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Hólagarði og
Arnarbakka

Ákveðið hefur verið að reisa líkamsræktarstöð við Breiðholtslaug. Gert hefur verið samkomulag
við Þrek ehf. um þátttöku í uppbyggingu stöðvarinnar. Breiðholtslaugin hefur notið mikilla vinsæld
um árabil og tæpast mun draga úr þeim með tilkomu líkamsræktarstöðvar. Myndin var tekin að
kvöldi laugardagsins 15. febrúar sl. en þá fór fram fljótandi slökun í lauginni í tilefni af vetrarhátíð í
Reykjavík. Sjá nánar á bls. 2.

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

Það borgar sig að byrja strax
Þú finnur allt sem skiptir máli um lífeyrissparnað á
landsbankinn.is/istuttumali.
Landsbankinn Mjódd

landsbankinn.is

410 4000

ÓDÝRARI LYF Í

HÓLAGARÐI
Nautalundir

Verð áður 6.359 kr./kg.
Verð núna 5.498 kr./kg.

–einfalt og ódýrt
Opið: Mán-fös: 10.00 -18.00 • Lau: 10.00 -14.00

Góð tilboð!
Nautagúllash

Verð áður 4.239 kr./kg.
Verð núna 3.179 kr./kg.

Verð áður 3.129 kr./kg.
Verð núna 2.299 kr./kg.

Pepsi & Pepsi Max 2 lítra

Nautapiparsteik

Nautasnitzel

MS Konudagsostakaka

Nautainnralæri

Verð áður 4.769 kr./kg.
Verð núna 3.179 kr./kg.

Verð áður 3.179 kr./kg.
Verð núna 2.539 kr./kg.

Verð áður 298 kr.
Verð núna 198 kr.

Verð áður 1.298 kr.
Verð núna 1.098 kr.

MS Grjónagrautur
Verð áður 320 kr.
Verð núna 279 kr.

MS LGG

Verð áður 531 kr.
Verð núna 419 kr.

- á traustum grunni
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Margt að gerast
í Breiðholti

ngin lognmolla er yfir lífinu í Breiðholti nú sem endra nær enda
margt að gerast. Í fyrsta lagi má nefna væntanlega kosningu íbúa
um framkvæmdaverkefni sem flest miða að bættu umhverfi. Reynsl
an sýnir að sú aðferð að bjóða ákveðna fjárveitingu og fela íbúum
síðan að kjósa um áhugaverð og skemmtileg úrbótaverkefni hefur
gefist vel. Full ástæða er til að hvetja hverfsibúa til þess að taka
þátt í þessum kosningum og velja hvað þeir vilja sjá framkvæmt.

N

ú hefur verið ákveðið að byggja líkamsæktarstöð við Breið
holtsl aug og gerði r sami nga r við Þrek ehf. um þáttt öku
í verkefninu. Breiðholtlaug hefur notið mikilla vinsælda í gegn
um árin og er viðkoma þar fastur liður í tilveru margra Breið
hyltinga og annarra því vinsælda laugarinnar gætir langt úr fyr
ir hverfamörkin. Sundsstaðir eru torg og pubbar nútímans eink
um heitu pottarnir þangað sem fólk kemur til slökunar en einnig
til þess að ræða dag og veg og landsins gagn og nauðsynjar.
Með tilkomu líkamsræktarstöðvar við laugina hafa Breiðhylting
ar eignast sína eigin rækt og líklegt má telja að hún muni njóta
viðlíkra vinsælda í framtíðinni og laugin sjálf hefur gert og gerir.

Þ

essa dagana stendur undirbúningur kirkjulistahátíðar þeirrar
fyrstu í Breiðholti sem hæst. Eru það organistar og kórstjór
ar kirkjukóranna í hverfinu sem eiga hugmynd að henni og hafa
veg og vanda af framkvæmdinni. Öflugt tónlistarlíf er í Breiðholti
og munu Breiðhyltingar og aðrir án efa fá notið margra tónlistar
perlna þá daga sem hátíðin stendur. Þetta er virðigarvert fram
tak sem sýna mun það tónlistarlega afl sem byggðinni er búið.

V

iðburðaríkur vetur stendur nú yfir í Meningarmiðstöðinni Gerðu
bergi. Starfsemi Gerðubergs nær yfir um þrá áratugi og hefur
sífellt verið að eflast þann tíma. Í stofnun Gerðubergs fólst mikið
framsýni á sinni tíð og enn hefur ekkert borgarhvefi eða borgarbyggð
eignast viðlíka samastað fyrir menningu og listir. Skora má á Breið
hyltinga að nýta sér þá frjósemi sem býr í menningsarmiðstöðinni.

Á

þessu m vettv angi hefu r Breiðh olti ð stundu m veri ð
nefnt bær í borginni. Þegar litið er yfir mannlíf og viðburði
í þessum rúmlega tuttugu þúsund manna vel afmarkaða borg
arhluta verður varla um villst að það heiti ber nafn með rentu.

Hér má sjá eina af ljósárásunum. Mynd: Guerrilla Lighting.

Yfir hundrað manns komu og
fylgdust með þegar skæruliðarn
ir í Guerrilla Lighting lýstu upp
skammdegið með „ljósaárásum“
á illa lýst mannvirki í Breiðholti
miðvikudagskvöldið 12. febrúa
r
sl. Hópurinn leiddi áhorfendur
á milli staða þar sem fagurlit lýs
ingin lýsti upp byggingar, leik
tæki og fleiri illa upplýsta staði.
Árásirnar hófust í Fellaskóla og

var farið þaðan í Hólabrekkuskóla
og á gervigrasið hjá Leikni. Stöð
unum var umbreytt með ljósum
og stóð hver ljósaárás aðeins yfir
í nokkrar mínútur. Því var mik
ilvægt að vera vel vakandi til að
missa ekki af sjónarspilinu. 40
manns á öllum aldri tóku þátt
í ljósaá rásinni og aðs toðu ðu
skæruliðana við viðburðinn.
Skærul iða rni r leiddu áhorf

endur á milli staða og buðu upp
á rjúkandi kakó eftir gönguna.
Skæruliðahópurinn samanstend
ur af úts krifu ðu m neme ndu m
og fyrsta árs nemenda í lýsing
arhönnun í Tækniskólanum auk
sjálfb oðal iðu m frá fél agsm ið
stöðvum í Breiðholti. Skærulið
arnir hafa nú þegar hafist handa
við að skipuleggja næstu ljósa
árás.

Hvað vilja Breiðhyltingar?
Tækifæri til þess að koma hugmyndum á
framfæri verða á íbúafundi fyrir Breiðhyltinga
sem verður haldinn Gerðubergi fimmtudag
inn 20. febrúar kl. 17 til 18. Tilgangur fundar
ins er að upplýsa um ferli þeirra hugmynda
sem hafa borist í Betri hverfi, hverjar verður
hægt að velja um og hverjar ekki og af hvaða
ástæðum.
Á fundinum gefst íbúum borgarhlutans kost
ur á að koma með athugasemdir og ábendingar
ásamt því að koma skoðunum sínum um lýðræð
isverkefnin almennt í borginni á framfæri.
Hvað vilja Breiðhyltingar – er spurning og yfir
skrift hundarins. Vilja þeir setja upp frisbígolf
völl við Keilufell neðan við Fella-  og Hólakirkju.
Vilja þeir koma upp ætigarði í efra Breiðholti eða setja upp leiktæki á leikvöll við Holtasel og Hæðarsel.
Vilja þeir að ráðist verði í önnur verkefni. Allt þetta verður rætt á fundinum í Gerðubergi.

VT FASTEIGNIR ER FASTEIGNASALAN ÞÍN
Hafðu samband í síma 537-9988

Við erum búsett í hverfinu
og þekkjum það vel.

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:
Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.
2ja til 4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla-, Fella- og
Seljahverfi, verðmæti allt að kr. 25 milljónir.
Finnum fyrir mikilli eftirspurn eftir 4ra herbergja íbúðum
í Seljahverfi.
VT Fasteignir • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík • www.vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi
Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali
Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag
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Kjósum
betri hverfi 2014

Dagana 11. – 18. mars verða haldnar hvetur alla íbúa í Reykjavík yfir 16 ára aldri til
rafrænar hverfakosningar í Reykjavík. Íbúar að taka þátt í kosningunum og kynna sér
kjósa þá á milli fjölmargra hugmynda sem verkefnin sem í boði eru.
!
fegra og bæta hverfin. Reykjavíkurborg
íbúalýðræðið

Virkjum

Hugmyndir í Breiðholti sem kosið verður um 11. -18. mars
Heiti verkefna

Verð í m.kr.

1

Setja upp frisbígolfvöll neðan við Fella- og Hólakirkju/Keilufell

2.500.000

2

Endurnýja gangstéttir í neðra Breiðholti (Bakkahverfi)

3

Fjölgun ruslastampa í Breiðholti, m.a. í nálægð við strætóskýli

4

Setja nýtt undirlag og nýjar körfur á körfuboltavöll við Blöndubakka/Dvergabakka

5

Gróðursetja ávaxtatré og berjarunna á völdum stöðum í Breiðholti

3.000.000

6

Endurnýja göngustíg við Skógarsel, meðfram Staðarseli

6.000.000

7

Endurnýja göngustíg frá Grænastekk og austur fyrir Lambastekk

8

Lagfæra gönguleið við norðurenda Núpa-, Ósa-, Prest- og Réttarbakka

2.500.000

9

Setja upp hraðablikkskilti á tvo staði á Arnarbakka

8.000.000

10

Setja upp hraðahindrun í Hraunbergi

2.000.000

11

Gróðursetja til skjóls austan Lamba-, Klyfja- og Kaldasels

5.000.000

12

Setja bekki og ruslastampa á valda staði við gönguleið samsíða

10.000.000
4.000.000
10.000.000

25.000.000

Reykjanesbraut, frá Árskógum í Kópavog

3.000.000

13

Setja hraðahindrun/þrengingu milli Lambasels og Kögursels

3.000.000

14

Bæta lýsingu við göngustíga í Seljahverfi m.a. við stíg milli Stuðlasels og Stallasels 6.000.000

15

Yfirfara og bæta stígalýsingu á svæðinu milli Vesturbergs og
Fjölbrautarskólans í Breiðholti

4.000.000

16

Leggja nýjan göngustíg á um 100 metra kafla frá Dvergabakka að Arnarbakka

7.000.000

17

Koma upp ætigarði í efra Breiðholti, á svæði milli Fella- og Hólabrekkuskóla

3.000.000

18

Endurnýja leiktæki og búnað fyrir börn og fullorðna í Fellahverfi
samkvæmt leiksvæðastefnu

15.000.000

19

Gróðursetja tré, runna o.fl. til að fegra umhverfi götunnar Austurbergs

5.000.000

20

Setja hraðahindrun á Flúðasel í gönguleið að leikskólanum Jöklaborg

2.000.000

Alls verðmerkt

126.000.000

Fjárheimild hverfis

46.564.423
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Stór kirkjulistahátíð í
uppsiglingu í Breiðholti
D

júp og breið nefni st
fjölb reytt kirkjul ista
hátíð sem efnt verður
til í Breiðholti dagana
frá 25. mars næst komandi til
fimmta apríl. Þetta er nýmæli
í menningarstarfi í Breiðholti
og raunar í bráðum hálfra aldar
sögu þess. Hátíðin fer fram í öll
um kirkjum í hverfinu og margt
verður í boði. Undirbúningur er
nú á fullri ferð og dagskrá hátíð
arinnar að mestu tilbúin þótt en
eigi eftir að hnýta lausa enda.
Það eru organistarnir í kirkjun
um þremur í Breiðholtinu sem
hafa veg og vanda af hátíðinni
þau; Örn Magnú ss on í Breið
holtskirkju, Guðný Einarsdóttir
í Fella- og Hólakirkju og Tómas
Guðni Eggertsson í Seljakirkju.
Þau spjalla við Breiðholtsblaðið
að þessu sinni og umræðuefni
er kirkjulistahátíðin og fjölbreytt
lista- og menningarlíf í Breið
holti.
„Fólk má ekki misskilja að þessi
hátíð eigi eingöngu að snúast um
kirkjutónlist hvorki sálmasöng
eða trúarlegar tónsmíðar sögunn
ar. Hvorki Bach eða Buxtuhude fá
að vera með að þessi sinni,“ sagði
Örn Magnússon tónlistarmaður
og organisti í Breiðholtskirkju í
upph afi spjalls við Breiðholts
blaðið. „Í stað þess að einbeita
okkur að einni grein tónlistar er
ætlunin að þetta verði fjölbreytt
hátíð lista og menningar en eðli
málsi ns samk væmt þá verðu r
tónlistin í stóru hlutverki.“ Örn
segir öflugt tónlistarlíf hafa þró
ast í Breiðholtinu á undanförn
um árum.Öflugur kirkjukórar og
barnakórar starfa í hverfinu auk
annarra kóra, Gerðubergskórs
ins og Seljanna sem hafi orðið
til í tengslum við Seljakirkju og
standa fyrir öflugu tónlistarstarfi.
Síðan síðan starfa tveir tónskólar
í Breiðholti, Tónskóli Sigursveins
og Tónskóli Eddu Borg þar sem
fólk á öllum aldri stundar tónlist
arnám. Þá megi einnig geta Lúðra
sveitar Árbæjar og Breiðholts en
þaðan koma margt gott tónlist
arfólk auk fleiri aðila sem leggja
hátíðinni liðsemd sína.

Endað með stórtónleikum
Hát íði n mun hefja st lauga r
daginn 29. mars .með upplestri
skálda og tónlistarflutningi. Þar
mun skáldin Sjón, Sigurður Páls
son, Sigurbjörg Þrastardóttir og
Vilborg Dagbjartsdóttir lesa úr
verkum sínum.Tónlist verður flutt
og kór hátíðarinnar sem telur allt
að 100 manns mun syngja. Kórinn
stendur saman af kirkjukórunum
þremur í Breiðholti, barnakór
um kirknanna og öðrum kórum í
hverfinu auk Lögreglukórsins sem
fengi n var til sams tarfs vegna
hát íða ri nna r en Tómas Guðni
Eggertsson organisti í Seljakirkju
er kórstjóri þar á bæ. Daginn eft
ir verða messur og fermingar í
kirkjunum en strax á mánudegin
um mun hátíðin halda áfram með
sýni ngu Mögul eikh ússi ns sem
mun sýna leikv erki ð Eldk lerk
inn í Seljakirkju. Á þriðjudegin
um verða tónleikar Spilamanna
Ríkins í Breiðholtskirkju þar sem
fortíðin fær að njóta sín því þeir

Örn Magnússon organisti í Breiðholtskirkju, Guðný Einarsdóttir, organisti í Fella- og Hólakirkju og Tómas Guðni Eggertsson organisti
í Seljakirkju.

ætla að leika tónverk frá miðöld
um og endurreisnartímanum og
meðal annars verður leikið á forn
hljóðfæri. Gerðubergskórinn mun
síðan syngja í Fella- og Hólakirkju
þennan sama dag. Miðvikudag
inn 2. apríl munu Seljurnar flytja
tónlist við bænastund sem fram
mun fara í kirkjunni í hádeginu. Á
fimmtudagskvöldið 3. apríl verð
barnatónleikar æskunnar í Selja
kirkju þar sem barnakórar kirkn
anna munu koma fram ásamt
lúðrasveit Árbæjar og Breiðholts
og neme ndu m tónas kóla nna
tveggja Sigursveins og Eddu Borg.
Kvöldi ð efti r föstud agsk völdi ð
4. apríl verður jazzveisla í Fellaog Hólakirkju þar sem nokkrir af
fremstu jazzpía nistu m þjóða r
innar munu spinna út frá stefum
eldri og yngri sálmalaga. Lokatón
leikar hátíðarinnar verða síðan í
Fella- og Hólakirkju 6. apríl. Þar
munu kóra r kirkna nna þriggja
flytja ásamt kamersveit og Mörtu
Guðrúnu Halldórsdóttur óperu
söngk onu Requien efti r John
Rutter undir stjórn Guðnýjar Ein
arsdóttur organista og kórstjóra
í Fella og Hólakirkju. Kór Kópa
vogskirkju og Lögreglukórinn í
Reykjavík verða gestir á þessum
tónleikum. Örn Magnússon segir
að þetta verði hápunktur hátíðar
innar og flytjendur á tónleikunum
nokkuð á annað hundrað manns.

Ætlunin er að efna til listsýninga
í tengslum við hátíðina en þau
Örn, Guðný og Tómas segja þann
lið enn í mótum. Ekki sé endan
lega búið að ákveða hverjir taki
þátt lists ýni ngu m eða hverni g
uppsetningu þeirra verður hátt
að. Þar eigi eftir að hnýta nokkra
lausa enda. Undirbúningar sé þó
komin það vel á veg að ljóst megi
verða að um listsýningar verður
að ræða.

Vonandi komið til að vera
Örn, Guðn ý og Tómas segja
að um miki ð tónl ista rl íf sé að
ræða í Breiðholtinu. Hugmynd
in að hátíðinni hafi orðið til eft
ir umræður um hvernig sameina
mætti þá krafta sem eru að baki
tónl ista rl ífi nu. Guðn ý segi r að
organistarnir starfi mikið einir
hver í sinni kirkju og því tilvalið
fyrir þá að efna til samvinnu við
aðra flytjendur hvað þá samstarfs
af þessu tagi sem listahátíðin er.
Þau segja að reynslan verði að
segja til um framhaldið en hug
myndi sé að efna tilviðburða af
svipu ðu tagi öðru hvoru. „Ég
veit ekki hvort grundvölur er fyr
ir að gera þetta á hverju ári en
alla vega ætti að vera hægt að
gera þetta annað hvert ár. Halda
svona Breiðholts tvíæring á sviði
menningar og lista,“ segir Örn.

„Alla vega vonumst við til þess að
þetta geti orðið fastur viðburður
í lífi Breiðholtsins,“ segir Guðný.
Þau Örn Guðný og Tómas segja
að til greina koma að teygja þetta
út til fleiri greina til þess að nálg
ast fleira fólk og gefa því tækifæri
til þess að koma saman. „Við vilj
um gjarnan tengja þetta við þá
fjölþ jóðl egu menni ngu sem er
að skapast hér í Breiðholtinu því
þar býr fólk af mörgum þjóðern
um,“ segir Tómas og Örn bæt
ir við að hugsanlega megi tengja
þetta sviðum eins og matarmenn
ingu. Fólk geti komið saman og
kynnt mismunandi matarmenn
ingu og matargerðarlist í tenglum
við aðra listviðburði. Þau segja
að allt eigi þetta að geta farið
saman og markmiðið sé einnig
að nýta kirkjurnar og fá fólk inn í
þær þótt ekki sé um hefðbundnar
kirkjulegar athafnir að ræða og
trúariðkun sé ein hlið menningar.
„Við organistarnir erum að starfa
í þjónustu kirkjunnar og kirkjan
og listin eru í einu faðmlagi. Öll
tónlistariðkun er hluti af lofgjörð
og því guði þóknanleg. Trúin og
listin eru nátengdar hvar sem til
er litið eins og best sést að bæði
tónl ista rm enn og myndl ista r
menn sækja sér gjarnan efnivið í
trúarlega menningu auk þess sem
bæði kirkjan og trúin kemur víða
inn á hinn mannlega þátt rétt eins

og listin. Þarna er nálgunin við
góða, fagra og fullkomna á ferð
inni hvaða leið sem menn fara til
þess að nálgast það,“ segir Örn.

Ótrúlega stór hópur
„Það segja að nú sé lag til að
nálgast þetta með þeim hætti sem
ákveðið hefur verið með kirkju
listahátíðinni í Breiðholti. Ástæð
þess sé ekki síst sú að borgaryf
irvöld hafa að undanförnu sýnt
Breiðholtinu sérstakan áhuga og
eru að styrkja þennan viðburð.
Hugsunin var að fá einkum fólk
sem tengist Breiðholtinu eða á
rætur þar til þátttöku og flestir
þeirra eiga einhverjar tengingar
við byggðina og samfélagið þar.
Við náum aldrei til allra með einni
listahátíð af þessu tagi en hún
getur vonandi orðið til þess að
fleiri gefi sig fram. Ótrúlega stór
hópur kemur að tónlistarlífinu.
Margt fólk hefur alist upp í lúðra
veitunum og fengið sitt tónlist
arlega uppeldi þar og tónlistarlíf
hefur einnig þróast í tengslum við
skólana ekki síst Fjölbrautaskól
ann. Þetta er eiginlega eins og
suðupottur þegar litið er yfir allt
sviðið og því það ekki að sameina
kraftana og gera eitthvað stórt og
eftirtektarvert,“ segja þau Örn,
Guðný og Tómas að lokum.

Fab Lab í Eddufelli
tekið til starfa

Fimmta Fab Lab smiðja lands
ins eða framk öllu na rs tofu
hugmynda hefur verið opnuð
í Breiðholti. Breiðhyltingar og
aðrir borgarbúar get nú hrint
hugm yndu m sínu m í fram
kvæmd með hjálp fagm anna.
Formaður borgarráð sýndi lipra
takta með laserskera við opnun
Fab Lab smiðjunnar í Eddufelli.
Í Fab Lab deilir fólk þekkingu
sinni á milli manna og það er ætl
ast til þess þú deilir líka þinni
þekkingu. Við hjálpumst öll að
við að framkalla hugmyndir hvers
anna rs,“ segi r Frosti. „Það er
draumur að rætast. Þetta er mjög
spennandi og gefur okkur mikið
tækifæri,“ segir Guðrún Hrefna
Guðmundsdóttir, skólameistari
Fjölbrautaskólans í Breiðholt en
FB er einn aðila á framköllunar
stofunni. „Þeir kennarar sem hafa
komið með nemendur sína hing
að inn þeir tala um að nemendur
fáist ekki út aftur. Það er algjör
lega nýtt því yfirleitt bíða nem
endur eftir því að tíminn klárist.“

notalegt andrúmsloft
...og nóg pláss fyrir barnavagna

kökur og kruðerí - ilmandi kaffi - bráðholl boost

Þorsteinn Ingi Sigfússon forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands,
Dagur B. Eggertsson formaður borgarráðs og Guðrún Hrefna Guð
mundsdóttir skólameistari FB þegar samningur um Fab Lab í Eddu
felli hafði verið undirritaður.

Undirbúningur í hálft ár
Undirbúningur smiðjunnar hef
ur staðið yfir í hálft ár, en í smiðj
unni munu ungir sem aldnir fá
tækifæri til að þjálfa sköpunar
gleðina og hrinda hugmyndum
sínum í framkvæmd með því að
hanna, móta og framleiða hluti
með aðs toð stafr ænna r tækni.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands mun
hafa ums jón með verke fni nu,
daglegum rekstri smiðjunnar og
sjá um þjálfun kennara grunn- og
framhaldsskóla, sem stefna vilja á

nýsköpun í námi nemenda sinna.
Þar er ýmis konar tækjabúnað
ur, t.d. stór fræsivél til að búa til
stóra hluti úr tré og plasti, lítil
fræsivél til að fræsa rafrásir eða í
þrívídd til mótagerðar, þrívíddar
prentari, laserskerar til að skera
út hluti í t.d. pappa, plexígler,
MDF eða við og merkja í gler, svo
dæmi séu tekin. Þá verður í smiðj
unni vinylskeri til að skera út lím
miðafilmur og koparfilmur til að

gera sveigjanlegar rafrásir.
Í smiðjunni verður einnig raf
eindabúnaður, sem hægt er að
lóða á rafrásabrettin og forrita
ásamt ýmsum gerðum af skynj
urum. Þá verður einnig þrívídd
arskanni og fjöldi tölva, hlaðinn
opnum og frjálsum hugbúnaði til
þess að hanna og búa til nánast
hvað sem er.

Áhrif líkamsræktar
á eldra fólk skoðuð
Líkamsrækt eldri borgara er
jafnan á dagskrá og nú er leit
að er eftir þátttakendum af báð
um kynjum á aldrinum 65 til 85
ára til að taka þátt í rannsókn á
áhrifum líkamsræktar á líkam
lega og vitr æna virkni meðal
aldraðra.
Rannsóknin tekur 12 vikur og
felst í að þátttakendur í rannsókn
inni koma reglulega á líkamsrækt
arnámskeið í 12 vikur. Þátttak
endur gera sjálfir æfingar heima
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hjá sér á tímabilinu. Þátttakendur
gangast undir mælingar og svara
spurningum fyrir og eftir nám
skeiðið.
Þeir sem hafa áhuga á að
fá frekari upplýsingar eða hafa
áhuga á þátttöku í ofangreindri
ranns ókn geta fengi ð freka ri
upplýsingar í síma 616 9459, 867
8624 eða sent fyrirspurn á net
fangið changmilan@gmail.com &
reinasol@hotmail.com. Líkams
rækta rn áms keiði ð verðu r sem

SPILAKAFFI

2 FyrIR 1 Af KökUm
oG kAffI á SpírUnnI

gEgn fRamVísuM þeSsa MiðA
gIldIr tiL 31. MarS 2014

Ræstingar / Teppahreinsun
Steinteppahreinsun / Bónvinna
Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar / Flutningsþrif
Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta
S. 519 7500 • 770 4630
www.clean.is

hluti af rannsókninni er þátttak
endum að kostnaðarlausu. Tek
ið skal fram að þeir sem hafa
samband eru með því aðeins að
lýsa yfir áhuga sínum á því að fá
frekari upplýsingar, ekki að skuld
binda sig til þátttöku. Þeir sem
taka þátt í ranns ókni nni geta
hvenær sem er dregið sig út úr
henni án þess að gefa sérstaka
ástæðu fyrir ákvörðun sinni.

MYNDLIST

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

BARNADAGSKRÁ

HEIMSPEKIKAFFI
Á DAGSKRÁ

í GERÐUBERGI
HANDVERKSKAFFI

BÓKAKAFFI
VERIÐ VELKOMIN!
TÓNLIST
Menningarmiðstöðin Gerðuberg | Gerðubergi 3-5 | 111 Reykjavík | Sími 575 7700 | gerduberg@reykjavik.is | www.gerduberg.is

ALLTAF
EITTHVAÐ
ÁHUGAVERT
AÐ GERAST
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Spilakaffi
í Gerðubergi
Nýr viðb urðu r hóf göngu
sína í Menningarmiðstöðinni
Gerðubergi í janúar. Nefnist
hann spilakaffi og er unnin í
samstafi við Spilavini. Spila
kaffi er opið spilak völd þar
sem fólk getur komið saman og
fengið leiðsögn og/eða fylgst
með skemmtilegum spilum.
Á öðru Spilak affi ársi ns
kynntu Spilavinir fyrir gestum
orðaspil á nokkrum tungumál
um, eins og t.d Orðaskak, Fitz
it, Sprengjuspilið, Kaleidos og

Word on the Street. Dagskrá
in í Gerðubergi á miðvikudags
kvöldum skiptist í Handverks
kaffi fyrsta miðvikudagskvöldið
í mánuði, Spilakaffi annað mið
vikudagskvöldið, Heimspekikaffi
það þriðja og Bókakaffi fjórða
miðvikudagskvöldið í mánuð
inu m. Markm iði ð með þess
um kvöldum er að gefa gestum
kost á að kynnast áhugaverð
um umfjöllunarefnum í notalegu
umhverfi.

Albönsk menning kynnt
í Gerðubergssafni
Albanir kynna menningu sína
í Café Lingua í Borgarbókasafn
inu í Gerðubergi - Gerðubergs
safni laugardaginn 22. febrúa
r
n.k. kl. 14. Með kynningunni
vill Mirela Protopapa og Vatra,
félaga Albana á Íslandi gefa inn
sýn í albanska tungu og menn
ingu. Gestum gefst tækifæri til
að kynnast albanskri sögu, nátt
úru, matarvenjum, búningum,
hlusta á tónlist og læra nokkur
orð á albönsku.
Vissi r þú að Móðri Tere sa
var albönsk? Vissir þú að Alb
anir leggja líf sitt að veði til að
efna lofo rð sín (Besa)? Kan
nastu við „sworn virgin“? Vatra,
félag Albana á Íslandi var stofn
að í Gerðubergi 1. desember síð
astliðinn. Markmið félagsins er
að búa til vettvang fyrir Albani
sem búa á Ísl andi til að huga
að menningu síns heimalands
og vinna með samb æril egu m
félögum hérlendis og erlendis.
Tilg angi sínu m hyggst fél agi ð
ná með því að stuðla að menn
ingarlegum viðburðum, koma á
móðurmálskennslu fyrir börn og
íslenskukennslu fyrir fullorðna.
Jafnframt vill félagið gera menn
ingu Albana sýnilega á Íslandi
og stuðla að aðlögun Albana á
Íslandi.
Allir eru velkomnir og þátttaka
ókeypis. Kaffi og te á könnunni.
Börnin eru velkomin með í Café

Lingua og geta dundað sér við
lestur bóka og teiknað og litað.

In English
In Borgarbókasafninu Gerðu
bergi - Saturday 22. February at
2 pm. Did you know that Mother
Teresa was Albanian? Do you
know that Albanians bet their
life on the promises they make
(Besa)? Do you know what
„sworn virgin“ is? Mirela Proto
papa and Vatra, the Association
of Albanians in Iceland, will give
us an insight into Albanian langu
age and culture. You will get
an opportunity to get to know
about the history, nature, food,
costumes, enjoy some music and
learn some words in Albanian.
Vatra was founded in Gerðuberg
on the 1st of December 2013.
The objectives of the association
is to establish a forum for Albani
ans in Iceland to promote their
cultu re and collab orat e with
similar associations. They will
support the organization of cul
tural events, courses in Albani
an for children and in Icelandic
for adults and last but not least
support the social integration of
Albanians in Iceland. Everybody
is welcome! Coffee and tea and
free entry. Children are wel
come. Books, paper and colours
for the small ones.
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Viðburðaríkur vetur
í Gerðubergi
Viðb urðad ags krá Gerðub ergs
fyrir fyrri helming ársins hefur ver
ið dreift í hús í Breiðholti og þar
ættu allir að finna eitthvað við sitt
hæfi. Fimm listsýningar eru nú í
húsinu en það er hin árlega sýning
á myndskreytingum barnabóka,
Þetta vilja börnin sjá!, Óradrög,
sýning Bjarna Ólafs Magnússon
ar, olíumálverk Helgu Jónasdótt
ur í Boganum, svarthvítar lands
lagsljósmyndir Jóhannesar Franks
Jóhannessonar í kaffihúsinu og
nýv eri ð var opnu ð sýni ngi n Af
hjartans list, þar sem listamenn frá
Sólheimum sýna fjölbreytt lista
verk unnin úr ólíkum efniviði.
Í lok mars munu frænkurnar Hlíf
Leifsdóttir og Lilja Guðmundsdóttir
sýna málverk og textílverk í Bogan
um og í byrjun apríl opnar viðamikil
frímerkjasýning, Merkileg merki, þar
sem sýnd verður hugmyndavinna,
skissur og teikningar Þrastar Magn
ússonar sem um árabil var afkasta
mikill frímerkjateiknari. Þá verður
ýmis fróðleikur um íslensk frímerki
og frímerkjasöfnun fyrr og nú.

Mynd úr sýningu Bjarna Ólafs Magnússonar Óradrög.

Börnin velkomin í
Gerðuberg
Öskudagurinn nálgast óðum og
að venju verður boðin föndursmiðja
þar sem börnin geta gert sinn eig
in bolluvönd og öskupoka. Allt efni
verður á staðnum og er smiðjan í
samstarfi við Heimilisiðnaðarfélag
Íslands. Á sjálfan öskudaginn verður
svo líf og fjör í húsinu þegar Edda
Borg og hljómsveit leika fyrir dansi
og trúðurinn Wally sýnir sirkuslist
ir með dyggri aðstoð gesta. Enginn
krakki ætti að missa af öskudags
gleðinni. Laugardagar eru barna
dagar í bókasafninu og þar verður
fjölskyldum boðið að koma í páska
föndur viku fyrir páska. Þá verður
listsmiðja í tengslum við stóru frí
merkjasýninguna þar sem börnum
býðst að kynnast leyndardómum
frímerkja og gera sitt eigið póst
kort eða bréf. Smiðjan er á dagskrá
Barnamenningarhátíðar í Reykjavík
í maí.

Miðvikudagskvöld í
kaffihúsinu
Undanfarin misseri hefur verið
boðið upp á dagskrá í Gerðubergi
flest miðv ikud agsk völd og hafa
þessir viðburðir laðað að breiðan
hóp fólks með mismunandi áhuga
svið enda er dagskráin fjölbreytt.
Nýjung á dagskránni nú er Spila
kaffi en það eru Spilavinir sem hafa
umsjón með þessum kvöldum. Þar
gefst tækifæri til að læra skemmti
leg spil af ýmsu tagi. Í mars verða
rifjuð upp gömlu góðu borðspilin
þar sem spilastokkurinn er allt sem
þarf. Tilvalið tækifæri fyrir fjölskyld
ur til að eiga saman skemmtilega
kvöldstund. Eins og önnur miðviku
dagskvöld er aðgangur ókeypis og
allir velkomnir sem á annað borð
mega vera úti á kvöldin.
Handverkskaffi, Heimspekikaffi og
Bókakaffi eru á sínum stað. Hand
verkskaffið er fyrsta miðvikudag
hvers mánaðar og í mars mun Félag
íslenskra eldsmiða kynna eldsmíði.
Í apríl verður heldur fínlegra hand
verk kynnt þegar Edda Lilja Guð
mundsdóttir mun kenna gestum að
hekla íslensk blóm eftir mynstur
teikningum.

Gunnar Hersveinn ræðir
heimspekina
Heimspekikaffið verður sem fyrr
í umsjón Gunnars Hersveins sem
leiðir gesti í lifandi umræðu um mik
ilvæg málefni í samfélaginu og fær
til sín góða gesti. Heimspekikaffið
hefur verið vel sótt og vinsælt und
anfarin misseri, en þar er fjallað á
mannam áli um miki lv æg efni og

Guðný Guðmundsdóttir fiðluleik
ar og konsertmeistari.

Nína Margrét Grímsdóttir píanó
leikari.

gestir taka virkan þátt í umræðum.
Margir hafa fengið gott veganesti
eftir kvöldin eða a.m.k. eitthvað til
að íhuga nánar og ræða heima eða á
vinnustað sínum.

Bókakaffið vinsælt
Bókak affi ð er samv innuv erk
efni menni nga rm iðs töðva ri nna r
og bókasafnsins í Gerðubergi. Í lok
febrú a r fjalla r Gunnþ óru nn Guð
mundsdóttir um sjálfsævisögur og
væntingar okkar til þeirra, kröfur
um sannleiksgildi og trúnað. Í mars
mun Magnús Jónsson fjalla um Egil
Skallag rímss on, bernskuá r hans,
sonamissi og glímuna við sorgina.
Síðasta bókakaffi vorsins verður
óhefðbundið að því leyti að gestir
verða leiddir í bókmenntagöngu frá
Gerðubergi. Leiðsögumaður verð
ur Björn Unnar Valsson sem beinir
sjónum að ljóðum sem kallast beint
á við Breiðholtið eða ákveðna þætti
í landslagi hverfisins.

Tunga og menning
Café Lingua sem er verkefni Borg
arbókasafnsins hefur nú hafið sam
starf við ýmsar stofnanir og verður
boðið upp á fjölbreytta og áhuga
verða dagskrá fram á vorið. Í Gerðu
bergi verður albönsk menning kynnt
í febrúar og í apríl kemur áhugafólk
um tungumál, mannlíf og samskipti
saman í kaffihúsinu og fræðist um
filippeyska menningu. Íslensk tunga
og menning verður einnig til umfjöll
unar því um miðjan mars verður
árleg barna- og unglingabókaráð
stefna. Yfirskrift ráðstefnunnar að
þessu sinni er Kveikjum eld og verð
ur fjallað um skemmtilegar leiðir til
að kveikja áhuga barna á lestri.

Klassík í hádeginu
Tónlistin verður á sínum stað.
Tvennir hádegistónleikar verða í
röðinni Klassík í hádeginu sem Nína
Margrét Grímsdóttir píanóleikari

Nú stendu r yfir sýni ng efti r
fimmtán listamenn sem búsett
ir eru á Sólheimum í Grímsnesi.
Meðal þess sem fyrir augu ber
eru málv erk á striga sem sýna
fugla, fiska, skrímsli og aðra r
kynjaverur.

stýrir. Auk hennar koma fram Guð
ný Guðmundsdóttir fiðluleikari og
Þóra Einarsdóttir sópran. Hver dag
skrá verður flutt tvisvar, á föstudegi
og sunnudegi. Aðgangur er ókeypis
og fyrri tónleikarnir verða 28. febrú
ar og endurfluttir 2. mars.
Menningarmiðstöðin Gerðuberg
er lifandi hús þar sem allir geta
fundið eitthvað við sitt hæfi. Í kaffi
húsinu má fá léttar máltíðir og að
sjálfssögðu eru girnilegar kaffiveit
ingar í boði. Á heimasíðu Gerðu
bergs má sjá matseðil næstu viku
og geta eldri borgarar pantað mat
með sólarhrings fyrirvara. Í húsinu
er einnig rekið bókasafn og félags
starf auk þess sem leigðir eru út
salir og fundarherbergi fyrir nám
skeið, ráðstefnur og fleira. Menning
armiðstöðin, kaffihúsið og bókasafn
ið verða í vetur opin kl. 13–16 um
helgar. Frekari upplýsingar um við
burði og opnunartíma Gerðubergs
á www.gerduberg.is verkefnastjóri í
Gerðubergi er Margrét Baldursdótt
ir. margret.baldursd@reykjavik.is,
s. 770 7717 og 699 3253.
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Ökuhermir í
Ökuskólanum
Nú geta ökunemar við Öku
skólinn í Mjódd upplifað að aka
við margvísleg akstursskilyrði
og að gera flest þau mistök sem
hlægt er í umferðinni. Segja má
að um tæknibyltingu hafi orðið
að ræða í ökunámi þegar skól
inn tók nýjan ökuhermi í notkun
fyrir skömmu. Með tilkomu hans
er hægt að kenna ungum öku
mönnum að aka í myrkri, rign
ingu, þoku og í snjó þótt sólin
skíni úti. Einnig er hægt að fram
kalla ótrúlegustu aðstæður til að
glíma við á skjánum. Hermirinn
byggir á sambærilegri tækni og
hermar sem notaðir eru við ken
nslu og þjálfum flugmanna og
einnig skipstjórnarmanna.
Guðb randu r Bogas on for
stöðumaður skólans og ökukenn
ari segir að þótt hermirinn hafi
aðeins verið í notkun í nokkrar
vikur hafi hann sannað kosti sína.
Þjálfun í ökuherminum sé þó ein
ungis viðbót við annað ökunám
en komi ekki í stað þess. Engu að
síður sé hann sérstaklega hentug
ur að því leyti að unga kynslóðin
í dag er fljót að læra og nýta sér
skjátæknina og tileinka sér þannig
aðstæður sem ekki eru daglega í
boði út í náttúrunni. Má þar nefna
akstur í myrkri og vetrarfærð auk
annarra aðstæðna.

legt umhverfi á skjánum – hvorki
Miklubrautina, Bakkana í Breið
holti eða Þingholtin svo dæma
sé getið. Slíkt á þó ekki að koma
að sök þar sem staðalmyndirnar
eru mjög skýrar og bjóða upp á
margvíslega möguleika. Þórður
segir að þótt hermirinn sé einkum
ætlaðu fyrir ökunema þá geti fólk
notað hann til þess að æfa sig við
akstur og viðhalda þannig hæfni
sinni. Ætlunin sé að bjóða fólki
upp á það í framtíðinni ef áhugi er
fyrir því.

Heildarfræðsla um bílinn
Hermirinn býður í raun upp á
heildarfræðslu um bílinn. Sam
setningu hans og hvernig stjórn
tæki hans virka. Einnig er hann
gott kennslut æki til þess að
kenna svonefndan vistakstur sem
nú er að verða vinsæll á meðal
fólks. Möguleikar hans eru nær
óþrjótandi. Þeir Guðbrandur og
Þórður segja að eftir þá reynslu
sem fengin er af þessu kennsluog æfingatæki ætti að gera nám í
hermi að föstum hluta ökunáms

Eins og sjá má er vítt til allra átta í ökuh ermi nu m. Þórðu r og
Guðbrandur Bogasynir standa að baki.

ins. Norðm enn og Finna r hafi
þegar skyldubundið herminám.
Markmiðið sé að gera kennsluna
betri og ungmenni sem hafa tek
ið hluta ökunámsins í herminum
láti almennt vel af því. Þá má geta

þess að Ökuskólinn í Mjódd býð
ur einnig upp á nám í hermi fyrir
akstur stórra og lítilla vélhjóla.
Allt frá vespum upp í Harley
Davidson.

Viðbragðsflýtir og
kúpling
Þórðu r Bogas on ökuk enna ri
segir að hermirinn nýtist til marg
háttaðrar kennslu. Hann sýni til
dæmis á viðbragðsflýti á mynd
rænan hátt og hversu langa vega
lengd ökutæki þarf til þess að
stöðva frá því ökumaðurinn tek
ur viðbragð, stígur á bremsu og
þar til það hefur stöðvast. Þetta
sé miki lv ægt atr iði í allri öku
kennslu og það hjálpi nemend
um mikið að geta skoðað þetta
með myndrænum hætti á tölvu
skjánum. Annað sem hermirinn
auðveldar nemendum mjög er að
hægt er að kenna fólki á kúpling
una og að taka af stað í honum.
Með myndrænum hætti er hægt
að skoða hvað gerist þegar vél og
drifbúnaður bíls tengist saman
þegar kúplingunni er sleppt og
bíllinn fer af stað. Þórður segir að
sú myndæra sýn sem framkalla
megi í herminum auðveldi mörg
um að skilja hvað fer fram í bíln
um og þar með að kenna þeim að
taka af stað.

Mjög gott æfingatæki
Viðbragðsflýtir og kúpling eru
þó aðeins brot af því sem hermir
inn sýnir og aðstæður sem fólk
getur kallað fram og brugðist við.
Veður og færð eru þar á meðal
og einnig fjölb reytni umf erða
mannvirkja hvort sem um hrað
brautir og stórar umferðarbrautir
er að ræða eða þéttbýlisumferð
sem kallar á allt annað aksturs
lag. Hermirinn byggir á staðal
myndum þannig að ekki er hægt
að framk alla nána sta þekkja n

OPIÐ HÚS Í FB
Þriðjudaginn

klukkan
Félagsfræðabraut – Málabraut – Náttúrufræðibraut – Myndlistarbraut
Textílbraut - Fatahönnun – Tölvubraut - Húsasmiðabraut – Rafvirkjabraut
Snyrtibraut – Sjúkraliðabraut - Íþróttabraut

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti - Austurbergi 5 - 111 Reykjavík
Sími 570 5600 - Símbréf 567 0389 - Tölvupóstur: fb@fb.is
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Fjölskyldumiðstöð
í Gerðubergi
Ákveðið hefur verið að stof
na fjölskyldumiðstöð í Gerðu
bergi. Nefni st hún Miðja n
111 og er markmið með starf
seminni er að bjóða íbúum í
Efra-Breiðholti upp á þjónustu
sniðna að fjölbreyttum þörfum
þeirra.
Skipað verður svonefnt inn
leiði nga rteymi undi r fory stu
hverfisstjóra Breiðholts. Hóp
uri nn geri síða n till ögu r að
verklagi og aðgerðum og leiti
ráðgjafar þeirra sem tilnefndir

eru í erindisbréfi auk annarra
sem hópu ri nn kann að telja
mikilvægt að eiga samráð við.
Fyrsta verk hópsins verður til
laga að verk-  og fjárhagsáætlun
sem skilað verður til borgarráðs
til samþykktar. Jón Gnarr borg
arstjóri lagði fram tillögu um
stofnun miðstöðvarinnar á fundi
borgarráðs 6. febrúar sl. Borgar
ráð samþykkti í framhaldi af því
að stofnuð verði fjölskyldumið
stöð við Gerðuberg.

Af hjartans list
í Gerðubergi
Listsýningin Af hjartans list
stendur nú yfir í í Menning
armiðstöðinni Gerðubergi en
sýningin var opnuð laugardag
inn 15. febrúar sl.
Á sýningunni eru fjölbreytt
listaverk úr ólíkum efniviði eftir
fimmtán listamenn sem búsett
ir eru á Sólheimum í Grímsnesi.
Meðal þess sem fyrir augu ber
eru málverk á striga sem sýna
fugla, fiska, skrímsli og aðrar
kynjaverur. Teikningar og önnur
myndverk af landslagi, dýrum
og blómum eða óhlutbundnu
myndefni gleðja augað auk púða
með útsaumuðum húsum, dýr
um og persónum. Útsaumaðar
veggmyndir af kirkjum, húsum,
poppstjörnum, tónaflóði og lit
um auk skúlptúra unnum úr tex
tíl eru til sýnis.   Munir úr leir
sýna fólk og fyrirbæri auk skúlp

túrs úr endurunnum efniviði af
stórum fugli að passa egg.
Í listsköpuninni er lögð áher
sla á fallegt handverk, notkun
náttúrulegs hráefnis og endur
vinnslu. Verki n eru heilla ndi
enda eiga þau það öll sameig
inlegt að vera sköpuð af hjart
ans list. Listam enni rni r eru;
Ásta Hlíf Ágústd ótti r, Edda
Guðm undsd ótti r, Erla Björk
Sigmundsdóttir, Guðlaug Elísa
bet Jóna tansd ótti r, Guðr ún
Lára Aradóttir, Guðrún Rósa
lind Jóhannsdóttir, Hanný María
Haraldsdóttir, Helga Dómhildur
Alfreðsdóttir, Kamma Viðars
dóttir, Kristján Ellert Arason,
Leifur Þór Ragnarsson, Ólafur
Hauksson, Pálína Erlendsdóttir,
Sigríður Jónsdóttir og Þorbjörg
Sigurðardóttir

HEILDARLAUSNIR
• Bókhald • Skattframtöl • Ráðgjöf
Tökum að okkur bókhald, launavinnslur, vsk uppgjör
og framtalsgerð fyrir fyrirtæki, félagasamtök,
húsfélög og einstaklinga.
Bjóðum upp á heildarlausnir • Fast verð þar sem við á.

Heildarlausnir • Álfabakka 14, 3 hæð.
Hafið samband í tölvupósti tsh@centrum.is eða í s. 896 2818

Kosið á milli 20 spennandi
verkefna í Breiðholti
Listi verkefna fyrir Breiðholt
sem kosið verður um í rafræn
um hverfak osni ngu m undi r
nafninu Betri hverfi 2014 er nú
tilbúinn. Hverfisráð Breiðholts
fór yfir 31 hugmynd sem bárust
frá íbúum á vefinn Betri hverfi
í nóvember. Hverfisráðið stillti
upp 20 hugmyndu m sem íbú
ar munu velja um í rafrænum
hverfakosningum en kosið verð
ur um verkefni í öllum hverfum
borgarinnar dagana 11. til 18.
mars næstkomandi.
Reykjavíkurborg hvetur íbúa í
Breiðholti til að kynna sér verk
efnin af kostgæfni og taka þátt í
hverfakosningunum. Kosninga
rétt hafa alli r sem voru orðn
ir 16 ára um síðu stu áram ót.
Kosningarnar fara fram á sama
hátt og tvö síðastliðin ár en íbú
ar í Reykjav ík hafa nú þega r
kosið yfir 200 verkefni til fram
kvæmda í hverfu m borga ri nn
ar, sem Reykjavíkurborg hefur
framkvæmt eða eru á undirbún
ingsstigi. Síðastliðin tvö ár hef
ur Reykjav íku rb org vari ð 600
milljónum króna til verkefna sem
íbúar velja sjálfir í hverfunum og
verður 300 milljónum króna var
ið til slíkra verkefna í ár. Þar af
fara 46.6 milljónir til verkefna í
Breiðholti 2014. Hægt verður að
kynna sér verkefnin betur á vef
Reykjav íku rb orga r reykjav ik.is  
fyrir kosningarnar.
Þessi 20 verkefni verða
kosin um í Breiðholti.

1	
  

Setja upp frisbígolfvöll neðan við Fella- og Hólakirkju/Keilufell	
  

2,500,000	
  

2	
  

Endurnýja gangstéttir í neðra Breiðholti (Bakkahverfi)	
  

10,000,000	
  

3	
  

Fjölgun ruslastampa í Breiðholti, m.a. í nálægð við strætóskýli	
  

4,000,000	
  

Setja nýtt undirlag og nýjar körfur á körfuboltavöll við
4	
   Blöndubakka/Dvergabakka

10,000,000	
  

5	
  

Gróðursetja ávaxtatré og berjarunna á völdum stöðum í Breiðholti	
  

3,000,000	
  

6	
  

Endurnýja göngustíg við Skógarsel, meðfram Staðarseli	
  

6,000,000	
  

7	
  

Endurnýja göngustíg frá Grænastekk og austur fyrir Lambastekk	
  

25,000,000	
  

8	
  

Lagfæra gönguleið við norðurenda Núpa-, Ósa-, Prest- og Réttarbakka	
  

2,500,000	
  

9	
  

Setja upp hraðablikkskilti á tvo staði á Arnarbakka	
  

8,000,000	
  

10	
  

Setja upp hraðahindrun í Hraunbergi	
  

2,000,000	
  

11	
  

Gróðusetja til skjóls austan Lamba-, Klyfja- og Kaldasels	
  

5,000,000	
  

Setja bekki og ruslastampa á valda staði við gönguleið samsíða
12	
   Reykjanesbraut, frá Árskógum í Kópavog.	
  

3,000,000	
  

13	
  

3,000,000	
  

Setja hraðahindrun/þrengingu milli Lambasels og Kögursels.	
  

Bæta lýsingu við göngustíga í Seljahverfi m.a. við stíg milli Stuðlasels og
14	
   Stallasels.	
  

6,000,000	
  

Yfirfara og bæta stígalýsingu á svæðinu milli Vesturbergs og
15	
   Fjölbrautarskólans í Breiðholti	
  

4,000,000	
  

Leggja nýjan göngustíg á um 100 metra kafla frá Dvergabakka að
16	
   Arnarbakka	
  

7,000,000	
  

17	
  

3,000,000	
  

Koma upp ætigarði í efra Breiðholti, á svæði milli Fella- og Hólabrekkuskóla	
  

Endurnýja leiktæki og búnað fyrir börn og fullorðna í Fellahverfi samkvæmt
18	
   leiksvæðastefnu.	
  

15,000,000	
  

19	
  

Gróðursetja tré, runna o.fl. til að fegra umhverfi götunnar Austurbergs	
  

5,000,000	
  

20	
  

Setja hraðahindrun á Flúðasel í gönguleið að leikskólanum Jöklaborg	
  

2,000,000	
  

Alls verðmerkt	
  

126,000,000	
  

Fjárheimild hverfis	
  

46,564,423	
  

Mismunur	
  

-79,435,577	
  

Hvað er búið að gera?
Nánast öll verkefnin sem samþykkt voru í
Breiðholti vegna Betri hverfa hafa verið fram
kvæmd. Verkefni um bætt mannlíf á milli Heiða
sels og Seljakirkju fór á biðsvæðaverkefni.
Vinnuhópnum sem sá um þetta svæði gekk illa að
virkja aðila til samstarfs og því fór verkefnið í bið.

Verkefninu um að grynnka tjörnina við Hólmasel til
að bæta öryggi barna er ólokið þar sem tjörnin fór
undir svell áður en tókst að ráðast í verkið.
Hér fyrir neðan sést hvaða verkefni hafa verið
styrkt 2012 og 2013.

Betri hverfi (Hverfapottar) 2012 – Breiðholt,
samþykktar framkvæmdir fyrir 32,1 milljón kr.
1.

Setja upp hundagerði á völdum stað í hverfinu

2.500.000

2.

Setja upp upplýsingaskilti um fuglalíf í Elliðaárdal

1.000.000

3.

Gera endurbætur við tjörnina í miðju Seljahverfis

1.000.000

4.

Bæta mannlíf á almenningi milli Heiðarsels og Seljakirkju

1.000.000

5.

Bæta gönguleið við Arnabakka frá Réttarbakka að Núpabakka

250.000

6.

Setja upp æfingatæki í Bakkalundi

2.000.000

7.

Gróðursetja ávaxta- og berjarunna á völdum stöðum í hverfinu

2.000.000

8.

Bæta aðstöðu í Bakkalundi með leiktækjum, gróðri og fl.

5.000.000

9.

Fjarlægja stálboga/hindranir úr vegi gangandi/hjólandi fólks

250.000

10.

Fjölga ruslastömpum í hverfinu á völdum stöðum

1.000.000

11.

Setja ræsi á göngustíg ofan Elliðaárstíflu

1.000.000

12.

Merkja betur undirgöng undir Breiðholtsbraut við Leirubakka

100.000

13.

Endurbæta leiktæki á skólalóð Ölduselsskóla

5.000.000

14.

Setja upp leiksvæði fyrir alla aldurshópa í Engjaseli

5.000.000

Lagfæra leikvelli í Seljahverfi og fjölga ruslastömpum

5.000.000

Samtals

32.100.000

15.
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Betri hverfi (Hverfapottar) 2013 – Breiðholt,
samþykktar framkvæmdir fyrir 44,5 milljón kr.
1.

Setja upp stórar ruslatunnur við skóla og íþróttasvæði

2.000.000

2.

Lagfæra göngustíga í Efra Breiðholti

10.000.000

3.

Grynnka tjörn við Hólmasel til að bæta öryggi barna

1.000.000

4.

Setja bekki og ruslastampa á ýmsa staði í Seljahverfi

4.000.000

5.

Lagfæra skólalóð Breiðholtsskóla

5.000.000

6.

Fjarlægja stálboga/hindranir úr vegi gangandi/hjólandi

1.000.000

7.

Bæta skíðaaðstöðu í Seljahverfi með nestisbekkjum o.fl.

5.000.000

8.

Bæta aðgengi að tjarnarsvæði í miðju Seljahverfi

4.000.000

9.

Gróðursetja tré og runna á opnum svæðum í Bakkahverfi

3.000.000

10.

Fegra umhverfi Breiðholtsbæjarins við Skógarsel

2.000.000

11.

Setja gróður og bekki á svæði sunnan Fella- og Hólakirkju

3.000.000

12.

Lagfæra göngustíg meðfram Brúnastekk 1

2.000.000

13.

Fjarlægja hindranir á stíg við leikskólann Hálsaskóg

1.000.000

14.

Lagfæra göngustíg meðfram Grófarseli 24

1.500.000

Samtals

44.500.000

ALLTAF FULLT BORÐ
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM
Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

NÝTT NÝTT
Nýjar vörur
daglega.
Verðhrun á útsöluslám.
Verið velkomnar

Mjódd - S. 557 5900

Breiðholtsbúar: Ökuskólinn í hverfinu ykkar.
Auk hefðbundins réttindanáms bíður Ökuskóinn í Mjódd
l l t k e n n s l ufjölda
e f n i i námskeiða
n n i f a l i ð í nm.a.
ámskeiðsgjaldi!
upp á Aeftirfarandi
Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.
B-réttindi:

Önnur námskeið:

Þarf Námskeið
þú að bætaalla
þekkingu
þínahefst
á nýjungum
virka daga
kl. 17:00í umferðinni?
Aukin ökuréttindi (meirapróf)
Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.
B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku
Vistakstur
Bóklegt nám fyrir alla flokka ökunáms.
Námskeið vegna akstursbanns
Bifhjólanámskeið
Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
Meirapróf.
þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu
við Vegagerðina
við Fjölmennt
Nýjung, ökuhermar notaðir við kennslu.
Flutningur hættulegra efna ADR
Sérstakt leiðbeinendanámskeið
vegna æfingaaksturs
Fagmennska í fararbroddi.
á tveggja vikna fresti.
Vistakstur

www.bilprof.is
mwww.bilprof.is

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300. Opið 10–17 alla daga .
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Uppbygging Efra-Breiðholtsins

B

reiðholtsblaðið hef
ur að unda nf örnu
birt kafla úr sögu
hverfi si ns. Her er
komið að næst síð
asta kafla þessa r
ar söguskoðnar þar sem fjallað
er um uppbyggingu Efra Breið
holtsins eða Fella- og Hólahverf
isins. Í þessari grein kemur vel
fram hvaða hugsun var ríkjandi
á þessum tíma sem skildi eftir
sig bæði kosti og galla byggðar
innar og þá ekki síður það sem
síðar reyndust vera gallar sem
höfðu áhrif á byggðamyndum.
Höfundur þessarar greinar er
Ólafur Bragason.
Í upphafi skipulagsvinnunar í
Breiðholti III (Efra-Breiðholti) var
ákveðið að öll hús Framkvæmda
nefndar byggingaráætlunar ætti
að reisa í sama hverfishluta svo
hægt væri að nota stórv irka r
vinnuvélar eins og krana á braut
til að flýta verklokum og lækka
kostnað. Húsunum var valin stað
ur í Fellahverfi. Þar er stutt niður
á klöpp og tiltölulega slétt svo að
undirbúningskostnaður var ekki
mikill.

Ódýr byggð á sanngjörnu
verði
Nefndarmenn lögðu ríka áherslu á það við skipulagshöfunda að
hverfið ætti að vera sem ódýrast
í uppbyggingu svo hægt yrði að
selja íbúðirnar á sem sanngjörn
ustu verði. Fyrstu hugm yndi r
skipulagshöfundanna gengu út á
að blanda saman lágri fjölbýlis
húsabyggð, þriggja hæða húsum,
og raðhúsum sem ýmist áttu að
vera ein eða tvær hæðir. Fram
kvæmdan efndi n féll síða r frá
þessum hugmyndum og voru rað
húsin öll á einni hæð og lóðirnar
seldar einkaaðilum sem stuðlaði
að félagslegri blöndun hverfis
ins. Fram kemur í greinargerð frá
þessum tíma að eftirspurn eftir
tveggja hæða raðhúsum var ekki
mikil. Einnar hæðar raðhús voru
vinsælli þar sem þau voru léttari
í umgengni, þeim fylgdi stærri lóð
og þau voru hagstæð fyrir „sjálf
byggja“. Upphaflega hugmyndin
að byggja einnar og tveggja hæða
raðh ús við hlið þriggja hæða
blokka hefði skapað heildstæð
ara hverfi en það sem varð nið
urstaðan. Hinn mikli hæðarmun
ur á annars vegar einnar hæðar
raðhúsum og hins vegar fjörurra
hæða fjölbýlishúsum í Fellahverfi
býr til skörp skil á milli húsgerða.

Of dýrt að byggja U-laga
Reynslan í Breiðholti I (NeðraBreiðh olti) hafði kennt Fram
kvæmdanefndinni að dýrt var að
byggja U laga hús og frábað hún
sér því strax í upphafi allar slíkar
æfingar. Einnig hafði komið í ljós
að einn dýrasti þátturinn í hverju
húsi voru gaflarnir og því var lögð
áhersla á að hafa sem fæsta gafla
í hverfinu. Varð það niðurstaða
arkitekta og skipulagshöfunda að
hanna langar blokkir sem væru
algjörlega án uppbrota. Módern
istar höfðu lengi hrifist fyrir hinni
löngu óbrotnu línu og nú fékkst
tækifæri til að reisa hús sem náði
samfellt í 300 metra frá austri til
vestu rs og stendu r við hvorki
meira né minna en þrjár götur
og telur 20 stigaganga. Sunnan
við húsið risu svo styttri lengjur
sem teygðu sig frá norðri til suð
urs með allt að sex stigaganga.
Austast og vestast á svæðinu eru
þó enn lengri blokkir með 8 og 10
stigaganga. Hlaut blokkin langa
gælunafnið „langavitleysa“. Að
sögn eins skipuleggjandans var
einn kosturinn við að hafa húsið
svona langt og án undirganga að
það stýrði umferð gangandi veg
farenda út úr hverfinu, sérstak
lega vonuðu skipuleggjendurnir

að húsið beindi umferð gangandi
skólabarna að ákveðinni gang
braut. Löng hús má finna víðar
en í Breiðholti og hafa þau sjald
an þótt koma vel út. Þau þykja
skera hverfi í sundur og virka líkt
og gjár í landslagi, verða hindrun
gangandi vegfarendum og loka á
útsýni.
Þega r um jafn stórt og fjöl
mennt hverfi og Efra-Breiðholt er
að ræða þá er það ekki deiliskipu
lagt í einu lagi heldur eru í upp
hafi lagðar meginlínur um stað
setningu og stærð húsa en síðan
fyllt upp í smátt og smátt. Í upp
hafi var ákveðið að í austurhluta
hverfisins ætti að vera blönduð
byggð fjöl og einbýlishúsa.

Hugmyndir um átta hæða
blokkir
Áherslu r breyttu st nokku ð
frá því að fyrstu línur voru lagð
ar um 1967 þar til svæðið var
enda nl ega skipul agt um 1975.
Blokkirnar vour lækkaðar úr átta
hæðum í þrjár og fyrirkomulagi
einbýlishúsanna breytt, þannig
að í stað þess að reisa húsin við
götur voru þau byggð umhverf
is einskonar torg, í þyrpingum.
Eru þessa r breyti nga r mjög í
anda breyttra áherslna í skipu
lagi er komu fram á 8. áratugnum
og hafa verið kenndar við póst
módernisma, afturhvarf til fortíð
ar þegar byggðin var þétt og lág.
Útlit húsanna hafði einnig breyst,
þung steinsteypan sem einkenndi
einbýlishúsin í hverfinu í upphafi
ásamt þykku m þakköntu m og
þökum með litlum halla vék fyrir
húsum með háu risþaki og hefð
bundnara útliti.

Einsleit íbúasamsetning
Einn hluti Efra-Breiðholts fékk
sérstaklega harða gagnrýni, Fella
hverfið, sem var meginathafna
svæði Framk væmdan efnda r
byggingaráætlunar og þar sem
jafnframt var stærstur hluti leigu
íbúða Reykjavíkurborgar. Hverf
ið þótti of einsleitt, íbúðasam
setningin einsleit og hverfið allt
of afmarkað félagslega. Og ekki
var laust við að þeir væru stund
um litnir hornauga sem festu sér
Framkvæmdanefndaríbúð. Einn
íbúinn í Fellunum komst m.a. svo
að orði skömmu fyri r jól 1977
þegar hann lýsti slíkum viðhorf
um: „Það er eins og sumir líti nið
ur á okkur fyrir að hafa ekki keypt
íbúð á frjálsum markaði. Okkur
finnst það aðalatriði að hér eigum
við öruggt athvarf sem ekki verð
ur metið til fjár, og þótt við vinn
um mikið, yrðum við að vinna all
an sólarhringinn ef við ætluðum
að kasta okkur út í húsbyggingu
eða festa kaup á íbúð á frjálsum
markaði.“ Undir þetta sjónarmið
gátu margir tekið, fyrir mestu var
að búa við öryggi.

Fella- og Hólakirkja stendur í útjaðri Fellahverfis. Í upphfi var gert ráð fyrir að tvær kirkjur risu í Breiðholti
III. Fellakirkja á þeim stað sem Fella- og Hólakirkja stendur í dag en Hólakirkja þar sem þriðju hluti Hólagarðs er nú. Hætt var við þessi áform og í stað þeirra byggð ein kirkja fyrir Fella- og Hólahverfi. Mynd:
Guðmundur Hafsteisson.

arhlutum heldur voru einstæðir
foreldrar fleiri í Efra-Breiðholti
en annars staðar. Árið 1977 voru
t.d. um 15% einstæðra foreldra í
Reykjavík búsettir þar og nærri
fimmtungur barna í hverfinu var
á þeirra vegum. Tíu árum síðar
höfðu hlutfallstölurnar hækkað.
Árið 1978 komst einn íbúi nn í
Efra-Breiðholti m.a. svo að orði:
„Fjölskylduaðstæður eru ef til vill
að mörgu leyti óeðlilegar. Það eru
t.d. til stigagangar í blokkum þar
sem enginn fullorðin karlmaður
býr. Þar búa einungis einstæðar
mæður.“ Og hann hélt áfram: „Vit
neskjan um þessar aðstæður gef
ur alls kyns sögum byr og á þessu
er alið í fjölmiðlum. Staðreynd
in er hins vegar sú að hér býr
ekkert öðru vísi fólk en annars
staðar.“ Þannig ýttu aðstæðurn
ar undir ýmsar ranghugmyndir
um hverfið, en vissulega skapaði
samþjöppunin ákveðna erfiðleika.

Markú s Örn Anto nss on þáv er
andi borga rf ullt rúi rita ði m.a.
árið 1977: „Ég dreg enga dul á þá
skoðun mína að bygging leigu
húsnæðis Reykjavíkurborgar og
húsa Framkvæmdanefndarinnar
í (Fellahverfi) sem ætlaðar voru
efnaminna fólki, var umdeilanleg
aðgerð út frá félagslegum sjón
armiðum.“ Og hann hélt áfram:
„Framkvæmdirnar voru nauðsyn
legar og fjárhagslega hagkvæmar
miðað við aðrar leiðir en ókost
urinn var að safna saman á svo
takmarkað svæði fólki, sem margt
hefur átt við erfið vandamál að
glíma.“
Sumi r þeirra sem komu við
sögu skipulagsins og framkvæmd
anna lýstu þeirri skoðun sinni
síðar að hentugra hefði verið að
dreifa byggði nni meira, draga
úr þéttbýlinu og flétta í auknum
mæli saman í einu og sama hverf
inu ólíkar húsagerðir, mismun

andi aldurshópa og ólíka þjóð
félagshópa. Það var einmitt sú
stefna sem varð ofan á við skipu
lagningu þriðja og síðasta hluta
Breiðh oltsi ns, Seljah verfi s. Og
borgaryfirvöld hættu líka fljót
lega að byggja margar leiguíbúðir
á sama stað, og dreifðu heldur
leiguhúsnæði sínu vítt og breitt
um borgina. Þau reyndu jafnframt
að halda meira jafnvægi í nýrri
byggð með tilliti til ólíkra stétta.
Heimildir:
BYGGT YFIR HUGS JÓNI R,
BREIÐHOLT, FRÁ HUGMYND AÐ
VERUL EIKA, Listas afn Reykja
víkur – Hafnarhús, febrúa
 r – maí
2002.

Ný gerð byggingakrana
Tæknilegar ástæður réðu miklu
um það að flestar Framkvæmda
nefndaríbúðirnar voru byggðar
á samf elldu svæði í Fellu nu m.
Nefndin tók í sína þjónustu nýja
gerð af byggingarkrönum því ætl
unin var að byggja hratt og því
var hagkvæmast að beita fjölda
framleiðsluaðferðum. Þannig virt
ist meira hugsað um hagkvæma
byggingarhætti og að ná niður
kostnaði þegar Fellahverfið var
skipulagt en hugsanleg áhrif þess
að byggja svo margar íbúðir á
einu og sama svæðinu sem nán
ast eingöngu voru ætlaðar efna
minna fólki, auk þess að setja
þar niður svo margar leiguíbúðir
borgarinnar. Hverfið fékk því fljót
lega nokkra sérstöðu í Reykjavík,
ekki eingöngu vegna þess að hóp
ur láglaunafólks virtist þar hlut
fallslega stærri en í öðrum borg

Margt öflugt fólk hefur alist upp í Efra Breiðholti. Þessar skólasystur hafa haldið félagsskap allt frá
skólaárum í Fellaskóla og kalla sig Saumó systur og er myndin tekin af þeim á góðri stundu. Efri röð frá
vinstri: Hólmfríður Svavarsdóttir, Úlfhildur Elísdóttir, Sunna Guðlaugsdóttir, Auður Andrésdóttir, Ásta
Margrét Grétarsdóttir og Anna Hansdóttir Neðri röð f.v.: Hadda Björk Gísladóttir, Linda Hannesdóttir,
Margrét Á. Ósvaldsdóttir og Bryndís S. Halldórsdóttir. Á myndina vantar Ingunni Þorláksdóttur.
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Í Breiðholti á öskudaginn Stórglæsilegur
Nú líður að Öskudegi en í ár
er hann 5.  mars. Ýmis foreldra
fél ög grunns kóla í Breiðh olti
hvetja heimilin til að taka virk
an þátt í Öskudagsskemmtun
inni í ár. Sú skemmtilega hefð að
börn klæðist búningum og syngi
fyrir fullorðna á Öskudag hefur
smám saman verið að festa sig
í sessi.
Í stað þess að börni n fari í
verslunarmiðstöðvar eða miðbæ
inn er lagt til að börnin fái tæki
færi til að sýna sig og sjá aðra í
hverfinu sínu. Þannig má skapa
öruggara umhverfi fyrir börnin
okkar og efla samstöðu í hverfinu.
Hugmyndin er nú þegar í fram
kvæmd í nokkrum hverfum borg
arinnar með góðum árangri. Eft
irfarandi leiðbeiningar eru fyrir
þá sem hafa áhuga og tök á að
taka þátt: Tryggið að einhver sé
heima þegar börn ganga í hús
seinnipartinn. Prentið út miða,
sem sendur verður í tölvupósti
til foreldra. Setjið miðann á hurð
eða í glugga á áberandi stað. Vin
samlegast gætið hófs við úthlut
un sælgætis og athugið að kex,
smákökur, ávextir og grænmeti
er líka vel þegið sem og límmið
ar eða annað smálegt. Athugið
að börnin eiga aldrei að fara inn
í íbúðir eða hús svo ekki bjóða
þeim inn. Við hvetjum foreldra

Öskudagur

Við tökum vel á móti öllum börnum!

til að fylgja yngri börnum sínum
þegar þau taka í fyrsta sinn þátt
í þessum skemmtilega leiðangri,

jafnvel í búningum eða fá eldri
systkini til að ferðast með þeim.

Er Menntun núna fyrir þig?

Viltu styrkja stöðu þína? - ráðgjöf, nám og fjölmenning
Menntun núna er tilraunaverkefni menntamálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila
vinnumarkaðarins sem hefur það að markmiði að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í
Breiðholti. Verkefnið er staðsett í Gerðubergi.
Menntun núna býður upp á:
Ráðgjöf varðandi nám og starf, lesblindur, raunfærni og ríkisborgarrétt.
Opin fræðslukvöld um almenna tölvunotkun, markmiðasetningu og menningarheima.
Nám frá Mímir símenntun: Íslenskukennsla og Íslenska og samfélagið fyrir innflytjendur,
Grunnmenntaskólinn, Þjónusta við ferðamenn og Aftur í nám fyrir lesblinda.
Nánari upplýsingar má finna á http://reykjavik.is/menntun-nuna. Einnig má hafa samband við
menntun.nuna@reykjavik.is.

Is Education now for you?
Education, counselling and cultural diversity

Education now is a pilot project with the objective to increase and support education. The project
is located in Gerðuberg.
Education now offers:
Counselling on vocation and education, skills validation, dyslexia and Icelandic citizenship.
Evening training on practical computer skills, goal setting, cultural diversity etc.
Education from Mímir centre for lifelong learning: Icelandic courses and a Preparation course
for Icelandic citizenship, course on Icelandic and Society. Vocational and preparatory courses
Further information are provided on http://reykjavik.is/menntun-nuna and by project
managers at menntun.nuna@reykjavik.is.

Domino´s staður
í Lóuhólum

Glæsilegar innréttingar og glaðlegt viðmót mæta fólki í Domino´s í
Lóuhólum.

Domino´s Pizza í Lóuhólum
hefur verið breytt og er hann nú
orðinn stórglæsilegur. Er það er
liður í að uppfæra aðra staði hjá
fyrirtækinu sem unnið verður að
á næstunni.
Anna Fríða Gísladóttir mark
aðsfulltrúi Domino’s Pizza segir
að ákveðið hafi verið að breyta
staðnum vegna þess að með því
að hafa notalegri verslanir upplifi
viðskiptavinir þjónustuna betur.

Á nýja staðnum er öll matreiðsla
sýnileg og t.d. sérstök trappa fyr
ir börn til þess að fylgjast með.
Búðin er hönnuð með nýju útliti
í takt við breytta ímynd fyrirtæk
isins. Anna Fríða segir að í fram
tíðinni muni viðskiptavinir sem
sækja pantanir sjá stöðu pöntun
ar á þar til gerðum skjá t.d. í ofni
tilbúin eftir sjö mínútur svo dæmi
sé tekið.
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Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi
og formaður hverfisráðs Breiðholts
skrifar:

Allt að gerast í betra
Breiðholti
Það er ótrúlega margt að ger
ast í Breiðholti þessa dagana og
framundan eru mörg verkefni
sem við hverfisbúar getum val
ið um að borgin framkvæmi á
árinu 2014.
Frá árinu 2012 hafa borgarbú
ar kosið um framkvæmdir í verk
efninu Betri hverfi. Fyrsta árið
völdu Breiðh ylti nga r 15 verk
efni að upphæð 32.1. milljónum
króna, s.s. hundagerði, upplýs
ingaskilti, æfingatæki og leiktæki.
Árið 2013 völdu íbúar 14 verkefni
fyrir 44.5 milljónir króna. Verk
efni ársins voru m.a. lagfæring
göngustíga, gróðursetning trjáa
og runna, fjölgun ruslatunna og
fegrun umhverfisins við Breið
holtsbæinn. Eins og fram kom í
pistli mínum í síðasta blaði getum
við hverfisbúar nú valið milli 20
verkefna að upphæð 46.5 milljón
ir króna.

Hverfisbúar eru
sérfræðingar
Dagana 11. – 18. mars fer fram
kosning á Betri Reykjavík milli 20
verkefna sem margir hafa komið
að valinu á. En lokaorðið höfum
við hverfisbúar, enda erum við
sérfræðingar í okkar umhverfi og
við vitum best hvað er brýnast.
Íbúar geta kosið heima í stofu,
ef þeir eru tölvu- og nettengdir,
en hverfi sr áð Breiðh olts mun
líka bjóða hverfisbúum aðstoð í
Mjódd og Hólagarði í kosninga
vikunni, til að aðstoða þá sem
það vilja. Okkar markmið er að
sem allra flestir kjósi í Breiðholti,

fleiri en í
öðrum hverf
um, enda
komu flestar
h u g m y n d 
ir þetta árið
frá Breiðhylt
ingu m. Við
vilju m vera
best.

Stjörnu
slökun

Björk
Vilhelmsdóttur.

Síðastliðið
lauga rd ags
kvöld endaði Vetrarhátíð Reykja
víkur með sundlaugarnótt. Opið
var í nokkrum sundlaugum borg
arinnar til miðnættis og ókeypis
inn. Í Breiðholtslaug var boðið
upp á slökun og stjörnuskoðun
að loknu Júróvisjón. Veðurguð
irnir voru með Breiðhyltingum
í liði þetta kvöld og buðu upp
á heiðskíran himinn, tunglsljós
og norðurljós. Öll ljós í og við
laugina voru slökkt. Öðru hvoru
héldu lauga rg esti r að gleymst
hefði að slökkva á einhverjum
ljóskastaranum, en það reyndist
þá vera fullt tunglið í sinni skær
ustu mynd. Ég held ég geti talað
fyrir hönd allra í lauginni þetta
kvöld þegar ég segi að við vorum
sannarlega stjörnuslök. Vonandi
verður boðið upp á upplifun á
borð við þessa á Breiðholtsdög
um í haust og á næstu Vetrarhá
tíðum. Sjáumst stjörnuslök þegar
við kjósum framkvæmdir ársins í
ár, fyrir betra Breiðholt.

Fundur með
frambjóðendum
Íbúasamtökin Betra Breiðholt
munu gangast fyrir fundi með
framb jóðe ndu m vegna Borg
arstjórnarkosninga á komandi
vori. Verður fundurinn haldinn
í Gerðubergi miðvikudaginn 9.
apríl n.k kl. 19:30.
Íbúas amt öki n hafa haldi ð í
þá hefð að bjóða frambjóðend
um í borgarstjórnarkosningum
og Alþingiskosningum til fundar
beint við íbúa. Gert verður ráð
fyri r að íbúa r geti spurt fram
bjóðendur um hluti sem snúa að
sínu nærumhverfi. Vonast er til
þess að íbúar taki þennan tíma

frá og nýti sér það að koma sín
um málum að. Einnig eru fram
boðin hvött til að láta vita hverjir
muni mæta fyrir hönd framboð
anna með því að senda tölvupóst
á betrabreidholt@gmail.com.
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Margt að gerast í Hellinum
Frís tundak lúbbu ri nn Hellir
inn er frístundatilboð fyrir 10 til
16 ára börn með fatlanir og er
undir frístundamiðstöðinni Mið
bergi. Frístundaklúbburinn er
staðsettur í Kleifarseli 18 og það
eru 12 börn sem sækja klúbb
inn þennan veturinn. Margt um
að vera í Hellinum og leitast er
við eftir því að efla krakkana
félagslega í skipulagðri dagskrá
annars vegar og í frjálsum leik
hins vegar.   Eitt af markmiðum
Hellisins er að tengja starfið við
almennt félagsmiðstöðvastarf og
reynum við því að taka þátt í
sameiginlegum viðburðum með
félagsmiðstöðvunum í hverfinu í
öðrum klúbbum og Samfés.
Yngri hópurinn eða 10 til 12
ára börnin hafa fengið tækifæri til
þess að mæta í 10 til 12 ára starf í
félagsmiðstöðvunum í Breiðholti
og finnst þeim það mjög spenn
andi. Lögð hefur verið ákveðin
áherslu á tengingu eldri hópsins,
eða 13 til 16 ára, við félagsmið
stöðvastarfið í vetur.
Síðasta haust átti Hellirinn einn
fulltrúa í hönnunarkeppninni Stíl,
sem er á vegum Samfés. Þetta er
í fyrsta skipti sem Hellirinn tekur
þátt og sendu klúbbarnir, Hellir
inn og Hofið, sameiginlegt lið að
þessu sinni. Okkar fulltrúi, hún
Perla Sóle y Rób ertsd ótti r var
módelið og stóð hún sig frábær
lega eins og þær allar í liðinu.
Þema keppninnar í ár var „fortíð
in“ og hönnuðu stelpurnar kjól og
fylgihluti í anda forngrikkja.

Kvöldopnanir og
Halloween-ball
Hallo ween-ball var hald
ið í íþróttasalnum í Hofinu fyrir
klúbbana síðasta haust, og var
mikill metnaður lagður í búning
ana þetta árið hjá krökkunum og
starfsfólki. Þetta er annað árið í
röð sem þetta ball er haldið og
verður það flottara með hverju
árinu. Fyrir jólin byrjuðum við
að bjóða ungl ingum okkar í 8.
til 10. bekk, upp á sameiginlegar
kvöldopnanir með hinum klúbb
unum í borginni. Markmiðið er
að bjóða upp á tvær kvöldopn
anir í hverjum mánuði og skipt
ast þær á milli klúbbanna. Dag
skrái n á að vera fjölb reytt og

Þema keppninnar í ár var „fortíðin“ og hönnuðu stelpurnar kjól og
fylgihluti í anda forngrikkja. Perla Sóley Róbertsdóttir var módelið.

líkjast kvöldopnunum í almenn
um fél agsm iðs töðvu m. Ekki er
komin mikil reynsla á opnanirnar
en þrjár kvöldopnanir eru bún
ar að vera hingað til og hafa tek
ist vel. Við sjáum fram á að þær
verði enn flottari, fjölmennari og
skemmtilegri með tímanum. Sam
festingur Samfés er á næsta leiti,
eða 7. til 8. mars nk. og ætla tveir
unglingar úr Hellinum að fara á
þessa skemmtil egu hát íð sem
byrjar á balli á föstudagskvöldinu
og endar á söngkeppni á laugar
deginum. Þetta er í þriðja sinn
sem Hellirinn fer með sína ung
linga og er ánægjan og skemmt
unin alltaf jafn mikil.

Ætla á „Breiðholt
got talent“
Farið var með okkar unglinga
að horfa á „Breiðholt got talent“
sem er hæfileikakeppni félagsmið
stöðvanna í Breiðholti sem var
14. febrúar. Þetta er einn stærsti
viðb urðu r fél agsm iðs töðva nna
í Breiðh olti og mynda st miki l
stemming í kringum hann.
Eins og hér sést er yfirleitt mik
ið fjör í kringum krakkana í Hellin
um og við erum spennt fyrir kom
andi tímum!

Lóðir Breiðholts og Ölduselsskóla endurgerðar
Boðnar verða út framkvæmdir við endurgerð
lóða við Breiðholtsskóla og Ölduselsskóla í Breið
holti. En alls eru fyrirhugaðar endurgerðir og við
bætur við lóðir sex grunnskóla og eins leikskóla í
borginni á þessu ári.
Borga rr áð samþ ykkti núv eri ð að bjóða þess
ar framk væmdi r út og er kostna ðu r áætla ðu r

350 milljónir króna. Stefnt er að því að framkvæmd
um við þessar skólalóðir verði lokið fyrir upphaf
næsta skólaárs, eða í ágúst 2014. Á árunum 2010
til 2013 hefur Reykjavíkurborg staðið fyrir end
urgerð á leik- og grunnskólalóðum fyrir samtals
1.131 milljónir króna.

Bjóðum nýja og gamla
viðskiptavini velkomna.
Vönduð og góð þjónusta.

Álfabakka 14 a - s. 5271515 - Verslun í göngugötu
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Velheppnaður Fræðsluog forvarnardagur FB

Bakkabræður
unnu til verðlauna

Fræðslu - og forvarnadagur FB
var haldinn þann 4. febrúar sl.
Dagskráin var mjög fjölbreytt og
allir fundu eitthvað við sitt hæfi.
Dagurinn hófst með kennslu kl.
8:15 skv. Stundaskrá en í kennslu
stundunum kl. 9:55 og kl. 11:25
völdu nemendur sér tvo mismun
andi hópa til að mæta. Að loknum
fyrirlestri eða námskeiði fengu
nemendur síðan mætingarmiða
sem þeir skiluðu til þeirra kenn
ara sem þeir áttu að vera í tíma
hjá næst þegar áfanginn er kennd
ur. Dagurinn heppnaðist mjög vel
en myndir segja ef til vill meira
en orð.

Sumir skelltu sér í zúmba í matsal nemenda.

Bakkabræður einbeittir í keppninni.

Bakkabræður lið Breiðholts
skóla stóð sig með glæsibrag  í
önnunar og forritunarkeppnin
FIRST LEGO League fór fram
í Háskólabíói fyrir skömmu.
Liðið vann til verðlauna fyr
ir hönnun og forritun þjarks
og var einnig tilnefnt til verð
launa fyrir dagbók.
Þetta var í fyrsta skipti sem
Breiðh oltss kóli teku r þátt í
keppninni en hún er fjórþætt.
Liði n þurfa að leysa þrauti r,
vinna rannsóknarverkefni, skila
dagb ók og flytja skemmtia t
Það var þétt setinn bekkurinn hjá jafningjafræðsl
unni um kannabisefni og sjálfsmynd ungs fólks.

riði. Lið skólans, Bakkabræður,
lagði nótt við dag síðustu vik
urnar fyrir keppnina og unnu
þrekvirki því eftir þrjár umferðir
höfðu þeir tryggt sér sæti í und
anúrslitum með fjórðu hæstu
stig. Þar stóðu Bakkabræður sig
einstaklega vel, leystu allar þær
þrautir sem þeir reyndu við og
náðu þannig að komast í annað
sætið og þar með í úrslitin. Þar
þurftu þeir þó að lúta í lægra
haldi fyrir öðru tveggja liða Brú
arásskóla .

Hópur nemenda naut þess að fara í jóga.

Gáski býður Patrycju
velkomna til starfa

Það var þétt setinn bekkurinn hjá jafningjafræðs
lunni um kannabisefni og sjálfsmynd ungs fólks.

Nemendur í félagsfræði skáru ávexti sem boðið var
upp á í morgunfrímínútum.

www.breidholt.is
T& G

Tölvur og gögn ehf.

GáskiWielgus
sjúkraþjálfun hefur nú verið
Patrycja
2
ár
Mjóddinni og fagnar
fizjoterapeutaí rozpoczęła
nýjum sjúkraþjálfara.
pracę w klinice
fizjoterapii Gáski na
obszarze centrum
Ágústa Sigurjónsdóttir
handlowego Mjódd.
er kærkomin viðbót við hóp
Wszystkich zainteresosjúkraþjálfara sem vinna
wanych20
zapraszamy
í
Gáska
í Mjódd
og Bolholti
do rezerwacji wizyt
pod numerem
telefonu 568-9009, 864-3441 lub e-meilowo
afgreidsla@gaski.is

PC & Mac

þekking og reynsla

Per
s

m í sa
u
r
e an
sb

i og Ís

lvuþjónust
tö

aus Wielgus fizjoterapeuta rozpoczęła
g og trPatrycja
e
l
u
t klinice fizjoterapii Gáski na obszarze
n
pracę
w
ó
centrum handlowego Mjódd. Wszystkich
h
do rezerwacji
s pod numeremzapraszamy
ma i úzainteresowanych
wizyt
telefonu
568-9009,
k . 3441 lub e-meilowo afgreidsla@gaski.is 864-

Þarabakki 3, Mjódd
109 Reykjavík
Sími: 696-3436
www.togg.is

Gáski býður Milicu
velkomna til starfa
Gáski
sjúkraþjálfun hefur nú verið
Milica
Mladenovic
2 ár í na
Mjóddinni
Fizioterapeut
klinici og fagnar
nýjum
sjúkraþjálfara.
za fizikalnu terapiju
Gaski-Mojdd
Sva zakazivanja
Ágústai Sigurjónsdóttir
informacije na
er kærkomin viðbót við hóp
telefon: 5689009 ili
20adresu
sjúkraþjálfara sem vinna
na e mail
í Gáska í Mjódd og Bolholti
afgreidsla@gaski.is

Mjódd,
aí
land
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Leiknisstrákar í
Reykjavíkurúrvali
Á hverju ári eru stráka r á
eldra ári í 4. flokki valdi r til
æfinga með Reykjavíkurúrvali.
Úrvalið mun í vor leika gegn
öðrum úrvölum frá höfuðborg
um Norðurlandanna og fer mót
ið fram í Reykjavík í ár.
Að þessu sinni eiga Leikni s
menn fimm stráka í úrvalinu og
það eru þeir Sævar Atli, Ísak Ric
hards, Sævin Alexander, Daníel
Finns og Benjamin Hoti. Þessir
strákar hafa allir verið valdir í 36
manna úrtak sem hefur æft sam
an í febrúar. Þeir eru allir hluti af

Afreksstarfi Leiknis. Þetta er flott
afrek hjá strákunum og bindum
við vonir við að þeir haldi áfram
að bæta sig.

Gulldeild Leiknis haldin í
þrettánda sinn
Gulldeild Leiknis er utandeild
þar sem spilað er í sjö manna lið
um. Deildin er að fara inn á sitt
þrettánda tímabil og er Ölgerðin
styrktaraðili að deildinni. Deild
in hefur verið gríðarlega vinsæl
undanfarin ár og keppendur á
ári hverju um 500 í 40 liðum að
sumri til og um 250 í 20 liðum í
sérstakri vetrardeild.
Leikið er 2x25 mínútur og fara
alli r leiki r fram á Leikni sv elli.
Sumardeildin hefst í byrjun maí
og fær hvert lið að meðtaltali 12
leiki. Leikið er eftir reglum KSÍ um

7 manna-bolta og leikmenn sem
leika í efstu og 1. deild eru ekki
löglegir í mótinu. Leikir í deildar
keppninni fara fram í miðri viku
en bikarkeppnin er leikin á sunnu
dögum. Þau lið sem hafa áhuga
á að taka þátt senda þátttökutil
kynni ngu á gulld eildi n@gmail.
com. Þar þarf að koma fram nafn
liðs, tveir tengiliðir, símanúmer og
netfang. Greiða þarf staðfestingar
gjald 25.000.- kr. fyrir 5. mars og
fullnaðargreiðsla þarf að berast
fyrir 5. apríl. Fyrsti koma fyrstir fá.

Ólafur Hlynur ráðinn
þjálfari KB
KB hefur ráðið nýjan þjálfara
en hann heitir Ólafur Hlynur
Guðmarsson og tók til starfa í
byrjun febrúar og mun þjálfa
KB út tímabilið.
Ólafur Hlynur er með UEFAþjálfaramenntun og hefur und
anfarin ár starfað við þjálfun í
meistaraflokki kvenna bæði hér
á landi og í Danmörku. Í dag
starfar hann við þjálfun yngri
flokka hjá Breiðabliki og mun
þjálfa KB samh liða því. Egi ll
Atlason var þjálfari KB í fyrra
en hann hefur nú tekið við sem
spilandi þjálfari Reynis í Sand
gerði í 2. deildinni. KB verður
í nánu samstarfi við Leikni og
munu ungi r og efnil egi r leik
menn félagsins halda áfram að

FEBRÚAR 2014

Fyrsta þorragleði Leiknis
Þorragleði Leiknis var hald
in í fyrsta skipti lauga rd ags
kvöldið 8. febrúar. Uppselt var
á þessa fyrstu Þorragleði Leiknis
og voru 84 sem sátu til borðs í
matnum. Valur Gunnarsson sá
um að stýra veislunni en húsið
opnaði kl. 19.00. Kl. 20.00 kom
maturinn á borð en hann var
frábær að mati fólks enda ekki
við öðru að búast þegar Jóhann
es Geir Númason og Guðni Már
Egilsson kjötiðnaðarmeistarar
og Leiknismenn vinna saman í
eldhúsinu.
Meistaraflokkur karla var með
skemmtiatriði auk þess að sjá um
skipulag veislunnar. Strákarnir
þjónuðu til borðs, sáu um drykk
ina, dyravörslu, uppvask, tiltekt
svo eitthvað sé nefnt. Þeir stóðu
sig fráb ærl ega og eiga miki ð
hrós skilið. Björn Bragi kom um
21.30 og skemmti fólki með frá
bæru uppistandi. Að loknu uppi
standi var dregið úr RISA – Happ
drættinu en allir miðar seldust
að þessu sinni, alls 500. Þökkum
öllum þeim sem lögðu strákun
um lið með því að gefa vinninga í
Happdrættið. Jón Sigurðsson oft

Gestir þyrptust að veisluborðinu.

ast kenndur við Idol og 500 kall
kom loks og kom fólki í dansgír
inn áður en Þórir Þórisson tók við
og hélt partýinu gangandi fram á
rauða nótt.
Við þökkum öllum sem komu
að skipulagningu og vinnu við

fyrstu Þorrag leði Leikni s. Við
þökkum fólki fyrir að taka þátt
í þessu með okkur og mæta á
þennan viðburð sem verður von
andi árlegur hér eftir.

Námsver Leiknis opnar
Leiknir Reykjavík hefur núna
frá og með 13. febrúar opnað
Námsver Leiknis. Námsverið er
opið öllum iðkendum Leiknis og
vill félagið þar með auka enn
meira þjónu stu við iðke ndu r
sína. Leiknir er fyrsta félagið á
Íslandi sem býður upp á slíka
þjónustu fyrir iðkendur sína.
Iðkendur Leiknis geta komið
með heimanámið sitt og unnið
það í Leiknishúsinu ásamt öðrum
iðkendum. Námsver Leiknis er

hugsað til að auka áhuga iðkenda
á náminu, auka námsárangur og
einnig veita aðstoð þeim sem ekki
hafa aðstöðu heima til að sinna
heimanáminu. Allir iðkendur sem
eru hluti af Afreksstarfi Leiknis
munu nýta námsverið sem hluta
af Afreksstarfinu og tengja enn
betur saman nám og íþróttir.
Námsverið mun verða starfs
rækt til skólal oka og er gjald
frjálst.
Námsv er Leikni s verðu r á

fimmtudögum milli 16.00 til 17.00
í Leiknishúsinu. Umsjónarkenn
ari er Hrafnhildur Guðjónsdóttir
grunnskólakennari við Fellaskóla.
Aðstoðarmaður hennar er Birkir
Björnsson stuðningsfulltrúi við
Fellaskóla og leikmaður meist
araflokks Leiknis. Við hvetjum
alla iðkendur Leiknis til að nýta
sér þessa frábæru þjónustu sem
Námsver Leiknis er.

www.leiknir.com
Ólafu r Hlynu r Guðm arss on
nýráðinn þjálfari KB.

fá tækifæri í fullorðinsbolta með
KB á komandi tímabili.
Við bjóðum Ólaf velkominn til
starfa.

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

ÍR- og Leiknisvörur
Enskar fótboltavörur
Leikföng í úrvali

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza

Sími: 557 1414

ÍR bikarmeistari innanhúss
ÍR varð sigurvegari dagsins
bika rk eppni FRÍ inna nh úss í
frjálsíþróttum eftir hörkuspenn
andi keppni við lið norðurlands,
ÍR hlaut 145 stig á móti 141 stig
norðanmanna. Karlalið ÍR varð
bikarmeistari með 4 stiga sigri
á liði norðurlands en í kvenna
keppninni urðu ÍR konur sigur
vegarar með jafnmörg stig og lið
norðurlands, 70 talsins, en ÍR
konur unnu fleiri titla, 5 á móti
4 og sigruðu því stigakeppnina.
Kvennalið FH varð í 3. sæti 6
stigum á eftir.
ÍR sigur vannst í stangarstökki
kvenna og karla en þar voru á
ferð þau Bogey Ragnheiður Leós
dótti r og Mark Johns on. Arna
Stefanía Guðmundsdóttir sigraði
í 60m grindahlaupi og 400m, Thelma Lind Kristjánsdóttir sigraði í
þrístökki, Hrafnhild Eir Hermóðs

Bikarmeistarar ÍR í frjálsum íþróttum innanhús.

dóttir vann 200m og Kári Steinn
Karlsson sigraði 1500m. Öll úrslit
og einstakan árangur keppenda á

www.fri.is mótaforrit
Til hamingju ÍR-ingar, þjálfarar
og stuðningsmenn.

Fimmti flokkur kvenna.

Æfingataflan lítur þannig út:
Mánudagur kl. 17:30 – 18:30  
ÍR völlur

Þriðjudagur kl. 17:20 – 18:30
Egilshöll
Föstudagur kl. 16:30 – 17:30
ÍR völlur.

Aníta Hinriksdóttir varð fjórða
á Millrose Games
Aníta Hinriksdóttir varð fjórða
á Millrose Games einu þekktasta
innanhússmóti heimsins í frjálsí
þróttum laugardaginn 15. febrú
ar en mótið hefur verið haldið í
New York allt frá árinu 1908. Á
mótinu mætti Anita mjög sterk
um andstæðingum.
Aníta hljóp gott hlaup og varð
í 4. sæti í hörkuhlaupi þar sem
hún sýndi hugrekki og ákveðni
þó svo að það hafi ekki dugað til
sigurs í þetta sinn. Tími Anítu var
2:02.66 mín. Ajee Wilson sigraði
og hún hljóp á nákvæmlega sama
tíma og Aníta á best 2:01.81 mín
sem hún hljóp hér heima 29. jan
úar fyrir fullri Laugardalshöllinni.
Önnur varð Jenna Westaway á
2:01.89 mín og þriðja varð Natoya
Goule frá Jamaica en hún hjóp
2:02.44 mín. Aníta var fyrir hlaup
ið í 7. sæti á heims- og evrópulist
anum en hún mun þá deila 7. sæt
inu áfram með Ajee.   Ajee þessi
varð heimsmeistari unglinga árið
2012 og 8. á heimslistanum fyrir
árið 2013. Besti tími Ajee í 800m
er 1:58,21 mín. Annar keppandi,
Natoy Goule frá Jamaica, á einnig

Fréttir

Íﬂróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080
Tölvupóstur: ir@ir.is
Heimasíða: ir.is

Um 900 manna
þorrafagnaður

Helga Dagný ráðin þjálfari
5. flokks kvenna

Kvennaráð ÍR/Leiknis hefur
ráði ð Helgu Dagn ýju Bjarna
dóttu r sem þjálfa ra 5. flokks
kvenna. Helga mun einnig
spila með m.fl. ÍR sem spilar í
1. deild kvenna í sumar. Helga
er uppa li n í Breiðh olti nu og
hefur ávallt leikið með ÍR, fyrir
utan stutt stopp í Grinavík og
Aftureldingu.
Þrátt fyrir ungan aldur þá hef
ur Helga leikið 102 leiki í m.fl og
skorað 5 mörk. 92 leikjanna hafa
verið með ÍR en einnig lék hún
með Aftureldingu og Grindavík.
Þetta er fyrsta starf Helgu sem
þjálfara, en kvennaráð ÍR/Leikn
is gerir sér vonir um að þetta sé
upphafið að farsælum ferli á þeim
vígstöðvum.  
Stúlkur sem fæddar eru 2002
og 2003 æfa með flokknum.   Við
hvetjum allar stelpur í 5. og 6.
bekk að kíkja á æfingu og prófa að
æfa fótbolta.
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Þorrafagna ði ÍR var hald
inn lauga rd agi nn 18. janú 
ar. Þorrafagna ðu ri nn er gott
dæmi um hvaða árangri er hægt
að ná í félagsstarfi með samstilltu
átaki allra ÍR-inga. Á þorrafagn
aðinum erum öll í einni og sömu
deildinni þegar stórir atburðir
gerast innan félagsins.
Framkvæmd atburðar af þess
ari stærðargráðu er stórt verk
efni sem verður að veruleika með
framlagi yfir 200 sjálfboðaliða við
undirbúning, framkvæmd og frá
gang. Yfir 700 ÍR-ingar mættu í
þorramatinn og um 200 komu á

ÍR-ingarnir Ástrós og Magnús eru
Íslandsmeistarar einstaklinga í keilu

ÍR-ingarnir Ástrós Pétursdóttir
og Magnús Magnússon tryggðu
sér í vikunni Íslandsmeistaratitla
einstaklinga í keilu þegar þau
sigruðu meistara síðasta árs þau
Dagnýju Eddu Þórisdóttur KFR
og Hafþór Harðarson ÍR í úrslita
keppni mótsins. Þetta var í fyrsta
sinn sem Ástrós hampar titlinum,
en í sjötta skiptið sem Magnús
tryggir sér titilinn en hann vann
hann síðast árið 2007.
Ástrós var í harðri keppni um
efsta sætið við Dagnýju Eddu allt
mótið og var í 2. sæti þegar úrslitin hófust og þurfti því að vinna
Dagnýju í þremur leikjum til að
tryggja sér titilinn. Keppnin var
spennandi allan tímann. Ástós

2:00.49 mín sem hún hljóp 30. júní
2013 í Mannheim í Þýskalandi.

Sopot í Póllandi næst

Anita hefu r oft náð góðu m
árangri á hlaupabrautinni.

betri tíma en Aníta, eða 1:59,33
mín og var hún í 31. sæti á heims
listanum árið 2013 á meðan Aníta
var í 44. sæti með sinn besta tíma

Stærsta verke fni inna nh úss
tímabilsins hjá Anítu Hinriksdótt
ur verður í Sopot í Póllandi eft
ir 18 daga. Þá keppir hún í 800
metra hlaupi á heimsmeistara
móti fullorðinna innanhúss sem
þar fer fram dagana 7. til 9. mars.
Þar glímir hún væntanlega aftur
við Ajee Wilson, heimsmeistara
unglinga frá 2012. Þær deila þar
með 7.-8. sætinu á heimslista full
orðinna á þessu ári. Aníta varð
fjórða á 2:02,66 mínútum sem er
næstbesti árangur hennar í grein
inni. Aníta mun mæta fleirum af
þeim bestu í heiminum í Sopot
en sex efstu á heimslistanum í ár
eru allt Evrópubúar. Þar er fremst
í flokki Laura Muir frá Bretlandi,
sem hljóp á 2:00,94 mínútum í
Glasgow í síðasta mánuði. Hún er
eini keppandinn í heiminum undir
23 ára aldri sem er með betri tíma
en Aníta og Wilson á þessu ári.

dansleikinn á eftir. Allir komu með
góða skapið og réttu stemminguna
til að eiga góða stund saman. Í dag
er þorrablótið stærsti viðburður
inn í stærsta hverfi borgarinnar.
Margir hafa minnst á að þetta er
orðin endurfundasamkoma íbúa
sem margir eiga að baki grunn
skóla- og framhaldsskólagöngu í
hverfinu, hafa verið iðkendur og
félagsmenn í ÍR og eiga nú gjarna
iðkendur í yngri flokkum félagsins.
Þegar er farið að undirbúa næsta
þorrafagnaði ÍR sem verður hald
inn 17. janúar 2015.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

vann fyrsta leikinn með 199 á móti
181, Dagný vann annan leikinn
með 211 á móti 205 og Ástrós
vann síðan næstu tvo leiki með
210 á móti 198 og 173 á móti 168.
Magnús hélt efsta sætinu
í karlaflokki frá fyrsta degi í
forkeppninn og hafði góða forystu á næstu menn þegar kom að
úrslitakeppninni. Honum nægði
því að vinna tvo leiki í úrslitinum.
Í úrslitunum var mikil spenna
og Hafþór byrjaði á því að vinna
fyrsta leikinn með  199 á móti 183.
Magnús vann síðan næstu tvo
leiki með miklum yfirburðum og
frábærri spilamennsku með 244 á
móti 129 og 235 á móti 170.

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud og Miðvikud.
12:00 til 15:00
Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30
Föstudaga
13:00 til 19:30
Laugardaga og Sunnudaga
13:00 til 18:00
Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

GETRAUNANÚMER

ÍR ER 109

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 65953 01/14

BÆTTU SMÁ
GLASGOW Í LÍF ÞITT
Verð frá

19.800* kr.

Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.

Tjörnin er ekki nafli andaheimisins
Skoskar endur í Glasgow halda því fram að Green Park og Doulton gosbrunnurinn séu miklu betri staður.
Þúsundir Íslendinga, sem heimsækja Glasgow á hverju ári, eru á sama máli. Þeim finnst þeir hvergi fá betra
tækifæri til að fyllast af andagift og freyðandi fjöri en einmitt í borginni á bökkum Clyde. Og það verður að
viðurkennast að skoskir sekkjapípuleikarar hafa það fram yfir kríur að þeir ganga í pilsum.

+ Bókaðu núna á icelandair.is

* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

Vertu með okkur

