir 
ber heit ið For eldra nám skeið fyr ir 
er lenda for eldra. Um er að ræða 
tvö for eldra nám skeið ætl uð Pól
verj um. Til gang ur nám skeið anna 
er eink um tví þætt ur. Ann ars
veg ar að læra dá litla ís lensku og 
þá eink um orða forða sem teng
ist skól an um og námi barn anna. 
Hins veg ar á verk efn ið að byggja 
upp traust við heim il in og leggja 
þannig grunn að góðri sam vinnu 
til fram tíð ar. Verk efn ið er unn ið 
í sam starfi við Þjón ustu mið stöð 
Breið holts og eru mar mið þess 
margs kon ar. Verk efn inu er ætl að 
að styrkja já kvæð tengsl við inn
flytj end ur sem eiga börn í Fella
skóla og kynna for eldr um inn viði 
skóla starfs ins þ.m.t. náms efni 
og verk efni sem nem end ur eru 
að vinna. Því er einnig ætl að að 
kenna for eldr um að nota Mentor 
og kynna þeim tölvu for rit og leiki 
sem nýt ast í ís lensku námi. Þá er 
mein ing in með verk efn inu einnig 
sú að fræða for eldra um hvern ig 
þeir geti stutt við bak barna sinna 
í námi, veitt þeim æski lega hvatn
ingu og stuðn ing við móð ur mál ið 
og að kenna þeim orða forða og 
setn ing ar í ís lensku auk þess að 
koma á og efla tengsla net milli 
for eldra. Út frá nám skeið inu hef ur 
þeg ar sprott ið þekk ing og reynsla 
sem nýtt er í ann að og um fangs
meira þró un ar verk efni sem nú er 
unn ið að á veg um Þjón ustu mið
stöðv ar Breið holts og Mennta

sviðs Reykja vík ur borg ar. Á næsta  
skóla ári mun slíkt nám skeið vænt
an lega verða í boði fyr ir enn fleiri 
grunn skóla borg ar inn ar. 

Vinnustöðvarílestri
Verk efni Öldusels skóla ber heit

ið Vinnu stöðv ar í lestri. Upp haf 
þess má rekja til síð ast lið ins sum
ars en þá fóru nokkr ir kenn ar ar 
skól ans til Texas í Banda ríkj un um 
að kynna sér ákveð ið náms fyr ir
komu lag kennt við Debbie Dill er 
sem stuðl ar að ein stak ling smið
uðu námi með vinnu stöðv um. 
Áður höfðu þess ir kenn ar ar kynnt 
sér bók og mynd band sem Debbie 
Dill er gaf út. Um rædd ir kenn ar
ar eru Ás dís Hall gríms dótt ir, Erla 
Er lends dótt ir, Ásta Mar grét Guð
munds dótt ir, Krist ín Gísla dótt ir, 
Eygló Guð munds dótt ir, Guð rún 
Guðna dótt ir, Björg Ás geirs dótt ir, 
Guð ríð ur Guðna dótt ir, Mál fríð ur 
Jó hanns dótt ir og Elín Thoraren
sen. Eft ir heim kom una fyllt ust 
þær eld móði og hafa núna í vet
ur unn ið að þró un vinnu stöðv ar 
í lestri og feng ið til liðs við sig 
fleiri kenn ara í Öldusels skóla. 
Með þessu skipu lagi og sjálf stæð
ari vinnu brögð um nem enda hafa 
kenn ar ar meiri tíma til að sinna 
hverj um og ein um mið að við hans 
getu. Kost ir við þessa kennslu

hætti eru m.a. þeir að nem end
ur verða sjálf stæð ari og ábyrgð 
þeirra á nám inu er auk in. Leit
ast er við að tryggja stöð ug leika í 
kennslu um hverf inu og breyti leika, 
ör yggi og ný breytni.

Sjöundanemendaverð
launaveitingin

Nem enda verð laun mennta ráðs 
eru nú af hent í sjö unda sinn, en 
síð an vor ið 2003 hafa ár lega ver ið 
veitt ar við ur kenn ing ar og verð
laun til nem enda í grunn skól um 
borg ar inn ar sem skara fram úr í 
námi og starfi. Að þessu sinni bár
ust 28 til nefn ing ar til hvatn ing ar
verð launa frá skól um, kenn ur um, 
for eldra ráð um, for eldra fé lög um 
og má full yrða að þessi verk efni 
eru vitn is burð ur um grósku mik ið 
og fram sæk ið starf í grunn skól
um borg ar inn ar. Sér stök val nefnd, 
skip uð af fræðslu ráði, fjall aði 
um all ar til lög urn ar en for mað ur 
henn ar var Sig ríð ur Ragna Sig urð
ar dótt ir. Til hlið sjón ar við val ið 
hafði dóm nefnd vinnu regl ur en 
þar seg ir m.a. að með ný breytni 
sé átt við nýj ung ar í skóla starfi 
við kom andi skóla sem feli í sér 
um bæt ur á skóla starfi. Átta verk
efni voru að lok um val in til við ur
kenn ing ar.

Tvennhvatningarverðlaun
íBreiðholtið

Fremst frá hægri: Krist ín Jó hann es dótt ir, skóla stjóri Fella skóla, 
Arn björg Eiðs dótt ir, kennslu ráð gjafi á Þjón ustu mið stöð Breið holts og 
Ás dís Hall gríms dótt ir, kenn ari í Öldusels skóla.

Einn lög reglu mað ur er nú 
starf andi á lög reglu stöð inni í 
Breið holti. Hann vinn ur eink
um við rann sókn ar og skrif stofu
störf auk þess að sinna þeim 
af greiðslu er ind um sem stöð inni 
ber ast en hún er opin á hefð
bundn um skrif stofu tíma frá kl. 
8 til 16 á dag inn. Enn hef ur ekki 
ver ið tek in ákvörð un um hvaða 
starf semi á veg um lög regl unn ar 
muni fara fram í Breið holts stöð
inni en höf uð stöðv ar lög regl unn
ar í Breið holti og Kópa vogi hafa 
ver ið sam ein að ar í eina stöð við 
Dal veg í Kópa vogi.

Á fundi sem íbúa sam tök in Betra 
Breið holt efndu til í liðn um mán
uði kom fram ákveð in óá nægja 
með þetta nýja fyr ir komu lag sem 
fólk taldi að ekki muni nýt ast 
Breið holt inu nægi lega vel. Lög
reglu stjór inn í Reykja vík hef ur 
nú ósk að eft ir því að vera leyst ur 
und an samn ingi um húsnnæði þar 
sem stöð in hef ur haft í Mjódd inni 

en það mál er ekki frá geng ið enn 
sem kom ið er. Ósk að hef ur ver ið 
eft ir því að tveir lög reglu menn 
frá lög reglu stöð inni við Dal veg 
hafi starfs að stöðu og við veru í 
Mjódd inni og er mál ið á um ræðu
stigi. Ef sam staða næst um þá 
lausn til handa Breið hylt ing um að 
tveir lög reglu menn starfi áfram í 
Mjódd inni er gert ráð fyr ir að þeir 
muni áfram nýta hluta þess hús
næð is sem Breið holts stöð in hef ur 
haft af not af en hluti þess gangi 
til Þjón ustu mið stöðv ar inn ar í 
Breið holti sem býr við þröng an 
húsa kost. Þor steinn Hjart ar son, 
fram kvæmda stjóri Þjón ustu mið
stöðv ar inn ar sagði í sam tali við 
Breið holts blað ið að von ast væri 
eft ir því að sam komu lag næð ist 
um þá lausn sem ósk að hafi ver ið 
eft ir. Mál inu hafi ver ið tek ið vel en 
þarna sé eink um um fjár muni að 
ræða og ráð stöf un þeirra á tím um 
mik ils nið ur skurð ar. 

Viljahafatvo
lögreglumenn
íMjóddinni

Kjart an Magn ús son, for mað ur Mennta ráðs Reykja vík ur borg ar flyt ur tölu áður en af heng ing  
verð laun anna fór fram.

Mynd in var tek in á fundi íbúa sam tak anna Betra Breið holts í síð
asta mán uði og þar má sjá frá vinstri; Guð rúnu Jóns dótt ir, for
stöðu mann fé lags starfs ins í Gerðu bergi, Krist ínu Jó hann es dótt
ur, skóla stjóra Fella skóla, Reyni Dan í el Guð jóns son, skólastjóri 
Öldusels skóla, Þor björgu Guð munds dótt ur og Sig trygg R. Ey þórs son, 
fram kvæmda stjóra.

LOKSINS
FISKBÚÐ
Í MJÓDD

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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Þeir sem koma og versla í BYKO geta tekið þátt í Lukkuleik BYKO kortsins.
Allir sem hafa BYKO kortið eiga möguleika á glæsilegum vinningum.
Ef þú ert ekki með BYKO kortið þá getur þú  sótt það í næstu 
BYKO verslun þér að kostnaðarlausu um leið og þú tekur þátt í leiknum.

BYKO kortið veitir þér 10% staðgreiðsluafslátt* 
auk �ölda sértilboða sem eru aðeins fyrir korthafa.

LEIKNUM LÝKUR 
ÞANN 2. ÁGÚST
Sjá vinningshafa á www.byko.is  5. ágúst

BYKO KORTIÐ

LUKKU
LEIKUR
FYRIR HANDHAFA BYKO KORTSINS

ZO ON útivistarfatnaður
frá Intersport  
að verðmæti 75.000 kr.

3.-4. VINNINGUR

42” sjónvarp frá ELKO  
að verðmæti 189.995 kr. 

2. VINNINGUR

Upplausn 1024x768 / Birtustig 1500 cd/m2 / Skerpa 20.000:1 (Dynamic) / 
Viðbragðstími 1ms / Sjónarhorn 178° / HD Ready. LG 42PG3000 er 42’’ plasma tæki 
með innbyggðum 2x10w hátölurum og stafrænum sjónvarpsmóttakara. 100 Hz, 
DVBT, Dual XD Engine, 3 HDMI og 20.000:1 skerpu.

0107898

Jón Jónsson

Gildir út:

Matarkarfa frá Krónunni 
að verðmæti 25.000 kr.

5.-10. VINNINGUR

ÞAÐ KOSTAR EKKERT AÐ FÁ BYKO KORTIÐ

0107898

Jón Jónsson

Gildir út:

* Gildir ekki með TB og SV merktum vörum.

INNEIGN Í BYKO

1. VINNINGUR
0107898

Jón Jónsson

Gildir út:

250.000 kr.

0107898

Jón Jónsson

Gildir út:
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At vinnu leysi hef ur auk ist mjög 
í borg inni frá því í sept em ber 
2008 sem hef ur auk ið álag ið hjá 
Vinnu mála stofn un en einnig á 
fleiri stofn an ir sam fé lag ins. Þjón
ustu mið stöð Breið holts hef ur 
til að mynda þurft að bregð ast 
við auk inni þjón ustu þörf. Breið
holts blað ið náði ný lega tali af 
Helgu Sig ur jóns dótt ur, þjón ustu
stjóra. Helga er fé lags ráð gjafi og 
Breið hylt ing ur og sinn ir ráð gjöf 
á Þjón ustu mið stöð inni sem og 
gæða og skipu lags mál um. Hún 
seg ir margt hafa ver ið gert til að 
halda uppi góðu þjón ustu stigi 
þrátt fyr ir stór auk ið álag.  

„Fyr ir ára mót leit uðu marg
ir upp lýs inga um rétt indi sín og 
úr ræði en eft ir ára mót fund um við 
hins veg ar fyr ir stór auknu álagi, 
að al lega vegna fleiri fyr ir spurna 
íbúa í gegn um síma og fleiri heim
sókna í þjón ustu skál ann hér á 
Álfa bakk an um. Við höf um kort lagt 
not enda hóp inn og má greina hlut
falls lega mesta fjölg un hjá ungu 
fólki sem er at vinnu laust og/eða 
á einnig í öðr um vanda. Einnig 
er aukn ing á að fólk leiti til okk ar 
sem er af er lend um upp runa. Við 
höf um ver ið að skoða innra starf
ið hjá okk ur með til liti til þess 
hvern ig við get um brugð ist best 
við auknu álagi og eft ir spurn eft ir 
þjón ustu. Við höf um styrkt vakt 
fé lags ráð gjafa og fjölg að fyrstu 
viðtöl um hjá þeim. Þá hafa ver
ið haldn ir nokkr ir sam ráðs fund ir 
með lyk il að il um í hverf inu til að 
stilla sam an strengi, miðla upp
lýs ing um og skipt ast á skoð un
um um það hvern ig best sé að 
koma til móts við þarf ir íbú anna 
í kjöl far efna hags hruns ins.“ Helga 
Sig ur jóns dótt ir hef ur putt ana 
ágæt lega á púls in um og kem ur 
greini lega að mörgu í starf sem
inni. „Verk efni mín hér á þjón ustu
mið stöð inni eru fjöl mörg og hef 
ég til dæm is haft það verk efni frá 

því í októ ber að halda sam an lyk
il töl um sem við send um viku lega 
til að gerðateym is Vel ferð ar sviðs 
sem vinn ur svo úr þeim og miðl ar 
áfram til yf ir stjórn ar og til starfs
hóps ins Börn in í borg inni. Nú í 
vor fór til dæm is að bera á fjölg
un á til vís un um og til kynn ing um 
frá skól um vegna barna í vanda 
og fleiri not end ur sækja nú um 
fjár hags að stoð. Ég held að það 
sé að koma bet ur og bet ur í ljós 
að þver fag legt sam starf fé lags
ráð gjafa, sál fræð inga, kennslu
ráð gjafa og fleiri sér fræð inga sem 
vinna á þjón ustu mið stöð inni sé 
að skila öfl ugri þjón ustu við leik
skól ana, grunn skól ana og íbúa 
en með sama áfram haldi þarf þó 
ör ugg lega að fjölga starfs fólki 
þjón ustu mið stöðv ar inn ar. Í slíku 
þjóð fé lags á standi þarf að hlúa vel 
að skól un um og öðr um stofn un
um sem sinna mik il vægri þjón
ustu við íbú ana. Ef það er ekki 
gert get ur það kom ið hart nið ur 
á börn um og unga fólk inu síð ar, 
en það er reynsla Finna sem kom 
fram á fyr ir lestri finnska fræði
manns ins Katja Fors sén en hún 
hélt fyr ir lest ur í Há skóla Ís lands 
fyrr á ár inu, seg ir Helga sem þurfti 
nú að rjúka til að sinna að kallandi 
verk efni. 

Brugðistvið
nýjumaðstæðum

Helga Sig ur jóns dótt ir

“Kaffi húsa og safna líf hafa 
ver ið á dag skrá Vinnu skól ans í 
Breið holti í sum ar. Tveir hóp ar 
hafa starf að hér í Mið bergi og sá 
þriðji hef ur starf að í tengl um við 
Hólma sel, seg ir Jó hann Fjal ar 
Skapta son, verk efna stjóri hjá ÍTR 
í Mið bergi í Breið holti. “Ann ar 
hóp ur inn hef ur ann ast um kaffi
hús ið Mask ín una sem við höf um 
rek ið á sumr in und an far in ár en 
hinn hóp ur inn fór að eins inn á 
nýj ar braut ir og hef ur ver ið að 
heim sækja söfn in í borg inni og 
kort leggja hvað þau bjóða.”

“Kaffi hús ið hef ur mælst mjög 
vel fyr ir og eink um heiti mat ur inn 
sem við höf um boð ið í há deg inu,” 
seg ir Jó hann. “Þetta er þriðja 
sum ar ið sem Mask ín an er starf
rækt yfir júní og júlí og að sókn
in hef ur auk ist ár frá ári. Eink um 
finn um við mik inn mun frá því 
á síð asta sumri hvað að sókn ina 
varð ar. Þetta hef ur spurst út og 
svo eru hóp ar að störf um hér 
á svæð inu sem eru ein fald lega 
orðn ir svang ir þeg ar kem ur á 
há degi og lang ar í eitt hvað gott. 
Þetta eru hóp ar frá Vinnu skól
an um sem eru að fást við önn ur 
við fangs efni, bæj ar vinnu hóp ar og 
jafn vel fólk sem er að störf um við 
ýmis verk efni í hverf inu. Við reyn
um líka að bjóða upp á fjöl breytni 
og miða við að um há deg is mat 
sé að ræða.” Jó hanns seg ir að 
Kaffi Mask ín an bjóði rétti á borð 
við lasania, mat ar mikl ar sam lok
ur, egg og bacon, pizz ur og ým is
legt ann að góð gæti. “Við höld
um verð lagn ingu í skefj um enda 
ekki mark mið ið að neinn græði 
á þessu. Þess vegna er reynt að 
bjóða veit ing arn ar á kostn að ar
verði en krakk arn ir verða sjálf að 
sjá um að kaffi hús ið standi und
ir sér. Það gera þau með því að 
ann ast öll inn kaup sjálf og bera 
ábyrgð á að kostn að ur og tekj ur 
stand ist. Þetta er lið ur í að kenna 
þeim rekst ur auk þess sem þau fá 
þjálf un og til finn ingu fyr ir þjón
ustu störf um og ánægju af þessu 
skemmti lega verk efni.” Mark ús ar
torg ið er fyr ir fram an Mið berg og 
á góð viðr is dög um er veit inga sal

ur inn flutt ur út að því marki sem 
við skipta vin ir vilja. “Það viðr aði 
ekk ert sér stak lega vel til rekst
ur úti kaffi húss fram an af en síð
ustu dag ar hafa ver ið frá bær ir og 
fólk set ið að snæð ingi úti á torg
inu. Við von umst bara eft ir sól og 
sum ar yl þann tíma sem kaffi hús ið 
á eft ir að starfa.”  

Annaðenhefðbundin
slátturoghirðing

Aðr ir hóp ar á veg um vinnu
skól ans hafa ver ið að heim sækja 
söfn in í borg inni. Jó hann seg ir að 
krakk arn ir í þeim hóp hafi far ið á 
milli safna og dreg ið menn ing una 
í sig eins og hann kemst að orði. 
“Þarna er ver ið að fara inn á nýj ar 
braut ir í starfi Vinnu skól ans og 
gefa krökk un um tæki færi til að 
gera eitt hvað ann að en að vinna 
við hin hefð bundnu úti vinnu
störf eins og að týna rusl, slá 
gras og hirða. Það eru mörg söfn 
í borg inni og að gang ur að þeim 
er ókeyp is. Alltaf er spurn ing um 
hvort ung menni not færa sér söfn
in eða þekkja til þeirra og þess 

fróð leiks sem þau hafa að geyma. 
Þessi þátt ur Vinnu skól ans mið ar 
að því að þau læri að þekkja söfn
in og finna út hvað er áhuga verð
ast fyr ir ungt fólk á með al þess 
sem þau bjóða. Krakk arn ir halda 
dag bæk ur yfir safna ferð ir sín ar 
og skrifa nið ur hvað þau hafa séð 
og lært. Það felst ákveð in safna
kennsla í þess um ferð um og við 
vænt um þess einnig að dag bæk
ur þeirra skili nokk urri reynslu. 
Enn hef ur ekki ver ið tek in ákvörð
um um hvern ig sú reynsla verð ur 
nýtt en það verð ur skoð að nán ar 
þeg ar safna ferð irn ar eru á enda 
og dag bæk urn ar full skrif að ar. Eitt 
af því sem hóp ur inn í Hólma seli 
á að at huga er að gengi fatl aðra 
að söfn un um í borg inni og vinna 
þau það á þann hátt að einn þátt
tak anda fer í hjóla stól og síð an er 
at hug að og skráð í dag bæk urn
ar hversu auð velt er að fara um 
í stóln um.” Alls hafa 53 krakk ar 
tek ið þátt í starfi Vinnu skól ans í 
Mið bergi í sum ar – 13 hafa unn ið 
í kaffi hús inu og 40 ver ið í safna
starf inu. 

Kaffihúsa-ogsafnalíf
íMiðbergi

Síð asta tertu sneið in skor in eft ir anna sam an dag.

Set ið og spjall að í Mið bergi.

Jó hann Fjal ar Skapta son, verk
efna stjóri hjá ÍTR í Mið bergi.

Áfram er unn ið af full um 
krafti að und ir bún ingi að bygg
ingu þjón ustu í búða sem Fé lag 
eldri borg ara stend ur að og 
reisa á við Hóla berg í Breið
holti. Að sögn Unn ars Stef áns
son ar, for manns Fé lags eldri 
borg ara hafa far ið fram við ræð
ur við arki tekta og verk taka að 
und an förnu en ekki sé búið að 
taka end an leg ar ákvarð an ir um 
fram hald ið.

“Ég á von á að við för um á 

fulla ferð við þetta í ágúst þeg ar 
fólk kem ur úr sum ar leyf um og 
þá tak ist að ganga frá mál um og 
fara að tíma setja verk ið.” Unn ar 
seg ir að einnig sé unn ið að fjár
mögn un bygg ing ar inn ar en ekki 
búið að ganga frá öll um end um 
í því dæmi. “Það er mun erf ið ara 
að fást við mál af því tagi nú eft ir 
hrun ið en áður en við erum þó 
full bjart sýni að okk ur tak ist að 
ná end um sam an að því leyti.” 
Að spurð ur um fyrstu skóflustun

gu sagði Unn ar að stefnt væri að 
henni síð ar á þessu ári en það 
réð ist þó nokk uð af því hvern ig 
tak ist til við að ljúka nauð syn
legri und ir bún ings vinnu. Eins 
og kom fram í Breið holts blað
inu í maí sl. hafa á ann að hund
rað að il ar þeg ar spurst fyr ir um 
þjón ustu búð irn ar en alls er fyr
ir hug að að byggja um 120 slík ar 
íbúð ir. Þar af eru 49 íbúð ir fyr ir
hug að ar í vænt an legri bygg ingu 
við Hóla berg.

Stefntaðskóflustunguáárinu
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Ég heiti Heiða Rún ars dótt ir. 
Ég bý og starfa í Breið holt inu. 
Mig lang ar að kynna fyr ir ykk
ur tvær bæk ur eft ir sinn hvorn 
höf und inn, Allt hold er hey eft ir 
Þor grím Þrá ins son og bók sem 
Krist ín Marja Bald urs dótt ir er 
höf und ur að og heit ir Kar ít as: 
án tit ils.

Í byrj un sum ars var mér bent 
á að lesa bók Þor gríms Þrá ins
son ar, Allt hold er hey. Ég byrj
aði lest ur inn frek ar van trú uð á 
að hér væri rétta beit an fyr ir mig 
en ég kok gleypi bók in hins veg ar 
fljót lega. Því lík ur til finn inga blús 
sem ég gekk í gegn um við lest ur
inn. Allt frá hryll ings grett um til 
tára flóðs svo erfitt var að halda 
lestr in um áfram. Sag an fjall ar um 
unga stúlku sem var uppi á 18. 
öld, Guð björgu Guð rún ar dótt ur, 
hún var beitt mis rétti og dæmd í 
út legð. Þor grím ur Þrá ins son fékk 
hug mynd ina að sögu þræð in um 

upp í hend urn ar þeg ar öldruð 
kona með skyggni gáfu hafði sam
band við hann. Hún sagði hon um 
frá fram lið inni stúlku sem gæti 
ekki öðl ast frið í sál inni fyrr en 
ein hver hefði sagt sögu henn ar, 

það hef ur Þor grím ur nú gert listi
lega vel og hvet ég alla til þess 
að njóta. Önn ur bók sem ég hef 
ný lok ið við að lesa heit ir Kar it as: 
án tit ils, höf und ur henn ar er Krist
ín Marja Bald urs dótt ir. Ég kol féll 
fyr ir þess ari sögu sem ger ist við 
upp haf 20. ald ar inn ar. Þarna er 
les and inn frædd ur um líf ekkju 
með sex börn, hún býr við kröpp 
kjör en skort ir ekki bar áttu vilja 
og metn að til þess að koma börn
um sín um til mennta. Kar ít as er 
yngsta stúlk an í barna hópn um og 
bein ist sag an sér stak lega að veg
ferð henn ar. Stúlk an býr yfir list
ræn um hæfi leik um sem brjót ast 
um en fá ekki not ið sín í kappi við 
brauð strit ið. Krist in Marja hef ur 
samið fram hald sög unn ar sem 
heit ir, Óreiða á striga. Nú bíð ég 
spennt eft ir að fá hana í hend urn
ar og von ast til þess að Kar it as fái 
út rás fyr ir list sína. 

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

Heiða Rún ars dótt ir

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í 
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega 
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim. 

be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði 
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki

Algerlega
ný hönnun
heyrnar-
tækja.

be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

AZURE eru einstök tæki sem gefa eðlilega heyrn.
 Dot eru fíngerðustu heyrnartækin sem fást í dag.
 Pulse eru öflug tæki með vindvörn og hleðslurafhlöðum.
Ziga nota sameflingu (synergy) til að bæta virkni og spara rafhlöður.
 Plus5 eru hagkvæm, góð tæki með fjölbreytta eiginleika.
Komdu við og fáðu lánuð heyrnartæki í nokkra daga til reynslu.

Við hvetjum þá sem eru 
með heyrnartæki frá 
okkur að panta tíma til 
að láta stilla tækin sín ef 
ástæða er til en sú þjó-
nusta kostar ekkert.

Nánari upplýsingar á 
www.heyrn.is

Ellisif Katrín Björnsdóttir
heyrnarfræðingur
veitir faglega ráðgjöf

Heyrn, Hlíðasmára 11, 201 Kópavogur 534 9600 heyrn@heyrn.is

Bjóðum úrval af dönsku 
ReSound heyrnartækjunum

Tímapantanir
534 9600

Heyrnarþjónusta
Heyrnarmælingar
Heyrnartæki
Hljóðsíur
Ráðgjöf

Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Er ástæða til að skerpa heyrnina?
Er ástæða til að skerpa heyrnina?

Fólk líður fyrir heyrnarskerðingu að meðaltali í um 7 ár áður en það leitar 
aðstoðar. Er það ekki óþarfi? Heyrnarmæling tekur aðeins um hálftíma og
smágerð heyrnartæki geta lagað heyrnina með því að magna aðeins þá 
tíðni sem þarf til að leiðrétta skerðinguna. Þá getur heyrnin orðið eðlileg 
á ný og maður farið að lifa betra lífi í nánara sambandi við fólk.

Eftir hverju ertu að bíða?

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is Heyrnarþjónustan

Tímapantanir 534 9600
heyrn opid hus.indd   1 11/27/08   8:48:03 AM

Elva Björk Jónatansdóttir

Sérfræðingur
í útfararskreytingum

Hagkaup Smáralind
Sími 578-5075 | www.bjarkarblom.is

Kransar | Krossar | Kistuskreytingar

Veiti eldri borgurum 15% afslátt
af afskornum blómum og skreytingum
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Ég get ekki hælt mér af því 
að vera fædd ur og upp ald inn 
Breið hylt ing ur þótt ég vildi 
gjarn an vera það. Ég er ekki 
inn fædd ur í orðs ins fyllstu 
merk ingu þótt líf mitt og störf 
hafi snú ist um Breið holt ið frá 
því að ég komst til vits og ára. 
Ég er Reyk vík ing ur og móð ir 
mín er svo ekta Reyk vík ing ur 
að afi og amma mín í móð ur
ætt bjuggu í ein um af torf bæj
um við Ána naustin. Ég held að 
ekki ver ði kom ist nær því að 
vera hrein rækt að ur og ég held 
mig við það. Ég er kenn ari að 
mennt og einnig íþrótta fræð
ing ur frá Banda ríkj un um og 
hef starf að sem kenn ari við FB 
um lang an tíma. Tengsl mín við 
ÍR má einnig rekja langt aft ur 
eða allt til um 1970 þeg ar þetta 
gamla fé lag var að skjóta rót um 
í Breið holti. 

Þótt und ar legt megi virð ast 
þá hófust Breið holts tengsl mín í 
Hljóm skála garð in um. Guð mund
ur Þór ar ins son hafði þá stað ið 
fyr ir hlaup um þar að sænsk um 
sið en hann hafði flutt hug mynd
ina frá Sví þjóð. Ég hef alltaf haft 
mik inn íþrótta á huga og eft ir að 
fjöl skyld an hafði dval ið norð ur í 
landi um tíma og við kom um aft
ur í bæ inn vant aði mig ein hver 
við fangs efni sem tengd ust íþrótt
um. Pabbi þekkti Sig urð Gunn
ars son, vara slökkvi liðs stjóra 
sem var við stjórn völ in í ÍR og 
ræddi þetta við hann. Og Sig urð
ur var ekki seinn á sér að benda 
mér á að mæta nið ur í Hljóm
skála garð til Guð mund ar Þór ar
ins son ar og það an í frá varð ekki 
aft ur snú ið. Ég varð mjög ná inn 
Guð mundi og starf aði mik ið með 
hon um. Það má segja að hann 
hafi leitt mig í Breið holt ið.

Breiðholtshlaupinvegna
aðstöðuleysis

ÍR hafði ver ið á nokkrum hrak

hól um og um tíma leit úr fyr ir að 
það yrði hverfa fé lag í Foss vogi. 
Úr því varð þó ekki sem bet ur fer 
vil ég segja vegna þess að Foss
vog ur inn er varla nógu fjöl menn
ur til þess að manna þá starf
semi sem hug ur ÍR manna stóð 
til. Síð an var ákveð ið að fé lag ið 
flytt ist í Breið holt ið vegna þess 
að fljót lega kom í ljós að ekki 
var ann að hægt en að íþrótta fé
lags starf aði í þessu ört vax andi 
hverfi. Það var hins veg ar nær 
eng inn að staða til íþrótta iðk ana 
í Breið holt inu á þeim tíma. Lít
ill sparkvöll ur á bak við Breið
holts skóla var eig in lega það eina 
sem var til þannig að það nokk
uð erfitt um vik að hefja öfl ugt 
íþrótta starf. Guð mund ur Þór ar
ins son kom þá til bjarg ar og kom 

Breið holts hlaup un um af stað og 
byggði þá á fyrri reynslu sinni 
frá Hljóm skála hlaup un um. Eitt
hvað varð að gera með börn un
um og ung ling un um þrátt fyr ir 
að stöðu leys ið. Það var mörk uð 
hlaupa braut. Um 800 metra lang
ur hring ur á milli blokk anna í 
Bökk un um og hlaup in hófust 
síð an í febr ú ar og voru í gangi 
fram í maí. Stund um var snjór 
en hlaupararn ir létu það ekk ert 
á sig fá og hlupu sem hrað ast. 
Ég man að oft ast voru á bil inu 
70 til 100 krakk ar sem hlupu 
og þau sömu komu oft í hverri 
viku til þess að taka þátt í hlaup
inu. Þetta var ein stak lega góð 
þátt taka og ein hverj ar þús und ir 
krakka hafa hlaup ið þau ár sem 
hlaup in stóðu yfir. Guð mund ur 
Þór ar ins son sá um hlaup in en 
ég var hon um til að stoð ar. Síð an 
breytt ist þetta. Að stað an batn aði 
þá lögð ust þessi hlaup af en þau 
stóðu yfir fram yfir 1980 þeg ar 

skóla í þrótta hús in komu og ÍR 
fékk að stöðu þar inn an dyra. Svo 
fór ég að þjálfa hjá ÍR í þess u 
nýju íþrótta húsi. 

Kynntistbeturígegnum
kennsluna

Ég byrj aði að kenna við Fjöl
brauta skól ann í Breið holti 1987 
og nú hef ég starf að þar í 22 ár 
sam fleytt við kennslu í stærð
fræði og íþrótt um og kennt bæði 
við dag skól ann og kvöld skól ann 
í 22 ár. Þótt ég væri orð inn vel 
kunn ug ur í Breið holtlinu löngu 
fyrr þá kynnt ist ég hverf inu og 
Breið hylt ing um mun meira í 
gegn um kennsl una og skóla starf
ið. Þeg ar ég byrj aði að kenna var 
hverfa skipu lag ið enn við lýði 
við inn töku nem enda og skól
inn hverf is fram halds skóli fyr ir 
Breið holt ið. Þetta þýddi að stór 
hluti krakk anna kom úr næsta 
um hverfi. Síð an var þetta skipu

lag afnumið en Breið holt ið fær 
þó enn að njóta for gangs við 
inn rit un í skól ann. Ég hef því oft 
ver ið að kenna sömu ung ling un
um í FB og ég hef ver ið að þjálfa 
í íþrótt un um. Þetta hef ur gef ið 
mér góða inn sýn í hverf ið og 
styrkt tengsl in við það.  

HefurlíkaðvelíBreið
holtinu

Mér hef ur lík að vel í Breið holt
inu. Ég hef þá til finn ingu eft ir 
meira en þriggja ára tuga sam
leið að hverf ið hafi bæði vax ið 
og inn við irn ir hafi líka styrkst. 
Á fyrstu árum þess var rætt um 
að um ein hvers kon ar vand ræða
hverfi eða byggð væri að ræða. 
Ég held að sú um ræða hafi ver ið 
orð um auk in. Hverf ið byggðist 
mjög hratt en lengri tíma tek ur 
að skapa hverf is vit und og hefð
ir. Borg in var lengi búin að vera 
í klemmu hvað bygg ing areiti og 
lóða mál varð ar og Breið holt ið 
leysti úr ákveð inni þörf. Þetta 
leiddi til þess að fólk sóp að ist 
þang að í fyrstu. Ég held að þarna 
hafi því ver ið um ákveðna vaxt
ar verki að ræða. Ég hef ver ið í 
mikl um sam skipt um við grunn
skól ana og þeir eru all ir fram ar
lega á lands vísu. Skóla starf ið er 
mjög gott auk þess sem um 2000 
nem end ur í FB og á ann að hund
rað kenn ar ar skapa ákveðna kjöl
festu. FB er stærsti vinnu stað
ur inn í hverf inu. Breið hylt ing ar 
eru að upp lagi kröft ugt fólk. Ég 
fann strax fyr ir þess um krafti 
þeg ar ég fór að starfa að upp
eld is mál um í hverf inu. Ég held 
að sá topp ár ang ur sem ÍRing
ar úr Breið holt inu hafa náð sýni 
þetta vel. Frjáls í þrótta fólk ið hef
ur náð len gst og það hef ur tek
ist að byggja upp öfl uga hópa. 
Marg ir af at vinnu mönn um okk ar 
í hand bolt an um í dag eru gaml ir 
ÍR ing ar og Breið hylt ing ar. Ég get 
nefnt stráka eins og Ein ar Hólm
geirs. Sturlu Ás geirs. Ingi mund ur 
Ingi mund ar son og fleiri og fleiri 
mætti nefna.  

Stórogöflugeining
Ég er ekki á för um úr Breið

holt inu. Mér líð ur vel í FB og 
í ÍR. Get al veg hugs að mér að 
eiga starfs fer il minn þar. Mik ið 
er fram und an á ÍR svæð inu. Við 
erum bara rétt að byrja á upp
bygg ing una þar sem á eft ir að 
nýt ast Breið hols bú um mjög vel. 
ÍR eina íþrótta fé lag ið sem ekki 
hef ur stórt íþrótta hús en það 
mun standa til bóta. Körfu bolta
fólk ið okk ar er kom ið með þá 
getu að litlu sal irn ir henta því 
ekki leng ur enda byggð sem 
leik fim is hús fyr ir skól ana en 
ekki fyr ir keppn is fólk. Ég á ekk
ert ann að en góð ar minn ing ar 
um Breið holt ið. Það hef ur ver ið 
ánægju legt að sjá hverf ið efl ast 
og styrkj ast. Breið holt ið er líkt 
og fjöl mennt bæj ar fé lag. Stór og 
öfl ug ein ing.

Breiðholtiðerstórogöflugeining

HlaupiðíHljómskálahlaupi.GunnarPállannarfrávinstri.

LagtafstaðíBreiðholtshlaup.MyndirertekiníBökkunumum1975.

GunnarPállJóakimsson,kennariogíþróttafrömuður.

GunnarPállJóakimsson,stærðfræðikennariviðFBogíþróttafrömuðurerekkiBreiðhyltingur
íorðsinsfyllstmerkinguþarsemhannólstekkiuppíhverfinu.Hanntelursigþóenguaðsíð
urnæstumBreiðhyltingþarsemhannhefurstarfaðþaraðuppeldisogíþróttamálumíbráð
umfjóraáratugi.GunnarPállerenguaðsíðurReykvíkingurenbjóumárabiláÁrskógsströnd
viðEyjafjörðþarsemfaðirhansstarfaðisemskólastjóri.ForeldrarhanseruJóakimPálsson
ogBjörgÞorsteinsdóttir.
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Fiskurinnermittmál
“Ég fékk þessa hug mynd 

í vor þeg ar ég missti vinn una 
hjá Fiski sögu þar sem ég hafði 
starf að. Ég var reynd ar bú inn að 
hug leiða um tíma að opna fisk
búð en ekki lát ið verða af því. 
Svo frétti ég af þessu plássi hér í 
Mjódd inni og ákvað þá að koma 
þess ari gömlu hug mynd minni 
í fram kvæmd,” seg ir Hólm geir 
Ein ars son, hand bolta á huga mað
ur og fisk kaup mað ur sem nú 
rek ur nýja fisk búð við göngu göt
una í Mjódd inni í Breið holt inu í 
sam tali við Breið holts blað ið. 

Fiskurinnermittmál
“Ég þurfti að gefa mér nokkurn 

tíma í und ir bún ing vegna þess 
að ég varð að fara í um tals verð
ar breyt ing ar og end ur bæt ur á 
hús næð inu. Hér hafði ver ið skó
búð um tíma og það var úti lok að 
að nota inn rétt ing ar sem ætl að ar 
voru fyr ir skó í fisk búð. Þetta er 
þó lík lega fyrsta fisk búð in með 
park et gólfi,” seg ir Hólm geir. Hann 
lagði strax nokk uð upp úr hent
ug leika húsnæð is ins fyr ir þessa 
starf semi og seg ir það þeg ar hafa 
sann að. Öll að staða sé til fyr ir
mynd ar og nýt ist vel. Hólm geir er 
raun ar þekkt ari fyr ir mik inn hand
bolta á huga sinn og starf með ÍR 
held ur en fisk sölu. En hvað kom 
til að hann fór í fisk inn. “Ég hef 
alltaf ver ið í fiski,” svar ar hann 
að bragði, “alltaf slor inu” eins og 
hann kemst að orði. “Ég fór ung
ur á sjó inn heima á Hofs ósi og 
tengsl in við sjó og fisk hafa hald ist 
síð an. Hand bolt inn er áhuga mál
ið. Ég hef lengi haft áhuga á hand
bolta og síð ari árin hef ur þetta 
byggst að miklu leyti á stuðn ingi 
við krakk ana. Brauð strit ið er hins 
veg ar í fisk in um,” seg ir Hólm geir 
en kveðst ekki kunna neitt á kjöt. 
“Ég stæði á gati ef ég ætti að opna 
kjöt borð. Ég kann ekk ert á það. 
Fisk ur inn er mitt mál.” 

Gríðarlegagóðviðbrögð
Þeg ar tíð inda mann Breið holts

blaðs ins bar að garði var ung ur 
mað ur að af greiða við skipta vini 
í fisk búð inni en Hólm geir sat við 
tölv una baka til. Hvað er fisk sali 
að gera með því að sitja við tölvu. 
Er búið að net væða fisk mark að
inn? “Já – og nú kaupi ég nán ast 
all an fisk í gegn um tölvu. Ég ver
sla við út vegs menn og sjó menn 
víða að af land inu og sam göng ur 
eru það góð ar að all ur fisk ur sem 
ég kaupi utan höf uð borg ar svæð

is ins er kom inn í hús hjá mér 
klukk an sjö að morgni dag inn eft
ir. Fisk mark að ur inn er tölvu vædd
ur og fram boð, kaup og sala fara 
fram á net inu. Nú er ég að bíða 
eft ir því að lúð an komi. Mig vant
ar dá lít ið af henni. Ég er að bíða 
eft ir verð inu,” seg ir Hólm geir og 
lít ur varla af skján um. Nýj ar teg
und ir koma upp á tölvu skjá inn. 
Ver ið er að selja hlýra. “Hlýr inn er 
úr vals fisk ur en mig vant ar hann 
ekki í dag,” seg ir Hólm geir sem 
býð ur ótrú lega marg ar teg und ir 
af fiski í búð inni. “Ég get ekki sagt 
ann að en að ég hafi feng ið gríð ar
lega góð við brögð eft ir að ég opn
aði. Fólk dett ur inn víða að. Flest
ir koma ef laust úr Breið holt inu en 
fólk er að koma neð an úr bæ, úr 
Kópa vogi og víð ar. Þetta spyrst út 
og það eru ekki marg ar fisk búð ir 
á þessu svæði. Ég held að þær 
séu tvær í Breið holt inu.”

Signagrásleppanfrá
Hofsósi

En eru fisk sal ar þá hætt ir að 
sjást aka um á pall bíl um í morg
unsár ið. “Nei – ég er ekki al veg 
hætt ur að fara nið ur á bryggju. 
Ég mæti út á Granda um kl. fimm 
á morgn ana. Ég flaka þar og kem 
með fisk inn flak að an hing að 
upp eft ir. Engu að síð ur er það 
allt önn ur vinnu að staða og vera 
með raf ræn an fisk mark að. Mað ur 
þarf ekki alltaf að vera á ferð inni. 
Og nú er kol inn kom inn nið ur í 
200 kall. Það er mik ið af hon um 
núna,” seg ir Hólm geir og horf ir 

stíft á tölvu skjá inn. Hann er enn 
að bíða eft ir að lúð an komi upp. 
“Það er lögnu lið in tíð að fisk sal ar 
bjóði bara þorsk og ýsu. Fisk teg
und um sem veidd ar eru hér við 
land hef ur ver ið að fjölga og neyt
end ur eru farn ir að venj ast nýj um 
teg und um. Ég er hér með bleikju, 
lax, lúðu, kola, skötu sel – já bara 
alla flór una eins og hún legg ur 
sig. Og signa grá slepp an kem ur 
frá Hofs ósi.” 

Fiskurerekkiáleiðaf
borðunum

Já ég er mjög ánægð ur með 
að vera kom inn hing að,” held ur 
Hólm geir áfram, “Mér líð ur vel og 
hef ur ver ið tek ið með ágæt um. 
Fólk verð ur að borða og ég tel 
að fisk búð irn ar eigi sér fram tíð. 
Fisk ur er ekk ert á leið af borð um 
lands manna. Það er sama hvern ig 
viðr ar í lands mál un um. Ís lend ing
ar munu áfram borða fisk. Með
höndl un in hef ur líka breyst svo 
mik ið frá því sem áður var. Ég sel 
þó mik ið af org inal hrá efni sem 
fer beint í pott inn eða á pönn una 
hjá fólki en er líka með fjöl breytt 
úr val af til bún um fisk rétt um. Það 
er svo mis jafnt hvað fólk vill. Á 
með an sum ir vilja fást við elda
mennsku heima þá eru aðr ir sem 
vilja hafa sem minnst fyr ir henni 
og fá rétt ina næst um til búna í 
hend ur. Ég reyni að mæta þess um 
þörf um eins og kost ur er.”  

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Góð 
hreyfing 
er lykillinn að góðri heilsu

HólmgeirEinarssonogÍsakStefánssonhugaaðóskumviðskiptavina
ífiskbúðHólmgeirsíMjóddinni.
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Það er gott að njóta sum ars
ins eins og við höf um feng
ið að gera þetta árið. Við 

kunn um að meta veð ur blíð una. 
Það ger ir líka gróð ur inn, það sjá
um við vel í hverf inu okk ar, og 
fáum að njóta þess hversu gott 
um hverf ið er. Gróð ur og mann líf 
á að end ur nær ast af grósku sum
ars ins. Njóta þess sem er fag urt 
og gott.

Sum ar ið er líka sá tími þar sem 
við mörg njót um þess á sér stak an 
hátt að eiga tíma fyr ir okk ur sjálf, 
 eiga frí. Við köll um það meira 
að segja sum ar frí. Reynd ar er 
það samt svo að þess njóta ekki 
all ir. En svo al mennt er það þó, 
að stærst ur hluti af fastri fé lags
starf semi leggst al gjör lega nið ur á 
sumr in. Það eru all ir svo upp tekn
ir af því að eiga frí, ferð ast um og 
njóta.

Það er frá bært að svo marg ir 
geti not ið þess að eiga sum ar frí. 

Mann líf ið á að vera þannig að fólk 
njóti þess.  Það er skylda okk
ar að stefna að því að svo megi 
verða. En þannig er þó með allt 
sem okk ur er gef ið gott, að það 
er vand með far ið. Því góða fríi 
sem við höf um, fylgja hætt ur sem 
verða oft ágeng ari í frí inu. Sum ar 
hætt urn ar eru í um ferð inni. Aðr ar 
snerta vand ann við að hafa stjórn 
á sér varð andi vímu efni, og þá 
líka að eiga stað festu til að forð
ast ann að það sem leið ir illt af sér 
og það sem fólk sér eft ir. Að eiga 
frí get ur stund um haft það í för 
með sér að fólk verð ur óvar kár
ara, stund um svo mik ið að fólk 
slepp ir fram af sér beisl inu, eins 
og kall að er, allt sé leyfi legt í fríi. 
Það sem hér er nefnt mætti draga 
sam an í því að fólk að virði ekki 
sjálft sig og ann að fólk. Og þar er 
um að ræða grunn skyldu mann
lífs ins, sem aldrei má taka sér frí 
með.

Ég nefndi að flest reglu leg 
fé lags starf semi væri lögð af yfir 
sum ar ið. Eitt sinn heyrði ég sagt, 
að tvennt væri þar und an skil ið. 
Það tvennt væri AAfund irn ir og 
guðs þjón ust ur kirkj unn ar. Nokk
uð er til í þessu, þar er líka nefnt 
tvennt þar sem ver ið er að rækta 
þá eig in leika, að virða sjálf an sig 
og fólk ið í kring um mann. Læra 
það að horfa gagn rýn um aug um á 
eig in fram komu og leita hjálp ar til 
þess að vanda fram komu við aðra 
með hjálp æðri mátt ar, nokk uð 
sem eng inn hef ur efni á að taka 
sér frí við.

Það er gott að njóta sum ars ins. 
Það skul um við gera þetta árið. 
Tök um okk ur ekki frí við að upp
byggja okk ur sjálf, þakka gjaf ar an
um góða fyr ir alla dýrð ina, vanda 
okk ur við það að virða mann gildi 
okk ar sjálfra og ná ung ans.

Eigumgottsumarfrí

Til um hugs un ar
EftirSr.ValgeirÁstráðsson

Púlsinnágleði,
fræðsluogútrás!

Marta Ei ríks dótt ir sem kall
ar sig gleði þjálfa, starf ræk ir 
fyr ir tæki sem ein beit ir sér að 
frísk andi nám skeiða haldi fyr ir 
al menn ing, stofn an ir og fyr ir 
tæki. Við rædd um við hana því 
okk ur fýsti að vita fyr ir hvað 
Púls inn nám skeið stæði og hvað 
gerði Púls inn öðru vísi?

Púls inn hóf starf semi sína 
snemma árs ins 2003 og hef ur í 
gegn um tíð ina ein beitt sér að því 
að skapa létt og skemmti legt and
rúms loft á nám skeiði svo þátt tak
end ur læri á með an þeir leika sér. 
Hópefli er eitt af sér grein um Púls
ins en Marta er sú sem stýr ir öll
um nám skeið um og upp á kom um 
í Púls in um. Hún hef ur víða þekk
ingu á já kvæð um sam skipta leið
um og hvern ig fólk get ur los að sig 
við feimni og höft, náð bet ur sam
an og af rek að nýja hluti. 

Vin sæl ustu nám skeið með 
Mörtu eru dans nám skeið in en 
hún not ar dans í heil un ar til gangi. 
Nám skeið í léttri ræðu mennsku 
eru einnig vin sæl, sjálf styrk ing 
og hópefli en þá tek ur hún heilu 
vinnu stað ina eða vina hópa og 
hrist ir fólk sam an í gegn um dag
skrá sem vek ur alltaf mikla kátínu 
og lof þátt tak enda. 

Marta ferð ast víða um land með 
nám skeið Púls ins og hafa kvenna
nám skeið henn ar á Snæ fells nesi 
sem kall ast Gyðj ur og gleði sleg ið 
ræki lega í gegn und an far in ár og 
ver ið full bók uð. Það er nú reynd ar 
með lang flest nám skeið in í Púls
in um, þau fyll ast oft mjög hratt 

og nú er td. strax far ið að bóka 
næstu Gyðju helgi í maí 2010.

Vegna kenn ara mennt un ar 
Mörtu sjálfr ar og reynslu af skap
andi skóla starfi, hef ur hún mik
ið unn ið með starfs fólki skóla og 
býð ur upp á skap andi hug mynda
nám skeið ásamt hópefl ingu fyr ir 
öll skóla stig og alla aðra vinnu
staði. Þess má geta að Marta hef
ur ný lok ið námi í við burða stjórn
un frá há skól an um að Hól um í 
Hjalta dal.

Best er að benda les end um á 
að kynna sér bet ur allt um nám
skeiðs haldar ann Mörtu á heima
síð unni www.puls inn.is því lang ur 
er listi mennt un ar og þjálf un ar 
hjá henni en þar gef ur einnig að 
líta úr val nám skeiða.

Marta Eiríksdóttir.

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

SmurstöðinviðDalveg
súbestbúnaálandinu

Snjólf ur Fann dal Krist bergs
son opn aði föstu dag inn 27. mars 
sl. nýja smur stöð við Dal veg 16a 
ásamt fóst ur syni sín um, Ingi
mundi Heimi Hann essyni. Snjólf
ur rak í 31 ár smur stöð ina Stóra
hjalla en flutti sig um set þeg ar N1 
vildi taka yfir rekst ur inn og sagði 
hon um upp leig unni, en Snjólf
ur leigði hús næð ið af þeim. Þar 
áður var Snjólf ur með smurð stöð 
í Hafn ar stræti í Reykja vik í hálft 
ann að ár.

,,Við erum komn ir í mun stærra 
og bjart ara hús næði og telj um að 
við séum með best búnu smur
stöð ina á land inu í dag þar sem í 

hví vetna er unn ið eft ir gæða kerfi 
þar sem þjón ustu ferl um frá bíla
fram leið end um er fylgt eft ir. Við 
get um tek ið inn stærri bíla en 
áður, ekki síst vegna auk inn ar loft
hæð ar og við veit um einnig aðra 
þjón ustu hér, m.a. ýms ar smá við
gerð ir, dempara skipti, skipta um 
bremsuklossa og diska og stund um 
einnig stærri við gerð ir en við erum 
með bif véla virkja í okk ar þjón ustu, 
en alls eru starfs menn irn ir 5 tals ins. 
Það er gott að vera hér á Dal vegi, 

hér eru mörg fyr ir tæki og versl an ir 
og marg ir starfs menn og við því vel 
í sveit sett ir hér,” seg ir Snjólf ur.

Þeir feðg ar hafa gert sam starfs
samn ing við Skelj ung um að nota 
all ar ol í ur frá þeim á smur stöð inni. 
Þeir telja eðli legt að koma með bif
reið í olíu og ol íus íu skipti á 7.500 
km fresti, það sé mik ið ör ygg is at riði 
að koma reglu lega og þeg ar keypt 
sé bens ín eða olía á bif reið ina sé 
gott að mæla ol í una á vél inni í ann
að hvert skipti.

Þeir Ingi mund ur Heim ir Hann es son og Snjólf ur Fann dal Krist bergs son á nýrri og glæsi legri smur stöð að 
Dal vegi 16a í Kópa vogi.

Buxur.is
552 7979

Góð nýt ingu hef ur ver ið á mat
jurta görð um Reykja vík ur borg ar 
og Garð yrkju fé lags Ís lands en 
borg in gerði sam komu lag við 
Garð yrkju fé lag ið um starf semi 
garð anna fyrr í sum ar. 

Samn ing ur inn fel ur m.a. í sér 
að Reykja vík ur borg lét Garð yrkju

fé lag inu í té um 2500 fm. svæði 
við Stekkj ar bakka og Dal bæ við 
Vatns veitu veg til út leigu  til ein
stak linga.  

Áhugi á mat jurta görð um hef ur 
stór auk ist á þessu ári og biðlist ar 
eft ir görð um tóku að mynd ast á 
vor dög um.

Góðnýting
matjurtagarðanna



Um 280 ung ling ar hafa ver ið 
að störf um á veg um Vinnu skóla 
Reykja vik ur borg ar í Breið holti 
í sum ar und ir leið sögn 15 til 17 
leið bein enda. Ung menn in hafa 
að mestu starf að við al menna 
garð yrkju en einnig hef ur ver ið 
unn ið við leik skól ar, græn svæði 
og beð í hverf inu sem hafa ver ið 
tek in í gegn. Einnig hafa sum ir 
hóp anna feng ið að fást við máln
ing ar vinnu. 

Tveir hóp ar hafa feng ið að fara 

útí Við ey til að slá og einnig hafa 
tveir hóp ar fara í garða hjá eldra 
fólki til þess að hreinsa og laga 
til. All ir ung ling arn ir hafa feng
ið fræðslu um um hverf is mál hjá 
græn um fræðslu leið bein enda. 
Mánu dag inn 6 júlí sl. var hald in 

hverfa há tíð þar sem all ir komu 
með á grillið og síð an var far ið í 
fót bolta, körfu bolta, poka hlaup 
og hjól böru hlaup. Há tíð in heppn
að ist mjög vel að sögn Ein ars 
Ómars son ar, yf ir leið bein anda 
Vinnu skól ans í Breið holti.
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Ungmenniíhestaferð
Tólf ung menni frá Ung linga

smiðj unni Tröð í Breið holti fóru 
í hesta ferð í Vatns dal dag ana 8. 
til 12. júní sl. Far ið var frá Hvam
mi út Vatns dal inn að Þing eyr
um, yfir Húna vatn, inn  Svína
dal, upp á Auð kúlu heiði, það an 
á Grímstungu heiði og af heið
inni var kom ið aft ur nið ur innst 
í Vatns dal og rið ið að Hvammi. 

Ferð ast var  u.þ.b. 20 til 35 kíló
metra leið ir á hverj um degi í fínu 
veðri. Ung ling arn ir stóðu sig frá
bær lega vel og eru mikl ar hetj ur. 
All ir komu til baka heil ir, úti tekn ir 
og glað ir. Hesta ferðir hafa ver ið 
stór þátt ur í starfi ung linga smiðj
unn ar á und an förn um árum en 
starf henn ar mið ast m.a. við að 
byggja upp og efla styrk ung
menna og hæfni þeirra til þess 
að takast á við fé lags lega að lög
un. Í frétt frá Tröð seg ir m.a. um 
ferð ina í Húna þing að nú að ferð
inni lok inni þekkja þeir styrk sinn, 
út hald og kjark mun bet ur en áður 
sem sé ómet an legt og gott fyr ir 
sjálfs traust ið. Eins og áður hef ur 
kom ið fram í Breið holts blað inu 
Hlaut Tröð styrk frá Thor vald sen
fé lag inu til þess að ferð in mætti 
verða að veru leika.

Með fylgj andi mynd ir voru tekn
ar af ferða lögn um í hesta ferð inni.

ÚTSALAN
Í FULLUM  

GANGI
Verið velkomnar

Mjódd - S. 557 5900

Veist þú hvað barnið þitt ætlar að 
gera um verslunarmannahelgina?

 
    Foreldrar! 
• Ræktum fjölskyldulífið.
  
•  Stuðlum að heilbrigðri og 
    uppbyggjandi afþreyingu.

• Tíminn okkar er besta gjöfin 
    til barnanna.

• Kynnumst vinum og félögum 
    barna okkar.

• Setjum mörk og verum sjálfum 
    okkur samkvæm.

Bæjarlind 1 • S: 544-2424

Elskum 
börnin 
okkar

Hólagarði, Lóuhólum 2-6

Um280íVinnuskólanum

Ýms ar fram kvæmd ir eru fyr
ir hug að ar á ÍRsvæð inu í Suð
ur Mjódd á næst unni. Í fram
kvæmda á ætl un Reykja vík ur
borg ar fyr ir yf ir stand andi ár 
er gert ráð fyr ir að verja 25 
millj ón um króna til hönn un ar
verk efna á svæð inu.

Hann Birna Krist jáns dótt
ir, borg ar stjóri lét þess get ið 
í við tali við Breið holts blað ið í 
síð asta mán uði að borg in hafi 
átt mjög gott sam starf við ÍR 
um upp bygg ing una á fé lags
svæði þótt hægja hafi orð ið 
á henni eins og öll um öðr um 
verk efn um.

25milljónir
íhönnuná
ÍRsvæðinu
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Enda sprett ur inn á góðu 
sund ári hjá sund fé lag inu Ægi 
var glæsi leg ur þeg ar Ægir ing
ar urðu ald urs flokka meist ar ar 
á Ak ur eyri í júní. En dag ana 
25. til 28. júni var AMÍ hald
ið á Ak ur eyri. Þar kepptu 290 
krakk ar frá 15 fé lög um frá öllu 
land inu í fjór um ald urs flokk
um, af 162 kon um og 128 körl
um þar áttu Ægir ing ar 21 konu 
og 21 karl. 

Mót ið var mjög skemmti legt 
og mik ið fjör í laug inni þá daga 
sem það stóð.  Stiga keppni 
fé lag anna var æsispenn andi allt 
fram á síð ustu sund grein en það 
voru ÍRB og Ægir sem skipt ust á 
að leiða keppn ina en að lok um 
hafði sund fé lag ið Ægir bet ur en 
Ægir ing ar hafa ekki unn ið þenn
an tit il í 13 ár svo sig ur inn var 
sæt ur. Krakk arn ir okk ar stóðu 
sig frá bær lega á mót inu og fyr ir 
utan að vinna stiga keppni fé laga 
fengu Ægiskrakk arn ir 14 gull, 24 
silf ur og 30 brons og Eygló Ósk 
Gúst afs dótt ir setti telpna met í 
200 metra skrið sundi á tím an
um 2:06.20.  En einnig féllu þó 
nokk ur Æg is met á mót inu.  

Á loka hófi móts ins var svo 
val inn hóp ur til að taka þátt í 

Ólymp íu dög
um Evr ópu
æ s k  u n n  a r 
o g  e i g  u m 
við Ægir ing
ar tvo kepp
end ur þar en 
það eru þau 
Ant on Sveinn 
M c K e e  o g 
Eyg ló  Ósk 
Gúst afs dótt ir, þau urðu einnig 
stiga hæst; Ant on Sveinn í 15 
til 16 ára flokki og Eygló Ósk í 
13 til 14 ára flokki.  Þau eru því 
enn við æf ing ar en halda svo 
til Tampere í Finn landi þann 18. 
júlí á Ólymp íu há tíð Evr ópu æsk
unn ar. Jak ob Jó hann Sveins son 
er einnig enn að æfa en hann 
er að fara á HM í Róm dag ana 
26. júlí til 02. ágúst. Yf ir þjálf ari 
fé lags ins fer einnig með sem 
Lands liðs þjálf ari. Aðr ir eru 
komn ir í sum ar frí eft ir frá bært 
sund ár, Reyja vík ur meist ar ar – 
Bik ar meist ar ar og Ald urs flokka
meist ar ar fullt hús. Nú eru all ir 
að fara í sum ar frí en svo verð ur 
byrj að af full um krafti aft ur 11. 
ágúst hjá Brons og eldri, en þau 
yngri byrja um mán að ar mót in  
ágúst / sept.

Ægiringaraldurs
flokkameistarar

AMÍ hóp ur inn á Ak ur eyri

Handknattleiks- og íþróttaskóli
Námskeið fyrir börn 6-10 ára (fædd: 1999-2003)
Frá kl. 9:00 til 16:00 virka daga

Áhersla lögð á handbolta en farið verður í flestar aðrar 
íþróttagreinar.
Góðir gestir munu mæta og kenna á námskeiðinu.
Sundferð.
Mót síðasta daginn og verða verðlaun veitt fyrir þátttöku.  
Grillveisla að námskeiði loknu.

Handknattleiksnámskeið Bjarna Fritz
Þriggja vikna námskeið fyrir börn 11-14 ára (fædd: 1995-1998)
Frá kl. 15:00 til 17:00 virka daga

Afreksmannahugsun verður í hávegum höfð.
Hefðbundnar handboltaæfingar, hlaupatækni skoðuð, 
rétt mataræði kynnt og tekið á andlega þættinum.
Góðir gestir munu mæta og kenna á námskeiðinu.
Mót síðasta daginn og verða verðlaun veitt fyrir þátttöku.  
Grillveisla að námskeiði loknu.

Umsjónarmaður námskeiðanna verður Bjarni Fritzson.
Skráning hjá ÍR í síma 587-7080 / 587-7090. Nánari upplýsingar á www.irsida.is

4. - 21. ágúst
Verð: 10.000 kr.

4. - 7. ágúst,  10. - 14. ágúst og  17. - 21. ágúst
Verð: kr. 5.000 á hvert námskeið.  Tilboð: 12.500 fyrir 3 vikur!Knattspyrnuskóli Íslands og Knattspyrnufé-

lag Rangæinga, KFR ætla að vera með 

knattspyrnuskóla á Hvolsvelli dagana 
30. júlí til 3. ágúst (verslunarmannahelgina). 
Skólinn er ætlaður strákum og stelpum í 
5. fl., 4. fl., 3. fl. og 2. fl. (yngsta ár).

Ætlunin er að bjóða sem flestum krökkum 
upp á góðan skóla og góða skemmtun.

Gjaldið er 16.900 krónur. 
Systkinaafsláttur 5000 krónur.

Skráningar og uppl: 
Rúnar s. 893 4721, runar@hvolsvollur.is    
Hrafnhildur s. 863 0731, habba@emax.is , 
Steini s. 699 8352, steinasteinn@simnet.is og  
Bjarni Konráðs. 695 4504,  bjarnist@mr.is     

Nánar auglýst á: www.kfrang.is
Lokadagur skráningar er 20. júlí.

ErróverðlaunReykjavíkurborgar
Borg ar stjórn Reykja vík ur 

hef ur ákveð ið að stofna til svo
kall aðra Er ró verð launa með al 
reyk vískra ung menna. Verð laun
in verða veitt ung menn um fyr ir 
frum leika og leikni í list sköp un. 
Þau verða af hent ann að hvert 
ár í tengsl um við fyr ir hug aða 
barna lista há tíð. Til laga þessa 
efn is var sam þykkt á fundi borg
ar stjórn ar í síð ustu viku. 

Er ró verð laun un um er ætl að að 
vekja at hygli á gildi list mennt un
ar í skól um, ýta und ir skap andi 
hugs un og menn ing ar læsi ung
menna. Með verð laun un um er 
jafn framt stuðl að að sam þætt ingu 
list greina og ann arra náms greina 
í skól um. Verð laun in verða bæði 
veitt ein stak ling um og hóp um 
fyr ir frum leika, sköp un ar kraft og 
leikni í list sköp un í hin um ýmsu 
list grein um. 

Við hæfi þótti að nefna verð
laun in eft ir lista mann in um Erró 
enda hef ur hann hvatt til auk inn ar 
áherslu á list sköp un barna. Erró 
er jafn framt vernd ari verð laun
anna. Marta Guð jóns dótt ir, frum
mæl andi til lög unn ar og full trúi 
í mennta ráði, sagði sér stak lega 
ánægju legt að lista mað ur inn hefði 
sam þykkt að tengja nafn sitt við 

verð laun in. „Erró er ekki að eins 
einn af okk ar fær ustu held ur 
þekkt ustu lista mönn um á heims
vísu. Til vís un í nafn hans eyk ur 
tví mæla laust vægi verð laun anna,” 
sagði hún. Hanna Birna Krist jáns
dótt ir borg ar stjóri tók und ir orð 
Mörtu og sagði að verð laun in 
myndu án efa öðl ast verð ug an 
sess í hug um borg ar búa. 

Mennta ráð Reykja vík ur og 
Menn ing ar og ferða mála ráð skipa 
full trúa í sam eig in leg an starfs
hóp til að sjá um fram kvæmd og 
und ir bún ing verð laun anna. Verð
laun in verða af hent í fyrsta sinn í 
tengsl um við fyr ir hug aða barna
lista há tíð næsta vor. 

Marta Guðjónsdóttir.

Marta Guð jóns dótt ir, vara borg ar full trúi skrif ar:

Augl‡singasími:
511 1188
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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

Frá bær þátt taka var á 83. 
Meist ara móti Ís lands, sem fram 
fór á Kópa vogs velli 4. til 5. júlí.  
Alls voru 193 kepp end ur frá 13 
fé lög um og sam bönd um skráð
ir til leiks. 

ÍRing ar voru með flesta kepp
end ur eins og endranær eða 52 
tals ins en FHing ar koma næsti 
þar á eft ir með 38 kepp end ur og 

þar á eft ir heimalið ið Breiða blik 
með 30 kepp end ur. ÍR átti kepp
end ur í 36 grein um af 37 og voru 
tveir ÍR kepp end ur eða fleiri í 33 
grein um. Það var svo sann ar lega 
ekki sleg ið slöku við í her búð um 
ÍRinga á MÍ. Alls komu tíu gull í 
hús, 9 silf ur og 7 brons og mik ið 
var um bæt ing ar á per sónu leg
um og árs best um ár angri. 

GETRAUNANÚMER ÍR ER 109
Heima síða ÍR er 
www.irsida.is

52ÍRingaráMÍ

ÍRogHKíkvöld

Meist ara flokk ur karla spil
aði við Vík ing í Ólafs vík síð ast
lið inn föstu dag. Leik ur inn fór 
fram á hin um sterka heima velli 
Ólafs vík inga en ÍRing ar náðu að 
jafna rétt í blá lok in 2:2. ÍR er nú 
statt rétt um miðja deild þar sem 
lið in í 6 til 9 sæti erum mjög jöfn 
að stig um. Þeg ar þetta er skrif að 
eru okk ar menn að fara og spila 
við Vík ing Reykja vík.

Í dag 17. júlí fáum við HK heim 
og byrj ar leik ur inn kl. 20:00. Þar 
sem HK spil aði í úr vals deild 
í fyrra og ætla sér stóra hluti á 
þessu sumri er bú ist við hörku 

leik. Það er því verð ugt verk efni 
fyr ir leik menn ÍR að kljást við 
gest ina. Næsti heima leik ur m.fl. 
kvenna er gegn Stjörn unni þann 
29. júlí. Næsti leik ur er hins vega 
gegn Val þann 22. Júlí á Voda po
nevell in um. Stelp urn ar þurfa á öll
um stuðn ing að halda í bar átt unni 
um að halda sæti sínu í deild inni 
og hvetj um við því alla að leggja 
leið sína á völl inn og styðja við 
okk ar fólk. 

Við hvetj um alla stuðn ings
menn ÍR hvatt ir til að mæta á leik
ina okk ar.

Fjöldi ÍRinga keppti und ir 
merkj um ÍBR á 26. Lands móti 
UMFÍ fór fram á Ak ur eyri dag
ana 9. til 11. júlí og var ár ang ur
inn hreint frá bær. 

Veðr ið lék við móts gesti hvað 
sól og hita stig varð ar en strekk
ings vind ur var þó á laug ar og 
sunnu deg in um sem hafði mik il 
áhrif á tím ana í hring hlaup un um 
og það hvort að ár ang ur væri lög
leg ur. Til að ár ang ur sé lög leg ur 
með til liti til meta má hann að eins 
vera +2,0 m/s og und ir en þessi 
regla á við í lang stökki, þrístökki, 
100 m, 200 m og 110 m og 100 m 
grinda hlaup um.

Jóhannameðglæsibrag
Góð ur ár ang ur náð ist í lang

stökk inu þar sem Jó hanna Inga
dótt ir sigr aði með glæsi brag með 
stökki upp á 6.32 m sem er yfir 
gild andi Ís lands meti en vind ur inn 
var of mik ill. Fyr ir þenn an ár ang
ur fékk Jó hanna stiga bik ar inn 
fyr ir besta ár ang ur konu í frjáls
í þrótta keppni móts ins. Hún hélt 
upp tekn um hætti í þrístökk inu og 
sigr aði þar með mikl um yf ir burð
um með stökki upp á 12.92 m sem 
er nýtt Lands móts met og bæt ing 
á gamla met inu um 1.30 m

FríðaRúnmeðtvögull
Fríða Rún Þórð ar dótt ir náði 

náði í tvö gull á mót inu. Fyrst í 
3000 m á 10:19,70 mín og síð an í 
1500 m með tím ann 4:43.95 mín. 
Aníta Hin riks dótt ir stóð sig frá
bær lega í 1500 m hlaup inu varð 
í 4. sæti á 4:58,52 mín. Í 1500 m 
hlaup karla átti ÍR tvo kepp end ur 
þá Þor berg Inga Jóns son og Snor
ra Sig urðs son, Þor berg ur varð í 
2. sæti á tím an um 4:02.52 mín og 
Snorri 4. á 4:16.70 mín.

GottefniíHeimi
Án efa var sig ur Heim is Þór

is son ar í þrístökk inu óvænt asti 
ár ang ur síð asta keppn is dags 
móts ins. Heim ir náði risa stökki 
upp á 13.79 m í síð asta stökk inu 
og stökk 10 cm lengra en silf ur
verð launa haf inn. Því mið ur var 
með vind ur inn of mik ill í þessu 
stökki Heim is en ljóst er að hér 
er mik ið efni í þrístökkvara á 
ferð sem gam an verð ur að fylgj
ast með á næst unni. Heim ir tók 
við sig ur verð laun um sín um úr 
hendi ekki ómerk ari manni en Vil
hjálmi Ein ars syni Ís lands met hafa 
í grein inni og silf ur verð launa hafa 
á Ólympí leik un um í Mel bo ur ne. 

Péturöfluguraðvanda
Pét ur Guð munds son yf ir kast

þjálf ari ÍRinga mætti öfl ug ur til 
leiks að vanda í kúlu varp ið og 
varð í 2. sæti með 14.53 m. Fínn 
ár ang ur hjá Pétri sem er frá bær 
fyr ir mynd fyr ir sér yngri kast ara 
en hann læt ur ekki deig ann síga 
þrátt fyr ir mörg ár í sport inu. Í 
stang ar stökki karla varð Stef án 
Árni Haf steins son í 2. sæti með 
4.30 m sem er bæt ing um 10 cm 
á hans besta ár angri ut an húss. Í 
stang ar stöki kvenna sigr aði Hulda 
Þor steins dótt ir með því að fara 
yfir 3.60 m og setti með glæsi legt 
nýtt Lands móts met, bætti gamla 
met ið um 35 cm 

EinaráleiðíEM
Hrafn hild Eir Her móðs dótt ir 

sigr aði í 100 m hlaup inu á 12.32 
sek eft ir gíf ur lega harða keppni. 
Hún varð einnig í 2. sæti í 200 m 
með 25.32 sek (+2,2 m/s) sem er 
al veg við henn ar besta ár ang ur. 
Sandra Pét urs dótt ir sigr aði sína 
grein, sleggjukast ið, með kasti 
upp á 50,80 m sem er nýtt Lands
móts met. Hún varð síð an í 4. sæti 
í kúlu varpi með 10,82 m. Mar ía 
Ósk Fel ix dótt ir varð í 2. sæti í 
sleggjukast inu með 45.70 m sem 
er glæsi leg bæt ing upp á heila 3 
metra og glæsi legt nýtt stúlkna
met og lág mark inn í Af reks hóp 
ung menna FRÍ. Í 400 m grinda
hlaupi varð Þóra Krist ín Páls dótt
ir í 2. sæti á 66.93 sek en hún á 
best 65,13 sek en að stæð ur voru 
frek ar erf ið ar vegna mik ils vinds. 
Ein ar Daði Lár us son varð 3. í 400 
m hlaup inu á 50.28 sek og í 5. sæti 
í 100 m hlaupi á 10.96 sek. Ein
ar er á leið á EM 19 ára og yngri 
og keppti því í færri grein um 
en ella. Þrír ÍRing ar voru með
al kepp enda í 800 m hlaupi karla 
en það voru þeir Ólaf ur Kon ráð 
Al berts son, Snorri Sig urðs son og 
Þor berg ur Ingi Jóns son. Óli Konni 
kom ann ar í mark á frá bær um 
tíma 1:54.19 mín sem er bæt ing 
um tæpa 1 sek, Snorri kom fast 
á hæla hon um á 1:54.89 mín sem 
rétt við hans besta og Þor berg ur 
varð 5. á 1:55.64 mín.

TvöfaldurÍRsigurí
kvennahlaupi

Í kvenna hlaup inu hlupu fjór ar 
ÍRkon ur en það voru þær Björg 
Gunn ars dótt ir, Vera Sig urð ar
dótt ir, Þóra Krist ín Páls dótt ir og 
Martha Jó hann es dótt ir. Þær Björg 
og Þóra hlupu lengst af í 4. og 5. 
sæti, rétt við hæla þriggja Fjöln
is stúlkna en þeg ar að eins 200 m 
voru í mark færðu þær sig upp 
á skaft ið og þeg ar 100 m voru í 
mark end uðu þær á gíf ur leg um 
enda spretti sem Fjöln is stúlk urn ar 
áttu ekk ert svar við. Sigr aði Björg 
á tím an um 2:20,19 mín en Þóra 
Krist ín varð í 2. sæti á 2:20.38 mín 
sem er henn ar besti tími ut an
húss og þriðji besti tími árs ins.

Tvö fald ur ÍR sig ur þar og gíf ur lega 
spenn andi hlaup. ÍRkon urn ar 
sigr uðu glæsi lega í 4 x 100 m boð
hlaup inu á tím an um 48.95 sek en 
sveit in var skip uð þeim Dórótheu 
Jó hann es dótt ur, Birnu Þór is dótt
ur, Jó hönnu Inga dótt ur og Hrafn
hild Eir Her móðs dótt ur. Í 1000 m 
boð hlaupi kvenna (100m, 200m, 
300m, 400m) kom sveit ÍR í mark 
í 2. sæti á 2:20,08 mín. Sveit in 
svar skip uð þeim Birnu Þórs dótt
ur, Hrafn hild Eir Her móðs dótt ur, 
Örnu Stef an íu Guð munds dótt ur 
og Ernu Dís Gunn ars dótt ur.

Næstiráeftirerkiféndum
Sveit ÍBR í 4 x 100 m boð hlaup

inu var skip uð þrem ur ÍRing um 
og komu þeir aðr ir í mark á eft ir 
erki fj end un um úr FH á tím an um 
43,54 sek. Sveit ina skip uðu Björn 
J. Þórs son, Ein ar Daði Lár us son, 
Heim ir Þór is son og Ár menn ing
ur inn Stein þór Ósk ars son hljóp 
enda sprett inn. 

Í 1000 m boð hlaup inu kom 
sveit ÍBR með ÍRing ana Björn J. 
Þórs son, Ein ar Daða Lár us son og 
Snorra Sig urðs son og um borð í 
mark í 2. sæti á 2:00.37 mín. Stein
þór Ósk ars son Ár manni hljóp þar 
200 m sprett inn.

ÍBRkonurmeð290stig
Eft ir helg ina var staða stiga í 

frjáls í þrótta keppn inni sú að ÍBR
kon ur báru sig ur úr bít um með 
290 stig, hvorki meira né minna 
en 112 stig um meira en kvenna
lið HSK. ÍBRkarl ar urðu í 2. sæti 
með 191 stig næst á eft ir UMSK 
sem hafði í lok inn að eins 9 stiga 
for skot sam an bor ið við 26 stiga 
for skot fyr ir síð asta keppn is dag. 
ÍRB menn hafa því unn ið vel á, 
á síð asta keppn is degi. Í heild ar
stiga keppni frjáls í þrótta keppn inn
ar varð ÍBR í 1. sæti með 481 stig, 
UMSK í 2. sæti með 335,5 stig og 
ÍBH í 3. sæti með 281 stig. ÍRing
ar unnu alls til 10 gull verða launa 
á mót inu auk 12 silf ur verð launa 
og 2 brons verð launa. Frá bær 
helgi fyr ir ÍBR og ÍR. Vel þjálfað
ir og ag að ir íþrótta menn sem í 
alla staði eru til fyr ir mynd ar jafnt 
utan vall ar sem inn an. 

FrábærárangurálandsmótiUMFÍ

Fín þátt taka var á Reykja vík
ur meist ara móti 11 til 14 ára sem 
fram fór á Laug ar dals velli 28. og 
29. júní í fínu keppn is veðri. 

Alls voru 54 kepp end ur skráð ir 
til leiks og voru ÍRing ar 32 tals
ins. Fínn ár ang ur náð ist á mót inu 
og tölu vert um bæt ing ar hjá þess
um ungu íþrótta mönn um sem 
æft hafa eins og ber serk ir í all an 

vet ur og voru eins og sjá má á 
eft ir far andi úr slit um, en ljóst er 
að um mjög fjöl hæfa unga íþrótta
menn er að ræða, einmitt eins 
og það á að vera. Til ham ingju 
krakk ar og þjálf ar ar. ÍR eign að ist 
12 Reykja vík ur meist ara, 10 silf ur
verða launa hafa og 10 brons verð
launa hafa.

Höfðuæfteinsogberserkir

Boð hlaups sveit ÍR, Arna Stef an ía, Hrafn hild Eir, Birna og Erna Dís. 
sveit in varð í örðu sæti í 1000 m boð hlaupi.

Stór mót Gogga Gal vaska var 
hald ið með pomp og pragt 19. 
til 21. júní í Mos fells bæn um 265 
kepp end ur tóku þátt í mót inu 
frá 18 fé lög um. 

Þar af voru 42 ÍRing ar en þeir 

voru næst fjöl menn ast ir á eft ir 
heima mönn un um í Aft ur eld ingu. 
Keppt er í flokk um polla, hnokka, 
stráka og pilta og pæja, hnáta, 
stelpna og telpna.

Næstfjölmennastir

Hér er Trausti Björn í bar átt unni í ein um af leikj um sum ars ins.

Sig urð ur Han sen ÍR – sig ur veg ari í mara þon hlaup inu á Lands móti. 




