
ÍR stöðv aði 16 ára sig ur göngu 
FH í frjáls um íþrótt um helg ina 
7. til 8. ágúst þeg ar lið ið sigr aði 
44. bik ar keppni FRÍ með 180 
stig og 17 stig um meira en lið 
FH náði. Bik ar inn fer því aft ur í 
Breið holt ið eins og til stóð. 

Það var þó ekki að eins stóri 
bik ar inn sem ÍR-ing ar tóku með 
sér í Breið holt ið. Kvenna lið ÍR 
sigr aði stiga keppn ina með 91 

stig á móti 66 stig um FH en lið 
Fjöln is-Ár manns varð í 3. sæti 
með 57 stig. Karla lið ÍR bætti sig 
tölu vert frá síð asta ári og end aði 
í 2. sæti á eft ir FH með 89 stig, 
að eins 8 stig um minna en sig ur-
veg ar arn ir. ÍR átti hreint frá bæra 
daga og verð skuld aði svo sann-
ar lega sig ur inn en keppn islið ið 
sjálf og klapp lið ið í stúkunni átti 
Laug ar dals völl inn þessa tvo daga 

í fínu veðr ið þó svo að nokk ur 
mót vind ur hafi gert kepp end um 
erf ið ara fyr ir. 

ÍR eignaðist fjölda bikar-
meistara og mörg persónulegu 
met litu dagsins ljós.

Þessi helgi verð ur því höfð í 
minni víða í Breið holt inu. Helstu 
úr slit má lesa á ÍR-síð unni inni í 
blað inu. 
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- bls. 4-5
Viðtal við 
Eddu Borg

- bls. 10
Bernskuminningar

Bjarna 
Sveinbjörnssonar

ÍR stöðv ar sig ur göngu FH

Traust og persónuleg þjónusta
& BÍLAAPÓTEK

& BÍLAAPÓTEK

  B ÍLAAPÓTEK

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

OG BÍLAAPÓTEK
MJÓDD • HÆÐASMÁRA 4

M J Ó D D  •  H Æ Ð A S M Á R A  4

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

4,7x3 cm

10x6 cm

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4

opið 10–23 alla daga

Eina kjötborðið
í Breiðholti

ÍR-ing arn ir sem stöðv uðu sig ur göngu FH í 44. bik ar keppni Frjáls í þrótta sam bands Íslands.

- á traustum grunni

Lambalærissneiðar kr. 1.598.-
Lambagúllas kr. 1398.-

Fjallalambasvið 30% afsl. við kassa

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

- bikarinn aftur í Breiðholtið



Grunnskólarnirað
hefjast

Grunn skól ar Reykja vík ur verða 
sett ir mánu dag inn 24. ágúst nk. 
utan fjög urra skóla þar sem skóla
setn ing verð ur fyrr. Þeir eru; 
Landa kots skóli, Skóli Ís aks Jóns
son ar, Ing unn arskóli og Suð ur
hlíð ar skóli. Hægt er að fá nán ari 
upp lýs ing ar um ýms ar dag setn
ing ar í skóla haldi hvers skóla fyr ir 
sig, vetr ar frí, jóla frí, for eldra daga, 
starfs daga kenn ara á skóla tíma 
og skóla slit í út drætti úr skóla
daga töl um grunn skóla Reykja
vík ur. Hátt á þriðja þús und börn 
verða í grunn skól un um í Breið
holti í vet ur.

ÍTRaðhefja
vetrarstarf

Sum ar starfi ÍTR er að ljúka. Góð 
þátt taka var í verk efn um þess í 
sum ar og ánægju legt að borg ar
bú ar meta þá þjón ustu sem er í 
bjóði. Nú er ver ið að ljúka und ir
búningi vetr ar starfs frís unda mið
stöðv anna er kom inn á fullt og 
ljóst að mik il að sókn verð ur að 
frí stunda heim il num í vet ur líkt og 
á und an förn um árum. Búið er að 
manna all ar stöð ur á frí stunda
heim il um en ver ið er að ganga frá 
ráðn ing um í hluta störf.  

ReksturReykjavíkur
borgarbetri

Rekst ur Reykja vík ur borg ar var 
betri en áætl an ir gerðu ráð fyr ir 
bæði hvað snert ir skatt tekj ur og 
út gjöld fyrstu þrjá mán uði þess a 
árs. Rekstr ar nið ur staða Ahluta 
Reykja vík ur borg ar fyr ir fjár
magnsliði fyrstu þrjá mán uði árs
ins er 567 millj ón um króna betri 
en fjár hags á ætl un árs ins gerði 
ráð fyr ir. Nær öll svið Reykja
vík ur borg ar eru nú rek in inn an 
fjár heim ilda á fyrstu mán uð um 
árs ins og skatt tekj ur borg ar inn ar 
eru yfir áætl un. Þetta kem ur m.a. 
fram í árs hluta reikn ingi Reykja
vík ur borg ar fyr ir tíma bil ið jan ú
ar til mars 2009. Þriggja mán aða 
upp gjör ið stað fest ir þar með það 
sem þeg ar hef ur kom ið fram í 
mán að ar leg um rekstr ar yf ir lit um 
sem kynnt hafa ver ið í borg ar ráði, 
að skatt tekj ur eru yfir áætl un og 
út gjöld und ir áætl un. Hanna Birna 
Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri sagði 
af þessu til efni að árs hluta upp
gjör ið stað festi ábyrga og öfl uga 
rekstr ar stjórn hjá Reykja vík ur
borg. Hún sagði að starfs fólk borg
ar inn ar legð i mikla vinnu fram við 
að halda rekstr ar kostn aði í lág
marki. Áfram yrði hald ið á sömu 
braut á næstu mán uð um til að 
halda rekstri inn an fjár heim ilda. 
Ný vinnu brögð á vett vangi borg
ar stjórn ar hafi skipt miklu máli og 
nefndi hún þverpóli tískt sam starf 
um að gerð ar á ætl un vegna efna
hags á stands ins og reglu leg vökt
un með fram vindu fjár mála sem 
dæmi um þau. 

Guttormur
endurbyggður

End ur bygg ingu úti lista verks
ins Gutt orms er nú lok ið og var 
hinn nýi Gutt orm ur til sýn is í fjöl
skyldu og hús dýra garð in um 2. 
ágúst s.l. Ör lög Gutt orms hins 
fyrri urðu þau að skemmd ar
varg ar eyðilögðu verk ið að fara
nótt 9. júlí með því að bera eld 
að því. Gutt orm ur var upp haf lega 
skóla verk efni sem 23 krakk ar tóku 
þátt í og fengu til þess styrk úr 
for varna og fram fara sjóði Reykja

vík ur borg ar. Þau nutu leið sagn ar 
mynd list ar kvenn ana Ólafar Nor
dal og Að al heið ar S. Ey steins
dótt ur en einnig var Krist ín Þor
leifs dótt ir for mað ur íbúa sam taka 
Laug ar dals þeim inn an hand ar.  

Aðeinsbrotaf
vegafétilReykjavíkur

Um hverf is og sam göngu ráð 
Reykja vík ur borg ar hef ur mót mælt 
áhersl um og for gangs röð verk
efna sem fram koma í til lög um 
að nið ur skurði á fram kvæmda
fé Vega gerð ar rík is ins fyr ir árið 
2009. Í álykt un ráðs ins seg ir m.a. 
að verði þess ar til lög ur að veru
leika muni að eins lít ið brot af 
fram kvæmda fé Vega gerð ar inn ar í 
ár fara til höf uð borg ar svæð is ins, 
þrátt fyr ir að 70% af um ferð sé 
á þessu sama svæði. Ráð ið mót
mæl ir sér stak lega að ekki verði 
hafn ar fram kvæmd ir við að al sam
göngu æð ar í Reykja vík enda tel ur 
það að um afar brýnt verk efni að 
ræða með til liti til greiðra sam
gangna, um ferð ar ör ygg is og loft
gæða í borg inni. Um hverf is og 
sam göngu ráð legg ur áherslu á 
þátt töku rík is í al menn ings sam
göng um og einnig við gerð sam
göngu bóta fyr ir gang andi og 
hjólandi Ráð ið tel ur að áhersl ur 
rík is ins beri ekki með sér að hag
kvæmni og arð bærni fjár fest inga 
sé höfð að leið ar ljósi. Aft ur á móti 
tel ur ráð ið „afar mik il vægt að for
gangs raða sam göngu verk efn um 

með til liti til hag kvæmni, um ferð
ar ör ygg is og um hverf is á hrifa.”  

Samstarfleikskóla
viðlistirog
menningu

Auk ið sam starf leik skóla við 
lista skóla og menn ing ar stofn an ir 
nefn ist skýrsla er af rakst ur starf
hóps sem feng in var til að kanna 
hvern ig sam starfi leik skóla við 
lista skóla og menn ing ar stofn an ir 
væri hátt að og koma með hug
mynd ir og finna leið ir til þess að 
styrkja enn frek ar og auka það 
sam starf. Hóp ur inn leit aði til fjöl
margra full trúa leik skóla, lista
skóla og menn ing ar stofn anna auk 
þess sem send ar voru út spurn
inga kann an ir til leik skóla og tón
list ar skóla til að fá sem skýrasta 
mynd af því sam starfi sem er 
til stað ar og hug mynd ir að því 
hvern ig hægt væri að stuðla að 
enn frekara sam starfi. Á með al til
lagna hóps ins er að kom ið verði á 
virku sam starfi á milli Leik skóla
sviðs, leik skóla, lista skóla og 
menn ing ar stofn ana, upp lýs inga
ferli frá lista skól um og menn ing
ar stofn un um til leik skóla verði 
bætt og gert mark viss ara, að lögð 
verði áhersla á þátt töku barna og 
virkt fram lag þeirra til menn ing
ar í borg inni og að leik skóla börn 
öðlist fjöl breytt tæki færi til þess 
að upp lifa menn ing ar við burði. 

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík

Sími: 511 1188 • 561 1594
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E ft ir nokkra daga hefja um 2,760 börn skóla göngu í grunn
skól un um í Breið holt inu. Að þessu sinni gæt ir nokk urs 
kvíða vegna skóla starfs hér á landi vegna þess efna hags

á stands sem skap ast hef ur og all ir þekkja. Sveit ar fé lög in þurfa 
að gæta mik ils að halds í rekstri sem bitn ar að ein hverju leyti á 
skóla starfi líkt og öðr um rekstri og þjón ustu sem þau ann ast. 
Engu að síð ur hafa borg ar yf ir völd í Reykja vík lagt áherslu á 
að þessi vandi verði í lengstu lög ekki lát inn bitna á skóla starfi 
enda er þar ver ið að leggja grund völl að fram tíð þús unda ein
stak linga. Sú hætta vof ir þó engu að síð ur yfir að ein hverja þjón
ustu verði að skerða um tíma þótt binda verði von ir um að hjá 
því verði hægt að kom ast. Þurfi að skerða kennslu og aðra þjón
ustu sem grunn skól in veit ir leið ir það til þess að færri leita eft ir 
fram halds námi og mennt un ar stigi mun hraka. Því ber að gleðj
ast yfir öll um þeim ár angri sem næst í starfi grunn skól ans hvort 
sem um er að ræða vörn gegn sam drætti eða áföng um í öfl ugra 
starfi til fram tíð ar. 

 

Stærrifjölbrautaskóli

V er ið er að leggja loka hönd á viða mikla við bygg ingu við 
Fjöl brauta skól ann í Breið holti. Er það kær kom inn við
bót því skóla starf ið var löngu búið að sprengja það hús

næði utan af sér sem því var ætl að í byrj un. Fjöl brauta skól inn 
hef ur ver ið eins kon ar flagg skip skóla starfs í þessu stóra hverfi 
sem er eins og bær í borg inni og verð ur það von andi um lengri 
fram tíð. Á því sumri sem nú er að líða bár ust frétt ir af að ekki 
yrði unnt að verða við ósk um allra þeirra sem vildu leggja fram
halds skóla nám fyr ir sig. Slæmt er ef ekki er hægt að veita fólki 
skóla vist sem hygg ur á nám í fram halds skóla. Á um liðn um árum 
hef ur þró un mennta mála ver ið í þá átt að fleiri og fleiri sækja 
nám í fram halds skóla og ljúka því. Fram halds skóla próf jafn gild
ir raun ar í dag grunn skóla eða mið skóla prófi eins og þau voru 
á árum áður og BA próf frá há skóla er í vit und margra jafn gild 
stúd ents prófi fyrri ára. Oft hef ur bor ið á áhyggj um vegna brott
falls nem enda úr fram halds skól um og reynt að leita or saka 
þess og leiða til að bæta þar um. Þess vegna er nauð syn legt að 
standa dygg an vörð um þetta skóla stig ekki síð ur en grunn skól
ann og er ný bygg ing Fjöl brauta skól ans í Breið holti skref í átt að 
slíku mark miði.

Aðeyðileggjamarkaðinn

N ú er að hefj ast und ir bún ing ur að for varn ar deg in um 2009 
sem hald in verð ur í öll um grunn skól un lands ins líkt og 
und an far in ár. Dag ur inn er helg að ur nokkrum heilla

ráð um sem geta forð að börn um og ung ling um frá fíkni efn um, 
ráð um sem eiga er indi við all ar fjöl skyld ur í land inu. Því mið ur 
hef ur á und an förn um árum þurft að herða bar átt una gegn fíkni
efn um. Neysla þeirra virð ist fara vax andi og ný og ný ung menni 
verða þess um eit urá hrif um að brá. Ekki þarf að fjöl yrða um 
af leið ing ar fíkni efna neyslu fyr ir ung menni. Hún leið ir til mik illa 
per sónu leika breyt inga og al gers skorts á sjálfs stjórn þeg ar ekk
ert kemst leng ur að ann að en að kom ast yfir næsta skammt. Allt 
of marg ir for eldr ar hafa þurft að sjá góða barn ið sitt breyt ast á 
skömm um tíma í taum laust ung menni sem lif ir í heimi sem eng
inn á að gang að ann ar en sá sem ánetj ast hef ur fíkn inni. Sölu
menn dauð ans telja ekki eft ir að vera á hverju strái knúð ir áfram 
af sömu fíkn og ógeð felld iðja þeirra sem standa að við skipt um 
með fíkni efni til að belgja eig in veski og vasa. Sterkasta vörn in 
gegn þess um sölu mönn um er að eyði leggja mark að þeirra. Að 
móta þann skiln ing á með al ung menna að láta þessi efni vera. 
Að þau ánetj ist ekki þeim heimi sem fíkni efn in bjóða og þeirri 
leið sem ligg ur til glöt un ar. Um þetta snýst for varn ar dag ur inn. 

Aðhefjaskólagöngu

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

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

Úrval af nýjum fiski
Kofareyktur 
rauðmagi

Sjósiginn fiskur

Útsala

Ný-blóm
Nýbýlavegi 14 • Sími 564 1129

20-50% afsláttur 
af blómum og gjafavöru. 

Verið ávallt velkomin. 

Opið 10-19 sunnudaga til fimmtudaga 
og 10-21 föstudaga og laugardaga.
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Hverjirviljatakaþátt
íBreiðholtsdögum?

Und ir bún ing ur Breið holts
dag anna sem fram eiga að fara 
19. til 25. októ ber er að kom ast 
í full an gang. Sam kvæmt upp
lýs ing um frá Þjón ustu mið stöð 
Breið holts hef ur sú hug mynd 
þeg ar kom ið fram 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.

Í fram haldi af því er fólk 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 
í sessi á und an förn um árum og 

eru all ar hug mynd ir og ábend
ing ar í því efni vel þegn ar. Eink
um er leit ast við að ná sam bandi 
við sem flesta íbúa sem spila á 
hljóð færi, syngja, leika, segja sög
ur eða fara með gam an mál til að 
koma að há tíð inni. All ir áhuga
sam ir eru hvatt ir 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. Í und ir bún
ings hópn um eru; Ágústa H. Gísla
dótt ir frí stunda ráð gjafi á Þjón
ustu mið stöð Breið hols, Brynj ar 

Frans son for mað ur hverf is ráðs 
Breið holts, Guð rún Jóns dótt
ir, deild ar stjóri Fé lags starfs ins, 
Kristrún Lilja Daða dótt ir, deild
ar stjóri ung linga sviðs Frí stunda
mið stöðv ar inn ar Mið bergi og Erla 
Björg Gunn ars dótt ir Al þjóða hús
inu Breið holti. “Nú sem aldrei fyrr 
er 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,” seg ir 
í hvatn ingu frá Þjón ustu mið stöð 
Breið holts og nú er spurn ing in 
hverj ir vilja vera með og taka þátt 
í Breið holt dög um í ár. 

Frá dans sýn ingu á Breið holts dög
um fyr ir ári.

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



Tón skóli Eddu Borg er 20 
ára um þess ar mund ir. Eru það 
önn ur tíma mót in í sögu skól
ans á sama tíma vegna þess að 
hann mun einnig flytja í nýtt 
hús næði við Kleif ar sel. Ætl un
in er að minn ast beggja þess ara 
tíma móta með skrúð göngu frá 
Hólma seli þar sem skóla starf ið 
hef ur far ið fram yfir í Kleif ar
sel. Skrúð gang an mun fara fram 
laug ar dag inn 5. sept em ber og 
þar munu gaml ir og nýir nem
end ur Eddu og sam starfs fólks 
henn ar hitt ast og fagna þess um 
tíma mót um. 

Edda Borg hef ur búið og starf að 
í Breið holt inu nær óslit ið frá því 
hún flutt ist til Reykja vík ur og rek
ið skóla sinn um tveggja ára tuga
skeið. Breið holts blað ið spjall aði 
við Eddu í til efni af þess um tvenn
um tíma mót um í lífi henn ar.

Fannst Bol ung ar vík of 
lít il  

“Ég er úr Bol ung ar vík. Dótt ir 
Ólafs Krist jáns son ar sem lengi 
var skóla stjóri Tón list ar skól ans 
þar og síð ar bæj ar stjóri. Þeg ar ég 
var 12 ára var ég far in að kvarta 
um að mér fynd ist Bol ung ar vík 
of lít il og bað for eldra mína um 
að flytja þótt ekki væri lengra en 
inn á Ísa fjörð. Af því varð þó ekki 
en þeg ar ég var 16 ára og búin að 
ljúka tí unda bekkn um fannst mér 
að ég ætti ekki að fara í Mennta
skól ann á Ísa firði. Ég vildi stefna 
á eitt hvað stærra og því fór ég 16 
ára göm ul til Reykja vík ur. Ég byrj
aði í Mennta skól an um við Hamra
hlíð jafn framt því að stunda nám 
við Tón list ar skól ann í Reykja vík. 
Ég hafði áhuga á að taka pí anó
kenn ara próf því ég hafði stund
að nám í pí anó leik hjá Ragn ari H. 
Ragn ar á Ísa firði. Ragn ar var hins 
veg ar með nokk uð aðr ar áhersl ur 
í kennsl unni en tíðk uð ust í tón list
ar skól an um. Ég var far in að spila 
í átt unda stigi hjá Ragn ari en þeg
ar ég kom í tón list ar skól ann hér 
syðra þá kom í ljós að ég yrði að 
taka sjötta stig og upp úr til þess 
að geta tek ið pí anó kenn ara próf ið. 
Þá hugs aði ég með mér að ég yrði 
að nýta tím ann og tók því inn töku
próf í tón mennta kenn ara deild ina. 
Þannig snérist náms fer ill inn við 
og ég hætti í mennta skól an um 
en tók tón mennta kenn ara próf og 
gerð ist tón mennta kenn ari í stað
inn. Ég fór að kenna tón mennt 
með nám inu bæði við Grunn
skóla Álfta ness og líka við Tón
list ar skóla Hafn ar fjarð ar. En síð ar 
réðst ég sem tón mennta kenn ari 
við Selja skóla og þá hófst hin eig
in lega sam leið mín með Breið holt
inu sem hef ur stað ið með litl um 
hlé um síð an.”

Þakk lát Selja kirkju
“Ég fann fljótt að það var þörf 

fyr ir tón list ar kennslu í Selja hverf
inu og í Breið holt inu og þeg ar 
ég var 21 árs göm ul þá fékk ég 
hug mynd ina að stofna tón list
ar skóla. Ég var nán ast alin upp 
í tón list ar skóla fyr ir vest an þar 
sem fað ir minn stýrði tón list ar
skól an um þar. Það var því auð
velt fyr ir mig að hafa sam band 
við hann og fá leið bein ing ar og 
að stoð við hvern ig ég ætti að 
gera þetta. Hann var líka kunn ug
ur stjórn sýsl unni sem bæj ar stjóri 
og gaf mér mörg góð ráð þeg ar 
ég var að fara af stað með þessa 
hug mynd. Hann leið beindi mér 
um hvern ig ég þyrfti að fá leyfi 
og hvað þyrfti að sækja til rík is 
og borg ar. Ég fékk fljótt leyfi til 
þess að koma þess um skóla á fót 
og reka hann og ég fór fljót lega 
inn á styrk frá Reykja vík ur borg. 
Þetta var á þeim tíma þeg ar tón

list ar skól arn ir voru að fara yfir 
til sveit ar fé lag anna. Við vor um 
styrk laus fyrstu starf sönn ina en 
feng um styrk strax á annarri önn
inni. Án þess þá hefði skóla starf
ið ekki geta orð ið að veru leika 
til lengd ar. Ég er líka af skap lega 
þakk lát Selja kirkju, sókn ar nefnd
inni, prest un um og öðru starfs
fólki þar því fyrsta árið sem við 
vor um með skól ann þá kennd um 
við í safn að ar saln um og líka inni 
í kirkj unni. Þetta sam starf var allt 
til mik ils sóma. Það var tek ið vel 
á móti okk ur og það voru í raun 
ekki að eins prest ar og starfs fólks 
kirkj unn ar held ur voru sókn ar
nefnd ar menn veru lega vel vilj að ir 
og inn an hand ar.”

Mik il vægt að horfa á 
innra starf ið 

“Við vor um með um 80 nem
end ur á fyrsta starfs ár inu og þá 
ein göngu í for skóla. Á næsta ári 
stækk að skól inn nokk uð þótt við 
héld um okk ur enn við for skóla
stig ið að mestu og und ir bún ings
kennslu fyr ir hljóð færa leik. Ég 
hugs aði að við mynd um byrja á 
grunn in um og byggja síð an ofan 
á hann. Á öðru starfs ár inu vor
um við far in að leita að hús næði 
í hverf inu og stað næmd ust við 
versl un ar kjarn ann við Hólma sel
ið. Þarna hafði ým is kon ar starf
semi far ið fram, versl un ar rekst ur, 
veit inga stað ur og fleira og geng ið 
mis jafn lega. Hluti hús næð is ins var 
ekki í notk un og við höfð um upp 
á eig end um þess og feng um það 
leigt fyr ir skóla starf ið. Í fram haldi 
af því keypti Reykja vík ur borg hús
ið og fé lags mið stöð in Hólma sel 
kom í fram haldi af því í aust ur
enda þess en við vor um í vest ur
end an um. Kaup borg ar inn ar urðu 
einnig til þess að hús næð ið var 
tek ið í gegn og inn rétt að nokk
uð að nýju. Með því jókst nota
gildi þess því í fyrstu vor um við 
bara með tvær kennslu stof ur en 
með breyt ing un um var þeim fjölg
að. Ég sagði alltaf að við mætt um 
ekki horfa á um hverf ið eða setja 
það fyr ir okk ur vegna þess að það 
væri innra starf ið – sjálft skóla
starf ið sem skipti máli. Og þarna 
á öðr um vetr in um fór um við að 
byrja að kenna á hljóð færi. Við 

byrj uð um með trompet og fljót
lega fylgdu fleiri blást urs hljóð færi 
og svo var far ið að kenna á gít ar, 
pí anó og hljóm borð en við byrj
uð um ekki að kenna á strengja
hljóð fær in fyrr en ári síð ar.” 

Ung ir kenn ar ar eru 
opn ari

“Ég hef ver ið mjög hepp in með 
kenn ara í gegn um tíð ina. Marg ir 
hafa starf að við skól ann næst um 
því frá byrj un en aðr ir skem ur 
eins og geng ur. Kenn ara hóp ur
inn hef ur náð að mynda fast an 
kjarna þótt alltaf verði ein hverj ar 
breyt ing ar. Ég hef frek ar val ið að 
ráða yngri kenn ara til skól ans. Ég 
vona að ég móðgi eng an þótt ég 
segi þetta en mér finnst ákveð inn 
fersk leiki fylgja ung um kenn ur um. 
Þeir eru oft enn að móta sjálfa sig 
í starfi og sín ar að ferð ir og eru 
opn ari fyr ir nýj ung um en þeir sem 
bún ir eru að starfa lengi í sama 
fag inu. Við fór um strax í upp
hafi skól ans að starfa sam kvæmt 
náms skrá mennta mála ráðu neyt
is ins en fund um jafn framt þörf 
fyr ir að bjóða upp á meiri fjöl
breytni og ann ars kon ar nám en 
þar er til greint. Mik ill fjöldi fólk 
hef ur áhuga á að læra að leika á 
hljóð færi án þess að fara þessa 
klass ísku leið sem náms skrá in er 
bund in af. Og við sem störf um 
að skóla hald inu verð um að mæta 
þörf inni að sinna fólki sem vill 
fara óhefð bundn ar leið ir í tón list
ar námi. Það auð veld ar okk ur ef til 
vill að við hjón in kom um bæði að 
nokkru leyti úr pop og jass geir
an um og leik ið með hljóm sveit um 
sem spil uðu það sem jafn an er 
nefnd dæg ur tón list.” 

Val borg stytt í Borg
“Nei – er ekki af Borgætt inni. 

Nafn ið mitt er þannig til kom ið að 
ég átti að heita Edda Val borg í 
höf uð ið á móð ur for eldr um mín
um Egg erti og Val borgu. Egg
ert var orð ið að Eddu en föð ur 
mín um fannst eitt hvað þungt í 
vöf um eða of langt að bæta Val
borgu við þannig að hann stytti 
þetta og not aði bara síð ari hlut
ann af nafn inu. Þannig varð Edda 
Borg til. Þeg ar ég kom suð ur á 
17da ár inu fór ég strax að spila 

og ég komst inn í stór hljóm sveit 
Gunn ars Þórð ar son ar sem lék á 
Broa d way, skemmti stað sem þá 
var í Mjódd inni og rek inn af Ólafi 
Lauf dal. Þeg ar far ið var að aug
lýsa stór sveit ina þá fannst Ólafi 
og Gunn ari hljóma bet ur að aug
lýsa bara Eddu Borg þannig að 
Ólafs dótt ir féll aft an af þótt ég sé 
að sjálfs sögðu áfram Ólafs dótt ir 
i þjóða kránni og dótt ir pabba. En 
það voru marg ir sem vildu tengja 
mig við Borgætt ina og kannski af 
eðli leg um ástæð um því þar er um 
nokk uð þekkt nafn að ræða. Mér 
fannst held ur ekki passa að nafn
ið mitt væri beygt og sagt til Eddu 
Borg ar. Ég nota nafn ið óbeygt og 
því heit ir skól inn tón skóli Eddu 
Borg en ekki Eddu Borg ar eins 
og það ætti að vera sam kvæmt 
ströng ustu mál fræði regl um. En 
mér fannst að nafn ið mitt ætti 
ekki að hafa sömu end ingu og 
nöfn borg ar, t.d. Reykja vík ur borg
ar þannig að Borg nafn ið hef ur 
fest við mig. Í mín um huga koma 
aldrei ann að til greina en að nefna 
skól ann Tón skóla Eddu Borg.”

Far in að kenna annarri 
kyn slóð inni

“Mér finnst eins og að ég hafi 
stofn að þenn an skóla í gær. Þetta 
hef ur ver ið áhuga verð ur og spen
andi tími og hef ur lið ið hratt. Það 
sést best af því nú hef ur barn fyrr
um nem anda inn rit að ist í skól
ann. Ég er far inn að kenna annarri 
kyn slóð inni af Breið hylt ing um. 
Þetta er að ger ast á sama tíma og 
við erum að halda upp á 20 ára 
af mæli og að flytj ast í helm ingi 
stærra hús næði í Kleif ar sel inu 
sem er skipu lagt sér stak lega fyr ir 
starf semi okk ar og er í raun inni 
al veg ein stakt og virki lega spenn
andi. Nú er 21% nið ur skurð ur á 
fram lagi til tón list ar skól anna í 
Reykja vík vegna þess efna hags á
stands sem nú rík ir og þá verð ur 
mað ur bara að finna aðr ar leið ir 
til þess að halda áfram og standa 
sig í því sem mað ur er að gera. 
Og það ger um við með því að 
bjóða meiri kennslu fyr ir full orð ið 
fólk. Þar á með al að stand end ur 
barn anna sem stunda nám við 
skól ann. Þarna er stund um um 
að ræða fólk sem hef ur eitt hvert 

tón list ar nám að baki frá bernsku
ár un um en hef ur ekk ert hald ið 
því við eða fylgt eft ir og einnig 
fólk sem aldrei hef ur pru fað að 
leika á hljóð færi en hef ur kannski 
alltaf lang að til þess að reyna. Ein
hvern pabbann hef ur kannski all
taf lang að að læra að blása í saxa
fón en aldri tek ið skref ið og þess
um áhuga mál um ætl um við nú að 
mæta. Við erum líka með í huga 
að bjóða t.d. upp á harm on ikku
nám fyr ir eldri borg ara og gít ar
nám fyr ir hjón og ein stak linga svo 
eitt hvað sé nefnt. Þarna er tæki
færi fyr ir fjöl skyld ur að sam ein ast 
um áhuga mál og einnig mögu leiki 
til þess að bæta enn við fjöl breytt 
fé lags og tóm stunda starf eldri 
borg ara í Breið holti. Þessi kenns
la get ur bæði far ið fram á morgn
ana, sér stak lega fyr ir eldri borg ar
ana og við ætl um einnig að bjóða 
kvöld kennslu fyr ir full orðna til að 
auð velda þeim að sam eina tón
list ar nám ið vinnu. Jú – fólk get ur 
lært á hljóð færi á öll um aldri. Þeir 
sem byrja seint verða kannski 
ekki hæf ir til þess að spila í sin
fón íu hljóm sveit en ef fólk hef ur 
eyra og áhuga þá get ur það lært 
að lesa nót ur og breyta þeim í 
hljóma út úr hljóð fær inu og haft 
gam an af því. Kannski er auð veld
ast að orða þetta þannig að all ir 
geti lært á hljóð færi eins og að 
tala. Þetta lýt ur sömu lög mál um 
en fólk er auð vit að mis jafn lega 
gert. Sum ir eru fædd ir ræðu menn 
en aðr ir vilja helst ekki standa 
upp og tala. Þetta er ein stak lings
bund ið en það er hægt að þjálfa 
ræðu mennsk una upp og það geta 
nær all ir spil að á hljóð færi sér til 
ánægju heima hjá sér.” 

Poppsag an byrj aði í 
Bol ung ar vík

“Já – ég fékkst lengi við að leika 
dæg ur lög og jass og vann með 
popp hljóm sveit um. Popp saga 
mín byrj aði heima í Bol ung ar vík 
þeg ar ég stofn aði hljóm sveit. Ég 
fékk stráka í kring um mig sem 
áttu hljóð færi í lið með mér og 
þetta var mjög skemmti legt. Ég 
man eft ir því að ég var að spjalla 
við einn strák inn sem var í hljóm
sveit inni og var að segja hon um 
að ég væri að fara suð ur og ætl aði 
að fara í hljóm sveit í Reykja vík. Þá 
brosti hann og fannst ekki mjög 
lík legt að ég færi í hljóm sveit þar. 
Og mér hefði held ur ekki dott
ið í hug, stelp unni sem sat við 
plötu spil ar ann heima í Bol ung ar
vík með sippu band í hend inni og 
hermdi eft ir og lést vera að syn
gja í míkró fón að ég ætti eft ir að 
standa á svið inu á Broa d way. Ég 
var líka ein af þeim sem alltaf hor
fði á Eurovision söngvakeppn ina 
og fylgd ist vel með henni en að ég 
ætti sjálf eft ir að standa á Eurovi
sion svið inu í beinni út send ingu 
var óhugs andi á þeim tíma.” 

Aug lýs ing leiddi af sér 
hjóna band

Skömmu eft ir að ég kom suð ur 
sá ég að aug lýst var í blaði eft ir 
bassa leik ara og hljóm borðsleik
ara sem gæti sung ið í hljóm sveit 
sem ver ið var að stofna. Ég svar
aði en svo leið nokk ur tími og 
ég var eig in lega búin að gleyma 
þessu þeg ar var hringt í mig og ég 
spurð hvort ég vildi koma í prufu. 
Ég fór í pruf una og var tek in inn 
í hljóm sveit ina. Það var Axel Ein
ars son sem síð ar samdi “Hjálp um 
þeim” lagið sem stóð að þess ari 
hljóm sveit. Við spil uð um mik ið í 
Klúbb un um á þeim tíma og við
ar. Eins og ég sagði var aug lýst 
eft ir hljóm borðs og bassa leik ara 
í sömu aug lýs ing unni. Bassa leik
ar inn sem kom inn í hljóm sveit
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Far in að kenna annarri kyn slóð inni
V i ð t a l i ð

Edda Borg ásamt eiginmanni sínum Bjarna Sveinbjörnssyni á góðri stundu.



ina út af þess ar aug lýs ingu heit
ir Bjarni Svein björns son og varð 
síð ar eig in mað ur minn. Því segi ég 
stund um að ég hafi kynnst mann
in um mín um í gegn um blaða aug
lýs ingu. Og þá er ég spurð hvort 
við höf um ver ið að svara einka
mála aug lýs ing um en mál ið er að 
við svöruð um bæði sömu aug
lýs ing unni þar sem aug lýst var 
eft ir fólki í hljóm sveit. Þetta varð 
einnig upp haf ið að veru minni á 
Broa d way vegna þess að Gunn ar 
Þórð ar son leit aði til Bjarna með 
að leika á bassa í stórshljóm sveit
inni og fljót lega var mér boð ið að 
koma á hljóm borð ið. Síð ar frétti 
ég að Gunn ar hefði set ið heila 
nótt við að út setja lag og skrifa 
á nót um en ekki bók stafa hljóm
um eins og al gengt er hjá hljóm
sveita strák um í popp inu. Gunn ar 
hafði skrif að lag ið nótu fyr ir nótu 
og hugs að með sér að ef stelp an 
gæti spil að þetta dag inn eft ir þá 
kæm ist hún inn í hljóm sveit ina. 
En það sem hann vissi ekki var að 
hann var að gera mér greiða með 
því að skrifa nót urn ar vegna þess 

að ég hafði fyr ir löngu lært að lesa 
nót ur en hafi ekki mikla æf ingu 
í að lesa bók stafa hljómana. Ég 
komst í gegn um lagði vegna þess 
að ég var vön að spila eft ir nót um 
og þannig var ég tek in inn í stór
sveit ina þar sem við Bjarni spil uð
um í ein tvö ár. Á þess um tíma var 
hann bú inn að ákveða að fara í 
tón list ar nám til Banda ríkj anna og 
fór en ég var eft ir í hljóm sveit inni. 
Hann kom síð an heim aft ur og 
beið eft ir mér og við fór um sam
an vest ur þar sem við vor um við 
nám í eitt ár. Þeg ar við kom um til 
baka fór ég í tón mennta kenn ara
deild ina.”

Her bali fe í stað helg ar
spila mennsku

“Ég var búin að spila mik ið með 
hljóm sveit um, um helg ar sem í 
miðri viku en ég sá mig samt aldri 

fer tuga vera að spila á böll um. 
Þannig að þeg ar ég var rúm lega 
þrí tug var ég búin að fá svolitla 
leið á þessu auk þess sem þessi 
vinna féll ekki vel að fjöl skyldu
líf inu. Helg arn ar fóru í þetta og 
börn in bjuggu við barnapíu líf. Þá 
kynnt ist ég Her bali fe og vegna 
þess að ég er meyja þarf ég alltaf 
að taka hlut ina mjög al var lega. 
Á ung lings ár un um hafði lent í 
óhappi á Spáni þar sem fram tenn
ur mín ar fóru illa og þurfti að end
ur byggja þær að miklu leyti. Þeg
ar þarna var kom ið sögu þurfti að 
fara enn að end ur nýja þess ar við
gerð ir og smíða upp á nýtt þannig 
að ég fór í tvær nokk uð mikl ar 
að gerð ir vegna þess. Á þeim tíma 
var mér boð ið í grill veislu þar 
sem skóla stjór ar tón list ar skóla á 
lands vísu voru að koma sam an og 
funda. Ég var ekki búin að ná mér 

í and lit inu eft ir þess ar að gerð ir og 
vildi helst ekki fara í veisl una. En 
fé lags skap ur inn varð því yf ir sterk
ari að vilja ekki fara inn an um fólk 
vegna þess að ég átti í þess um 
að gerð um. Þeg ar við kom um fór 
mað ur inn minn beint í lamba kjöt
ið en ég átti enn mjög erfitt með 
að borða ann að en fljót andi fæðu. 
Hús móð ir in á heim il inu sá að ekki 
var al veg allt með felldu og kall
aði á mig og sagði að ég fengi að 
borða í grill veisl unni eins og aðr ir 
gest ir þótt ég gæti ekki tugg ið og 
hún bjó til Her bali fesjeik fyr ir mig. 
Þetta varð til þess að ég heill að
ist af þess ari vöru og fór fljót lega 
að starfa við kynn ing ar á henni. 
Þetta hafði góð áhrif á heils una 
og það sem meira er um vert þá 
tók þetta nýja við fangs efni við af 
helg ar spila mennsk unni. ”  
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Spilað og sungið utan dyra. Edda situr við hljómborðið.

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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Krakk arn ir sem ver ið hafa að 
vinna í El lið ar ár daln um á veg
um í Vinnu skóla Reykja vík ur 
að und an förnu var einn dag inn 
boð ið í garð inn til Árna John sen 
í Ritu hól um þar sem hann tók 
nokk ur val in kunn lög sem hljó
ma gjarn an í brekku söng hans á 
Þjóð há tíð í Eyj um. 

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
Árni gleð ur hjörtu ung menna í 
Vinnu skól an um en mik il og góð 
stemmn ing mynd að ist og mátti 
sjá á krökk un um að þau skem
mtu sér hið besta og tóku dug
lega und ir í söngn um. Heyra mátti 
lög eins og Lóan er kom in, Kát ir 
voru karl ar og Sigga litla syst ir 
mín að ógleymdu Kart öflugörð
un um hljóma í hverf inu við góð ar 
und ir tekt ir krakk anna. 

BrekkusönguríVinnuskólanum
Árni John sen um krýnd ur krökk um úr Vinnu skóla Reykja vík ur og Kát ir voru karl ar hljóm aði um Hóla hverf ið.

Haust dag skrá Gerðu bergs 
hefst með þátt töku í Jass há tíð 
Reykja vík ur þar sem ung ir og 
upp renn andi tón list ar menn taka 
þátt í jassmiðj um með þekkt um 
er lend um og inn lend um kenn ur
um. Það eru bönd in Reg in firra, 
Trans kvin tett og Kvar tett Leifs 
Gunn ars son ar sem taka þátt í 
smiðj un um og sýna þau af rakst
ur inn m.a. á há deg is tón leik um í 
Gerðu bergi nú 17. til  20. ágúst. 

Fyrstu sýn ing ar hausts ins verða 
opn að ar fimmtu dag inn 20. ágúst. 
Hall dór Bald urs son, skop mynda
teikn ari, opn ar sýn ing una “Í frétt
um var þetta helst” þar sem hann 
dreg ur upp mynd af að drag anda 
krepp unn ar; frá góð ær inu fram til 
dags ins í dag. Í sept em ber held ur 
Hall dór svo nám skeið fyr ir ung
linga í skop mynda teikn un. Sama 
dag opn ar Ólöf Erla Ein ars dótt

ir, graf ísk ur hönn uð ur, sýn ing una 
“Sög ur án orða” þar sem sýnd ar 
verða ljós mynd ir sem eru sam
sett ar úr mörg um lög um mynda 
með ákveð inni tækni og eru þan
nig end ur skap að ar á list ræn an 
hátt. Yfir mynd um Ólafar hvíl ir 
æv in týra leg stemmn ing sem vek
ur for vitni og ímynd un ar afl áhorf
and ans. Þá má nefna að hand
verks kaff ið sem naut vin sælda 
á liðn um vetri held ur áfram og 
verð ur á fyrsta mið viku dags kvöldi 
í hverj um mán uði 

Tón leika röð in Klassík í há deg
inu held ur áfram und ir stjórn Nínu 
Mar grét ar Gríms dótt ur, pí anó leik
ara. Í októ ber kem ur Gunn ar Kvar
an, selló leik ari, fram und ir yf ir
skrift inni Úr gull kistu sell ós ins og í 
nóv em ber flyt ur Páll J. Pal omares, 
fiðlu leik ari, barokk sónöt ur eft ir 
Jo hann Sebast i an Bach.

Haustdagskrá
hefstmeðjasshátíð

Það var líf og fjör á gæslu vell in um bak við Fjöl brauta skól ann í 
Breið holti þeg ar tíð inda mann Breið holts blaðs ins bar að garði fyr ir 
nokkrum dög um. Unga fólki skemmti sér kon ung lega í leik tækj um 
og öðru sem þar er að finna. Klif ur grind in var vin sæl og hafði gæslu
mað ur í nógu að snú ast við að halda ærsl um skemmti leg heit anna í 
skefj um þannig að eng in hætta skap að ist fyr ir kraft mikla krakka.

Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti 

Kvöldskóli FB Kvöldskóli FB 
Netinnritun á www.fb.is

125 spennandi áfangar í boði

Kennsla hefst 24. ágúst

WWW.f b.is

Við bæj ar dyr okk ar hef ur 
Ár bæj ar safn ið vax ið og dafn að 
í gegn um árin. Öll þekkj um við 
það, ým ist af af spurn, höf um 
heim sótt það e.t.v. einu sinni 
eða tvisvar, eða jafn vel ökum 
fram hjá því dag lega? 

Nú er mál að taka á sig rögg og 
heim sækja Ár bæj ar safn ið sunnu
dag inn 30. ágúst því þá verð ur 
hald inn þar ís lensk ur mark að ur 
frá kl. 13.00 og fram eft ir degi. Á 
boðstól um verð ur margt spenn
andi og skemmti legt, svo sem 
ís lenskt hand verk, holl usta, 
græn meti og sitt hvað fleira. 

Þeir sem hafa á boðstól um 
ís lensk an heim il is iðn að, hvort 
held ur er hand verk eða mat
vöru, og hafa áhuga á að taka 
þátt í mark aðn um geta haft sam
band við Dag nýju Guð munds
dótt ur eða Guð brand Bene dikts
son í síma 411 6304 og feng ið hjá 
þeim nán ari upp lýs ing ar. 

Við hvetj um les end ur til að 
heim sækja Ár bæj ar safn ið, hvort 
held ur er með börn in eða ömmu 
og afa, sunnu dag inn 30. ágúst og 
hverfa aft ur til gömlu góðu dag
anna þeg ar amma var ung.

Íslenskthandverk
oghollusta

Erum flutt í Bæjarlind 1-3, Kópavogi

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur, 
sími: 564 0035, aquasport@aquasport.is

”allt til sundiðkunar – sund er okkar fag”
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Krist ín Marja Bald urs dótt
ir, rit höf und ur verð ur fyrsti 
gest ur á rit þingi Gerðu bergs í 
haust. 

Hall dór Guð munds son mun 
stýra rit þing inu en þau Þór hild
ur Þor leifs dótt ir og Ár mann Jak
obs son munu einnig ræða við 
hana um líf henn ar og list fer il. 

Þá verð ur opn uð sýn ing um 

líf og skáld skap Höllu Eyj ólfs
dótt ur, sem var fædd 1866 og 
er eink um þekkt fyr ir ljóð in 
sem lif að hafa í sönglög um Sig
valda Kalda lóns en þau voru 
góð ir vin ir á sín um tíma. Í lok 
nóv em ber munu kven höf und
ar kynna ný út komn ar bæk ur af 
ýms um toga und ir yf ir skrift inni 
“Kellín ga bæk ur”. 

KristínMarjaáritþingi
 

Kennsla fer fram hjá Námsflokkum 
Reykjavíkur, Þönglabakka 4, efri hæð. 
 
Íslenska er kennd á mánudögum og 
miðvikudögum kl. 13:00—15:00 
 
Enska er kennd eða á mánudögum og 
miðvikudögum kl. 15:15—17:15. 
 
Stærðfræði er kennd kl. 17:20—19:20 

á þriðjudögum og fimmtudögum 
 
 
 
 

Upplýsingar í síma  
411-7040  

Við bjóðum grunnnám í  
Íslensku, ensku og  

stærðfræði á haustönn 
2009 

Náms– og starfsráðgjafi 
veitir ráðgjöf  

 

Viltu bæta við þekkingu þína ? 

Verð f. 
stærðfræði, 4 
klst. á viku er 
kr. 16.000. 
 
Verð f.  
íslensku, 4 
klst. á viku 
er kr. 16.000. 
 
Verð f. ensku, 
4 klst. á viku 
er kr. 16.000 
 
Verð tveggja 
námsgreina er 
kr. 21.000 
 
Verð þriggja 
námsgreina er 
kr.  26.000 

(Álfurinn er búinn að fá ný klæði og húsbændur !!!!)

www.alfurinn.is

. BOLTINN í beinni ! Allir helstu leikirnir og
    íþróttaviðburðir á risaskjá. farið inn á
   www.alfurinn.is til að sjá dagskránna !

. ERTU GETSPAKUR ? vertu með í skemmtilegum
   leik.. Tipp klúbbur Búálfsins er kominn í 
   loftið !  Skoðaðu málið á www.alfurinn.is

. ELDHÚSIÐ opið alla daga, Tilboð með boltanum,
   sístækkandi matseðill..........
 

OPNUNARTÍMAR:
Mán-fim 11.30 - 01.00
Fös-lau 11.30 - 03.00
Sun - 11.30 - 01.00

Hólagarði

Fé lag ar í Fé lagi Sjálf stæð is
manna í Hóla og Fella hverfi 
hafa ár lega í mörg ár tek ið til 
hend inni í hverf inu í fegr un og 
hreins un. Í fyrra sum ar var gert 
sér stakt átak í því að út rýma veg
gjakroti og fóru fé lags menn vítt 
og breitt um hverf ið og mál uðu 
jafn óð um og krots varð vart og 
hvöttu íbúa til að standa vakt ina 
og mála jafn óð um yfir veggjakrot 
á eign um sín um. 

Átak ið skil aði svo sann ar

lega  ár angri því harla lít ið er um 
veggjakrot í hverf inu. Þá hef ur 
fé lag ið stað ið fyr ir hreins un ar
dög um og gróð ur setn ingu og var 
gróð ur sett í ker borg ar inn ar bæði 
í Hóla garði og við Eddu fellið nú 
í sum ar. Til gang ur inn með þessu 
átaki er fyrst og fremst sá að fegra 
og bæta um hverf ið og hvetja sem 
flesta ein stak linga og fyr ir tæki 
sem tök hafa á að taka til hend
inni því marg ar hendur gera létt 
verk.

Átakiðskilaðisér

Á mynd inni eru Odd ný stjórn armað ur og Raggý for mað ur Fé lags    
Sjálf stæð is mann í Hóla og Fella hverfi. 

Gerðu berg:
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Ým is legt hef ur ver ið gert til 
þess að fegra og bæta um hverfi 
í Breið holt inu í sum ar. Ásýnd 
ým issa svæða hef ur batn að við 
að rusl hef ur ver ið tínt og sum
stað ar hef ur blóm um og ver ið 
plant að. 

Guð rún Jóns dótt ir, for stöðu
mað ur fé lags starfs ins í Gerðu
bergi er mik il áhuga mann eskja 
um um hverf is mál. Hún seg ir að 
ásýnd byggð anna hafa mik ið að 
segja bæði fyr ir íbúa og fólk sem 

leið eigi um hverf in. Þar sem 
um hverfi sé hreint leggi fólk sig 
meira eft ir því að laga til í kring
um sig en þar sem lít ið sé hug að 
að um hverf inu og sóða legt geti 
talist. Guð rún seg ir að Ólög Anna 
Ólafs dótt ur, garð yrkju fræð ing ur 
hjá Reykja vík ur borg eigi mik inn 
heið ur skil ið fyr ir starf sitt við 
fegr un um hverf is ins í Breið holt
inu en hún hef ur starf að þar af 
mikl um móð.

Umhverfisverkefni 
bæta umgengnina

Mikl ar um bæt ur hafa ver ið gerð ar á lóð Hóla
brekku skóla. Um hverfi skól ans er nær óþekkj an
legt þar sem byggt hef ur ver ið úti vist ar svæði fyr ir 
nem end ur. 

Á lóð inni er að finna marg vís lega að stöðu til 

af þrey ing ar og leikja; m.a. að stöðu fyr ir körfu bolta, 
hand bolta og fót bolta á gervi grasi. Einnig er að finna 
ýmis leik tæki á lóð inni sem henta börn um á öll um 
aldri. Óhætt má að full yrða að bet ur búna grunn
skóla lóð sé vart að finna hér á landi. 

Mikl ar end ur bæt ur á 
lóð Hóla brekku skóla

Leiktækufyrirbörnáöllumaldri.Gróðursetursvipáskólalóðina.

Á þessari mynd sést blómabeð sem er eitt af því sem Ólöf Anna
ÓlafsdóttirhefurannastumþarsemekiðerinníSuðurhóla.Arahólar
eruíbaksýn.

Skólarnir eru byrjaðir!  
Sýnum varúð – vörumSt SlySin!

Bifreiðastjórar! Sýnum aðgát og tillitssemi 
í umferðinni núna þegar yngsta fólkið 

er að hefja skólagönguna.Allt til skólans
stílabækur,
skólatöskur,
pennaveski,

möppur
og mfl.

Vaxtalaus greiðslukjör 
í allt að 12 mánuði

(visa/euro) Engin útborgun

Sjóntækjafræðingar með
réttindi til sjónmælinga 
og linsumælinga
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Ég heiti Katrín Krist ins dótt ir og 
er kenn ari í Hóla brekku skóla. Mig 
lang ar til að segja ykk ur frá því 
sem ég hef ver ið að lesa í sum ar.

Síð sum ars lést skáld kon an Ingi
björg Sig urð ar dótt ir.  Um ferm ing
ar ald ur eyddi ég löng um stund um í 
lest ur bóka henn ar. Þar fékk hin svi
kula per sóna oft mak leg mála gjöld 
en hin ar heið ar legu náðu sam an að 
lok um og voru ham ingju sam ar til 
ævi loka. Þó svo að ég sæk ist ekki 
fyrst og fremst í að lesa ást ar sög ur 
hef ur það þó ver ið þannig í sum ar 
að þær bæk ur sem ég hef les ið hafa 
á  ein hvern hátt fjall að um ást ina. 
Þær hafa þó ekki feng ið eins góð an 
endi og bæk ur Ingi bjarg ar, sjaldn
ast hafa sögu per són urn ar lif að ham
ingju sam ar til ævi loka með ásinni 
sinni. 

Fimm bæk ur eru mér efst í huga 
eft ir sum ar ið. Fyrsta er þar að nefna 
bók ina  Ná ung inn í næstu gröf eft ir 
sænska höf und inn Kat ar ina Mazetti. 
Eins og nafn ið gef ur til kynna er bók
in full af kímni. Hver gæti lát ið sér 
detta í hug að ung ekkja sem kem
ur að leiði eig in manns síns verði 
ást fang in af mann in um sem er að 
vitja um næstu gröf? Það ger ist nú 
samt og báð ir að il ar fara að sækja í 
kirkju garð inn fyrst og fremst til þess 
að kom ast í nán ari kynni við hvort 
ann að. Þarna mæt ast  per són ur 
sem  koma úr mjög ólíku um hverfi 
og ger ir það sam skipti þeirra mjög 
erf ið. Auk þess eru þær skap stór ar 
og verða þá oft fyndn ir árekstr ar á 
milli þeirra. Þarna er tek ist á við það 
vanda mál sem oft kem ur upp þeg
ar tvær ólík ar per són ur verða ást
fangn ar og reyna að mæt ast á miðri 
leið. Hversu langt er hægt að ganga, 
hve miklu er hægt að fórna fyr ir ást
ina,bæði hvað varð ar vinnu og lífs
stíl? Stíll inn er létt ur og skemmti
leg ur og óvana leg ur að því leyti að 
hann er skrif að ur ým ist frá sjón ar
horni kon unn ar eða manns ins. Bók 
sem virki lega er hægt að mæla með, 
skemmti leg, fynd in og vek ur mann 
til um hugs un ar.

Næsta bók sem ég las var allt ann
ars eðl is. Það var bók in Stúlka með 
perlu eyrna lokk eft ir Tracy Chevali

er. Hún ger ist á heim ili hol lenska 
list mál ar ans Jo hann es ar Vermeer s 
og bygg ist á mál verk inu stúlka með 
turban eða stúlka með perlu eyrna
lokk. Sag an ger ist á sautj ándu öld 
og seg ir frá fá tækri stúlku sem er 
vinnu stúlka á heim ili list mál ar ans. 
And rúms loft ið er þarna allt ann að 
en það sem við eig um nú að venj
ast, stétt ar skipt ing var mik il, auk 
þess var jafn rétti kynj anna  auð vit að 
ekki kom ið til sög unn ar. Vinnu fólk 
var rétt inda laust og þrátt fyr ir mikla 
vinnu reynd ist fá tæk ling um mjög 
erfitt að vinna fyr ir mat sín um. Góð 
áminn ing fyr ir okk ur á þess um tím
um. Áhuga verð bók um starf list mál
ar ans og sam skipti hans við fá tæka 
vinnu stúlku.

Borg ar bóka safn ið stóð fyr ir kvöld
göng um á fimmtu dags kvöld um í 
sum ar. Í einni slíkri var geng ið um 
mið bæ inn og les ið upp úr bók um. 
Þar var með al ann ars stað næmst 
við stytt una á Aust ur velli og les ið 
upp úr Tíma þjófn um eft ir Stein unni 
Sig urð ar dótt ur. Það varð til þess að 
ég ákvað að lesa bók ina aft ur. Það er 
ótrú legt hve gam an er að lesa góð ar 
bæk ur aft ur því alltaf tek ég eft ir ein
hverju nýju sem ekki vakti at hygli 
mína í fyrra sinn ið, sér stak lega ef 
lang ur tími líð ur á milli. Stein unn 
er virki lega góð ur höf und ur, stíll inn 
ljóð rænn og fynd inn þó svo að aug
ljós lega skíni ein mana leik inn í gegn 
í þess ari sögu. Að al per són an sætt ir 
sig ekki við höfn un elsk hug ans allt 
sitt líf og lif ir í dagdraum um. Það er 
sann kall að ur tíma þjóf ur að eyða lífi 
sínu í slíkt en aft ur á móti tel ég það 
alls ekki tíma þjóf að eyða nokkrum 
klukku tím um í að lesa þessa bók. 

Skap ar inn eft ir Guð rúnu Eva 
Mínervu dótt ur kom út fyr ir síð ustu 
jól. Ég las hana einnig í sum ar en fór 
frek ar hratt yfir sögu. Hún fjall ar um 
mann sem fyr ir til vilj un ger ir það að 
ævi starfi sínu að búa til kyn lífs dúkk
ur. Hann kynn ist ein stæðri móð ur 
með tvö börn og glím ir eldri dótt ir 
henn ar við anor ex íu. Þessi bók hef
ur feng ið ágæta dóma en hún höfð ar 
ekki til mín. Bók in fjall ar m.a. um ein
mana leika, lyst arstol og þá sið ferð is
legu spurn ingu hvort rétt sé að búa 
til kyn lífs dúkk ur, jafn vel barna leg ar. 
Mér finnst ekki nægi lega vel unn ið 

úr þessu. Hins veg ar er of mikl um 
tíma eytt í að fjalla um hvern ig sam
band þeirra þró ast smátt og smátt 
en minna gert úr því að binda sam
an lausa enda í lok in. Skemmti lega 
er þó unn ið með nokkra at burði sem 
sagð ir eru ým ist frá sjón ar horni kon
unn ar eða manns ins. At burð irn ir og 
sam töl eru þá tví tek in en hugs an ir á 
milli ým ist hans eða henn ar. 

Síð asta bók in sem ég lagði frá mér 
var Kar it as án tit ils eft ir Krist ínu 
Marju Bald urs dótt ur. Ég hef les ið 
nokkr ar bæk ur eft ir Krist ínu Marju 
og fund ist þær bara góð ar en aldrei 
fall ið fyr ir henni sem höf undi sem 
höfð ar virki lega til mín. Þessi bók 
hef ur hins veg ar feng ið mjög góða 
dóma og þar sem ég var að fara í 
langt flug og bók in þykk fannst mér 
kom inn tími til að ráð ast til at lögu 
við hana með já kvæðu hug ar fari. Ég 
var svo sann ar lega ekki fyr ir von
brigð um. Mér kem ur ekki á óvart að 
bók in hafi ver ið til nefnd af Ís lands 
hálfu til Bók mennta verð launa Norð
ur landa 2006.  Bók in fjall ar um Kar
it as, stúlku sem elst upp í stór um 
föð ur laus um systk ina hópi í byrj un 
20. ald ar. Svo vel hug ar höf und ur 
að öll um lýs ing um á um hverf inu að 
auð velt er að lifa sig inn í and rúms
loft tíma bils ins. Bók in fjall ar fyrst og 
fremst um kon ur, lífs bar áttu þeirra 
gleði og sorg ir. Kar it as er að al per
són an, við fylgj umst með henni í 
harðri bar áttu við sjálfa sig og 
um hverf ið, því erfitt er að sam ræma 
ást ina, fjöl skyldu líf ið og áhug ann 
á mál ara list inni. Krist ín Marja hef
ur skrif að fram hald þess ar ar bók ar 
Óreiða á striga og mun ég vænt an
lega lesa hana von bráð ar,  því fátt 
veit ég skemmti legra en hreiðra um 
mig  og lesa góða bók. 

Hvaða bók/bæk ur ertu að lesa?

KatrínKristindóttir.

Innritun fer fram á www.tskoli.is

Kvöldskóli
Byggingatækniskólinn

Raftækniskólinn

Tæknimenntaskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Fjarnám
Byggingatækniskólinn

Fjölmenningarskólinn

Upplýsingatækniskólinn

Skipstjórnarskólinn

Raftækniskólinn

Véltækniskólinn

Meistaraskólinn

Diplómanám 
Endurmenntunarskólinn
• Rekstur og stjórnun í atvinnulífinu
  - Útvegsrekstrarfræði 
  - Flugrekstrarfræði
  - Almenn lína í rekstri og stjórnun
  - Rekstrarfræði
• Lýsingarfræði
• Lýsingarhönnun

Flugskóli Íslands
Í september hefjast:
• MCC námskeið      
• ATPL námskeið
• PPL námskeið    
 (einkaflugmannsnámskeið)
• Flugkennaranámskeið

 www.flugskoli.is

Það er leikur að læra

Innritun lýkur 26. ágúst.
Aðstoð við innritun er 26. ágúst frá kl. 16 :00 – 19:00.

Innritun í kvöld- og f jarnám er haf in

Nýjar haustvörur streyma inn.
Enn hægt að gera góð kaup á

útsöluslám í göngugötu.
Verið velkomnar

Mjódd - S. 557 5900

Félagsstarfið 
að hefjast

Unn ið er að gerð haust og vetr ar dag skrár fé lags og tóm stunda
starfs ins í Ár skóg um og í Gerðu bergi. Í boði verð ur fjöl breytt 
dag skrá kl. 9 á morgn ana til 16.30 fyr ir fólk á öllu aldri, úr öll um 
hverf um borg ar inn ar, og einnig hverfistengda þjón ustu í sam
vinnu við Þjón ustu mið stöð Breið holts. Há deg is verð ur og kaffi
veit ing ar í kaffi tíma verð skrá Vel ferð ar sviðs á hverj um tíma. 

Mik ið verð ur lagt upp úr sam starfi við fjöl marga að ila, bæði í 
hverf inu og utan þess, sem eyk ur fjöl breytni. Sér stök áhersla verð
ur lögð á hvers kon ar lík ams rækt og heilsu efl ingu í víð um skiln ingi. 
Við burð ir og dag skrá verða kynnt sér stak lega. Þá eru all ar ábend
ing ar og ósk ir vel þegn ar. Hægt er að hafa sam band við Fé lags mið
stöð ina Ár skóg ara í s. 5352700, Fé lags starf ið í Gerðu bergi í síma 
5757720 og við Ágústu H. Gísla dótt ur frí stunda ráð gjafa Þjón ustu
mið stöðv ar Breið holts í síma 5757720. Þá má geta þess að mánu dag
inn 24. ágúst verð ur ferða kynn ing frá Úr vali Út sýn í um sjón Kjart ans 
Trausta Sig urðs son ar og Lilju Jóns dótt ir. Einnig má geta þess að 
búið er að nettengja tölvu til af nota fyr ir þátt tak end ur fé lags starfs
ins í Gerðu bergi og verð ur notk un henn ar án end ur gjalds. 
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Fyrstu kynni mín af Breið holt
inu voru þeg ar for eldr ar mín ir 
voru að leggja á ráð in um að flytj
ast þang að. Þetta var skömmu 
fyr ir 1970 og hverf ið var nán ast 
enn á teikni borð inu. Ég man eft
ir um ræð unni sem þá var um 
Breið holt ið. Þetta nýja hverfi 
þótti ekki fínt og marg ir litu á 
það sem neyð ar úr ræði að flytj
ast þang að. Þetta var fyrsta stóra 
út hverf ið sem var byggt án þess 
að vera með beina teng ingu við 
eldri hluta Reykja vík ur og vel má 
vera að þessi um ræða hafi að ein
hverju leyti skap ast af því að upp
haf ið að Bakka hverf inu má rekja 
til fé lags legra lausna í hús næð is
mál um. Þeg ar við flutt um upp eft ir 
var gamla Breið holts braut in, sem 
nú heit ir Reykja nes braut nokk uð 
ógn vekj andi. Þetta var eig in lega 
bara mal ar slóði og mér fannst við 
vera að keyra í ár far veg in um. 

Ég var þó ekki að spá mik ið í 
þetta. Við vor um kom in í íbúð í 
Bökk un um og eitt af því sem ég 
man er að svala hand rið in voru 
lá rétt þannig að auð velt var að 
klifra upp á þak. Ég man að við 
gerð um það nokkrum sinn um og 
rétt má ímynda sér hvað hætta 
staf aði af þessu í þriggja hæða 
blokk. Þetta brölt okk ar var held
ur ekki vin sælt heima fyr ir þeg ar 
upp komst en nú er löngu búið að 
breyta þess um svala hand rið um. 

Í sjálfs sköp uð um   
lífs háska

Við náð um oft ar að koma okk
ur í sjálfs skap að an lífs háska og 
gerð um ým is legt sem ekki væri 
vel séð í dag. Við strák arn ir í hverf
inu vor um oft að þvæl ast nið ur í 
El liða ár dal. Þar fund um við með al 
ann ars göng sem ég held að ver ið 
hafi gerð af nátt úr unn ar hönd um. 
Þau voru eins og ufsilon í lag inu og 
það tók ein ar tíu mín út ur að skríða 
í gegn. Við urð um að fara réttu 
meg in inn í göng in og það þar var 

fullt af steinnibb um sem við rák um 
okk ur í. Þetta var auð vit að stór 
hættu legt og stund um dreymdi 
mig á nótt unni að ég væri fast ur í 
göng un um en ég fór aft ur og aft ur 
því það var ákveð in áskor un fólg in 
í því að kom ast í gegn. Ég hef ver ið 
að horfa í kring um mig þarna nið ur 
frá þegar ég er að labba með hund
inn en get ekki fund ið þessi göng 
aft ur. Trú lega er búið að um bylta 
ein hverju þarna eða moka yfir þau. 
Kannski ein hverj ir hafi séð hætt
una sem krökk um gat staf að af 
þeim og ákveð ið hafi ver ið að hylja 
þau. Ég veit það ekki en mér hef ur 
ekki tek ist að koma auga á þetta 
gamla leik svæði okk ar. 

Eins og dreif býli
Breið holt ið var eins og dreif býli 

og all stað ar voru hálf gerð mann
virki þar sem ver ið var að byggja 
Bakk ana og allt ann að var enn 
óbyggt svæði. Ég man eft ir hol
ræs um sem búið var að byggja og 
voru vin sæl leik svæði. Það var ekki 
búið að hleypa af rennsli í þau því 
ef laust hefði ver ið bund inn skjót
ur endi á þessa at hafna semi okk ar 
krakk anna hefð um við kom ið heim 
illa þefj andi af klóak lykt. Við skrið
um nið ur í rör in og kom um svo 
bara upp úr öðr um brunni. Þetta 
var spenn andi um hverfi og til val
ið til ým is kon ar at hafna semi fyr ir 
krakka.

Vildi hafa skól ann á 
morgn ana

Ég var í Breið holts skóla. Þetta 
var lögnu fyr ir tíma ein set inna 
skóla. Skól inn var mjög þétt set inn 
og ég lenti í hóp sem var í skól an
um eft ir há degi. Mér lík aði aldrei 
að þurfa í skól ann eft ir há degi. Ég 
er þannig gerð ur að ork an er mest 
á morgn ana og því hefði hent að 
mun bet ur fyr ir mig að geta byrj að 
dag inn í skól an um. Í stað þess að 
fara beint í skól ann þeg ar mað ur 
kom á fæt ur fór um við oft ast út að 
leika okk ur og mér fannst því að 
ver ið væri að taka mann úr miðj
um leik til þess að fara í skól ann. 
Ég mætti yf ir leitt tíu mín út um fyr ir 
tvö á dag inn í skól ann og fannst 
því stund um að skóla ganga mín 
væri mis heppn uð vegna þess að ég 
fékk ekki að njóta mín á morgn ana. 
Þessi skóla tími trufl aði mig alltaf 
nokk uð þótt ég vend ist þessu. En 
þetta átti sér auð vit að allt sam an 
eðli leg ar or sak ir. Hverf ið byggð ist 
mjög hratt og barn margt fólk flutti 
þang að. Nem end um fjölg aði því 
mjög hratt en hús bygg ing arn ar fyl
gdu ekki með sama hraða á eft ir. 

Tón list ar sag an byrj aði í 
Breið holts skóla

Tón list ar saga mín byrj aði í 
Breið holts skóla. Ég var 11 ára 
þeg ar mér tókst að suða fyrsta gít
ar inn út og síð an stofn uð um við 
hljóm sveit nokkr ir 10 og 11 ára 
gutt ar. Við kunn um ekk ert en fór
um að æfa okk ur á hljóð fær in. Við 
komumst yfir gít ar kennslu bók. 
Þetta var ekki hefð bund in nótna
kennslu bók held ur bók sem var 
ætl uð al menn ingi til að æfa sig á 
hljóð færi. Ég var fljót ur að fara í 

gegn um bók ina og ná tök um á því 
sem þar var kennt þannig að ég 
fór að hugsa um hvort ég hefði 
ver ið gít ar leik ari á Spáni í fyrra lífi. 
Þetta gæti ekki ver ið svona auð
velt. Við feng um að stöðu til æf inga 
í Breið holts skóla þrátt fyr ir mik ið 
pláss leysi. Við æfð um í hús næði 
sem síð ar var gert að skáta heim
ili. Hjálm týr sem var hús vörð ur í 
skól an um á þess um árum og kall
að ur Týri var ein stak ur við okk
ur. Hann var oft ast til bú inn til að 
mæta og hleypa okk ur inn bíða 
eft ir okk ur og ganga frá. Hann var 
orð inn full orð inn og hef ur hugs
an lega haft við lít ið ann að að vera 
á þessu tíma. Kannski var hann 
orð inn ekkju mað ur en við viss um 
það aldrei. Hann var bara alltaf 
til bú inn að koma og opna fyr ir 
okk ur og ganga frá og loka. Hann 
sýndi okk ur sér stak lega vina legt 
við mót og var ein stak lega dug leg
ur að vera með okk ur. Okk ur þótti 
vænt um kall inn því hann var að 
gera svo mik ið fyr ir okk ur. Breið
holts skóli var eðli lega lok að ur á 
sumr in en við vor um ekk ert á því 
að hvíla okk ur á spila mennsk unni. 
Við feng um því að vera í kjall ar an
um hjá ein um vina okk ar í Tungu
bakk an um. Við feng um leyfi til að 
grafa út rými í sökkli húss ins og 
steypt um gólfi yfir mold ina. Við 
gerð um þetta að mestu sjálf ir en 
pabbi stráks ins hjálp aði okk ar eitt
hvað eins og að blanda steypuna. 
Þetta var ekki full kom in bygg ing 
og til dæm is kom vatn kom upp 
úr gólf inu og svo var pláss ið ekki 

ein angr að sem ekki að sök á sumr
in. Og þarna hélt tón list in áfram 
að verða til. Þetta var svona ódýr 
redd ing. 

Deep Purple, Queen og 
With Sna ke

Við fór um svo að spila á skóla
skemmt un um og fór um að upp lifa 
okk ur sem rokk stjörnu í hverf inu. 
Varla var efnt í partý án þess að 
við vær um þar. Upp á halds hljóm
sveit ir okk ar voru stórstirni á borð 
við Deep Purple, Queen og With 
Sna ke. Við réð um þó tæp ast við 
að spila þeirra tón list en hlust uð
um því meira á þá. Við fór um fljót
lega að semja lög til þess að efla 
and ann og við spil uð um einnig lög 
eft ir Gunna Þórð ar og fleiri. Stóru 
nöfn in voru draum kennd ari og fjar
stæðu kennd ara að ná tök um á tón
list þeirra svo vel væri. Ég man þó 
að við spil uð um eitt hvað af Deep 
Purple lög um en man ekki til þess 
að við legð um í Queen. Ég held að 
há punkt ur frægð ar okk ar hafi ver
ið þeg ar við vor um fengn ir til þess 
að spila á ung linga balli á Sauð ár
króki 16. júní. Það var flog ið með 
okk ur norð ur og dag inn eft ir sáum 
við hvar ver ið var að stilla upp fyr
ir 17. júní dans leik inn sem átti að 
vera kvöld ið eft ir. Við horfð um á 
græjurn ar, senni lega með ein hverj
um öf und ar aug um. Þarna var ver ið 
að stilla upp fyr ir Geir mund Val týs. 
Ég man að við feng um 500 kall á 
mann fyr ir að spila á ung linga ball
inu. Þetta var í fyrsta skipti sem 

við feng um greitt fyr ir að spila og 
ég keypti mér plötu með Queen 
fyr ir inn kom una.

Grunn ur inn í 
stór hljóm sveit inni

Á þess um árum náði Breið holts
skóli ekki upp úr. Átt undi bekk ur
inn var síð asta árið í grunn skóla 
þarna efra. Við luk um því grunn
skól an um í Ár múla. Þá vor um við 
orðn ir ann ál að ir rokk ar ar og héld
um áfram að spila. Úr Ár múl an
um lá leið in í FB en ég hafði alltaf 
stund að tón list ar nám í Tón list ar
skóla FÍH með öðru námi þannig 
að tón list ar nám ið tók fljót lega 
yfir. Dvöl in í FB varð skemmri en 
í fyrstu var ætl að. Á sautj ánda 
ár inu var ég far inn að spila út um 
allt með hin um og þess um tón list
ar mönn um. Jass inn fór snemma 
að heilla mig og ég var far inn að 
spila með Stjána Magg, Guð mundi 
Ing ólfs og fleir um. Svo kynnt ist ég 
Gunna Þórð ar og fór að spila með 
stór hljóm sveit hans sem lék um 
tíma á gamla Brod way sem var í 
kjall ar an um við Álfa bakk ann þar 
sem SAM bíó in eru núna. Og þar 
má segja að grun ur inn að því sem 
ég er að gera í dag hafi orð ið til. Ég 
hafði kynnst Eddu Borg að eins og 
fékk Gunna til þess að taka hana 
í prufu fyr ir stór hljóm sveit ina. Ég 
var hins veg ar búin að ákveða að 
fara til fram halds náms í Banda ríkj
un um. Ég fór einn til að byrja með 
en sam band okk ar Eddu þró að ist 
þannig að sím reikn ing arn ir fóru 
næst um að ber ast í sendi bíl. Ég 
kom því heim aft ur og síð an fór um 
við bæði út. Við kom um til baka 
1986 og ég byrja að kenna, fyrst í 
tón skóla HÍH til 1989 en þá kom 
Tón skóli Eddu Borg til sög unn ar. 
Mað ur var aft ur kom inn í Breið
holt ið og þess vegna tel ég mig 
ná því að kalla mig Breið hylt ing 
þótt ég sé ekki fædd ur í hverf inu. 
Ég veit ekki hvort ég muni enda 
æv ina í Breið holt inu. Við kunn um 
vel við okk ur í Engla borg inni ves
tra og ég hef stund um velt því fyr ir 
mér hvort við flytj um ekki vest
ur þeg ar efri árin taka að nálg ast. 
Ég gæti vel hugs að mér það. En 
upp vöxt ur inn og ævi starf ið teng ist 
Breið holt inu. Okk ur var vel tek ið í 
hverf inu bæði fyrr og síð ar og nú 
finnst mér ég vera að skila Breið
hylt ing um ein hverju til baka.

Finnst ég vera að skila ein hverju til baka

Á fermingardaginn og kominn með gítarinn í fangið.

Bjarni í tónlistarhorninu heima í 
stofu við Geitastekkinn. Bassin 
er ekki langt undan.

Að nálgst tvítugt og farinn að spila 
með ýmsum tónlistarmönnum.

Bjarni Svein björns son, bassa leik ari og tón list ar kenn ari flutt ist í Breið holt ið með for eldr um sín um, 
Svein birni Bjarna syni, síð ar presti og Frið rikku Eð valds dótt ur um sjö ára ald ur. Hann hef ur búið þar 
lengst af er frá eru tal in náms ár í Los Ang el es í Banda ríkj un um. Bjarni er enn í Breið holt inu, býr í 
Stekk un um og stend ur að rekstri Tón list ar skóla og kennslu ásamt eig in konu sinni Eddu Borg. Hann 
fæst einnig við tón smíð ar og hljóð færa leik og er í þann mund að gefa út sinn fyrsta geisla disk.

Bjarni ásamt þáverandi kærustu sinni og núverandi eiginkonu Eddu 
Borg um það leiti sem þau spiluðu saman í Stórhljómsveit Gunnars 
Þórðarsonará Brodway.
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Ætl um að skapa hverf is menn ingu
Bjarni Há kon ar son, Skúli 

Júl í us son og Guð mund ur og Sig
urð ur Pét urs syn ir festu kaup á 
Búálf in um í Hóla garði í lok júní 
og tóku við rekstri hans 1. júlí sl. 
Þeir hafa unn ið að end ur bót um 
á hús næð inu og að stöð unni að 
und an förnu með fram rekstr in
um en ákváðu strax að vinna 
það í áföng um til þess að ekki 
þyrfti að koma til lok un ar. Þeir 
hafa í hyggju að breyta eld húsi 
stað ar ins til þess að auka við 
gesta rým ið en ætla engu að síð
ur að bjóða upp á létt ar veit ing
ar í fram tíð inni. “Við erum ekki 
al veg bún ir að móta þess ar hug
mynd ir,” sagði Skúli Júl í us son 
í sam tali við Breið holts blað ið. 
“Við erum að velta fyr ir okk ur 
að bjóða létta rétti á kvöld in og 
spurn ing um hvort við verð um 
með ein hver til boð í há deg inu.”

Búálf ur inn hef ur ver ið eins kon
ar hverf is b ar í Hóla hverf inu um 
ára bil en oft hef ur ver ið rætt um 
að veit inga staði og kaffi hús vanti 
í Breið holt ið. Skúli seg ir að þessi 
klass íska menn ing hverfapubbs
ins hefi aldrei náð að þró ast hér 
á landi vegna þess að fólk telji í 
alltof mikl um mæli að það eigi 
að fara á mið bæj ar rölt til þess að 
skreppa á krá. “Að mínu mati er 
þetta mik ill mis skiln ing ur. Fólk á 
að geta rölt heim an frá sér. Sest 
nið ur með öðru fólki spjall að sam
an, feng ið sér kaffi eða einn eða 
tvo bjóra og stund um eitt hvað 
að borða og rölt svo heim aft ur.
Ég veit ekki hvort þessi mið bæj
ar stemn ing eru leif ar frá þeirri 
áfeng is menn ingu sem hér tíðk að
ist lengi og tíðkast raun ar enn og 
felst í helg ar fyllir í um,” seg ir Skúli. 
“Ég gæti vel trú að að svo væri án 
þess þó að hafa hug leitt þetta til 
hlít ar. Mark mið okk ar er á hinn 
bóg inn að skapa hverf is stemn ingu 

kring um Búálfinn. Ég hef ver ið hér 
að störf um meira og minna síð an 
við tók um við rekstr in um og ég er 
bjart sýnn á að okk ur tek ist þetta. 
Ég sé að fólk héð an úr ná grenn inu 
er að fá sér göngut úra og lít ur við. 
Fær sér kaffi eða bjór glas og rölt ir 
síð an aft ur heim. Fólk er einnig að 
koma neð an úr Bökk um, stund
um labbandi og einnig úr Selja
hverf inu. Vissu lega hef ur ver ið 
há sum ar og veðr ið leik ið við okk
ur þannig að ef laust er meira um 
göngu ferð ir en á öðr um árs tím um 
en við ætl um okk ur að reyna að 
mæta kröf um fólks og þörf um. 
Við sýn um fót bolt ann á stór um 
vegg og það er ákveð inn kjarni 
sem kem ur reglu lega til þess að 
fylgj ast með hon um en svo eru 
aðr ir sem hafa önn ur áhuga mál. 
Kon urn ar hafa af ein hverj um 
ástæð um minni áhuga á fót bolta 

en karl ar og sum um finnst al veg 
nóg um áhersl una sem við höf
um lagt á bolt ann og við verð um 
að bregð ast við því. Við hugs um 
okk ur að bjóða líf andi tón list og 
gefa tón list ar fólki kost á að koma 
fram og flytja það sem það er að 
fást við.” Þeir Skúli og Bjarni segja 
nýja við skipta vini hafa ver ið dug
lega að mæta og eng in ástæða sé 
til ann ars en bjart sýni. Þeir segja 
alltaf vissa hættu á að óreglu fólk 
geri sig heima kom ið á svona stöð
um og geti það trufl að aðra við
skipta vini. Þess vegna þurfi að 
velja svo lít ið hverj ir koma á stað
inn en það er alltaf við kvæmt mál 
að fást við slíka hluti. “Hverf is
stemn ingu verð ur í fyr ir rúmi hjá 
okk ur,” segja þeir Skúli og Bjarni 
stað ráðn ir í að móta og efla góða 
hverf is menn ingu í Búálf in um í 
Hóla garði.

Skúli Júl í us son og Krist jana Hauks dótt ir að baki bar borð inu á 
“Staupa steini” – nei Búálf in um í Hóla garði.

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úrvali

Mánud. – mi›vikud.  
kl. 12 – 18:30

Fimmtud - Laugard.
 kl. 10 – 21:00

Sunnudaga                 
kl. 10 – 18:00

Hólagarður

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

borgarblod.is
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Þann 16. júní 1909 hleypti Knud 
Ziem sen, bæj ar full trúi og síð ar 
borg ar stjóri, vatni á Vatns veitu 
Reykja vík ur með því að skrúfa 
frá bruna hana við Vatns stíg inn 
í Reykja vík. Sú fram kvæmd fór 
fram frem ur hljótt því ekki var 
vit að hvort eitt hvað vatn kæmi 
um lögn ina! Þriðju dag inn 16. júní 
sl., rétt um 100 árum síð ar, lék 
Hanna Birna Krist jáns dótt ir þetta 
eft ir til að minn ast tíma mót anna. 
Jafn framt var af hjúp að ur minn
ing ar skjöld ur með upp lýs ing um 
um þetta merka fram fara skref í 
mann lífi höf uð borg ar inn ar. Við 
at höfn ina lék Brass sveit in og 
Götu leik hús ið framdi gjörn ing til
eink að an tíma mót un um.

Orku veita Reykja vík ur minn ist 
ald ar af mæl is Vatns veit unn ar og 10 
ára af mæl is Orku veitu Reykja vík
ur nú í ár með ýms um hætti, m.a. 
verða Gvend ar brunn arn ir opn
ir gest um og gang andi. Fyr ir 100 
árum voru íbú ar Reykja vík ur um 
11 þús und tals ins, nú um 120 þús
und, eða lið lega 10 sinn um fleiri. 
Vatns veita var árið 1909 mik ið 
fram fara spor í heil brigð is mál um 
og í kjöl far ið komst góð ur skrið
ur á hol ræsa mál í Reykja vík. Fram 
að þess um tíma höfðu bruna varn
ir ver ið í mikl um lama sessi, bera 
þurfti iðu lega vatn í skjól um að 
bruna stað, og oft ar en ekki var 
ekki við neitt ráð ið. Árið 1909 voru 
þrí lyft timb ur hús ris in í Reykja vík 
og trygg ing ar voru háar á þeim 
vegna þess að vatns lögn skorti. 
Stór bruni varð m.a. árið 1903 þeg
ar klæða verk smiðja brann á Rauð
ar ár holti. 

Stef án Páls son sagn fræð ing
ur seg ir að fyrst hafi ver ið vatni 
hleypt á kerf ið úr El liða án um sem 
borg in hafi keypt af ensk um við
skipta jöfri 1906 með vatns veitu í 
huga en Eng lend ingurinn nýtti  ána 
í nokkur ár til lax veiði. Til þess að 
nýta að ein hverju leiti þá fjár fest
ingu sem fólst í kaup un um á ánni 
hafi neðri hluti lagn ar inn ar ver ið 
tek in í notk un. Áfram var unn ið að 
því að leggja lögn ina upp í Gvend

ar brunna og 2. októ ber 1909 var 
svo vatni hleypt á kerf ið frá Gvend
ar brunn um. Vatn þró var fljót lega 
byggð á suð ur bakka ár inn ar á 
móts við Breið holt ið.

,,Það var ófermd ar á stand í 
vatns mál um borg ar inn ar fram að 
þess um tíma, helsti brunn ur inn 
var í Að al stræti og marg ir höfðu 
at vinnu sem vatns ber ar. Þeg ar 
Landa kots spít ali var reist ur var 
sprengt fyr ir brunni þar því spít
al inn var mjög vatns frek ur, og það 
mun vera í fyrsta skipti sem dína
mit er not að hér lend is. Vatns þörf in 
jókst hrað fari eft ir að vatns lögn
in var kom in og vatn kröf ur juk ust 
vegna auk inn ar fisk vinnslu, m.a. á 
Kirkju sandi, og vax andi iðn að ar
starf semi víð ar um bæ inn, s.s. nið
ur suðu og gos drykkja fram leiðslu. 
Fólk fór að sjóða vatn fyr ir þvotta 
og nota vatn mun meira og miðl un
ar t ank ur sem reist ur var á Rauð ar
ár holti leysti úr brýn ustu þörf inni. 
Far ið var að ,,njósna” um vatns
notk un borg ar búa til að tempra 
hana eitt hvað, hrein lega var leg ið á 
glugg um til að kom ast að því hvort 
fólk væri t.d. að út vatna fisk í kjöll
ur um eða eitt hvað álíka. Fyrst um 
sinn var vatn veit an ekki rek in sjálf
stætt, held ur var slökkvi liðs stjór
inn einnig vatn veitu stjóri.”

GuðmundurBjörns
sonlæknirhelsti
hvatamaðurinn

,,Helsti hvata mað ur að vatns
veitu í Reykja vík var Guð mund ur 
Björns son lækn ir sem sat í bæj ar
stjórn. Árið 1902 sam þykkti bæj ar
stjórn til lögu Guð mund ar en fram 

að því höfðu bæj ar bú ar von að að 
um einka fram kvæmd yrði að ræða 
með þátt töku Dana eða Eng lend
inga en á þess um árum var lít il 
hrifn ing hér lend is af op in ber um 
fram kvæmd um.

Ári  seinna,  eða 1910,  er 
Gas stöð in svo tek in í notk un af 
þýsku fyr ir tæki sem einnig setti 

nokkurn svip á bæ inn.
Fyrsta hug mynd in að vatns töku 

fyr ir Reykja vík var að bora eft ir 
vatni í Vatns mýr inni en það gekk 
ekki eft ir en á sama tíma töldu 
ýms ir að gull væri að finna í Öskju
hlíð inni, og at hygl in beind ist nokk
uð að því um tíma, en sú leit varð 
enda sleppt.

Vatn veit an kost aði fyr ir öld síð an 
marg fald ar skatt tekj ur bæj ar ins og 
til sam an burð ar við fram kvæmd ir 
í dag má geta þess að vatn veitu
fram kvæmd irn ar sem hlut fall af 
tekj um rík is ins voru marg fald ar 
á við kostn að af bygg ingu Kára
hnjúka virkj un ar. Hér var því um 
gríð ar lega fram kvæmd að ræða, 
enda bær inn all ur sund ur graf inn 
vegna þess ara fram kvæmda um 
meira en tveggja ára tíma bil, ein
nig vegna lagna frá Gas stöð inni. 
Gas var hins veg ar nán ast aldrei 
not að til að hita vatn, gagn stætt 
reynslu ná granna þjóð anna. Blöð in 
voru á þess um tíma full af skömm
um vegna þeirr ar slysa hættu sem 
skurð irn ir áttu að vera, all ir borg
ar bú ar voru mikl ir sér fræð ing ar. 
Engra slysa er þó get ið frá þess um 
tíma.  Fram kvæmd ir við bygg ingu 
Reykja vík ur hafn ar voru einnig að 
hefj ast svo segja má að borg ar
yf ir völd hafi ver ið nokk uð stór
huga á þess um tíma,” seg ir Stef án 
Páls son.

Stef án seg ir að fljót lega hafi ver
ið sett upp fyrstu vatns kló sett inn, 
en þess má geta að í dag fer um 
40% af vatns notk un heim il is ins til 
vatns kló sett anna.

OR þjónar íbúum allnokkra sveit
arfélaga, m.a. Kópavogi.

Hanna Birna Krist jáns dótt ir, borg ar stjóri, skrúf ar frá bruna hana á horni Vatns stígs og Lauga veg ar með 
aðstoð slökkviliðsmanns líkt og for veri henn ar, Knud Ziem sen, gerði 100 árum áður þeg ar vatni var 
hleypt á kerf ið í fyrsta skipti með vatni úr El liða án um.

Vatnsveitahundraðáragömul

Stef án Páls son sagn fræð ing ur.

Gamli og nýi tíminn í búningum slökkvuliðsins.
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Í tæpa tvo ára tugi bjuggu ég og fjöl
skylda mín í kaup stað aust ur á 
fjörð um. Í þá daga var líf ið frek

ar ein falt a.m.k. mið að við nú tím
ann. Reikn ing arn ir voru greidd ir í 
banka úti bú inu, mat vör ur og fatn að
ur keypt ur í kaup fé lag inu og fisk fékk 
mað ur gef ins hjá trillukörlun um á 
bryggj unni. En það sem gaf þó bæj
ar bragn um svo lít ið skemmti leg an 
blæ voru hin ir ýmsu hand verks menn 
sem ráku sín litlu fyr ir tæki. Skó smið
ur inn, kon an sem átti efna laug ina, 
blóma sal inn, bólstr ar inn, bók ar inn 
auk ann arra hand verks og þjón ustu
fólks. Í þá daga varð mað ur bara að 
sætta sig við ef ekki fékkst það sem 
ein hvern van hag aði um, ekk ert inter
net né tölu póst ur til að hjálpa manni 
að út vega það sem bráð vant aði. Ég 
man að þeg ar ein hver hætti starf
semi vegna ald urs eða brott flutn
ings, þá lagð ist sú þjón usta bara af 
og all ir urðu að sætta sig við það. 
Eng um þótti það gott.

Í dag búum við í breyttu þjóð fé
lagi. Við erum vön því að fá það sem 
við þörfn umst og sækj um nauð synj
ar og þjón ustu þang að sem hún er 
veitt best og ódýr ust. Kannski ger
um við okk ur ekki grein fyr ir því að 
það fólk sem rek ur versl un og þjón

ustu fyr ir tæki þarf oft að leggja hart 
að sér til að bjóða okk ur fjöl breytt 
úr val til að stand ast sam keppni og 
harð an heim við skipta og þjón ustu. 
Kaup mað ur inn á horn inu eða minni 
versl un ar kjarn arn ir eru að kepp ast 
við stóra og vold uga að ila sem eiga 
betri mögu leika í þess um leik.

Við hér í Breið holt inu eig um nok
kra ágæta versl un ar kjarna, versl an
ir og þjón ustu stofn an ir sem veita 
okk ur góða þjón ustu og gera hverf
in fjöl breytt ari með starf semi sinni. 
Mjódd in er t.d. dæmi um góð an og 
versl un ar og þjón ustu kjarna þar 
sem er að finna ótrú lega fjöl breytta 
og góða versl un og þjón ustu á mörg
um svið um. Sjálf um finnst mér gam
an að varsla þar í þægi legu um hverfi 
þar sem mað ur hitt ir oft vini og 
kunn ingja í göngu göt unni á leið milli 
stofn ana, þjón ustu fyr ir tækja eða 
versl ana. Veit ég að marg ir eru mér 
sam mála um þetta.

Nú um miðj an júní í sum ar fannst 
mér Mjódd in fá nýj an og betri svip 
þeg ar þar var opn uð fisk búð Hólm
geirs. Fram að þeim tíma varð mað
ur að fara í önn ur hverfi til að kaupa 
nýj an fisk þó ýms ar versl an ir hefðu 
reynt að versla með fisk en ekki 
geng ið upp. Ég er nú þannig inn rætt

ur að mér finnst góð fisk búð vera 
hluti af líf inu. Og Hólm geir fisk sali 
er einn þess ara góðu fisk sala sem 
ger ir mann létt ari í skapi með frísk
legri fram komu. Fyr ir utan snyrti lega 
versl un og gott úr val, þá er hann 
og starfs fólk hans svo al úð legt og 
skemmti legt að það lífg ar upp á 
hvers dag inn að líta þar við. 

Hólm geir sagði mér að spurð ur að 
versl un in gengi vel hjá hon um og 
mót tök ur góð ar. “Ég missti vinn una 
og þá var ann að hvort að fara heim 
og grenja eða gera eitt hvað af viti”, 
sagði hann mér um dag inn. Og mér 
finnst hann hafa gert “eitt hvað af 
viti” með því að stofna búð ina sína. 
Mér finnst hún góð og hún dreg ur 
mig að fleiri versl un um og styrk ir 
þetta svæði.

Við skul um muna að á þess um erf
iðu tím um er ekk ert sjálf sagt eða 
sjálf gef ið. Við skul um styrkja versl an
ir og þjón ustu stofn an ir í hverf un um 
okk ar og gera þau meira að lað andi. 
Það er und ir okk ur sjálf um kom ið 
hvort þau dafna eða hverfa. Ef þau 
hverfa þá minnk ar önn ur þjón usta 
um leið og um hverf ið verð ur fá tæk
legra. Það vilj um við ekki. Hugs um 
um það þeg ar við versl um og nýt um 
þá þjón ustu sem við þörfn umst.

Verslunogþjónusta

Dans skóli Sig urð ar Há kon ar son ar, sem er einn 
af stærstu og virt ustu dans skól um lands ins, er stað
sett ur að Auð brekku 17, Kópa vogi en þar hafa ver
ið nem end ur frá öllu höf uð borga svæð inu í gegn um 
árin. 

Skól inn legg ur all an metn að sinn í fag leg vinnu
brögð og hef ur ár ang ur keppn ispara skól ans vak ið 
mikla at hygli og all ir kenn ar ar skól ans hafa, hver um 
sig, margra ára reynslu í dans kennslu. 

Í vet ur verð ur boð ið uppá al menna barna dansa, 
stand ardsuð ur am er íska dansa,  gömlu dansana, 
freestyle, og salsa. Danskól inn er með kennslu fyr ir 
alla ald urs hópa, hvoru tveggja fyr ir byrj end ur og þá 
sem lengra eru komn ir. 

Í ár býð ur Danskól inn í fyrsta skipti uppá dans
kennslu fyr ir 3ja ára börn.  Þeim er boð ið upp á dans, 
söng og leik sem er flétt að sam an við tón list. Við 
þetta bæt ast síð an fyrstu spor in í al menn um sam
kvæm is döns um. 

Dans er góð lík ams rækt fyr ir alla ald urs hópa og er 
ein af fáum íþrótt um sem pör geta stund að sam an. 

Við hvetj um les end ur til að kynna sér hvað Dans
skóli Sig urð ar Há kon ar son ar býð ur í vet ur. All ar upp
lýs ing ar má finna á www.dans ari.is, og inn rit un er í 
síma: 564 1111 og með tölvu pósti dans ari@dans ari.is

Danserfyriralla

Þema keppn inn ar er “Barna
menn ing í Breið holti” í til efni 
og í tengl um við  Barna þing in í 
Breið holti 2009.

Sýn ing mynd anna verð ur opn
uð á Hverf is há tíð Breið holts búa 
sem standa mun dag ana 19. – 25. 
októ ber 2009. 

Íbú ar í hverf inu eru hvatt ir til 
gefa við fangs efn um og áhuga mál
um barna og ung menna gaum og 
festa á ljós mynd. Frest ur til að 
skila inn mynd um er til 25. sept
em ber 2009. Hægt er að senda 
mynd ir á breid holt@reykja vik.is 
og prent að ar mynd ir er hægt að 
senda á Þjón ustu mið stöð Breið
holts, Álfa bakka 12, 109 Reykja
vík. Ekki verð ur tek ið við efni eft ir 
að frest ur er runn inn út.

Úr slit verða kynnt á há tíð ar

sam komu Breið holt daga í göngu
göt unni í Mjódd föstu dag inn 23. 
októ ber 2009.

Skor að er sér stak lega á börn og 
ung linga að taka þátt.

Reglurkeppninnar:
Hver þátt tak andi má senda inn 

eins marg ar mynd ir og hann vill.
Óheim ilt er að senda inn og/eða 

eigna sér myndefni eft ir aðra.
Keppn in er ekki ætl uð at vinnu

ljós mynd ur um.
All ar mynd ir sem send ar eru 

í sam keppn ina er Hverf is ráði 
og Þjón ustu mið stöð Breið holts 
heim ilt að birta og nýta án end
ur gjalds.

Áskil inn er rétt ur til að hafna 
hvaða mynd sem er og einnig að 
breyta fyr ir sögn og mynda texta.

Dóm nefnd mun velja þrjár 
mynd ir til verð launa, nið ur staða 
dóm nefnd ar er end an leg.

Ekki verð ur tek ið við efni eft ir 
að frest ur er út runn inn.

Ljósmyndasamkeppni
HverfisráðsBreiðholts2009

Til um hugs un ar
Eftirsr.SvavarStefánsson

ıwww.itr.is    sími 411 5000

Góð 
hreyfing 
er lykillinn að góðri heilsu



Sig ur steinn Gísla son er að al
þjálf ari Leikn is og á lang an fer
il sem knatt spyrnu mað ur, að al
lega sem varn ar mað ur. Hann 
hef ur hætt sem leik mað ur, 
41 árs að aldri. Sig ur steinn er 
Skaga mað ur, lék í yngri flokk
um með Skaga mönn um en flutti 
svo suð ur og fór að leika með 
KR. Árið 1988 fór hann aft ur til 
Akra nesliðs ins og og spil aði með 
þeim til árs ins 1998 og vann 
með þeim 5 Ís lands meist aratitla. 
Hann gekk til liðs við KR árið 
1999 og hjálp aði þeim að vinna 
sinn 1. tit il í 31 ár. 

Hann fór vet ur inn eft ir til Stoke 
en festi sig ekki í sessi þar og 
fór aft ur til KR og lék með þeim 
til árs ins 2003. Síð asta tíma bil
ið sitt sem leik mað ur, árið 2004, 
lék hann með Vík ingi í Reykja vík, 
sem spilandi að stoð ar þjálf ari en 
þjálf ari var þá Sig urð ur Jóns son 
Skaga mað ur. Vík ing ur féll nið ur 
það haust. Þá um haust ið bauðst 
hon um að þjálfa 2. flokk KR sem 
hann þáði og var með þá sum ar ið 
2005 en tók svo einnig óvænt við 
meist ara flokki karla síð ustu tvo 
mán uð ina þeg ar Magn ús Gylfa
son var rek inn frá KR sem þjálf
ari. Árið eft ir er Teit ur Þórð ar son 
með KRlið ið og Sig ur steinn þá 
ráð inn að stoð ar þjálf ari og var síð
an einnig með Loga Ólafs syni þeg
ar hann tók við af Teiti. Haust ið 
2008 var Sig ur steini boð ið að ger
ast þjálf ari 1. deild ar liðs Leikn is 
í Breið holti, og hef ur hann ver ið 
með þá í sum ar. Sig ur steinn hef ur 
unn ið 9 Ís lands meist aratitla sem 
leik mað ur, mest allra, og spil að 22 
lands leiki.

,,Auð vit að var mað ur far inn 
að spá í það hvort það lægi fyr ir 
manni að ger ast að al þjálf ari hjá 
ein hverju liði en það hent aði mér 
ágæt lega að vera í Vest ur bæn um 
hjá KR en ég bý í göngu færi við 
KRvöll inn og sótti vinnu hjá Eim
skip. Það hent aði því ekki að taka 
við hvaða þjálf ara starfi sem væri.

Það var svo ein kenni legt að ég 
hafði lengi haft það á til finn ing
unni að ég mundi þjálfa Leikni þó 
ég hefði enga teng inu við fé lag ið, 
og ég sagði stjórn ar mönn um það 
á okk ar fyrsta fundi. Það lá því að 
ég segði ,,loks ins”!”

Leikn ir er ekki með mikla hefð 
sem knatt spyrnu fé lag, er klúbb ur 
sem lengst af hef ur spil að í neðri 
deild um Ís lands móts ins og eru 
nú að leika sitt fjórða ár í 1. deild, 
komu upp úr 2. deild 2005. Árið 
2006 skall hurð nærri hæl um því 
þá voru þeir í næst neð asta sæti 
deild ar inn ar en það var fjölg að í 
deild inni. Lið ið hef ur ekki ver ið 
til þessa í baráttu um tvo af efstu 
sæt um deild ar inn ar sem gefa 
keppn is rétt í úr vals deild karla.

,,Ég setti okk ur það mark mið 
fyr ir mót ið í sum ar að vera með 
lið ið í einu af 6 efstu sæt um deild
ar inn ar og það er heil mik ill mögu
leiki á að það mark mið ná ist. Ég 
hef feng ið góð an stuðn ing frá 

stjórn inni en það sem vant ar hér 
er sig ur hefð og meiri metn að til 
að vilja vinna öll þau lið sem hing
að koma, líka þau bestu á land inu. 
Ég kem úr ÍA og KR sem alltaf hafa 
ver ið á toppn um og að spila Evr
ópu leiki og þar var stefn an alltaf 
sett á topp inn.”

Allt of fáir áhorf end ur
,,Mér finnst al veg ótrú legt hvað 

það mæta fáir á leiki Leikn is sem 
er í svo marg mennu hverfi eins og 
Breið holt ið er. Ný lega vor um við 
að spila við ÍR, hitt Breið holtslið
ið, og það mættu að eins um 300 
manns, sem er auð vit að allt of 
lít ið. En ég veit að þeg ar Leikn
islið ið fer að skila ár angri kem ur 
fólk á völl inn, þá skríða marg ir úr 
hol un um sín um, við Ís lend ing ar 
erum þannig að við hríf umst með 
ár angrin um. Við unn um ÍR 21 og 
sum ir sögðu að þar með hefð um 
við unn ið barátt una um Breið holt
ið, en við töp uð um fyrri leikn um 
gegn ÍR með sömu marka tölu, svo 
er stað an þá ekki jafn tefli?

Ég tel reynd ar að við séum með 
betra lið en ÍR. Milli þess ara liða 
er mik ill ríg ur og það er bara frá
bært. Leikn ir hef ur set ið á hak
an um hvað varð ar að stöðu frá 
Reykja vík ur borg en nýja fé lags
heim il ið er byggt á síð asta vetri 
og er al gjör bylt ing en áður hýrð
ist fé lag ið nán ast í ein hverj um 
skúr hér á svæð inu.”

- Með al ald ur Leikn isliðs ins er 
sá lægsti í 1. deild og nán ast all ir 
leik menn heima menn, hafa spil-
að með yngri flokk um fé lags ins 
og þekkja því vel ,,Getto Ground”, 
en það kalla Breið hylt ing ar stund-
um heima völl Leikn is. Er það ekki 
hag kvæmt upp á fram tíð ina?

 ,,Ég tók þann pól í hæð ina að 
leyfa þess um strák um að njóta 
þess og þess vegna bætt ist að eins 
einn að komu mað ur í lið ið fyr ir 
þetta sum ar, Gunn ar Ein ars son. Í 
haust þarf ég að setj ast nið ur með 
stjórn og ræða það hvort menn 
vilja ná lengra og bæta þá við nýj
um leik mönn um. Ungu leik menn
irn ir verða bara betri með reynsl
unni en það gerði þeim gott að fá 
með sér ein hverja góða reynslu
bolta til að styrkja hóp inn.”

- Kitl ar það þig aldrei að taka 
aft ur fram knatt spyrnu skóna og 
spila með?

,,Jú, jú, þú get ur rétt ímynd að 
þér það. Ég ætla að koma mér í 
form með því að taka þátt í æf ing
um en ég hef að und an förnu ver
ið slæm ur í baki en von andi er 
það að lag ast,” seg ir Sig ur steinn 
hlægj andi. ,,Eig um við ekki bara 
að segja að ég ætli að berj ast 
við strák ana um sæti í lið inu, og 
verða þannig spilandi þjálf ari!,” 
seg ir Sig ur steinn Gísla son.

GG
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Krakk arn ir í Leikni hafa held
ur bet ur ver ið á ferð og flugi 
í sum ar. Hún var sér stak lega 
anna söm önn ur helg in í ágúst 
þeg ar all ir stúlkna flokk arn ir og 
6. fl. og 5. fl. karla héldu norð ur 
í land. 

Stelp urn ar fóru á Pæj u mót 
á Siglu firði og stóðu sig með 
stakri prýði. Leikn ir sendi til 
leiks lið í 6. flokki, tvö lið í 5. 
flokki og tvö lið í 4. flokki. Hóp ur

inn taldi því alls um 40 stelp ur. 
Strák arn ir héldu aft ur á móti 

af stað á Króks mót á Sauð ár
króki. Þar voru á ferð bæði 6. 
flokk ur sem og 5. flokk ur og 
stóðu flokk arn ir sig gríð ar lega 
vel. Báð ir flokk ar unnu til verð
launa en B lið 5. flokks og B lið 
6. flokks sigr aðu mót ið. 5. flokk
ur C lenti svo í 3. sæti. Glæsi leg
ur ár ang ur hjá krökk un um okk ar.

Leikn is fólk á ferð á flugi

,,Mark mið ið var að vera í 
einu af 6 efstu sæt un um”
- seg ir Sig ur steinn Gísla son þjálf ari Leikn is.

Sigursteinn Gíslason þjálfari við glæsilegt félagsheimili Leiknis á
félagssvæðinu.

Skólasetning Hólabrekkuskóla haustið 2009
verður mánudaginn 24. ágúst.

Kl. 09.00   2., 3., og 4. bekkur
Kl. 10.00   5., 6., og 7. bekkur
Kl. 11.00   8., 9., og 10. bekkur

Eftir skólasetningu í hátíðarsal skólans fara nem-
endur með umsjónarkennara í sínar heimastofur. 

Nemendur í 1. bekk verða boðaðir sérstaklega
í viðtöl með foreldrum sínum 24. og 25. ágúst.

 Skólastjóri

Skólasetning 
Hólabrekkuskóla

haustið 2009

Skólasetning verður mánudaginn 24. ágúst.
 
Nemendur mæti sem hér segir:
 
2. - 4. bk.  mæti kl. 13:00
5. - 7. bk.  mæti kl. 14:00
8.-10. bk.  mæti kl. 15:00
 
Nemendur 1. bekkjar verða boðaðir 
sérstaklega með bréfi.
 

 Skólastjóri

Skólasetning 
Breiðholtsskóla

haustið 2009

Skólasetning Fellaskóla verður 24. ágúst 
í hátíðarsal skólans.

Nemendur 2.-6. bekkjar mæti kl. 9.00.

Nemendur 7.-10.bekkja mæti kl. 10.00.

Nemendur 1. bekkjar verða boðaðir bréfleiðis 
til viðtals, ásamt foreldrum mánudaginn 24. og 
þriðjudaginn 25. ágúst.

Skólastjóri.

Skólasetning 
Fellaskóla

haustið 2009
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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

Þrír ÍRing ar voru í júlí vald
ir í ung linga lið Skíða sam bands 
Ís lands, skip að kepp end um 
fædd um ‘93 og ´94. Þetta eru 
þau Jó hanna Hlín Auð uns dótt
ir, Ein ar Krist inn Krist geirs son 
og Stef án Ingi Jó hans son. 

Skíða sam band Ís lands hef ur 
sett upp metn að ar fulla áætl un 
sem mið ar að því að lið ið nái 
yfir 30 skíða dög um fyr ir ára
mót. Stefnt er á æf inga ferð ir 
og mót er lend is auk æf inga á 
Ís landi. Ein ar og Stef án munu 

æfa með ÍR í vet ur auk þess 
sem þeir æfa með ung linga lið
inu. Jó hanna mun hins veg ar 
æfa í Åre í Sví þjóð í vet ur sam
hliða námi. Þrek og styrkta ræf
ing ar 13 ára og eldri iðk enda 
skíða deild ar ÍR hafa stað ið í allt 
sum ar og munu standa fram að 
skíða æf ing um sem hefj ast í nóv
em ber.  Haustæf ing ar yngri iðk
enda hefj ast í byrj un sept em
ber og munu upp lýs ing ar um 
æf inga tíma finn ast á heima síðu 
ÍR á næstu dög um.
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Þrír ÍR-ing ar í 
ung linga lið SKÍ

Björn Hall dór fyrsti 
svart belt ing ur ÍR

Björn Hall dór Ósk ars son er 
fyrsti nem and inn hjá Júdódeild 
ÍR til að ná svarta belt inu.

Björn hef ur iðk að júdó und ir 
leið sögn afa síns Björns H. Hall
dórs son ar (4. Dan), að al þjálf ara 
deild ar inn ar, í árarað ir. Björn hef
ur í ár ana rás iðk að og keppt júdó 
með mikl um ár angri og hef ur 
ver ið fé lagi sínu til mik ils sóma. 
Að spurð ur um ráð til handa sér 
yngri iðk end um lagði Björn áher
slu á ástund un og þol in mæði. 
Ár ang ur Björns á mót um sýn ir 
og að rækt hans við æf ing ar hafa 
skil að deild inni fjöl marga titla. 
Þrátt fyr ir harða keppni um sæti 
er Alands liðs sæti eitt hvað sem 
Björn get ur tryggt sér til fram tíð
ar ef hann legg ur jafn ríka áherslu 
og metn að í íþrótt sína héð an í frá 
sem hing að til. ÍR má vænta mik ils 
af þess um harð dug lega kepp enda. 
Júdó, sem er yngsta deild fé lags
ins, eyk ur fram boð ið með öfl ugu 

starfi og já kvæð um iðk end um, 
sem kunna að meta anda fé lags
ins og taka þátt í að efla það.

Þriðju dag inn 4. ágúst sl. 
mættu hress ir og kát ir krakk
ar í leikja og hand bolta skóla 
Bjarna Fritz son ar í Selja skóla. 
Hand knatt leiks deild ÍR ákvað 
að bjóða uppá þenn an kost til 
að koma til móts við þarf ir barn
anna og for eldra þeirra en lít
ið hef ur ver ið í boði á þess um 
tíma und an far in ár í hverf inu. 
Hjá yngstu krökk un um (610 ára) 
hef ur aðal áhersl an ver ið á ýmsa 
leiki bæði úti og inni þar sem 
hand bolt inn er að sjálf sögðu í 
há veg um hafð ur. 

Ým is legt hef ur ver ið brall að hjá 
þeim eldri í hand bolta skól an um 
(1114 ára). Flott ar fyr ir mynd ir úr 
íþrótta heimi Ís lend inga hafa kom
ið í heim sókn; má þar nefna þau 
Silju Úlf ars dótt ur og Trausta Stef
áns son frjáls í þrótta fólk og Hrafn
hildi Skúla dótt ur, Ólaf Sig ur jóns
son, Sig fús Sig urðs son og Finn ur 
Jó hanns son hand bolta fólk. Með al 

þess sem far ið hef ur ver ið í er 
m.a. and legi þátt ur inn sem skipt ir 
mjög miklu máli og svo hef ur ver
ið unn ið með hlaupa tækni ofan 
á all ar aðr ar hefð bundn ar hlið ar 

hand bolt ans. Mæt ing á nám skeið
in hef ur ver ið fram ar öll um von
um eða um 130 iðk end ur og þurfti 
að skipta hand bolta skól an um í 
tvo hópa vegna fjölda.

Hress ir krakk ar í 
hand bolta skóla Bjarna

Líkt og und an far in ár verð ur 
Íþrótta skól inn í boði einu sinni í 
viku frá sept em ber til maí. Skól
inn hef ur að set ur í ÍRheim il inu 
við Skóg ar sel 12. Best er að börn
in séu ber fætt og í þægi leg um bol 
og bux um, ekki er þörf á sér stök
um íþróttafatn aði. 

Þriggja til fjög urra ára börn eru 
sam an í hóp og 56 ára sam an. 
Yngstu börn in eru þau sem verða 
3ja ára á ár inu 2009 og þau elstu 
eru börn úr 1. ár gangi skól anna. 

Í Íþrótta skól an um eru leyst ar 
ýms ar þraut ir þar sem börn in reyna 
á jafn vægi, fín og gróf hreyf ing ar, 
sam hæf ingu, lík am leg an þroska sem 
og fé lags leg an. Þau læra að bera 
virð ingu fyr ir öðr um og vinna sam
an. Skyn fær in þarf einnig að örva 
og sam hæfa og í leik fimi sem þess
ari reyn ir á þau öll. Tveir íþrótta
fræð ing ar verða með hópana. All ir 
iðk end ur fá gef ins ÍRboli. 3 til 4 ára 
(´05´06) eru á þriðjud. kl.16:00 til 
16:40 og kl. 16:40 til 17:20. 56 ára 

(´03´04) eru á þriðjud. kl. 17:20 til 
18:00. Verð fyr ir ára mót: 16 vik ur 1 
sinni í viku kosta 8.000 kr. og verð 
eft ir ára mót: 18 vik ur 1 sinni í viku 
kosta 9.000 kr.

Íþrótta skóli fyr ir 3 til 6 ára

Hér má glaða krakka á þessu frábæra námskeiði ásamt Bjarna og
hlutaafhansaðstoðarmönnum.

ÍR eign að ist fjölda Bik ar meist
ara um helg ina og fjöldi per sónu
legra meta leit dags ins ljós auk á 
44. bik ar keppni FRÍ. Hér má sjá 
helstu úr slit keppn inn ar.

Sandra Pét urs dótt ir varð í 1. 
sæti í sleggjukasti 53.43 m, henn
ar þriðji besti ár ang ur til þessa og 
móts met eins og áður seg ir. Hún 
keppti einnig í kringlu kasti varð 
4. með 33,86 m og 4. í mjög ster
kri kúlu varpskeppni með 11.08 
m. Vig fús Dan Sig urðs son varð 
í 3. sæti í sleggjukasti 42.98 m, 
flott ur ár ang ur hjá Fúsa. Krist ín 
Birna Ólafs dótt ir sigr aði bæði í 
100 m grinda hlaupi á 15.28 sek og 
í 400 m grinda hlaupi á 62.59 sek. 
Ein ar Daði Lár us son sigr aði í 110 
m grinda hlaupi í gíf ur lega spenn
andi hlaupi, á 15.38 sek. og einnig 
í 400 m grinda hlaupi á 53,17 sek., 
sem er 8. besti ár ang ur Ís lend ings 
í grein inni frá upp hafi. Ein ar sigr
aði svo einnig í lang stökk inu með 
stökki upp á 7.17 m. Hann varð 
svo í 2. sæti í 200 m á 22.75 sek, 
sem er hans árs besti tími og þriðji 
besti ár ang ur Ís lend ings í ár.  

Heim ir Þór is son varð þriðji í 
þrístökk inu með 13,47 m sem er 
við hans besta ár ang ur en vind
ur inn var að eins of mik ill. Hulda 
Þor steins dótt ir kom sá og sigr aði 
í stang ar stökk inu stökk 3.40 m og 
sigr aði með mikl um yf ir burð um. 
Hún var að eins óhepp in að fara 
ekki hærra en hún lenti í óhappi 
þeg ar hún reyndi við 3,60 m. 
Stef án Árni Haf steins son mætti 
ákveð inn til leiks í sömu grein og 
stökk 4.20 m og varð í 2. sæti.

Pét ur Guð munds son var 2. í 
kúl unni með 15,01 m sem er besti 
ár ang ur hans ut an húss í ár og ein
nig varð hann 2. í kringl unni með 
46.61 m sem er hans ann ar besti 
ár ang ur á ár inu. Frá bært hjá Pétri 
að ná svo góð um ár ang ir sjálf
ur með fjölda topp íþrótta manna 
í bar áttu á sama tíma og hann 
sjálf ur er að keppa. Val dís Anna 
Þrast ar dótt ir varð 3. í spjót kast
inu eins og lagt hafði ver ið upp 
með, kastaði 41.78 m. Pálmi Pét
urs son kastaði spjót inu fyr ir ÍR og 
varð hann í 3. sæti með 54.06 m 
sem er besti ár ang ur hans í ár.

800 metr arn ir tóku á
800 m hlaup kvenna tók á taug

ar áhorf enda en Björg Gunn ars
dótt ir stóð fyr ir sínu að vanda og 
kom fyrst í mark eft ir gíf ur lega 
spenn andi hlaup og frá bær an 
enda sprett, og tím inn 2:21,34 mín 
sem er al veg við henn ar besta. 
Ljóst er að það er að eins tíma

spurs mál hvenær Björg dett ur 
und ir 2:20 mín. Snorri Sig urðs
son barð ist eins og hetja í 800 
m hlaup inu og varð í 2. sæti á 
1:57.49 mín inn an við einni sek á 
eft ir sig ur veg ar an um. Snorri hljóp 
einnig glæsi legt 400 m hlaup, varð 
í 2. sæti á 50,90 sek. sem er besti 
ár ang ur hans ut an húss í grein inni 
en hann átti best 52.45 sek. síð an 
í Gauta borg í ár.

Ein ar Karl Hjart ar son kom og 
stökk fyr ir ÍR eft ir margra ára 
fjar veru og það var eins og hann 
hefði aldrei far ið frá okk ur. Fór 
heila 2.10 m, 20 cm hærra en 
hans helsti keppi naut ur og átti 
fín ar til raun ir við 2.13 m en rétt 
felldi. Ein ar Karl átti hug og hjör
tu áhorf enda enda ekki á hverj
um degi sem ráin fer yfir 2 metra
na. Jó hanna Inga dótt ir sigr aði í 
lang stökk með 6.04 m og einnig í 
þrístökki með 12.71 m og skellti 
sér svo í há stökk og stökk þar 
1.63 m og varð í 2. sæti sem er 
jöfn un á henn ar besta ár angri síð
an árið 2000. 

Hrafn hild Eir Her móðs dótt ir 
hljóp 100 m og 200 m með stæl 
og varð í 3. sæti í báð um grein um 
á 12.84 sek. í 100 m og 26.18 sek. 
í 200 m í ansi stíf um mót vindi. 
Björn J. Þór is son varð 5. í 100 m 
hlaupi karla á 11.82 sek.

Fríða Rún með 
yf ir burð um

Fríða Rún Þórð ar dótt ir sigr
aði með yf ir burð um í 1500 m á 
4:44.02 mín. og í 3000 m á 10:09.82 
mín sem er mjög svip aður ár ang
ur og á Lands móti UMFÍ. Stef án 
Már Ágústs son varð í 5. sæti í 
1500 m hlaupi á 4:26,66 mín. Ólaf
ur Kon ráð Al berts son var gíf ur
lega öfl ug ur í 3000 m hindr un 
sem reynd ar er ekki hefð bund in 

keppn is grein hjá hon um en hann 
sýndi frá bært keppn is skap og 
upp sk ar 2. sæti, tím ann 9:39,66 
mín. og bæt ingu um næst um heila 
mín útu en hann átti best 10:33 
mín. fyr ir. Í 5000 m hlaup inu hóf 
hann enda sprett sinn með rúm
lega 500 m í mark, og héldu sum ir 
að hann hefði rugl ast í hringa taln
ing unni, en hann hélt þó sprett
in um með glæsi legu móti, kom 
þriðji í mark á frá bær um tíma 
15:43.46 mín sem er þriðji besti 
tími Ís lend ings í þess ari vega
lengd á ár inu og hans lang besti 
tími til þessa.

Erna Dís Gunn ars dótt ir varð í 
4. sæti í 400 m á 59.72 sek sem 
er 10/100 frá henn ar bes ta flott 
hlaup hjá Ernu Dís sem bæt ir sig 
í hverju 400 m hlaup inu á fæt ur 
öðru.

Fín ir takt ar í boð hlaup um
Karla lið ið skil aði 2. sæt inu í 4 x 

100m boð hlaupi 8/100 sek á und
an liði Fjöln is/Ár manns. Sveit ina 
skip uðu þeir Juan Ramon Borges, 
Björn J. Þórs son, Ívar Jason ar
son og Ein ar Daði Lár us son. Kon
urn ar urðu fyrst ar í mark á 48.98 
sek, en sveit ina skip uðu Dóróthea 
Jó hann es dótt ir, Birna Þór is dótt ir, 
Jó hanna Inga dótt ir og Hrafn hild 
Eir Her móðs dótt ir

Í 1000m boð hlaupi (100m, 
200m, 300m, 400m) börð ust 
ÍRkarl arn ir hrika lega og urðu í 2. 
sæti á eft ir FH á 1:59,78 mín. Helgi 
Björns son, Björn Jó hann, Snorri 
og Ein ar Daði skip uðu sveit ina. 
ÍRkon urn ar klár uðu síð an dag
inn með tákn ræn um sigri þeg ar 
Krist ín Birna kom yfir marklín una 
eft ir glæsi legt hlaup þeirra Birnu 
Þór is dótt ur, Hrafn hild ar og Ernu 
Dís ar. Tím inn 2:18.57 mín. 

Fjöldi bik ar meist ara

ÞráinnHafsteinssonánægðurmeðsittfólkíbikarkeppninni
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