
2. tbl. 21. árg.

FEBRÚAR 2014Dreift frítt í öll hús í Breiðholtinu

A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

Opið: Mán-fös: 10.00 -18.00   •   Lau: 10.00 -14.00

Hólagarði og
Arnarbakka Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki

Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

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

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

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

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

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

Pepsi & Pepsi Max 2 lítra
Verð áður 298 kr.
Verð núna 198 kr.

MS Konudagsostakaka
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.

Góð tilboð!

Ákveð ið hef ur ver ið að reisa lík ams rækt ar stöð við Breið holts laug. Gert hef ur ver ið sam komu lag 
við Þrek ehf. um þátt töku í upp bygg ingu stöðv ar inn ar. Breið holts laug in hef ur not ið mik illa vin sæld 
um ára bil og tæp ast mun draga úr þeim með til komu lík ams rækt ar stöðv ar. Myndin var tek in að 
kvöldi laug ar dags ins 15. febr ú ar sl. en þá fór fram fljót andi slök un í laug inni í til efni af vetr ar há tíð í 
Reykja vík. Sjá nán ar á bls. 2.

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Mjódd

- á traustum grunni
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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Engin lognmollaeryfir lífinu íBreiðholtinúsemendranærenda
margtaðgerast.Ífyrstalagimánefnavæntanlegakosninguíbúa

umframkvæmdaverkefnisemflestmiðaaðbættuumhverfi.Reynsl
ansýniraðsúaðferðaðbjóðaákveðna fjárveitinguog fela íbúum
síðanaðkjósaumáhugaverð ogskemmtileg 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.

Nú hefur verið ákveðið að byggja líkamsæktarstöð við Breið
holtslaug og gerðir samingar við Þrek ehf. um þátttöku

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.

Þessa 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 iðburðaríkurveturstendurnúyfiríMeningarmiðstöðinniGerðu
bergi. Starfsemi Gerðubergs nær yfir umþrá áratugi oghefur

sífellt verið að eflast þann tíma. Í stofnun Gerðubergs fólst mikið
framsýniásinnitíðogennhefurekkertborgarhvefieðaborgarbyggð
eignastviðlíkasamastað fyrirmenninguog listir.SkoramááBreið
hyltingaaðnýtasérþá frjósemisembýr ímenningsarmiðstöðinni.

Áþessum vettvangi hefur Breiðholtið stundum verið
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.

Margt að ger ast
í Breið holti

Yfir hund rað manns komu og 
fylgd ust með þeg ar skæru lið arn
ir í Guerrilla Light ing lýstu upp 
skamm deg ið með „ljósa árás um“ 
á illa lýst mann virki í Breið holti 
mið viku dags kvöld ið 12. febr ú ar 
sl. Hóp ur inn leiddi áhorf end ur 
á milli staða þar sem fag ur lit lýs
ing in lýsti upp bygg ing ar, leik
tæki og fleiri illa upp lýsta staði.

ÁrásirnarhófustíFellaskólaog

varfariðþaðaníHólabrekkuskóla
ogágervigrasiðhjáLeikni.Stöð
unum var umbreytt með ljósum
ogstóðhverljósaárásaðeinsyfir
í nokkrar mínútur. Því var mik
ilvægtaðveravelvakandi til að
missa ekki af sjónarspilinu. 40
manns á öllum aldri tóku þátt
í ljósaárásinni og aðstoðuðu
skæruliðanaviðviðburðinn.

Skæruliðarnir leiddu áhorf

endurámilli staðaogbuðuupp
á rjúkandi kakó eftir gönguna.
Skæruliðahópurinn samanstend
ur af útskrifuðum nemendum
og fyrsta árs nemenda í lýsing
arhönnun í Tækniskólanum auk
sjálfboðaliðum frá félagsmið
stöðvum í Breiðholti. Skærulið
arnirhafanúþegarhafisthanda
við að skipuleggja næstu ljósa
árás.

Vel heppn uð skæru liða
ljósa árás í Breið holti

Hér má sjá eina af ljósárás un um. Mynd: Guerrilla Light ing.

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

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

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

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.

Tæki færi til þess að koma hug mynd um á 
fram færi verða á íbúa fundi fyr ir Breið hylt inga 
sem verð ur hald inn  Gerðu bergi fimmtu dag
inn 20. febr ú ar kl. 17 til 18. Til gang ur fund ar
ins er að upp lýsa um ferli þeirra hug mynda 
sem hafa borist í Betri hverfi, hverj ar verð ur 
hægt að velja um og hverj ar ekki og af hvaða 
ástæð um. 

Á fundinumgefst íbúumborgarhlutanskost
uráaðkomameðathugasemdirogábendingar
ásamtþvíaðkomaskoðunumsínumumlýðræð
isverkefninalmenntíborginniáframfæri.

HvaðviljaBreiðhyltingar–erspurningogyfir
skrifthundarins.Viljaþeir setjaupp frisbígolf
völlviðKeilufellneðanviðFellaogHólakirkju.
Viljaþeirkomauppætigarði íefraBreiðholtieðasetjaupp leiktækiá leikvöllviðHoltaselogHæðarsel.
Viljaþeiraðráðistverðiíönnurverkefni.AlltþettaverðurrættáfundinumíGerðubergi.

Hvað vilja Breið hylt ing ar?
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Dagana 11. – 18. mars verða haldnar 
rafrænar hverfakosningar í Reykjavík. Íbúar 
kjósa þá á milli fjölmargra hugmynda sem 
fegra og bæta hverfin. Reykjavíkurborg 

Kjósum 
betri hverfi 2014

hvetur alla íbúa í Reykjavík yfir 16 ára aldri til 
að taka þátt í kosningunum og kynna sér 
verkefnin sem í boði eru.

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) 10.000.000

 3 Fjölgun ruslastampa í Breiðholti, m.a. í nálægð við strætóskýli 4.000.000

 4 Setja nýtt undirlag og nýjar körfur á körfuboltavöll við 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 Gróðursetja til skjóls austan Lamba-, Klyfja- og Kaldasels 5.000.000

 12 Setja bekki og ruslastampa á valda staði við gönguleið samsíða 

  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

Virkjum íbúalýðræðið!



Djúp og breið nefn ist 
fjöl breytt kirkju lista
há tíð sem efnt verð ur 
til í Breið holti dag ana 

frá 25. mars næst kom andi til 
fimmta apr íl. Þetta er ný mæli 
í menn ing ar starfi í Breið holti 
og raun ar í bráð um hálfra ald ar 
sögu þess. Há tíð in fer fram í öll
um kirkj um í hverf inu og margt 
verð ur í boði. Und ir bún ing ur er 
nú á fullri ferð og dag skrá há tíð
ar inn ar að mestu til bú in þótt en 
eigi eft ir að hnýta lausa enda. 
Það eru org anist arn ir í kirkj un
um þrem ur í Breið holt inu sem 
hafa veg og vanda af há tíð inni 
þau; Örn Magn ús son í Breið
holts kirkju, Guð ný Ein ars dótt ir 
í Fella og Hóla kirkju og Tómas 
Guðni Egg erts son í Selja kirkju. 
Þau spjalla við Breið holts blað ið 
að þessu sinni og um ræðu efni 
er kirkju lista há tíð in og fjöl breytt 
lista og menn ing ar líf í Breið
holti.

„Fólk má ekki mis skilja að þessi 
há tíð eigi ein göngu að snú ast um 
kirkju tón list hvorki sálma söng 
eða trú ar leg ar tón smíð ar sög unn
ar. Hvorki Bach eða Buxtu hude fá 
að vera með að þessi sinni,“ sagði 
Örn Magn ús son tón list ar mað ur 
og org anisti í Breið holts kirkju í 
upp hafi spjalls við Breið holts
blað ið. „Í stað þess að ein beita 
okk ur að einni grein tón list ar er 
ætl un in að þetta verði fjöl breytt 
há tíð lista og menn ing ar en eðli 
máls ins sam kvæmt þá verð ur 
tón list in í stóru hlut verki.“ Örn 
seg ir öfl ugt tón list ar líf hafa þró
ast í Breið holt inu á und an förn
um árum.Öfl ug ur kirkjukór ar og 
barna kór ar starfa í hverf inu auk 
ann arra kóra, Gerðu berg skórs
ins og Selj anna sem hafi orð ið 
til í tengsl um við Selja kirkju og 
standa fyr ir öfl ugu tón list ar starfi. 
Síð an síð an starfa tveir tón skól ar 
í Breið holti, Tón skóli Sig ur sveins 
og Tón skóli Eddu Borg þar sem 
fólk á öll um aldri stund ar tón list
ar nám. Þá megi einnig geta Lúðra
sveit ar Ár bæj ar og Breið holts en 
það an koma margt gott tón list
ar fólk auk fleiri að ila sem leggja 
há tíð inni lið semd sína.  

Endaðmeðstórtónleikum
Há tíð in mun hefj ast laug ar

dag inn 29. mars .með upp lestri 
skálda og tón list ar flutn ingi. Þar 
mun skáld in Sjón, Sig urð ur Páls
son, Sig ur björg Þrast ar dótt ir og 
Vil borg Dag bjarts dótt ir lesa úr 
verk um sín um.Tón list verð ur flutt 
og kór há tíð ar inn ar sem tel ur allt 
að 100 manns mun syngja. Kór inn 
stend ur sam an af kirkjukór un um 
þrem ur í Breið holti, barna kór
um kirkn anna og öðr um kór um í 
hverf inu auk Lög reglukórs ins sem 
feng in var til sam starfs vegna 
há tíð ar inn ar en Tómas Guðni 
Egg erts son org anisti í Selja kirkju 
er kór stjóri þar á bæ. Dag inn eft
ir verða mess ur og ferm ing ar í 
kirkj un um en strax á mánu deg in
um mun há tíð in halda áfram með 
sýn ingu Mögu leik húss ins sem 
mun sýna leik verk ið Eld klerk
inn í Selja kirkju. Á þriðju deg in
um verða tón leik ar Spila manna 
Rík ins í Breið holts kirkju þar sem 
for tíð in fær að njóta sín því þeir 

ætla að leika tón verk frá mið öld
um og end ur reisn ar tím an um og 
með al ann ars verð ur leik ið á forn 
hljóð færi. Gerðu berg skór inn mun 
síð an syngja í Fella og Hóla kirkju 
þenn an sama dag. Mið viku dag
inn 2. apr íl munu Selj urn ar flytja 
tón list við bæna stund sem fram 
mun fara í kirkj unni í há deg inu. Á 
fimmtu dags kvöld ið 3. apr íl verð 
barnatón leik ar æsk unn ar í Selja
kirkju þar sem barna kór ar kirkn
anna munu koma fram ásamt 
lúðra sveit Ár bæj ar og Breið holts 
og nem end um tóna skól anna 
tveggja Sig ur sveins og Eddu Borg. 
Kvöld ið eft ir föstu dags kvöld ið 
4. apr íl verð ur jazz veisla í Fella 
og Hóla kirkju þar sem nokkr ir af 
fremstu jazzpí anist um þjóð ar
inn ar munu spinna út frá stef um 
eldri og yngri sálma laga. Lokatón
leik ar há tíð ar inn ar verða síð an í 
Fella og Hóla kirkju 6. apr íl. Þar 
munu kór ar kirkn anna þriggja 
flytja ásamt kamer sveit og Mörtu 
Guð rúnu Hall dórs dótt ur óp eru
söng konu Requien eft ir John 
Rutt er und ir stjórn Guð nýj ar Ein
ars dótt ur org anista og kór stjóra 
í Fella og Hóla kirkju. Kór Kópa
vogs kirkju og Lög reglukór inn í 
Reykja vík verða gest ir á þess um 
tón leik um. Örn Magn ús son seg ir 
að þetta verði há punkt ur há tíð ar
inn ar og flytj end ur á tón leik un um 
nokk uð á ann að hund rað manns. 

Ætl un in er að efna til list sýn inga 
í tengsl um við há tíð ina en þau 
Örn, Guð ný og Tómas segja þann 
lið enn í mót um. Ekki sé end an
lega búið að ákveða hverj ir taki 
þátt list sýn ing um eða hvern ig 
upp setn ingu þeirra verð ur hátt
að. Þar eigi eft ir að hnýta nokkra 
lausa enda. Und ir bún ing ar sé þó 
kom in það vel á veg að ljóst megi 
verða að um list sýn ing ar verð ur 
að ræða.

Vonandikomiðtilaðvera
Örn, Guð ný og Tómas segja 

að um mik ið tón list ar líf sé að 
ræða í Breið holt inu. Hug mynd
in að há tíð inni hafi orð ið til eft
ir um ræð ur um hvern ig sam eina 
mætti þá krafta sem eru að baki 
tón list ar líf inu. Guð ný seg ir að 
org anist arn ir starfi mik ið ein ir 
hver í sinni kirkju og því til val ið 
fyr ir þá að efna til sam vinnu við 
aðra flytj end ur hvað þá sam starfs 
af þessu tagi sem lista há tíð in er. 
Þau segja að reynsl an verði að 
segja til um fram hald ið en hug
myndi sé að efna til við burða af 
svip uðu tagi öðru hvoru. „Ég 
veit ekki hvort grund völ ur er fyr
ir að gera þetta á hverju ári en 
alla vega ætti að vera hægt að 
gera þetta ann að hvert ár. Halda 
svona Breið holts tví ær ing á sviði 
menn ing ar og lista,“ seg ir Örn. 

„Alla vega von umst við til þess að 
þetta geti orð ið fast ur við burð ur 
í lífi Breið holts ins,“ seg ir Guð ný. 
Þau Örn Guð ný og Tómas segja 
að til greina koma að teygja þetta 
út til fleiri greina til þess að nálg
ast fleira fólk og gefa því tæki færi 
til þess að koma sam an. „Við vilj
um gjarn an tengja þetta við þá 
fjöl þjóð legu menn ingu sem er 
að skap ast hér í Breið holt inu því 
þar býr fólk af mörg um þjóð ern
um,“ seg ir Tómas og Örn bæt
ir við að hugs an lega megi tengja 
þetta svið um eins og mat ar menn
ingu. Fólk geti kom ið sam an og 
kynnt mis mun andi mat ar menn
ingu og mat ar gerð ar list í tengl um 
við aðra list við burði. Þau segja 
að allt eigi þetta að geta far ið 
sam an og mark mið ið sé einnig 
að nýta kirkj urn ar og fá fólk inn í 
þær þótt ekki sé um hefð bundn ar 
kirkju leg ar at hafn ir að ræða og 
trú ar iðk un sé ein hlið menn ing ar. 
„Við org anist arn ir erum að starfa 
í þjón ustu kirkj unn ar og kirkj an 
og list in eru í einu faðm lagi. Öll 
tón list ar iðk un er hluti af lof gjörð 
og því guði þókn an leg. Trú in og 
list in eru ná tengd ar hvar sem til 
er lit ið eins og best sést að bæði 
tón list ar menn og mynd list ar
menn sækja sér gjarn an efni við í 
trú ar lega menn ingu auk þess sem 
bæði kirkj an og trú in kem ur víða 
inn á hinn mann lega þátt rétt eins 

og list in. Þarna er nálg un in við 
góða, fagra og full komna á ferð
inni hvaða leið sem menn fara til 
þess að nálg ast það,“ seg ir Örn.

Ótrúlegastórhópur
„Það segja að nú sé lag til að 

nálg ast þetta með þeim hætti sem 
ákveð ið hef ur ver ið með kirkju
lista há tíð inni í Breið holti. Ástæð 
þess sé ekki síst sú að borg ar yf
ir völd hafa að und an förnu sýnt 
Breið holt inu sér stak an áhuga og 
eru að styrkja þenn an við burð. 
Hugs un in var að fá eink um fólk 
sem teng ist Breið holt inu eða á 
ræt ur þar til þátt töku og flest ir 
þeirra eiga ein hverj ar teng ing ar 
við byggð ina og sam fé lag ið þar. 
Við náum aldrei til allra með einni 
lista há tíð af þessu tagi en hún 
get ur von andi orð ið til þess að 
fleiri gefi sig fram. Ótrú lega stór 
hóp ur kem ur að tón list ar líf inu. 
Margt fólk hef ur alist upp í lúðra
veit un um og feng ið sitt tón list
ar lega upp eldi þar og tón list ar líf 
hef ur einnig þró ast í tengsl um við 
skól ana ekki síst Fjöl brauta skól
ann. Þetta er eig in lega eins og 
suðu pott ur þeg ar lit ið er yfir allt 
svið ið og því það ekki að sam eina 
kraft ana og gera eitt hvað stórt og 
eft ir tekt ar vert,“ segja þau Örn, 
Guð ný og Tómas að lok um.

4 Breiðholtsblaðið FEBRÚAR 2014

V i ð t a l i ð

Stórkirkjulistahátíðí
uppsiglinguíBreiðholti

Örn Magn ús son org anisti í Breið holts kirkju, Guð ný Ein ars dótt ir, org anisti í Fella- og Hóla kirkju og Tómas Guðni Egg erts son org anisti 
í Selja kirkju.
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Fimmta Fab Lab smiðja lands
ins eða fram köll un ar stofu 
hug mynda hef ur ver ið opn uð 
í Breið holti. Breið hylt ing ar og 
aðr ir borg ar bú ar get nú hrint 
hug mynd um sín um í fram
kvæmd með hjálp fag manna. 
For mað ur borg ar ráð sýndi lipra 
takta með laser skera við opn un 
Fab Lab smiðj unn ar í Eddu felli.

Í Fab Lab deil ir fólk þekk ingu 
sinni á milli manna og það er ætl
ast til þess þú deil ir líka þinni 
þekk ingu. Við hjálp umst öll að 
við að fram kalla hug mynd ir hvers 
ann ars,“ seg ir Frosti. „Það er 
draum ur að ræt ast. Þetta er mjög 
spenn andi og gef ur okk ur mik ið 
tæki færi,“ seg ir Guð rún Hrefna 
Guð munds dótt ir, skóla meist ari 
Fjöl brauta skól ans í Breið holt en 
FB er einn að ila á fram köll un ar
stof unni. „Þeir kenn ar ar sem hafa 
kom ið með nem end ur sína hing
að inn þeir tala um að nem end ur 
fá ist ekki út aft ur. Það er al gjör
lega nýtt því yf ir leitt bíða nem
end ur eft ir því að tím inn klárist.“

Undirbúninguríhálftár
Und ir bún ing ur smiðj unn ar hef

ur stað ið yfir í hálft ár, en í smiðj
unni munu ung ir sem aldn ir fá 
tæki færi til að þjálfa sköp un ar
gleð ina og hrinda hug mynd um 
sín um í fram kvæmd með því að 
hanna, móta og fram leiða hluti 
með að stoð staf rænn ar tækni. 
Ný sköp un ar mið stöð Ís lands mun 
hafa um sjón með verk efn inu, 
dag leg um rekstri smiðj unn ar og 
sjá um þjálf un kenn ara grunn og 
fram halds skóla, sem stefna vilja á 

ný sköp un í námi nem enda sinna. 
Þar er ýmis kon ar tækja bún að
ur, t.d. stór fræsi vél til að búa til 
stóra hluti úr tré og plasti, lít il 
fræsi vél til að fræsa raf rás ir eða í 
þrí vídd til móta gerð ar, þrí vídd ar
prent ari, laser sker ar til að skera 
út hluti í t.d. pappa, plexí gler, 
MDF eða við og merkja í gler, svo 
dæmi séu tek in. Þá verð ur í smiðj
unni vinylskeri til að skera út lím
miða film ur og kop arfilm ur til að 

gera sveigj an leg ar raf rás ir.  
Í smiðj unni verð ur einnig raf

einda bún að ur, sem hægt er að 
lóða á raf rása brett in og for rita 
ásamt ýms um gerð um af skynj
ur um.  Þá verð ur einnig þrí vídd
ars kanni og fjöldi tölva, hlað inn 
opn um og frjáls um hug bún aði til 
þess að hanna og búa til nán ast 
hvað sem er. 

FabLabíEddufelli
tekiðtilstarfa

Þor steinn Ingi Sig fús son for stjóri Ný sköp un ar mið stöðv ar Ís lands, 
Dag ur B. Egg erts son for mað ur borg ar ráðs og Guð rún Hrefna Guð-
munds dótt ir skóla meist ari FB þeg ar samn ingur um Fab Lab í Eddu-
felli hafði ver ið und ir rit að ur.

Lík ams rækt eldri borg ara er 
jafn an á dag skrá og nú er leit
að er eft ir þátt tak end um af báð
um kynj um á aldr in um 65 til 85 
ára til að taka þátt í rann sókn á 
áhrif um lík ams rækt ar á lík am
lega og vit ræna virkni með al 
aldr aðra.

Rann sókn in tek ur 12 vik ur og 
felst í að þátt tak end ur í rann sókn
inni koma reglu lega á lík ams rækt
ar nám skeið í 12 vik ur. Þátt tak
end ur gera sjálf ir æf ing ar heima 

hjá sér á tíma bil inu. Þátt tak end ur 
gang ast und ir mæl ing ar og svara 
spurn ing um fyr ir og eft ir nám
skeið ið.

Þeir sem hafa áhuga á að 
fá frek ari upp lýs ing ar eða hafa 
áhuga á þátt töku í of an greindri 
rann sókn geta feng ið frek ari 
upp lýs ing ar í síma 616 9459, 867 
8624 eða sent fyr ir spurn á net
fang ið chang mil an@gmail.com & 
reina sol@hot mail.com. Lík ams
rækt ar nám skeið ið verð ur sem 

hluti af rann sókn inni er þátt tak
end um að kostn að ar lausu. Tek
ið skal fram að þeir sem hafa 
sam band eru með því að eins að 
lýsa yfir áhuga sín um á því að fá 
frek ari upp lýs ing ar, ekki að skuld
binda sig til þátt töku. Þeir sem 
taka þátt í rann sókn inni geta 
hvenær sem er dreg ið sig út úr 
henni án þess að gefa sér staka 
ástæðu fyr ir ákvörð un sinni.

Áhriflíkamsræktar
áeldrafólkskoðuð

 
kökur og kruðerí - ilmandi kaffi - bráðholl boost

2 FyrIR 1 Af KökUm 
oG kAffI á SpírUnnI
gEgn fRamVísuM þeSsa MiðA
gIldIr tiL 31. MarS 2014

notalegt andrúmsloft
...og nóg pláss fyrir barnavagna

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630

www.clean.is
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Nýr við burð ur hóf göngu 
sína í Menn ing ar mið stöð inni 
Gerðu bergi í jan ú ar. Nefn ist 
hann spila kaffi og er unn in í 
sam stafi við Spila vini. Spila
kaffi er opið spila kvöld þar 
sem fólk get ur kom ið sam an og 
feng ið leið sögn og/eða fylgst 
með skemmti leg um spil um.

Á öðru Spila kaffi árs ins 
kynntu Spila vin ir fyr ir gest um 
orða spil á nokkrum tungu mál
um, eins og t.d Orða skak, Fitz 
it, Sprengju spil ið, Kaleidos og 

Word on the Street. Dag skrá
in í Gerðu bergi á mið viku dags
kvöld um skipt ist í Hand verks
kaffi fyrsta mið viku dags kvöld ið 
í mán uði, Spila kaffi ann að mið
viku dags kvöld ið, Heim speki kaffi 
það þriðja og Bóka kaffi fjórða 
mið viku dags kvöld ið í mán uð
in um. Mark mið ið með þess
um kvöld um er að gefa gest um 
kost á að kynn ast áhuga verð
um um fjöll un ar efn um í nota legu 
um hverfi.

Spilakaffi
í Gerðu bergi

Við burða dag skrá Gerðu bergs 
fyr ir fyrri helm ing árs ins hef ur ver
ið dreift í hús í Breið holti og þar 
ættu all ir að finna eitt hvað við sitt 
hæfi. Fimm list sýn ing ar eru nú í 
hús inu en það er hin ár lega sýn ing 
á mynd skreyt ing um barna bóka, 
Þetta vilja börn in sjá!, Óra drög, 
sýn ing Bjarna Ólafs Magn ús son
ar, ol íu mál verk Helgu Jón as dótt
ur í Bog an um, svart hvít ar lands
lags ljós mynd ir Jó hann es ar Franks 
Jó hann es son ar í kaffi hús inu og 
ný ver ið var opn uð sýn ing in Af 
hjart ans list, þar sem lista menn frá 
Sól heim um sýna fjöl breytt lista
verk unn in úr ólík um efni viði. 

Í lok mars munu frænkurn ar Hlíf 
Leifs dótt ir og Lilja Guð munds dótt ir 
sýna mál verk og textíl verk í Bog an
um og í byrj un apr íl opn ar viða mik il 
frí merkja sýn ing, Merki leg merki, þar 
sem sýnd verð ur hug mynda vinna, 
skiss ur og teikn ing ar Þrast ar Magn
ús son ar sem um ára bil var af kasta
mik ill frí merkja teikn ari. Þá verð ur 
ýmis fróð leik ur um ís lensk frí merki 
og frí merkja söfn un fyrr og nú. 

Börn in vel kom in í 
Gerðu berg

Ösku dag ur inn nálg ast óðum og 
að venju verð ur boð in fönd ursmiðja 
þar sem börn in geta gert sinn eig
in bollu vönd og ösku poka. Allt efni 
verð ur á staðn um og er smiðj an í 
sam starfi við Heim il is iðn að ar fé lag 
Ís lands. Á sjálf an ösku dag inn verð ur 
svo líf og fjör í hús inu þeg ar Edda 
Borg og hljóm sveit leika fyr ir dansi 
og trúð ur inn Wally sýn ir sirku slist
ir með dyggri að stoð gesta. Eng inn 
krakki ætti að missa af ösku dags
gleð inni.  Laug ar dag ar eru barna
dag ar í bóka safn inu og þar verð ur 
fjöl skyld um boð ið að koma í páska
fönd ur viku fyr ir páska. Þá verð ur 
listsmiðja í tengsl um við stóru frí
merkja sýn ing una þar sem börn um 
býðst að kynn ast leynd ar dóm um 
frí merkja og gera sitt eig ið póst
kort eða bréf. Smiðj an er á dag skrá 
Barna menn ing ar há tíð ar í Reykja vík 
í maí. 

Mið viku dags kvöld í 
kaffi hús inu

Und an far in miss eri hef ur ver ið 
boð ið upp á dag skrá í Gerðu bergi 
flest mið viku dags kvöld og hafa 
þess ir við burð ir lað að að breið an 
hóp fólks með mis mun andi áhuga
svið enda er dag skrá in fjöl breytt. 
Nýj ung á dag skránni nú er Spila
kaffi en það eru Spila vin ir sem hafa 
um sjón með þess um kvöld um. Þar 
gefst  tæki færi til að læra skemmti
leg spil af ýmsu tagi. Í mars verða 
rifj uð upp gömlu góðu borð spil in 
þar sem spila stokk ur inn er allt sem 
þarf. Til val ið tæki færi fyr ir fjöl skyld
ur til að eiga sam an skemmti lega 
kvöld stund. Eins og önn ur mið viku
dags kvöld er að gang ur ókeyp is og 
all ir vel komn ir sem á ann að borð 
mega vera úti á kvöld in.  

Hand verks kaffi, Heim speki kaffi og 
Bóka kaffi eru á sín um stað.  Hand
verks kaff ið er fyrsta mið viku dag 
hvers mán að ar og í mars mun Fé lag 
ís lenskra eldsmiða kynna eld smíði. 
Í apr íl verð ur held ur fín legra hand
verk kynnt þeg ar Edda Lilja Guð
munds dótt ir mun kenna gest um að 
hekla ís lensk blóm eft ir mynstur
teikn ing um. 

Gunn ar Her sveinn ræð ir 
heim spek ina

Heim speki kaff ið verð ur sem fyrr 
í um sjón Gunn ars Her sveins sem 
leið ir gesti í lif andi um ræðu um mik
il væg mál efni í sam fé lag inu og fær 
til sín góða gesti. Heim speki kaff ið 
hef ur ver ið vel sótt og vin sælt und
an far in miss eri, en þar er fjall að á 
manna máli um mik il væg efni og 

gest ir taka virk an þátt í um ræð um. 
Marg ir hafa feng ið gott vega nesti 
eft ir kvöld in eða a.m.k. eitt hvað til 
að íhuga nán ar og ræða heima eða á 
vinnu stað sín um. 

Bóka kaff ið vin sælt
Bóka kaff ið er sam vinnu verk

efni menn ing ar mið stöðv ar inn ar 
og bóka safns ins í Gerðu bergi. Í lok 
febr ú ar fjall ar Gunn þór unn Guð
munds dótt ir um sjálfsævi sög ur og 
vænt ing ar okk ar til þeirra, kröf ur 
um sann leiks gildi og trún að. Í mars 
mun Magn ús Jóns son fjalla um Egil 
Skalla gríms son, bernsku ár hans, 
sona missi og glímuna við sorg ina. 
Síð asta bóka kaffi vors ins verð ur 
óhefð bund ið að því leyti að gest ir 
verða leidd ir í bók mennta göngu frá 
Gerðu bergi. Leið sögu mað ur verð
ur Björn Unn ar Vals son sem bein ir 
sjón um að ljóð um sem kall ast beint 
á við Breið holt ið eða ákveðna þætti 
í lands lagi hverf is ins. 

Tunga og menn ing
Café Lingua sem er verk efni Borg

ar bóka safns ins hef ur nú haf ið sam
starf við ýms ar stofn an ir og verð ur 
boð ið upp á fjöl breytta og áhuga
verða dag skrá fram á vor ið. Í Gerðu
bergi verð ur al bönsk menn ing kynnt 
í febr ú ar og í apr íl kem ur áhuga fólk 
um tungu mál, mann líf og sam skipti 
sam an í kaffi hús inu og fræð ist um 
fil ip p eyska menn ingu. Ís lensk tunga 
og menn ing verð ur einnig til um fjöll
un ar því um miðj an mars verð ur 
ár leg barna og ung linga bóka ráð
stefna. Yf ir skrift ráð stefn unn ar að 
þessu sinni er Kveikj um eld og verð
ur fjall að um skemmti leg ar leið ir til 
að kveikja áhuga barna á lestri.

Klassík í há deg inu
Tón list in verð ur á sín um stað. 

Tvenn ir há deg is tón leik ar verða í 
röð inni Klassík í há deg inu sem Nína 
Mar grét Gríms dótt ir pí anó leik ari 

stýr ir. Auk henn ar koma fram Guð
ný Guð munds dótt ir fiðlu leik ari og 
Þóra Ein ars dótt ir sópr an. Hver dag
skrá verð ur flutt tvisvar, á föstu degi 
og sunnu degi. Að gang ur er ókeyp is 
og fyrri tón leik arn ir verða 28. febr ú
ar og end ur flutt ir 2. mars. 

Menn ing ar mið stöð in Gerðu berg 
er lif andi hús þar sem all ir geta 
fund ið eitt hvað við sitt hæfi. Í kaffi
hús inu má fá létt ar mál tíð ir og að 
sjálfs sögðu eru girni leg ar kaffi veit
ing ar í boði. Á heima síðu Gerðu
bergs má sjá mat seð il næstu viku 
og geta eldri borg ar ar pant að mat 
með sól ar hrings fyr ir vara. Í hús inu 
er einnig rek ið bóka safn og fé lags
starf auk þess sem leigð ir eru út 
sal ir og fund ar her bergi fyr ir nám
skeið, ráð stefn ur og fleira. Menn ing
ar mið stöð in, kaffi hús ið og bóka safn
ið verða í vet ur opin kl. 13–16 um 
helg ar.  Frek ari upp lýs ing ar um við
burði og opn un ar tíma Gerðu bergs 
á www.ger du berg.is verk efna stjóri í 
Gerðu bergi er Mar grét Bald urs dótt
ir. margret.bald ursd@reykja vik.is, 
s. 770 7717 og 699 3253.

Við burða rík ur vet ur
í Gerðu bergi

Mynd úr sýn ingu Bjarna Ólafs Magn ús son ar Óra drög.

Guð ný Guð munds dótt ir fiðlu leik
ar og konsert meist ari.

Nína Mar grét Gríms dótt ir pí anó
leik ari.

Nú stend ur yfir sýn ing eft ir 
fimmt án lista menn sem bú sett
ir eru á Sól heim um í Gríms nesi. 
Með al þess sem fyr ir augu ber 
eru mál verk á striga sem sýna 
fugla, fiska, skrímsli og aðr ar 
kynja ver ur.

Al b an ir kynna menn ingu sína 
í Café Lingua í Borg ar bóka safn
inu í Gerðu bergi  Gerðu bergs
safni laug ar dag inn 22. febr ú ar 
n.k. kl. 14. Með kynn ing unni 
vill Mirela Protopapa og Vatra, 
fé laga Al bana á Ís landi gefa inn
sýn í al banska tungu og menn
ingu. Gest um gefst tæki færi til 
að kynn ast al banskri sögu, nátt
úru, mat ar venj um, bún ing um, 
hlusta á tón list og læra nokk ur 
orð á al bönsku.

Viss ir þú að Móðri Ter esa 
var al bönsk? Viss ir þú að Al b
an ir leggja líf sitt að veði til að 
efna lof orð sín (Besa)?  Kan
nastu við „sworn virg in“?  Vatra, 
fé lag Al bana á Ís landi var stofn
að í Gerðu bergi 1. des em ber síð
ast lið inn. Mark mið fé lags ins er 
að búa til vett vang fyr ir Al bani 
sem búa á Ís landi til að huga 
að menn ingu síns heima lands 
og vinna með sam bæri leg um 
fé lög um hér lend is og er lend is. 
Til gangi sín um hyggst fé lag ið 
ná með því að stuðla að menn
ing ar leg um við burð um, koma á 
móð ur máls kennslu fyr ir börn og 
ís lensku kennslu fyr ir full orðna. 
Jafn framt vill fé lag ið gera menn
ingu  Al bana sýni lega á Ís landi 
og stuðla að að lög un Al bana á 
Ís landi.

All ir eru vel komn ir og þátt taka 
ókeyp is.  Kaffi og te á könn unni. 
Börn in eru vel kom in með í Café 

Lingua og geta dund að sér við 
lest ur bóka og teikn að og lit að. 

In Eng lish
In Borg ar bóka safn inu Gerðu

bergi  Sat ur day 22. Febru ar y at 
2 pm. Did you know that Mother 
Ter esa was Al bani an?  Do you 
know that Al bani ans bet their 
life on the promises they make  
(Besa)? Do you know what 
„sworn virg in“  is? Mirela Proto
papa and Vatra, the Associ ation 
of Al bani ans in Iceland, will give 
us an in sight into Al bani an langu
age and cult ure.  You will get 
an opportunity to get to know 
about the hi story, nat ure, food, 
costumes, enjoy some music and 
learn some words in Al bani an. 
Vatra was founded in Gerðu berg 
on the 1st of Decem ber 2013. 
The object i ves of the associ ation 
is to esta bl ish a for um for Al bani
ans in Iceland to promote their 
cult ure and colla bora te with 
sim il ar associ ations. They will 
supp ort the org an ization of cul
tural ev ents, cour ses in Al bani
an for children and in Iceland ic 
for adults and last but not le ast 
supp ort the soci al in tegration of 
Al bani ans in Iceland. Ev erybody 
is welcome!  Cof fee and tea and 
free entry.  Children are wel
come. Books, paper and colours 
for the small ones. 

Al bönsk menn ing kynnt 
í Gerðu bergs safni



Nú geta öku nem ar við Öku
skól inn í Mjódd upp lif að að aka 
við marg vís leg akst urs skil yrði 
og að gera flest þau mis tök sem 
hlægt er í um ferð inni. Segja má 
að um tækni bylt ingu hafi orð ið 
að ræða í öku námi þeg ar skól
inn tók nýj an öku hermi í notk un 
fyr ir skömmu. Með til komu hans 
er  hægt að kenna ung um öku
mönn um að aka í myrkri, rign
ingu, þoku og í snjó þótt sól in 
skíni úti. Einnig er hægt að fram
kalla ótrú leg ustu að stæð ur til að 
glíma við á skján um. Hermir inn 
bygg ir á sam bæri legri tækni og 
herm ar sem not að ir eru við ken
nslu og þjálf um flug manna og 
einnig skip stjórn ar manna. 

Guð brand ur Boga son for
stöðu mað ur skól ans og öku kenn
ari seg ir að þótt hermir inn hafi 
að eins ver ið í notk un í nokkr ar 
vik ur hafi hann sann að kosti sína. 
Þjálf un í öku herm in um sé þó ein
ung is við bót við ann að öku nám 
en komi ekki í stað þess. Engu að 
síð ur sé hann sér stak lega hent ug
ur að því leyti að unga kyn slóð in 
í dag er fljót að læra og nýta sér 
skjá tækn ina og til einka sér þannig 
að stæð ur sem ekki eru dag lega í 
boði út í nátt úr unni. Má þar nefna 
akst ur í myrkri og vetr ar færð auk 
ann arra að stæðna.  

Við bragðs flýt ir og 
kúp ling

Þórð ur Boga son öku kenn ari 
seg ir að hermir inn nýt ist til marg
hátt aðr ar kennslu. Hann sýni til 
dæm is á við bragðs flýti á mynd
ræn an hátt og hversu langa vega
lengd öku tæki þarf til þess að 
stöðva frá því öku mað ur inn tek
ur við bragð, stíg ur á bremsu og 
þar til það hef ur stöðvast. Þetta 
sé mik il vægt at riði í allri öku
kennslu og það hjálpi nem end
um mik ið að geta skoð að þetta 
með mynd ræn um hætti á tölvu
skján um. Ann að sem hermir inn 
auð veld ar nem end um mjög er að 
hægt er að kenna fólki á kúp ling
una og að taka af stað í hon um. 
Með mynd ræn um hætti er hægt 
að skoða hvað ger ist þeg ar vél og 
drif bún að ur bíls teng ist sam an 
þeg ar kúp ling unni er sleppt og 
bíll inn fer af stað. Þórð ur seg ir að 
sú myndær a sýn sem fram kalla 
megi í herm in um auð veldi mörg
um að skilja hvað fer fram í bíln
um og þar með að kenna þeim að 
taka af stað.

Mjög gott æf inga tæki
Við bragðs flýt ir og kúp ling eru 

þó að eins brot af því sem hermir
inn sýn ir og að stæð ur sem fólk 
get ur kall að fram og brugð ist við. 
Veð ur og færð eru þar á með al 
og einnig fjöl breytni um ferða
mann virkja hvort sem um hrað
braut ir og stór ar um ferð ar braut ir 
er að ræða eða þétt býl is um ferð 
sem kall ar á allt ann að akst urs
lag. Hermir inn bygg ir á stað al
mynd um þannig að ekki er hægt 
að fram kalla nán asta þekkj an

legt um hverfi á skján um – hvorki 
Miklu braut ina, Bakk ana í Breið
holti eða Þing holt in svo dæma 
sé get ið. Slíkt á þó ekki að koma 
að sök þar sem stað al mynd irn ar 
eru mjög skýr ar og bjóða upp á 
marg vís lega mögu leika. Þórð ur 
seg ir að þótt hermir inn sé eink um 
ætl aðu fyr ir öku nema þá geti fólk 
not að hann til þess að æfa sig við 
akst ur og við halda þannig hæfni 
sinni. Ætl un in sé að bjóða fólki 
upp á það í fram tíð inni ef áhugi er 
fyr ir því.

Heild ar fræðsla um bíl inn 
Hermir inn býð ur í raun upp á 

heild ar fræðslu um bíl inn. Sam
setn ingu hans og hvern ig stjórn
tæki hans virka. Einnig er hann 
gott kennslu tæki til þess að 
kenna svo nefnd an vistakst ur sem 
nú er að verða vin sæll á með al 
fólks. Mögu leik ar hans eru nær 
óþrjót andi. Þeir Guð brand ur og 
Þórð ur segja að eft ir þá reynslu 
sem feng in er af þessu kennslu 
og æf inga tæki ætti að gera nám í 
hermi að föst um hluta öku náms

ins. Norð menn og Finn ar hafi 
þeg ar skyldu bund ið hermi nám. 
Mark mið ið sé að gera kennsl una 
betri og ung menni sem hafa tek
ið hluta öku náms ins í herm in um 
láti al mennt vel af því. Þá má geta 

þess að Öku skól inn í Mjódd býð
ur einnig upp á nám í hermi fyr ir 
akst ur stórra og lít illa vél hjóla. 
Allt frá vespum upp í Harley 
David son.
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Öku herm ir í
Öku skól an um

Eins og sjá má er vítt til allra átta í öku herm in um. Þórð ur og 
Guð brand ur Boga syn ir standa að baki.

 

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 



Listi verk efna fyr ir Breið holt 
sem kos ið verð ur um í raf ræn
um hverfa kosn ing um und ir 
nafn inu Betri hverfi 2014 er nú 
til bú inn. Hverf is ráð Breið holts 
fór yfir 31 hug mynd sem bár ust 
frá íbú um á vef inn Betri hverfi 
í nóv em ber. Hverf is ráð ið stillti 
upp 20 hug mynd um sem íbú
ar munu velja um í raf ræn um 
hverfa kosn ing um en kos ið verð
ur um verk efni í öll um hverf um 
borg ar inn ar dag ana 11. til 18. 
mars næst kom andi.

Reykjavíkurborg hvetur íbúa í
Breiðholti til aðkynna sérverk
efninaf kostgæfniog takaþátt í
hverfakosningunum. Kosninga
rétt hafa allir sem voru orðn
ir 16 ára um síðustu áramót.
Kosningarnar fara fram á sama
háttog tvösíðastliðináren íbú
ar í Reykjavík hafa nú þegar
kosið yfir 200 verkefni til fram
kvæmda í hverfum borgarinn
ar, sem Reykjavíkurborg hefur
framkvæmt eða eru á undirbún
ingsstigi. Síðastliðin tvö ár hef
ur Reykjavíkurborg varið 600
milljónumkrónatilverkefnasem
íbúarveljasjálfir íhverfunumog
verður300milljónumkrónavar
ið til slíkra verkefna í ár. Þar af
fara 46.6 milljónir til verkefna í
Breiðholti 2014.Hægtverðurað
kynna sér verkefnin betur á vef
Reykjavíkurborgar reykjavik.is
fyrirkosningarnar.

Þessi 20 verk efni verða
kosin um í Breið holti.

8 Breiðholtsblaðið FEBRÚAR 2014

Kosiðámilli20spennandi
verkefnaíBreiðholti

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

 

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	  

4	  
  Setja nýtt undirlag og nýjar körfur á körfuboltavöll við      
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	  

12	  
  Setja bekki og ruslastampa á valda staði við gönguleið samsíða   
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	  

   

 

  Mismunur	   -79,435,577	  

 

Ákveð ið hef ur ver ið að stof
na fjöl skyldu mið stöð í Gerðu
bergi. Nefn ist hún Miðj an 
111 og er mark mið með starf
sem inni er að bjóða íbú um í 
EfraBreið holti upp á þjón ustu 
sniðna að fjöl breytt um þörf um 
þeirra.

Skipað verður svonefnt inn
leiðingarteymi undir forystu
hverfisstjóra Breiðholts. Hóp
urinn geri síðan tillögur að
verklagi og aðgerðum og leiti
ráðgjafar þeirra sem tilnefndir

eru í erindisbréfi auk annarra
sem hópurinn kann að telja
mikilvægt að eiga samráð við.
Fyrstaverkhópsinsverður til
lagaaðverkog fjárhagsáætlun
semskilaðverðurtilborgarráðs
til samþykktar. JónGnarrborg
arstjóri lagði fram tillögu um
stofnunmiðstöðvarinnaráfundi
borgarráðs6.febrúarsl.Borgar
ráðsamþykktiíframhaldiafþví
aðstofnuðverði fjölskyldumið
stöðviðGerðuberg.

Fjölskyldumiðstöð
íGerðubergi

List sýn ing in Af hjart ans list 
stend ur nú yfir í í Menn ing
ar mið stöð inni Gerðu bergi en 
sýn ing in var opn uð laug ar dag
inn 15. febr ú ar sl.

Á sýningunni eru fjölbreytt
listaverkúrólíkumefniviðieftir
fimmtán listamennsembúsett
ireruáSólheimumíGrímsnesi.
Meðalþesssem fyrir auguber
eru málverká striga sem sýna
fugla, fiska, skrímsli og aðrar
kynjaverur.Teikningarogönnur
myndverk af landslagi, dýrum
og blómum eða óhlutbundnu
myndefnigleðjaaugaðaukpúða
meðútsaumuðumhúsum,dýr
um og persónum. Útsaumaðar
veggmyndirafkirkjum,húsum,
poppstjörnum, tónaflóðiog lit
umaukskúlptúraunnumúrtex
tíl eru til sýnis.  Munir úr leir
sýnafólkogfyrirbæriaukskúlp

túrsúrendurunnumefniviðiaf
stórumfugliaðpassaegg.

Í listsköpuninnier lögðáher
sla á fallegt handverk, notkun
náttúrulegshráefnis og endur
vinnslu. Verkin eru heillandi
enda eiga þau það öll sameig
inlegt að vera sköpuð af hjart
ans list. Listamennirnir eru;
Ásta Hlíf Ágústdóttir, Edda
Guðmundsdóttir, Erla Björk
Sigmundsdóttir, Guðlaug Elísa
bet Jónatansdóttir, Guðrún
Lára Aradóttir, Guðrún Rósa
lindJóhannsdóttir,HannýMaría
Haraldsdóttir,HelgaDómhildur
Alfreðsdóttir, Kamma Viðars
dóttir, Kristján Ellert Arason,
Leifur Þór Ragnarsson, Ólafur
Hauksson,PálínaErlendsdóttir,
Sigríður JónsdóttirogÞorbjörg
Sigurðardóttir

Afhjartanslist
íGerðubergi
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 Þarf þú að bæta þekkingu þína á nýjungum í umferðinni?
 Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.

 Bóklegt nám fyrir alla flokka ökunáms. 

 Meirapróf.

 Nýjung, ökuhermar notaðir við kennslu.

 Fagmennska í fararbroddi.

Breiðholtsbúar: Ökuskólinn í  hver finu ykkar. 
Auk hefðbundins rétt indanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eft ir farandi f jölda námskeiða m.a.

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga .

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Mjódd - S. 557 5900

NÝTT NÝTT

Verið velkomnar

Nýjar vörur
daglega.

Verðhrun á útsöluslám.

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. 

Vinnuhópnumsemsáumþettasvæðigekkillaað
virkjaaðila til samstarfsogþví fórverkefnið íbið.

VerkefninuumaðgrynnkatjörninaviðHólmaseltil
aðbætaöryggibarnaerólokiðþarsemtjörninfór
undirsvelláðurentókstaðráðastíverkið.

Hér fyrir neðan sést hvaða verkefni hafa verið
styrkt2012og2013.

Hvaðerbúiðaðgera?

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

15. Lagfæra leikvelli í Seljahverfi og fjölga ruslastömpum 5.000.000

Samtals 32.100.000

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
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B
reiðholtsblaðiðhef
ur að undanförnu
birt kafla úr sögu
hverfisins. Her er
komið að næst síð
asta kafla þessar

ar söguskoðnarþar sem fjallað
erumuppbyggingu EfraBreið
holtsinseðaFellaogHólahverf
isins. Íþessari greinkemurvel
framhvaðahugsunvarríkjandi
á þessum tíma sem skildi eftir
sigbæðikostioggallabyggðar
innarogþáekki síðurþað sem
síðar reyndust vera gallar sem
höfðu áhrif á byggðamyndum.
Höfundur þessarar greinar er
ÓlafurBragason.

Í upp hafi skipu lags vinn un ar í 
Breið holti III (Efra-Breið holti) var 
ákveð ið að öll hús Fram kvæmda-
nefnd ar bygg ing ar á ætl un ar ætti 
að reisa í sama hverf is hluta svo 
hægt væri að nota stór virk ar 
vinnu vél ar eins og krana á braut 
til að flýta verk lok um og lækka 
kostn að. Hús un um var val in stað-
ur í Fella hverfi. Þar er stutt nið ur 
á klöpp og til tölu lega slétt svo að 
und ir bún ings kostn að ur var ekki 
mik ill. 

Ódýr byggð á sann gjörnu 
verði

Nefnd ar menn lögðu ríka áher-
slu á það við skipu lags höf unda að 
hverf ið ætti að vera sem ódýr ast 
í upp bygg ingu svo hægt yrði að 
selja íbúð irn ar á sem sann gjörn-
ustu verði. Fyrstu hug mynd ir 
skipu lags höf und anna gengu út á 
að blanda sam an lágri fjöl býl is-
húsa byggð, þriggja hæða hús um, 
og rað hús um sem ým ist áttu að 
vera ein eða tvær hæð ir. Fram-
kvæmda nefnd in féll síð ar frá 
þess um hug mynd um og voru rað-
hús in öll á einni hæð og lóð irn ar 
seld ar einka að il um sem stuðl aði 
að fé lags legri blönd un hverf is-
ins. Fram kem ur í grein ar gerð frá 
þess um tíma að eft ir spurn eft ir 
tveggja hæða rað hús um var ekki 
mik il. Einn ar hæð ar rað hús voru 
vin sælli þar sem þau voru létt ari 
í um gengni, þeim fylgdi stærri lóð 
og þau voru hag stæð fyr ir „sjálf-
byggja“. Upp haf lega hug mynd in 
að byggja einn ar og tveggja hæða 
rað hús við hlið þriggja hæða 
blokka hefði skap að heild stæð-
ara hverfi en það sem varð nið-
ur stað an. Hinn mikli hæð ar mun-
ur á ann ars veg ar einn ar hæð ar 
rað hús um og hins veg ar fjör urra 
hæða fjöl býl is hús um í Fella hverfi 
býr til skörp skil á milli hús gerða.

Of dýrt að byggja U-laga
Reynsl an í Breið holti I (Neðra-

Breið holti) hafði kennt Fram-
kvæmda nefnd inni að dýrt var að 
byggja U laga hús og frá bað hún 
sér því strax í upp hafi all ar slík ar 
æf ing ar. Einnig hafði kom ið í ljós 
að einn dýr asti þátt ur inn í hverju 
húsi voru gafl arn ir og því var lögð 
áhersla á að hafa sem fæsta gafla 
í hverf inu. Varð það nið ur staða 
arki tekta og skipu lags höf unda að 
hanna lang ar blokk ir sem væru 
al gjör lega án upp brota. Módern-
ist ar höfðu lengi hrif ist fyr ir hinni 
löngu óbrotnu línu og nú fékkst 
tæki færi til að reisa hús sem náði 
sam fellt í 300 metra frá austri til 
vest urs og stend ur við hvorki 
meira né minna en þrjár göt ur 
og tel ur 20 stiga ganga. Sunn an 
við hús ið risu svo styttri lengj ur 
sem teygðu sig frá norðri til suð-
urs með allt að sex stiga ganga. 
Aust ast og vest ast á svæð inu eru 
þó enn lengri blokk ir með 8 og 10 
stiga ganga. Hlaut blokk in langa 
gælu nafn ið „langa vit leysa“. Að 
sögn eins skipu leggj and ans var 
einn kost ur inn við að hafa hús ið 
svona langt og án und ir ganga að 
það stýrði um ferð gang andi veg-
far enda út úr hverf inu, sér stak-
lega von uðu skipu leggj end urn ir 

að hús ið beindi um ferð gang andi 
skóla barna að ákveð inni gang-
braut. Löng hús má finna víð ar 
en í Breið holti og hafa þau sjald-
an þótt koma vel út. Þau þykja 
skera hverfi í sund ur og virka líkt 
og gjár í lands lagi, verða hindr un 
gang andi veg far end um og loka á 
út sýni.

Þeg ar um jafn stórt og fjöl-
mennt hverfi og Efra-Breið holt er 
að ræða þá er það ekki deiliskipu-
lagt í einu lagi held ur eru í upp-
hafi lagð ar meg in lín ur um stað-
setn ingu og stærð húsa en síð an 
fyllt upp í smátt og smátt. Í upp-
hafi var ákveð ið að í aust ur hluta 
hverf is ins ætti að vera blönd uð 
byggð fjöl og ein býl is húsa. 

Hug mynd ir um átta hæða 
blokk ir

Áhersl ur breytt ust nokk uð 
frá því að fyrstu lín ur voru lagð-
ar um 1967 þar til svæð ið var 
end an lega skipu lagt um 1975. 
Blokk irn ar vour lækk að ar úr átta 
hæð um í þrjár og fyr ir komu lagi 
ein býl is hús anna breytt, þannig 
að í stað þess að reisa hús in við 
göt ur voru þau byggð um hverf-
is eins kon ar torg, í þyrp ing um. 
Eru þess ar breyt ing ar mjög í 
anda breyttra áherslna í skipu-
lagi er komu fram á 8. ára tugn um 
og hafa ver ið kennd ar við póst-
módern isma, aft ur hvarf til for tíð-
ar þeg ar byggð in var þétt og lág. 
Út lit hús anna hafði einnig breyst, 
þung stein steyp an sem ein kenndi 
ein býl is hús in í hverf inu í upp hafi 
ásamt þykk um þakkönt um og 
þök um með litl um halla vék fyr ir 
hús um með háu ris þaki og hefð-
bundn ara út liti.

Eins leit íbúa sam setn ing
Einn hluti Efra-Breið holts fékk 

sér stak lega harða gagn rýni, Fella-
hverf ið, sem var meg in athafna-
svæði Fram kvæmda nefnd ar 
bygg ing ar á ætl un ar og þar sem 
jafn framt var stærst ur hluti leigu-
í búða Reykja vík ur borg ar. Hverf-
ið þótti of eins leitt, íbúða sam-
setn ing in eins leit og hverf ið allt 
of af mark að fé lags lega. Og ekki 
var laust við að þeir væru stund-
um litn ir horn auga sem festu sér 
Fram kvæmda nefndar í búð. Einn 
íbú inn í Fell un um komst m.a. svo 
að orði skömmu fyr ir jól 1977 
þeg ar hann lýsti slík um við horf-
um: „Það er eins og sum ir líti nið-
ur á okk ur fyr ir að hafa ekki keypt 
íbúð á frjáls um mark aði.  Okk ur 
finnst það að al at riði að hér eig um 
við ör uggt at hvarf sem ekki verð-
ur met ið til fjár, og þótt við vinn-
um mik ið, yrð um við að vinna all-
an sól ar hring inn ef við ætl uð um 
að kasta okk ur út í hús bygg ingu 
eða festa kaup á íbúð á frjáls um 
mark aði.“ Und ir þetta sjón ar mið 
gátu marg ir tek ið, fyr ir mestu var 
að búa við ör yggi.

Ný gerð bygg inga krana
Tækni leg ar ástæð ur réðu miklu 

um það að flest ar Fram kvæmda-
nefndar í búð irn ar voru byggð ar 
á sam felldu svæði í Fell un um. 
Nefnd in tók í sína þjón ustu nýja 
gerð af bygg ing ar krön um því ætl-
un in var að byggja hratt og því 
var hag kvæm ast að beita fjölda-
fram leiðslu að ferð um. Þannig virt-
ist meira hugs að um hag kvæma 
bygg ing ar hætti og að ná nið ur 
kostn aði þeg ar Fella hverf ið var 
skipu lagt en hugs an leg áhrif þess 
að byggja svo marg ar íbúð ir á 
einu og sama svæð inu sem nán-
ast ein göngu voru ætl að ar efna-
m inna fólki, auk þess að setja 
þar nið ur svo marg ar leigu í búð ir 
borg ar inn ar. Hverf ið fékk því fljót-
lega nokkra sér stöðu í Reykja vík, 
ekki ein göngu vegna þess að hóp-
ur lág launa fólks virt ist þar hlut-
falls lega stærri en í öðr um borg-

ar hlut um held ur voru ein stæð ir 
for eldr ar fleiri í Efra-Breið holti 
en ann ars stað ar. Árið 1977 voru 
t.d. um 15% ein stæðra for eldra í 
Reykja vík bú sett ir þar og nærri 
fimmt ung ur barna í hverf inu var 
á þeirra veg um. Tíu árum síð ar 
höfðu hlut falls töl urn ar hækk að. 
Árið 1978 komst einn íbú inn í 
Efra-Breið holti m.a. svo að orði: 
„Fjöl skyldu að stæð ur eru ef til vill 
að mörgu leyti óeðli leg ar. Það eru 
t.d. til stiga gang ar í blokk um þar 
sem eng inn full orð in karl mað ur 
býr. Þar búa ein ung is ein stæð ar 
mæð ur.“ Og hann hélt áfram: „Vit-
neskjan um þess ar að stæð ur gef-
ur alls kyns sög um byr og á þessu 
er alið í fjöl miðl um. Stað reynd-
in er hins veg ar sú að hér býr 
ekk ert öðru vísi fólk en ann ars 
stað ar.“ Þannig ýttu að stæð urn-
ar und ir ýms ar rang hug mynd ir 
um hverf ið, en vissu lega skap aði 
sam þjöpp un in ákveðna erf ið leika. 

Mark ús Örn Ant ons son þá ver-
andi borg ar full trúi rit aði m.a. 
árið 1977: „Ég dreg enga dul á þá 
skoð un mína að bygg ing leigu-
hús næð is Reykja vík ur borg ar og 
húsa Fram kvæmda nefnd ar inn ar 
í (Fella hverfi)  sem ætl að ar voru 
efna m inna fólki, var um deil an leg 
að gerð út frá fé lags leg um sjón-
ar mið um.“ Og hann hélt áfram: 
„Fram kvæmd irn ar voru nauð syn-
leg ar og fjár hags lega hag kvæm ar 
mið að við aðr ar leið ir en ókost-
ur inn var að safna sam an á svo 
tak mark að svæði fólki, sem margt 
hef ur átt við erf ið vanda mál að 
glíma.“ 

Sum ir þeirra sem komu við 
sögu skipu lags ins og fram kvæmd-
anna lýstu þeirri skoð un sinni 
síð ar að hent ugra hefði ver ið að 
dreifa byggð inni meira, draga 
úr þétt býl inu og flétta í aukn um 
mæli sam an í einu og sama hverf-
inu ólík ar húsa gerð ir, mis mun-

andi ald urs hópa og ólíka þjóð-
fé lags hópa. Það var einmitt sú 
stefna sem varð ofan á við skipu-
lagn ingu þriðja og síð asta hluta 
Breið holts ins, Selja hverf is. Og 
borg ar yf ir völd hættu líka fljót-
lega að byggja marg ar leigu í búð ir 
á sama stað, og dreifðu held ur 
leigu hús næði sínu vítt og breitt 
um borg ina. Þau reyndu jafn framt 
að halda meira jafn vægi í nýrri 
byggð með til liti til ólíkra stétta.

Heim ild ir:
BYGGT YFIR HUG SJÓN IR, 

BREIÐ HOLT, FRÁ HUG MYND AÐ 
VERU LEIKA, Lista safn Reykja-
vík ur – Hafn ar hús, febr ú ar – maí 
2002.

Upp bygg ing Efra-Breið holts ins

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 Hól-
agarðs er nú. Hætt var við þessi áform og í stað þeirra byggð ein kirkja fyrir Fella- og Hólahverfi. Mynd: 
Guðmundur Hafsteisson.

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.



Nú líðuraðÖskudegien í ár
erhann5.mars.Ýmisforeldra
félög grunnskóla í Breiðholti
hvetjaheimilin til að takavirk
an þátt í Öskudagsskemmtun
inniíár.Súskemmtilegahefðað
börnklæðistbúningumogsyngi
fyrir fullorðnaáÖskudaghefur
smámsamanverið að festa sig
ísessi.

Í stað þess að börn in fari í 
versl un ar mið stöðv ar eða mið bæ-
inn er lagt til að börn in fái tæki-
færi til að sýna sig og sjá aðra í 
hverf inu sínu. Þannig má skapa 
ör ugg ara um hverfi fyr ir börn in 
okk ar og efla sam stöðu í hverf inu.
Hug mynd in er nú þeg ar í fram-
kvæmd í nokkrum hverf um borg-
ar inn ar með góð um ár angri. Eft-
ir far andi leið bein ing ar eru fyr ir 
þá sem hafa áhuga og tök á að 
taka þátt: Trygg ið að ein hver sé 
heima þeg ar börn ganga í hús 
seinni part inn. Prent ið út miða, 
sem send ur verð ur í tölvu pósti 
til for eldra. Setj ið mið ann á hurð 
eða í glugga á áber andi stað. Vin-
sam leg ast gæt ið hófs við út hlut-
un sæl gæt is og at hug ið að kex, 
smákök ur, ávext ir og græn meti 
er líka vel þeg ið sem og lím mið-
ar eða ann að smá legt. At hug ið 
að börn in eiga aldrei að fara inn 
í íbúð ir eða hús svo ekki bjóða 
þeim inn. Við hvetj um for eldra 

til að fylgja yngri börn um sín um 
þeg ar þau taka í fyrsta sinn þátt 
í þess um skemmti lega leið angri, 

jafn vel í bún ing um eða fá eldri 
systk ini til að ferð ast með þeim.
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Í Breið holti á ösku dag inn

Domino´s Pizza í Lóuhólum
hefurveriðbreyttogerhannnú
orðinnstórglæsilegur.Erþaðer
liðuríaðuppfæraaðrastaðihjá
fyrirtækinusemunniðverðurað
ánæstunni.

Anna Fríða Gísla dótt ir mark-
aðs full trúi Dom ino’s Pizza seg ir 
að ákveð ið hafi ver ið að breyta 
staðn um vegna þess að með því 
að hafa nota legri versl an ir upp lifi 
við skipta vin ir þjón ust una bet ur. 

Á nýja staðn um er öll mat reiðsla 
sýni leg og t.d. sér stök trappa fyr-
ir börn til þess að fylgj ast með. 
Búð in er hönn uð með nýju út liti 
í takt við breytta ímynd fyr ir tæk-
is ins. Anna Fríða seg ir að í fram-
tíð inni muni við skipta vin ir sem 
sækja pant an ir sjá stöðu pönt un-
ar á þar til gerð um skjá t.d. í ofni 
til bú in eft ir sjö mín út ur svo dæmi 
sé tek ið.

Stór glæsi leg ur
Dom ino´s staður
í Lóu hól um

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

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. 

Öskudagur
Við tökum vel á móti öllum börnum!



Frístundaklúbburinn Hellir
innerfrístundatilboðfyrir10til
16árabörnmeð fatlanir oger
undir frístundamiðstöðinniMið
bergi. Frístundaklúbburinn er
staðsetturíKleifarseli18ogþað
eru 12 börn sem sækja klúbb
innþennanveturinn.Margtum
aðvera íHellinumog leitaster
við eftir því að efla krakkana
félagslega í skipulagðridagskrá
annarsvegarog í frjálsum leik
hinsvegar. Eitt afmarkmiðum
Hellisinseraðtengjastarfiðvið
almenntfélagsmiðstöðvastarfog
reynum við því að taka þátt í
sameiginlegumviðburðummeð
félagsmiðstöðvunumíhverfinuí
öðrumklúbbumogSamfés.

Yngri hóp ur inn eða 10 til 12 
ára börn in hafa feng ið tæki færi til 
þess að mæta í 10 til 12 ára starf í 
fé lags mið stöðv un um í Breið holti 
og finnst þeim það mjög spenn
andi. Lögð hef ur ver ið ákveð in 
áherslu á teng ingu eldri hóps ins, 
eða 13 til 16 ára, við fé lags mið
stöðva starf ið í vet ur. 

Síð asta haust átti Hellir inn einn 
full trúa í hönn un ar keppn inni Stíl, 
sem er á veg um Sam fés. Þetta er 
í fyrsta skipti sem Hellir inn tek ur 
þátt og sendu klúb b arn ir, Hellir
inn og Hof ið, sam eig in legt lið að 
þessu sinni. Okk ar full trúi, hún 
Perla Sól ey Ró berts dótt ir var 
mód el ið og stóð hún sig frá bær
lega eins og þær all ar í lið inu. 
Þema keppn inn ar í ár var „for tíð
in“ og hönn uðu stelp urn ar kjól og 
fylgi hluti í anda forn grikkja. 

Kvöldopnanirog
Halloween-ball

Hall oweenball  var hald
ið í íþrótta saln um í Hof inu fyr ir 
klúbbana síð asta haust, og var 
mik ill metn að ur lagð ur í bún ing
ana þetta árið hjá krökk un um og 
starfs fólki. Þetta er ann að árið í 
röð sem þetta ball er hald ið og 
verð ur það flott ara með hverju 
ár inu. Fyr ir jól in byrj uð um við 
að bjóða ung ling um okk ar í 8. 
til 10. bekk, upp á sam eig in leg ar 
kvöldopn an ir með hin um klúbb
un um í borg inni. Mark mið ið er 
að bjóða upp á tvær kvöldopn
an ir í hverj um mán uði og skipt
ast þær á milli klúbbanna. Dag
skrá in á að vera fjöl breytt og 

líkj ast kvöldopn un um í al menn
um fé lags mið stöðv um. Ekki er 
kom in mik il reynsla á opn an irn ar 
en þrjár kvöldopn an ir eru bún
ar að vera hing að til og hafa tek
ist vel. Við sjá um fram á að þær 
verði enn flott ari, fjöl menn ari og 
skemmti legri með tím an um. Sam
fest ing ur Sam fés er á næsta leiti, 
eða 7. til 8. mars nk. og ætla tveir 
ung ling ar úr Hell in um að fara á 
þessa skemmti legu há tíð sem 
byrj ar á balli á föstu dags kvöld inu 
og end ar á söng keppni á laug ar
deg in um. Þetta er í þriðja sinn 
sem Hellir inn fer með sína ung
linga og er ánægj an og skemmt
un in alltaf jafn mik il. 

Ætlaá„Breiðholt
gottalent“

Farið var með okk ar ung linga 
að horfa á „Breið holt got talent“ 
sem er hæfi leika keppni fé lags mið
stöðv anna í Breið holti sem var 
14. febr ú ar. Þetta er einn stærsti 
við burð ur fé lags mið stöðv anna 
í Breið holti og mynd ast mik il 
stemm ing í kring um hann.

Eins og hér sést er yf ir leitt mik
ið fjör í kring um krakk ana í Hell in
um og við erum spennt fyr ir kom
andi tím um! 
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MargtaðgerastíHellinum

Þema keppn inn ar í ár var „for tíð in“ og hönn uðu stelp urn ar kjól og 
fylgi hluti í anda forn grikkja. Perla Sól ey Ró berts dótt ir var mód el ið.

Þaðerótrúlegamargtaðger
astíBreiðholtiþessadaganaog
framundan eru mörg verkefni
semviðhverfisbúar getumval
ið um að borgin framkvæmi á
árinu2014.

Frá ár inu 2012 hafa borg ar bú
ar kos ið um fram kvæmd ir í verk
efn inu Betri hverfi. Fyrsta árið 
völdu Breið hylt ing ar 15 verk
efni að upp hæð 32.1. millj ón um 
króna, s.s. hunda gerði, upp lýs
inga skilti, æf inga tæki og leik tæki. 
Árið 2013 völdu íbú ar 14 verk efni  
fyr ir 44.5 millj ón ir króna. Verk
efni árs ins voru m.a. lag fær ing 
göngu stíga, gróð ur setn ing trjáa 
og runna, fjölg un rusla tunna og 
fegr un um hverf is ins við Breið
holts bæ inn. Eins og fram kom í 
pistli mín um í síð asta blaði get um 
við hverf is bú ar nú val ið milli 20 
verk efna að upp hæð 46.5 millj ón
ir króna. 

Hverfisbúareru
sérfræðingar

Dag ana 11. – 18. mars fer fram 
kosn ing á Betri Reykja vík milli  20 
verk efna sem marg ir hafa kom ið 
að val inu á. En loka orð ið höf um 
við hverf is bú ar, enda erum við 
sér fræð ing ar í okk ar um hverfi og 
við vit um best hvað er brýn ast.  
Íbú ar geta kos ið heima í stofu, 
ef þeir eru tölvu og nettengd ir, 
en hverf is ráð Breið holts mun 
líka bjóða hverf is bú um að stoð í 
Mjódd og Hóla garði í kosn inga
vik unni, til að að stoða þá sem 
það vilja. Okk ar mark mið er að 
sem allra flest ir kjósi í Breið holti, 

f leir i  en í 
öðr um hverf
u m ,  e n d a 
komu flest ar 
h u g  m y n d 
ir þetta árið 
frá Breið hylt
ing um. Við 
vilj um vera 
best. 

Stjörnu-
slökun

Síð ast lið ið 
laug ar dags
kvöld end aði Vetr ar há tíð Reykja
vík ur með sund laug arnótt. Opið 
var í nokkrum sund laug um borg
ar inn ar til mið nætt is og ókeyp is 
inn. Í Breið holts laug var boð ið 
upp á slök un og stjörnu skoð un 
að loknu Júró visjón. Veð urguð
irn ir voru með Breið hylt ing um 
í liði þetta kvöld og buðu upp 
á heið skír an him inn, tungls ljós 
og norð ur ljós. Öll ljós í og við 
laug ina voru slökkt. Öðru hvoru 
héldu laug ar gest ir að gleymst 
hefði að slökkva á ein hverj um 
ljós kast ar an um, en það reynd ist 
þá vera fullt tunglið í sinni skær
ustu mynd.  Ég held ég geti tal að 
fyr ir hönd allra í laug inni þetta 
kvöld þeg ar ég segi að við vor um 
sann ar lega stjörnu slök. Von andi 
verð ur boð ið upp á upp lif un á 
borð við þessa á Breið holts dög
um í haust og á næstu Vetr ar há
tíð um. Sjá umst stjörnu slök þeg ar 
við kjós um fram kvæmd ir árs ins í 
ár, fyr ir betra Breið holt.

Alltaðgerastíbetra
Breiðholti

Boðnar verða út framkvæmdir við endurgerð
lóðaviðBreiðholtsskólaogÖlduselsskólaíBreið
holti.Enallserufyrirhugaðarendurgerðirogvið
bæturviðlóðirsexgrunnskólaogeinsleikskólaí
borginniáþessuári.

Borg ar ráð sam þykkti nú ver ið að bjóða þess
ar fram kvæmd ir út og er kostn að ur áætl að ur 

350 millj ón ir króna. Stefnt er að því að fram kvæmd
um við þess ar skóla lóð ir verði lok ið fyr ir upp haf 
næsta skóla árs, eða í ágúst 2014. Á ár un um 2010 
til 2013 hef ur Reykja vík ur borg stað ið fyr ir end
ur gerð á leik og grunn skóla lóð um fyr ir sam tals 
1.131 millj ón ir króna.

LóðirBreiðholtsogÖlduselsskólaendurgerðar

Björk Vil helms dótt ir borg ar full trúi 
og for mað ur hverf is ráðs Breið holts 
skrif ar:

Björk 
Vil helms dótt ur.

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

 
 

Álfabakka 14 a  -  s. 5271515  -  Verslun í göngugötu

ÍbúasamtökinBetraBreiðholt
munu gangast fyrir fundi með
frambjóðendum vegna Borg
arstjórnarkosninga á komandi
vori.Verður fundurinnhaldinn
í Gerðubergi miðvikudaginn 9.
apríln.kkl.19:30.

Íbúa sam tök in hafa hald ið í 
þá hefð að bjóða fram bjóð end
um í borg ar stjórn ar kosn ing um 
og Al þing is kosn ing um til fund ar 
beint við íbúa. Gert verð ur ráð 
fyr ir að íbú ar geti spurt fram
bjóð end ur um hluti sem snúa að 
sínu nærum hverfi. Von ast er til 
þess að íbú ar taki þenn an tíma 

frá og nýti sér það að koma sín
um mál um að. Einnig eru fram
boð in hvött til að láta vita hverj ir 
muni mæta fyr ir hönd fram boð
anna með því að senda tölvu póst 
á betra breid holt@gmail.com.

Fundurmeð
frambjóðendum
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FræðsluogforvarnadagurFB
varhaldinnþann4. febrúar sl.
Dagskráinvarmjögfjölbreyttog
allirfundueitthvaðviðsitthæfi.

Dag ur inn hófst með kennslu kl. 
8:15 skv. Stunda skrá en í kennslu
stund un um kl. 9:55 og kl. 11:25 
völdu nem end ur sér tvo mis mun
andi hópa til að mæta. Að lokn um 
fyr ir lestri eða nám skeiði fengu 
nem end ur síð an mæt ing ar miða 
sem þeir skil uðu til þeirra kenn
ara sem þeir áttu að vera í tíma 
hjá næst þeg ar áfang inn er kennd
ur. Dag ur inn heppn að ist mjög vel 
en mynd ir segja ef til vill meira 
en orð.

VelheppnaðurFræðslu-
ogforvarnardagurFB

Sum ir skelltu sér í zúmba í mat sal nem enda.

Það var þétt set inn bekk ur inn hjá jafn ingja fræðsl
unni um kanna bis efni og sjálfs mynd ungs fólks. 

Hóp ur nem enda naut þess að fara í jóga.

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

Nem end ur í fé lags fræði skáru ávexti sem boð ið var 
upp á í morg un frí mín út um.

Gáski sjúkraþjálfun hefur nú verið 
2 ár í Mjóddinni og fagnar 

nýjum sjúkraþjálfara. 

Ágústa Sigurjónsdóttir
er kærkomin viðbót við hóp 
20 sjúkraþjálfara sem vinna 
í Gáska í Mjódd og Bolholti

Patrycja Wielgus 
fizjoterapeuta rozpoczęła 
pracę w klinice 
fizjoterapii Gáski na 
obszarze centrum 
handlowego Mjódd. 
Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy 
do rezerwacji wizyt pod numerem 
telefonu 568-9009, 864-3441 lub e-meilowo 
afgreidsla@gaski.is

Gáski býður Patrycju
velkomna til starfa

Patrycja Wielgus fizjoterapeuta rozpoczęła 
pracę w klinice fizjoterapii Gáski na obszarze 
centrum handlowego Mjódd. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do rezerwacji 
wizyt pod numerem telefonu 568-9009, 864-
3441 lub e-meilowo afgreidsla@gaski.is

Gáski sjúkraþjálfun hefur nú verið 
2 ár í Mjóddinni og fagnar 

nýjum sjúkraþjálfara. 

Ágústa Sigurjónsdóttir
er kærkomin viðbót við hóp 
20 sjúkraþjálfara sem vinna 
í Gáska í Mjódd og Bolholti

Milica Mladenovic 
Fizioterapeut na klinici 
za fizikalnu terapiju 
Gaski-Mojdd 
Sva zakazivanja i 
informacije na 
telefon: 5689009 ili
na e mail adresu 
afgreidsla@gaski.is

Gáski býður Milicu
velkomna til starfa

Patrycja Wielgus fizjoterapeuta rozpoczęła 
pracę w klinice fizjoterapii Gáski na obszarze 
centrum handlowego Mjódd. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do rezerwacji 
wizyt pod numerem telefonu 568-9009, 864-
3441 lub e-meilowo afgreidsla@gaski.is

Bakkabræður liðBreiðholts
skólastóðsigmeðglæsibragí
önnunarog forritunarkeppnin
FIRST LEGO League fór fram
í Háskólabíói fyrir skömmu.
Liðið vann til verðlauna fyr
ir hönnun og forritun þjarks
ogvareinnig tilnefnt til verð
launafyrirdagbók.

Þetta var í fyrsta skipti sem 
Breið holts skóli tek ur þátt í 
keppn inni en hún er fjór þætt. 
Lið in þurfa að leysa þraut ir, 
vinna rann sókn ar verk efni, skila 
dag bók og flytja skemmti at

riði. Lið skól ans, Bakka bræð ur, 
lagði nótt við dag síð ustu vik
urn ar fyr ir keppn ina og unnu 
þrek virki því eft ir þrjár um ferð ir 
höfðu þeir tryggt sér sæti í und
an úr slit um með fjórðu hæstu 
stig. Þar stóðu Bakka bræð ur sig 
ein stak lega vel, leystu all ar þær 
þraut ir sem þeir reyndu við og 
náðu þannig að kom ast í ann að 
sæt ið og þar með í úr slit in. Þar 
þurftu þeir þó að lúta í lægra 
haldi fyr ir öðru tveggja liða Brú
ar ás skóla .

Bakkabræður
unnutilverðlauna

Bakka bræð ur ein beitt ir í keppn inni.

Tölvur og gögn ehf.
þ e k k i n g  o g  r e y n s l a

T& G PC & Mac

Pe
rsó

nuleg og traust tölvuþjónusta í Mjódd, er
um

 í 
sam

a húsi og Íslandsba
nki.

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

www.breidholt.is
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KB hef ur ráð ið nýj an þjálf ara 
en hann heit ir Ólaf ur Hlyn ur 
Guð mars son og tók til starfa í 
byrj un febr ú ar og mun þjálfa 
KB út tíma bil ið.

Ólafur Hlynur er með UEFA-
þjálfaramenntun og hefur und-
anfarin ár starfað við þjálfun í
meistaraflokkikvennabæðihér
á landi og í Danmörku. Í dag
starfar hann við þjálfun yngri
flokka hjá Breiðabliki og mun
þjálfa KB samhliða því. Egill
Atlason var þjálfari KB í fyrra
enhannhefurnútekiðviðsem
spilandi þjálfari Reynis í Sand-
gerði í 2. deildinni. KB verður
í nánu samstarfi við Leikni og
munu ungir og efnilegir leik-
menn félagsinshaldaáframað

fátækifæriífullorðinsboltameð
KBákomanditímabili.

ViðbjóðumÓlafvelkominntil
starfa. ÍR- og Leiknisvörur

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

Leikn ir Reykja vík hef ur núna 
frá og með 13. febr ú ar opn að 
Náms ver Leikn is. Náms ver ið er 
opið öll um iðk end um Leikn is og 
vill fé lag ið þar með auka enn 
meira þjón ustu við iðk end ur 
sína. Leikn ir er fyrsta fé lag ið á 
Ís landi sem býð ur upp á slíka 
þjón ustu fyr ir iðk end ur sína.

Iðkendur Leiknis geta komið
með heimanámið sitt og unnið
þaðíLeiknishúsinuásamtöðrum
iðkendum. Námsver Leiknis er

hugsaðtilaðaukaáhugaiðkenda
ánáminu, auka námsárangur og
einnigveitaaðstoðþeimsemekki
hafa aðstöðu heima til að sinna
heimanáminu.Alliriðkendursem
eru hluti af Afreksstarfi Leiknis
mununýtanámsveriðsemhluta
af Afreksstarfinu og tengja enn
betursamannámogíþróttir.

Námsverið mun verða starfs-
rækt til skólaloka og er gjald-
frjálst.

Námsver Leiknis verður á

fimmtudögummilli16.00til17.00
í Leiknishúsinu. Umsjónarkenn-
ari erHrafnhildurGuðjónsdóttir
grunnskólakennariviðFellaskóla.
AðstoðarmaðurhennarerBirkir
Björnsson stuðningsfulltrúi við
Fellaskóla og leikmaður meist-
araflokks Leiknis. Við hvetjum
alla iðkendur Leiknis til að nýta
sérþessa frábæruþjónustusem
NámsverLeikniser.

NámsverLeiknisopnar

Á hverju ári eru strák ar á 
eldra ári í 4. flokki vald ir til 
æf inga með Reykja vík ur úr vali. 
Úr val ið mun í vor leika gegn 
öðr um úr völ um frá höf uð borg
um Norð ur land anna og fer mót
ið fram í Reykja vík í ár.

Að þessu sinni eiga Leiknis-
menn fimm stráka í úrvalinu og
þaðeruþeirSævarAtli, ÍsakRic-
hards, Sævin Alexander, Daníel
Finns og Benjamin Hoti. Þessir
strákarhafaallirveriðvaldir í36
mannaúrtaksemhefuræftsam-
anífebrúar.Þeireruallirhlutiaf

AfreksstarfiLeiknis.Þettaer flott
afrek hjá strákunum og bindum
viðvonirviðaðþeirhaldiáfram
aðbætasig.

Leiknisstrákarí
Reykjavíkurúrvali

Þorra gleði Leikn is var hald
in í fyrsta skipti laug ar dags
kvöld ið 8. febr ú ar. Upp selt var 
á þessa fyrstu Þorra gleði Leikn is 
og voru 84 sem sátu til borðs í 
matn um. Val ur Gunn ars son sá 
um að stýra veisl unni en hús ið 
opn aði kl. 19.00. Kl. 20.00 kom 
mat ur inn á borð en hann var 
frá bær að mati fólks enda ekki 
við öðru að bú ast þeg ar Jó hann
es Geir Núma son og Guðni Már 
Eg ils son kjöt iðn að ar meist ar ar 
og Leikn is menn vinna sam an í 
eld hús inu.

Meistaraflokkurkarlavarmeð
skemmtiatriðiaukþessaðsjáum
skipulag veislunnar. Strákarnir
þjónuðutilborðs,sáuumdrykk-
ina, dyravörslu, uppvask, tiltekt
svoeitthvaðsénefnt.Þeirstóðu
sig frábærlega og eiga mikið
hrós skilið.BjörnBragi komum
21.30 og skemmti fólki með frá-
bæruuppistandi.Að loknuuppi-
standivardregiðúrRISA–Happ-
drættinu en allir miðar seldust
aðþessusinni,alls500.Þökkum
öllum þeim sem lögðu strákun-
umliðmeðþvíaðgefavinningaí
Happdrættið. JónSigurðssonoft-

ast kenndur við Idol og 500 kall
kom loksogkom fólki ídansgír-
innáðurenÞórirÞórissontókvið
oghéltpartýinugangandi framá
rauðanótt.

Við þökkum öllum sem komu
að skipulagningu og vinnu við

fyrstu Þorragleði Leiknis. Við
þökkum fólki fyrir að taka þátt
í þessu með okkur og mæta á
þennanviðburðsemverðurvon-
andiárlegurhéreftir.

FyrstaþorragleðiLeiknis

Gestirþyrptustaðveisluborðinu.

ÓlafurHlynurráðinn
þjálfariKB

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

Ólafur Hlynur Guðmarsson
nýráðinnþjálfariKB.

Gull deild Leikn is er ut andeild 
þar sem spil að er í sjö manna lið
um. Deild in er að fara inn á sitt 
þrett ánda tíma bil og er Öl gerð in 
styrkt ar að ili að deild inni. Deild
in hef ur ver ið gríð ar lega vin sæl 
und an far in ár og kepp end ur á 
ári hverju um 500 í 40 lið um að 
sumri til og um 250 í 20 lið um í 
sér stakri vetr ar deild.

Leikiðer2x25mínúturog fara
allir leikir fram á Leiknisvelli.
Sumardeildin hefst í byrjun maí
og færhvert liðaðmeðtaltali 12
leiki.LeikiðereftirreglumKSÍum

7 manna-bolta og leikmenn sem
leika í efstu og 1. deild eru ekki
löglegir ímótinu.Leikir ídeildar-
keppninni fara fram í miðri viku
enbikarkeppninerleikinásunnu-
dögum. Þau lið sem hafa áhuga
áað takaþátt sendaþátttökutil-
kynningu á gulldeildin@gmail.
com.Þarþarfaðkomaframnafn
liðs,tveirtengiliðir,símanúmerog
netfang.Greiðaþarfstaðfestingar-
gjald25.000.- kr. fyrir 5.marsog
fullnaðargreiðsla þarf að berast
fyrir5.apríl.Fyrstikomafyrstirfá.

GulldeildLeiknishaldiní
þrettándasinn

www.leiknir.com
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Kvenna ráð ÍR/Leikn is hef ur 
ráð ið Helgu Dag nýju Bjarna
dótt ur sem þjálf ara 5. flokks 
kvenna. Helga mun einnig 
spila með m.fl. ÍR sem spil ar í 
1. deild kvenna í sum ar. Helga 
er upp al in í Breið holt inu og 
hef ur ávallt leik ið með ÍR, fyr ir 
utan stutt stopp í Grina vík og 
Aft ur eld ingu. 

Þrátt fyrirunganaldurþáhef-
urHelga leikið102 leiki ím.flog
skorað5mörk.92 leikjannahafa
verið með ÍR en einnig lék hún
með Aftureldingu og Grindavík.
Þetta er fyrsta starf Helgu sem
þjálfara, en kvennaráð ÍR/Leikn-
isgerirsérvonirumaðþettasé
upphafiðaðfarsælumferliáþeim
vígstöðvum.

Stúlkur sem fæddar eru 2002
og2003æfameð flokknum. Við
hvetjum allar stelpur í 5. og 6.
bekkaðkíkjaáæfinguogprófaað
æfafótbolta.

Æfingataflanlíturþannigút:
Mánudagurkl.17:30–18:30
ÍRvöllur

Þriðjudagurkl.17:20–18:30
Egilshöll
Föstudagurkl.16:30–17:30
ÍRvöllur.

HelgaDagnýráðinþjálfari
5.flokkskvenna

Þorrafagn aði ÍR var hald
inn laug ar dag inn 18. jan ú
ar. Þorrafagn að ur inn er gott 
dæmi um hvaða ár angri er hægt 
að ná í fé lags starfi með sam stilltu 
átaki allra ÍRinga. Á þorrafagn
að in um erum öll í einni og sömu 
deild inni þeg ar stór ir at burð ir 
ger ast inn an fé lags ins.

Framkvæmd atburðar af þess-
ari stærðargráðu er stórt verk-
efnisemverðuraðveruleikameð
framlagiyfir200sjálfboðaliðavið
undirbúning, framkvæmd og frá-
gang. Yfir 700 ÍR-ingar mættu í
þorramatinn og um 200 komu á

dansleikinnáeftir.Allirkomumeð
góðaskapiðogréttustemminguna
tilaðeigagóðastundsaman.Ídag
erþorrablótið stærsti viðburður-
inn í stærsta hverfi borgarinnar.
Margirhafaminnstáaðþettaer
orðin endurfundasamkoma íbúa
sem margir eiga að baki grunn-
skóla- og framhaldsskólagöngu í
hverfinu, hafa verið iðkendur og
félagsmenn í ÍRogeiganúgjarna
iðkenduríyngriflokkumfélagsins.
Þegarer fariðaðundirbúanæsta
þorrafagnaði ÍRsemverðurhald-
inn17.janúar2015.

ÍRingarnir 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
efstasætiðviðDagnýjuEdduallt
mótiðogvar í2.sætiþegarúrsli-
tin hófust og þurfti því að vinna
Dagnýju í þremur leikjum til að
tryggja sér titilinn. Keppnin var
spennandi allan tímann. Ástós

vannfyrstaleikinnmeð199ámóti
181, Dagný vann annan leikinn
með 211 á móti 205 og Ástrós
vann síðan næstu tvo leiki með
210ámóti198og173ámóti168.

Magnús hélt efsta sætinu
í karlaflokki frá fyrsta degi í
forkeppninnoghafði góða forys-
tu á næstu menn þegar kom að
úrslitakeppninni. Honum nægði
þvíaðvinnatvoleikiíúrslitinum.
Í úrslitunum var mikil spenna
ogHafþórbyrjaðiáþvíaðvinna
fyrstaleikinnmeð199ámóti183.
Magnús vann síðan næstu tvo
leiki með miklum yfirburðum og
frábærrispilamennskumeð244á
móti129og235ámóti170.

Um900manna
þorrafagnaður

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

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

Fimmtiflokkurkvenna.

Aníta Hin riks dótt ir varð fjórða 
á Mill rose Games einu þekktasta 
inn an húss móti heims ins í frjáls í
þrótt um laug ar dag inn 15. febr ú
ar en mót ið hef ur ver ið hald ið í 
New York allt frá ár inu 1908. Á 
mót inu mætti Anita mjög sterk
um and stæð ing um.

Anítahljópgotthlaupogvarð
í 4. sæti í hörkuhlaupi þar sem
hún sýndi hugrekki og ákveðni
þósvoaðþaðhafiekkidugaðtil
sigursíþettasinn.TímiAnítuvar
2:02.66 mín. Ajee Wilson sigraði
oghúnhljópánákvæmlegasama
tímaogAnítaábest2:01.81mín
semhúnhljóphérheima29.jan-
úar fyrir fullriLaugardalshöllinni.
Önnur varð Jenna Westaway á
2:01.89mínogþriðjavarðNatoya
Goule frá Jamaica en hún hjóp
2:02.44mín.Anítavarfyrirhlaup-
iðí7.sætiáheims-ogevrópulist-
anumenhúnmunþádeila7.sæt-
inuáframmeðAjee. Ajeeþessi
varðheimsmeistariunglingaárið
2012og8. áheimslistanum fyrir
árið2013.Besti tímiAjee í800m
er 1:58,21 mín. Annar keppandi,
NatoyGoulefráJamaica,áeinnig

betri tíma en Aníta, eða 1:59,33
mínogvarhúní31.sætiáheims-
listanumárið2013ámeðanAníta
varí44.sætimeðsinnbestatíma

2:00.49mínsemhúnhljóp30.júní
2013íMannheimíÞýskalandi.

SopotíPóllandinæst
Stærsta verkefni innanhúss-

tímabilsinshjáAnítuHinriksdótt-
ur verður í Sopot í Póllandi eft-
ir 18 daga. Þá keppir hún í 800
metra hlaupi á heimsmeistara-
móti fullorðinna innanhúss sem
þarferframdagana7.til9.mars.
Þar glímir hún væntanlega aftur
við Ajee Wilson, heimsmeistara
unglinga frá2012.Þærdeilaþar
með7.-8.sætinuáheimslistafull-
orðinna á þessu ári. Aníta varð
fjórðaá2:02,66mínútumsemer
næstbestiárangurhennarígrein-
inni. Aníta mun mæta fleirum af
þeim bestu í heiminum í Sopot
ensexefstuáheimslistanumíár
erualltEvrópubúar.Þarerfremst
í flokkiLauraMuir fráBretlandi,
sem hljóp á 2:00,94 mínútum í
Glasgowísíðastamánuði.Húner
einikeppandinníheiminumundir
23áraaldrisemermeðbetritíma
enAnítaogWilsonáþessuári.

AnítaHinriksdóttirvarðfjórða
áMillroseGames

Anita hefur oft náð góðum
árangriáhlaupabrautinni.

ÍR varð sig ur veg ari dags ins 
bik ar keppni FRÍ inn an húss í 
frjáls í þrótt um eft ir hörku spenn
andi keppni við lið norð ur lands, 
ÍR hlaut 145 stig á móti 141 stig 
norð an manna. Karla lið ÍR varð 
bik ar meist ari með 4 stiga sigri 
á liði norð ur lands en í kvenna
keppn inni urðu ÍR kon ur sig ur
veg ar ar með jafn mörg stig og lið 
norð ur lands, 70 tals ins, en ÍR 
kon ur unnu fleiri titla, 5 á móti 
4 og sigr uðu því stiga keppn ina. 
Kvenna lið FH varð í 3. sæti 6 
stig um á eft ir.

ÍRsigurvannst í stangarstökki
kvenna og karla en þar voru á
ferðþauBogeyRagnheiðurLeós-
dóttir og Mark Johnson. Arna
StefaníaGuðmundsdóttir sigraði
í60mgrindahlaupiog400m,Thel-
maLindKristjánsdóttir sigraði í
þrístökki,HrafnhildEirHermóðs-

dóttir vann200mogKári Steinn
Karlssonsigraði1500m.Öllúrslit
ogeinstakanárangurkeppendaá

www.fri.ismótaforrit
Tilhamingju ÍR-ingar,þjálfarar

ogstuðningsmenn.

ÍRbikarmeistariinnanhúss

BikarmeistararÍRífrjálsumíþróttuminnanhús.

ÍR-ingarnirÁstrósogMagnúseru
Íslandsmeistarareinstaklingaíkeilu
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* Innifalið: Flug aðra leiðina og flugvallarskattar.

+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

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.

BÆTTU SMÁ 
GLASGOW Í LÍF ÞITT
Verð frá 19.800* kr.
 Þessi ferð gefur frá 1.500 til 4.500 Vildarpunkta aðra leiðina.


