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ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Strák arn ir í 5. og 4. flokki ÍR í knatt spyrnu tóku þátt í átaks verk efni Reykja vík ur borg ar sem fólst í því að 
borg in óskaði eft ir við borg ar búa að tína upp rusl í sínu nán asta um hverfi. Strák arn ir létu sig auð vit að 
ekki vanta. Leik menn 4. flokks karla hitt ust við Krón una í Jafn a seli og gengu það an í átt ina að ÍR-heim il-
inu í nokkrum hóp um. Dugn að ur strák anna var til fyr ir mynd ar og af rakst ur inn ótrú leg ur Á mynd inni má 
sjá hóp inn að loknu vel unnu dags verki.
Mynd: GG.

Hólagarði og
Arnarbakka

     

Velkomin í Landsbankann í Mjódd
Ánægðustu viðskiptavinirnir eru í Landsbankanum. Útibúið í Mjódd 
er opið alla virka daga frá 9.00 til 16.00. Við tökum vel á móti þér.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn í Mjódd

Kjúlla Leggir & Læri
Verð áður 1.298 kr./kg.
Verð núna 1.038 kr./kg.

 
Lamba Prime

Verð áður 4.490 kr./kg.
Verð núna 3.498 kr./kg.

Lamba Læri
Verð áður 1.798 kr./kg.
Verð núna 1.498 kr./kg.

 
Lamba Fillé

Verð áður 4.998 kr./kg.
Verð núna 3.798 kr./kg.

Trópí Nýkreistur 1 líter
Verð áður 498 kr.
Verð núna 389 kr.

 
Toppur Sítrónu 0,5 lítra

Verð áður 180 kr.
Verð núna 99 kr.

Pepsi & Pepsi Max 2 lítra
Verð áður 298 kr.
Verð núna 229 kr.

Maryland Kex 172 gr
Verð áður 184 kr.
Verð núna 149 kr Sumartilboð

- á traustum grunni

Ballerina Kremkex 190 gr
Verð áðiur 264 kr.
Verð núna 219 kr.
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S kipulaghefuröðrumþáttummótandiáhrifáþróunmann
lífs.Þettamásjáíborgumogbæjumogjafnvelídreifðum
byggðum.Breiðholtið íReykjavíkerenginundantekning

aðþessu leyti.Breiðholtiðvarskipulagtsemheilstæðbyggð
utan annarra byggðra svæða í borginni. Af skipulagslegum
ástæðumognáttúruleguumhverfierBreiðholtiðnokkuðsjálf
stæðurborgarhluti–einskonarbær íborginni.Fjöldi íbúanna
allt að 22 þúsundum skapar einnig hentuga stjórnsýsluein
ingu ef sveitarstjórnarmál þróast með þeim hætti að auka
virkniogstarfhverfastjórna.Verði sveitarfélögáhöfuðborg
arsvæðinusameinumaðeinhverjueða jafnvelöllu leyti eins
og farið er að ræða um verður að gera ráð fyrir að hverfa
stjórnir fái aukiðvægi og hlutverk í stjórnsýslunni – jafnvel
aðkosiðverði tilþeirrasamhliðasveitarstjórnarkosningum.

Þ etta eru kostir skipulags Breiðholtsins en það hefur
einnigákveðnagalla.ÍviðtaliviðMagnúsGuðmundsson
verkefnisstjóraæskulýðsmálaoggróinnBreiðhyltinghér

íblaðinukemurframþaðsjónarmiðaðBreiðholtiðhafialdrei
náðað mótast semein samstæðbyggð.Breiðholtið skiptist
raunar í fjórabyggðakjarna;Bakka,Hóla,FellogSel.Mannlíf
ið hafi fylgtþessumskipulagslegustaðreyndumog íbúarnir
aldreináðsaman.Þvíhafi sterkbyggðasamstaðaekkináðað
verðatil.Hanntelurnauðsynlegtaðkomaáfótsamræðuvett
vangiogmyndasamstöðuumoghugsaumBreiðholtiðsem
einaheild.Eitt stórtog litríkt samfélag.Breiðholtsblaðið tek
ur undir hugmyndir Magnúsar að þessu leyti. Hverfismynd
Breiðholtsinser skipt.Húnhefurorðið til af skipulagslegum
forsendum. Hverfishlutarnir mynda ákveðnar heildir innan
byggðarinnar og mannlífið hefur mótast eftir því. Það getur
haftákveðnakostieneinniggallaogeinkumþannaðerfiðara
getur reynstaðbyggjauppöflugaog jákvæða ímyndbyggð
arinnarsemheildar.FyrirþaðhefurBreiðholtið liðiðnokkuð.

Eitt stórt og lit ríkt 
Breið holt

Allt frá því að lög reglu stöð in 
í Breið holti var lögð nið ur, hún 
sam ein uð deild lög regl unn ar í 
Kópa vogi og starf sem in færð á 
Dal veg inn þar í bæ árið 2009  
hafa íbú ar í Breið holti haft 
áhyggj ur af því að lög regla sé 
ekki nægi lega sýni leg í hverf
inu. Með þessu varð nokk ur 
breyt ing á lög gæsl unni, sem nú 
fer eink um fram úr ein um bíl 
sem þar er jafn an stað sett ur en 
gerð ur út frá lög reglu stöð inni á 
Dal veg in um í stað starfs stöðv ar 
lög regl unn ar í Mjódd inni þar 
sem hverf is lög reglu menn höfðu 
bæki stöð sína og sinntu verk efn
um í Breið holti.

Ef rýnt er í tölfræði lögregl
unnar kemur í ljós að afbrotum
hefur fækkað um allt að 40% á
undanförnum árum og afbrota
tíðni orðin sambærileg því sem
geristíöðrumíbúahverfumborg
arinnar.Þessiþróunhefuráttsér
stað þrátt fyrir margbreytileika
Breiðholtsins en þar býr fólk af
öllumþjóðfélagsstigumogmörg
um þjóðernum og frá mörgum
menningarsvæðum. Mikil breyt
ing hefur orðið til hins betra á
liðlega tveggja áratuga tímabili
en á árum áður skapaðist nokk
uð sérstök ungmennamenning
eða svokölluð gengjamenning í
aðminnstakosti sumumhlutum
Breiðholtsins. Slík ungmenna
menning heyrir nú sögunni til
og á sama hátt hefur tekist að
skapatraustámilli fólksafýms
umþjóðernum. Hvað lögregluna
varðar er hún litin misjöfnum
augum fráeinumenningarsvæði

til annars og fólk sem flust hef
ur frá löndum þar sem mikil
spilling er ríkjandi eða einræði
tíðkastberfólkekkisambærilegt
traust tilhennarog Íslendingum
er gjarnt að gera. Margt af því
fólki semkomiðhefurhingað til
lands og sest að í Breiðholtinu
jafnt semannarstaðarkemur frá
löndumþarsemfólkberlítiðeða
ekkert traust til lögreglunnar,
leitar ekki til hennar íneyðartil
vikum og beinlínis óttast hana
vegna innri spillingareðaþjónk
unarviðeinræðisgjarnaogspillta
valdhafa.Þessaratilfinningavarð
fljóttvartámeðalnýbúaíBreið

holtinu en með tímanum hefur
tekistaðvinnagegnhugarfariaf
þessutagi.Þarkemurbæðistarf
lögreglunnar til og þá ekki síst
starf hverfislögreglunnar á sín
um tíma og einnig almenn upp
lýsingagjöf. Ekki er um meira
kynáttahaturaðræðaíBreiðholti
en annars staðar á byggðu bóli
þar sem fólk af breytilegum og
blönduðumþjóðernumbýr.Þess
verðureinkumvartásamskipta
vefjumáborðvið facebook þar
semstundummásjágrófarhót
anir.Þettaáþóekkertfrekarvið
um Breiðholtið en önnur hverfi
ogbyggðir.

Um 40% fækk un af brota

Horft yfir Bakka hverfi í Breið holti.

Íbúa sam tök in Betra Breið
holt fengu 247.500 krón ur fyr ir 
verk efn ið Hjól um sam an á öll
um aldri. Íþrótta fé lag ið Leikn ir 
í Breið holti fékk 600 þús und 
króna styrk til að koma á fót 
náms veri fyr ir börn sem stun
da íþrótt ir hjá fé lag inu og leik
skól inn Ösp fékk sömu upp
hæð til að efla fé lags auð hjá 
inn flytj end um.

Þrettán verkefni hlutu styrk
úr Hverfissjóði Reykjavíkur en
tilgangur sjóðsins er að styð
ja við verkefni sem stuðla að
bættu mannlífi, eflingu félags
auðs, fegurri ásýnd borgar
hverfa, auknu öryggi í hverfum
borgarinnar og samstarfi íbúa,
félagasamtaka eða fyrirtækja
við borgarstofnanir .  Fimm
milljónir króna voru veittar að
þessu sinni til eflingar frum
kvæðis íbúa í hverfum borgar
innar. Hverfissjóður Reykjavík
urborgar byggir á samfélags
sjóði SPRON sem var færður
borginni til varðveislu og til

úthlutunar. Tilgangur sjóðsins
er að gera íbúum Reykjavíkur
borgarkleiftaðhafafrumkvæði

að hverfistengdum verkefnum.
Úthlutað verður aftur úr sjóðn
umvorið2014.

Þrjár út hlut an ir
í Breið holt ið

Frá að al fundi Betra Breið holts. Lár us Rögn vald ur Har alds son 
for mað ur hverf is ráðs í ræðu stól.

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Heiti pott ur inn í Breið holti
Heiti pott ur inn er nýtt verk

efni á veg um Reykja vík ur borg
ar sem ætl að er að virkja ung
menni á aldr in um 16 til 25 ára 
í Breið holti. 

Verkefnið verður unnið  á

þann hátt að ungmennin geta
komið með að einhverju upp
byggileguogskemmtileg.Síðan
getaþaubúiðtilumsóknogeiga
að fáallt að200þúsundkróna
styrk til þess að framkvæma.

Verkefnið verður auglýst ræki
legaínæstuvikuoghægterað
koma með umsóknir frameftir
ágústogjafnveleitthvaðlengur.
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Opið til 21:00 
öll kvöld

Sumarútsalan hafin
20% til 70%  afsláttur

 Sumarblóm - Ávaxtatré - GRILL -  Grillvörur - Útistyttur  
Garðskraut - Tjarnarvara - Sláttuvélar - Útipottar - Garðljós  

Fræ- Garðhúsgögn - Viðarvörn - O.fl.
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Magnús Guðmundson
er Breiðhyltingur í
húðoghár.Þeir ger
astekkimeiriaðhans

eiginsögn.EralinnuppíFellun
um og hefur búið þar alla ævi
ef frá er talið eitt ár semhann
prufaði landsbyggðina. Bjó og
starfaðiáDalvíken segirheim
þránaþáhafanáðyfirhöndinni
í lífi sínu. Magnús hefur lengi
starfað að æskulýðsmálum.
Hannstarfaðium tíma íGrafar
vogienernúverkefnastjórifyrir
FélagsmiðstöðinaHoltiðáNorð
lingaholti. Hann neitar ekki að
einhverntímannkunnihannað
flytjasigumsetogtakatilstarfa
í Breiðholtinu. „Það er ekkert
útlokað að að ég eigi eftir að
þusayfirungmennumhérenda
fékk ég mína félagsmálaskólun
í Fellahelli á sínum tíma,“ seg
irMagnúsþegarhanner sestur
meðtíðindamanniíHúsiBakar
ansviðEddufelliðíBreiðholti.

„Ég er fædd ur 1981 og hef ver ið 
hér frá þeim tíma ef frá er talið 
árið sem ég var á Dal vík og starf
aði sem verk efna stjóri í æsku lýðs
mál um þannig að árin í Fell un um 
eru orð ið 30. Ástæð an fyr ir því að 
ég fór til Dal vík ur var sú að það 
blund aði í mér ein hver draum ur. 
Draum ur um að prufa eitt hvað 
ann að og búa í litlu sam fé lagi. 
For eldr ar mín ir eru ætt uð utan 
af landi. Móð ir mín úr Skaga firði 
og pabbi er frá Akra nesi. Þannig 
hafa ein hver lands byggð ar á hrif 
sí ast í mig í upp vext in um. Á þess
um tíma var ég var kom in með 
tvö börn og við þær að stæð ur 
get ur ver ið gott að búa í fá menni. 
Það reynd ist líka frá bært að búa í 
þessu litla sam fé lagi fyr ir norð an 
en ein hvern veg inn náði heim þrá
in tök um á mér. Ég er svo mik ill 
Breið hylt ing ur í mér. Ég er líka 
mik ill Leikn is mað ur. Kom fyrst á 
völl inn fimm ára og ólst þar upp 
að hluta. Ég var að æfa að spar
ka tuðru í ell efu ár en tók litl um 
fram för um. Lærði þó að búa við 
að hald á vell in um. Þrátt fyr ir að 
ég yrði ekki at vinnu mað ur í knatt
spyrnu fer ég mik ið þang að. Horfi 
á leiki og blanda gerði við það 
ágæta fólk sem stend ur að fé lag
inu. Það er eins og ein fjöl skylda.“   

Börn út um allt
Magn ús seg ir upp vaxt ar ár in 

hafa ver ið æð is leg. Fullt af krökk
um og alltaf nóg að gera. Svo hafi 
börn un um fækk að, Þeg ar hann 
var á efri ár un um í Fella skóla hafi  
ver ið rætt um að ein setja skól
ann en fram til þess hafi hann ver
ið tví og jafn vel þrí sett ur. „Mig 
minn ir að um 150 ung ling ar hafi 
ver ið í ung linga deild þeg ar ég var 
þar en þessi tala er kom in nið ur 
í 80 til 90 í dag.“ Hann seg ir að 
í sínu minni hafi börn ver ið að 
leik út um allt. „Um hverf ið var 
þægi legt og gott að vera úti. Stutt 
nið ur í El liða ár dal. Þar var nokk
uð öðru vísi um horfs en nú. Mik ið 
var af neta dræs um og bílflök um 
í daln um og hann var ekki eins 
skógi vax inn og í dag. Vatns enda
svæð ið var líka drauma svæði 
áður en stofn braut in var lögð þar 
yfir. Að fara upp á Vatns enda hæð 
var bara að fara upp á fjall fyr ir 
okk ur krakk ana. Við tók um með 
okk ur nesti og þar bjugg um við 
okk ur til æv in týra heima. Þetta 

var allt eins og í æv in týra landi. 
Róló var troð full ur af krökk um. 
Börn in voru út um allt. Þau voru 
að skapa sér sína eig in leiki og 
að stöðu. Þetta hef ur breyst mik
ið. Bæði hef ur börn um fækk að 
og þau eru mun meira inni við 
en þá. Þau eru bara heima með 
ipod inn.“  

Steypt um körfu stöng ina 
nið ur

„Ég man að það var eng inn 
körfu bolta völl ur í Rjúpu fell inu 
þar sem ég ólst upp, þannig að 
við ákváð um að búa okk ur til 
að stöðu. Við náð um okk ur í skófl
ur og steypu og gróf um síð an 
holu, sett um stöng í hol una og 
fyllt um með steyp unni í kring og 
steypt um hana fasta. Þessi fram
kvæmd vakti ekki mikla lukku hjá 
gatna mála stjóra. Hverf is stjór inn 
sem þá var í Jafn a sel inu hét Hörð
ur og var kall að ur Kastró. Hann 
var alls ekki ánægð ur með þetta 
fram tak en við feng um þó að hafa 
stöng ina. Við pössuð um líka mik
ið upp á þessa kröfu. Mál uð um 
hana og gætt um þess að hún liti 
vel út.“

Bjó til óþægi legri út gáfu 
af sjálf um mér

Svo tóku ung lings ár in við. „Já  
ég var frek ar mik ill bóka karl. Átti 
frem ur auð velt með að læra og 
fjöl skyld an lagði mikla áherslu á 
að ég stund aði nám ið af elju. En 
það þótti ekki nógu flott í Breið

holti þess tíma að vera rið vax
inn bóka orm ur. Þess vegna bjó 
ég mér til svona óþægi legri út gáfu 
af sjálf um mér og fór að þreifa 
fyr ir mér í líf inu. Mér lá svo lít ið á 
verða full orð inn sem hafði bæði 
kosti og galla. Fella hell ir var þá 
kom in til sög unn ar og ég ólst þar 
upp að nokkru leyti. Fella hell ir 
var opn að ur 1970 að til stuðl an 
áhyggju fullra for eldra og Fram
fara fé lags Breið holts í sam ráði 
við borg ar yf ir völd. Eng in fé lags
mið stöð var þá í hverf inu og eng
in að staða fyr ir ung linga til að 
koma sam an. Sverr ir Frið þjófs son 
var for stöðu mað ur fyrstu árin. 
Hann var líka einn af stofn end
um Leikn is og hann gerði heil mik
ið fyr ir hverf ið á þess um tíma. 
Magn ús seg ir þessa fé lags mið
stöð hafa gegnt stóru hlut verki í 
lífi margra. Fella hell ir var op inn 
hvern ein asta dag all an dag inn og 
fram á kvöld. Mað ur gat hlaup ið 
þang að í há deg is hléinu og far ið 
svo beint í skól ann. Hinn óform
legi hluti náms míns fór fram í 
Fella helli. Þar lærði ég mik ið af 
þeim hlut um sem ég bý að í dag. 
Ég var í ýms um ráð um og nefnd
um og tók út mik inn þroska. Ég 
fékk líka til sögn í við burða stjórn
un. Þarna lagði ég grunn inn að 
ævi starf inu.“ 

Önn ur menn ing í FB
Eft ir Fella skól ann lá leið in í 

Fjöl brauta skól ann í Breið holti. 
Það urðu Magn úsi tals verð við
brigði. „Þar var allt önn ur menn

ing. Mað ur týnd ist í fjöld an um og 
þarna var eig in lega ekk ert sem 
heill aði mig. Ég hætti í FB eft ir 
tvö ár. Ég fór að vinna og lifa líf
inu. Mig lang aði alltaf að vinna í 
æsku lýðs starfi þar sem ég byrj aði 
að starfa þeg ar ég var tví tug ur. 
Ég hvarf þó ekki end an lega frá 
námi. Tók þráð inn upp aft ur en 
end aði í  há skóla námi þar sem 
ég lauk námi í tóm stunda og 
fé lags mála fræði. Þetta nám hent
ar mjög vel til starfa í fé lags og 
tóm stunda mál um og nú er ég 
bú inn að starfa í þeim geira í um 
12 ár.“  Magn ús seg ir að þótt 
Fella hell ir hafi get að boð ið flest 
það sem ung menn in van hag aði 
um sé fjöl breytn in orð in meiri en 
þá. „Margt af því fólki sem ólst 
þar upp og und ir vernd ar væng 
fé lags starfs ins hef ur síð ar kom ið 
til starfa að æsku lýð mál um. Ég er 
alls ekki einn um það.“ 

Áfeng is drykkj an hef ur 
minnk að

Ann að sem Magn ús minn ist á í 
sam bandi við ung linga starf ið er 
áfeng is drykkja ung menna. „Hún 
hef ur minnk að mik ið. Reykja
vík ur borg steig mjög gott skerf 
á sín um tíma til þess að sporna 
gegn hópa mynd um ung menna. 
Hér áður fyrr voru stund um fimm 
eða sex tug ir ung menna sam an í 
hóp eft ir lits laus á fylliríi. Og það 
voru marg ir aðr ir en Breið hylt
ing ar sem tóku þátt í þessu. Fólk 
kom hing að upp eft ir úr hörð um 
borg ar hlut um vegna þess að 

hér var stuð og hér var gam an. 
Þótt það sé lið in tíð á þessi for tíð 
þátt í að við halda ein hvers kon ar 
mýtu um að Breið holt ið sé öðru
vísi en önn ur hverfi og sam fé lög 
í borg inni. For dóm arn ir sköp uð
ust með al ann ars af því að sum
um ung menn um fannst flott að 
koma úr ein hvers kon ar vill inga
hverfi eða sam fé lagi og voru jafn
vel stolt af því. Við vor um held ur 
ekk ert að blása þetta nið ur og því 
síð ur að hugsa um að þetta leiddi 
til orð spors sem myndi loða við 
sam fé lag ið í ár og ára tugi. Ég held 
líka að lög regl an hafi líka unn ið 
gott starf í Breið holt inu. Það var 
hverf is stöð í Mjódd inni og þar 
störf uðu menn á borð við Ein ar 
Ás björns son, Heimi Rík harðs
son, Jó hann es Dav íðs son og fleiri 
góð ir menn. Ein ar kom og spil aði 
körfu bolta með okk ur strák un um 
og Heim ir var að þjálfa í hand
bolt an um. Þess ir menn gegndu 
stóru hlut verki í Breið holt inu. 
Þeir voru uppalend ur ekk ert síð
ur en lög gæslu menn. Það var eft
ir sjá að hverf is lög regl unni. Ég tel 
að það væri góð ur lið ur í innra 
starfi í Breið holt inu að koma 
henni á fót að nýju.“

Frétta menn 
ala á for dóm um  

Nú þeg ar mað ur er orð inn eldri 
vill mað ur blása þetta orð spor 
af. En for dóm ar inr hafa lif að og 
frétta menn eiga sinn þátt í að 
halda þeim við sam an ber skrif í 
Frétta blað inu fyr ir skömmu þeg ar 
blaða kona fékk það verk efni að 
skrifa um Breið holt ið í heila viku. 
Það er enn grunnt á æsifrétta
mennsku þeg ar Breið holt ið á 
í hlut. Okk ur vant ar ákveðn ari 
tals menn í bar átt unni fyr ir bættu 
orð spori. Borg ar yf ir völd hafa 
þó á síð ari árum og ekki síst eft
ir til komu Besta flokks ins vak ið 
at hygli á Breið holt inu og unn ið á 
móti þess ari ímynd. Þar næg ir að  
benda á ýmis verk efni sem borg in 
hef ur stutt við og tíma bund inn 
flutn ing skrif stofu borg ar stjóra 
í Gerðu berg á liðn um vetri. Ég 
hafði ákveðn ar efa semd ir gagn
vart Besta flokkn um í upp hafi en 
get ekki sagt ann að en að þeir hafi 
stað ið sig með prýði.“

Vant ar sam heldni
Magn ús held ur áfram að velta 

orð spori Breið holts ins fyr ir sér. 
„Eitt af því sem vant ar er sam
heldni. Það hef ur aldrei skap ast 
al men leg ur fé lag s auð ur í Breið
holt inu. Við höf um ekki ver ið 
nægi lega dug leg að taka hönd
um sam an og skapa sam stöðu. 
Ég man frá því að ég var krakki 
að það var til vilj un ef sást barn úr 
Breið holts skóla hér efra. Við hér 
úr Fell un um vor um langstærsti 
hóp ur inn í Fella helli. Breið holt
inu hef ur alltaf ver ið skipt upp í 
þrjú hverfi, jafn vel fjög ur og það 
við gekkst að fólk tal aði nið ur til 
hvors ann ars eft ir því hvar það 
bjó. Þetta var og er ef til vill enn 
líkt og víða mátti sjá og heyra út 
á landi. Íbú ar eins þorps töl uðu 
nið ur til fólks ins í næsta þorpi og 
öf ugt. Með því mynd ast ekki sá 
andi sem þarf til að skapa heil
stæða hverf is eða bæj ar vit und. 
Eft ir að hafa unn ið um ára bil i 
Graf ar vogi og kynnst íbú um þess 
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V i ð t a l i ð

Þurf um að skapa 
eitt stórt Breið holt

MagnúsGuðmundssonverkefnastjóri.MyndinertekiníHúsiBakaransviðEddufellíBreiðholti.
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borg ar hluta og hverf is vit und veit 
ég að þetta er ekki alls stað ar eins. 
Mun meiri sam heldni rík ir á milli 
fólks ins í Graf ar vogi en í Breið
holti Það er alla vega mitt mat.“ 

Þarf að sam eina 
íþrótta fé lög in

Magn ús vík ur máli að fjöl menn
ing ar sam fé lag inu í Breið holti. 
„Nú er kom inn fjöldi fólks inn í 
þetta sam fé lag sem á sér er lend
an upp runa og ann an menn ing ar
leg an bak grunn en við. Af þeirri 
ástæðu er enn meiri nauð syn en 
áður að búa til ein hvers kon ar 
sam ræðu vett vang þar sem fólk 
af ýms um upp runa get ur kom ið 
sam an og miðl að hvort öðru af 
menn ingu sinni og annarri þekk
ingu. Við get um miðl að af okk
ar menn ingu en við get um einnig 
þeg ið og not ið tækifara til þess að 
víkka okk ar sjón deild ar hring. Á 
sama hátt þarf að efla þau tengsl 
sem íþrótta fé lög in skapa. Þótt 
ég sé upp al in Leikn is mað ur og 
grjót harð ur sem slík ur beygi ég 
mig fyr ir þeim veru leika að það 
eigi að sam eina íþrótta fé lög in í 
Breið holti. Það þarf að sam eina 

ÍR og Leikni í eitt stórt og öfl ugt 
íþrótta fé lag Breið holts. Þyngra 
er en tár um taki fyr ir mig grjót
harð an Leikn is mann inn að við
ur kenna þá stað reynd að gamla 
íþrótta fé lagapóli tík in hef ur runn
ið sitt skeið á enda. Íþrótta fé lög in 
þurfa að ala upp sitt íþrótta fólk 
í sinni heima byggð. Það er ekki 
nóg að taka upp vesk ið og kaupa 
leik menn. Íþrótta starf semi felst í 

mörgu öðru. Ég held að sú upp
eld is stefna sem við í Leikni höf um 
ástund að sé að skila sér í öfl ugra 
fót bolta fólki og betri fé lags anda.“

Menn ing ar mið stöð í 
Fella hverfi

„Minn draum ur er sá að hægt 
verði að koma upp menn ing ar
mið stöð í Fella hverfi. Menn ing
ar mið stöð þar sem hægt yrði að 
skapa fjöl þjóð leg an fé lags auð. Þar 
sem hægt yrði að gefa ný bú um og 
fólki með mis mun andi bak grunn 
að stöðu til að kynna sína menn
ingu. Að stöðu þar sem inn fædd ir 
og að flutt ir gætu mæst á jafn rétt
is grund velli fé lags auðs, menn ing
ar og lista starf semi. Við höf um 
Gerðu berg sem er öfl ug menn ing
ar mið stöð en hún gegn ir að eins 
öðru hlut verki. Það er gnægð af 
hús næði hér í Fell un um. Það þyrf
ti ekk ert að byggja en það mætti 
nýta hverf is sjóð ina til greiðslu 
á húsa leigu og þátt töku í öðr um 
kostn aði sem leiða myndi af þess
ari starf semi. Menn ing ar mið stöð 
af þess um toga gæti ver ið mót
vægi við Gerðu berg. Þá er ég ekki 
að taka um sam keppni held ur 
myndi hver gegna sínu hlut verki 
og það myndi styrkja heild ina og 
efla ásýnd þessa mið svæð is.

Að skapa eitt stórt 
Breið holt

„Hver er fram tíð in í Breið holt
inu spyrð þú. Hún er björt að því 
gefnu að okk ur tak ist að byggja 
upp sam nefn ara fyr ir hverf ið. 
Einn vandi Breið holts ins og ekki 
síst okk ar hér í Fella hverf inu er 
sá að þjón ust an er alltaf að drag
ast sam an. Hún er næst um því að 
deyja út. Fólk á ekki að þurfa að 
fara í bíl um út úr hverf inu til þess 
að sækja nauð syn lega þjón ustu. 
Við verð um að koma lífi í þjón
ustu kjarn ana á ný. Til þess þarf 
eld huga. Pólska búð in er dæmi 
um hvað hægt er að gera. Borg in 
verð ur að koma með íbú un um 

að skera upp her ör gegn því að 
þjón ust an hverfi. Í því gæti falist 
að flytja eitt hvað af stofn un um 
henn ar eða þjón ustu í þjón ustu
kjarn ana í Breið holti. Ég er viss 
um að ein stak ling ar kæmu á eft ir 
og efndu til ein hverr ar starf semi. 
Við erum með ung menna ráð á 
veg um frí stunda mið stöðv ar inn ar 
en ég myndi vilja sjá skól ana taka 
mark viss ari þátt í því að mynda 
sam stöðu og hugsa um Breið holt
ið sem eina held. Eitt stórt og lit
ríkt sam fé lag. Ég veit að eitt og 
ann að hef ur ver ið gert en meira 
þarf til. Ég held að það verk efni sé 
framund an að stofna sam ræðu
vett vang þar sem við get um skap
að eitt stórt Breið holt.“

Nei - ég var ekki að gifta mig sjálfur á Norður Írlandi heldur býr
bróðirminnþarenhannerdoktor í líffræðiviðQueensHáskólann
íBelfast.

DJ í Fellahelli á árum áður. Magnús segist hafa legt grunninn að
ævistarfinuþar.

MeðLeikniíFæreyjaferð.

Leið rétt ing
Í við tali við Bjarg hildi Jós efs dótt ur í síð asta tölu blaði Breið

holts blaðs ins mis rit að ist heim il is fang henn ar en hið rétta er að 
hún býr í Brekku seli 17. Þá mis rit að ist einnig nafn eig in konu 
séra Val geirs Ást ráðs son ar en hún heit ir Að al heið ur Hjart ar dótt
ir. Eru hlut að eig andi beðn ir vel virð ing ar á þess ari för prent villu
púkans um síð ur blaðs ins.
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Ákveðiðhefurveriðaðgera
stórar veggmyndir á gafla
hárra fjölbýlishúsa í Efra-
Breiðholti. Myndirnar eru
hluti af tveggja ára verkefni
semListasafnReykjavíkurhef-
urumsjónmeð.Listakonurnar
SaraRielogTheresaHimmer
voruvaldarívortilaðþróatil-
lögurnar.Þriðji listamaðurinn
verðurvalinnnæsta sumar til
aðbætaþriðjumyndinnivið.

Borgarráð samþykkti í febr
úar tillöguborgarstjóraumað
ráðist verði í átak í að fjölga
listaverkum í opinberu rými í
Breiðholti. Í framhaldinu efndi
ListasafnReykjavíkurtil lokaðr
ar samkeppni um val á lista
mönnum. Sara Riel mun gera
veggmynd fyrir Asparfell 212.
Umeraðræðamyndsemhefur
útlínur fjöður en þegar nánar
er að gáð er myndin samsett
af fuglum. Tillagan var sam
þykkt einróma á félagsfundi í
Húsfélagi Asparfells í byrj
un júní. Theresa Himmer mun
gera mynd fyrir Jórufell 2–12.
Steypusýni úr veggnum bak

við klæðningu hússins verða
ljósmynduð í gegnum smásjá
ogprentuðáklæðningunameð
tækni svipaðri silkiþrykki. Við
stækkunina taka steypuagnirn
arásig fullkomlegaóhlutbund
in form þannig að erfitt er að
ráða í mælikvarðann. Þetta
gætu verið loftsteinar, malar
grjóteðaplánetur.

Verkefniðkemur til af áhuga
borgarstjóraá að gefa borgar
búumtækifæriáaðnjótamynd
listarísínudaglegalífi.Ítillögu
sinnifyrirborgarráðsagðiborg
arstjóri: „Listaverk í opinberu
rými geta haft mjög jákvæð
áhrif á umhverfið, fegrað það,
vakið umræðu og skapað
almennan áhuga á myndlist.“
Dómnefndin valdi listakonurn
ar Söru Riel og Theresu Him
mer fyrirverkefnið.Báðarhafa
mikla reynslu af sambærileg
um verkefnum bæði hérlendis
og erlendisog hafa sýnt færni
við skipulag og framkvæmd
þeirra semer mikilvægtþegar
umeraðræðavinnuafþessari
stærðargráðu.

Stórarveggmyndirá
gaflaíEfraBreiðholti

SamsettmyndaffyrirhuguðuverkiSöruRieláAsparfell2til12.

Blásið var til veislu í Fella-
görðum íBreiðholti 15. júní sl.
undir nafninu Fellafest. Meðal
þesssemfórframvarkynningá
starfsemi Fellagarðshópsins en
þareráferðinnisamihópurinn
ogsáumuppbygginguáHjarta-
garðinumámilliLaugavegarog
Hverfisgötuá liðnuáriogætlar
aðlífgauppáBreiðholtísumar.
Á hverfahátíðinni Fellafest 15.
júní sl.var rekin listsmiðja, þar
sembörnogforeldrargátukom-
iðhugmyndumsínumumbætt
hverfi á framfæri.Ágætaðsókn
varaðviðburðinumogveruleg
breytingvarðáásýndsvæðisins
tilhinsbetra.

Hópurinn hefur hreiðrað um
sig í Eddufelli við hliðina á Wil
son pizza og ætlar að lífga upp
á Breiðholtið í sumar. Opið hús
verðurhjáþeimáFellafestogþau

kallaeftirvirkriþátttökuíbúavið
að byggja upp svæðið. Á meðal
þesssemíboðiverðurer lifandi
tónlist, hugmyndakassi, tiltekt
arátak verður í gangi, grill og
myndlistarsýning.Allir semhafa
áhuga á uppbyggingu og fegrun
Fellagarða fá þarna kjörið tæki
færi til að taka þátt, koma með
hugmyndirumhvaðþaðvill sjá
á svæðinu og hvað það getur
sjálft gert til aðbætaFellahverf
ið.Enhvaðkomtil aðhópurinn
færðisigyfiríBreiðholtið.Eftirað
hafastarfað ímiðborginnikvikn
aði hugmynd um að færa þetta
verkefnitilogreynaþaðáöðrum
stað. Hópurinn hafði samband
viðEinarÖrnBenediktssonborg
arfulltrúaoguppúrþvíþróaðist
hugmyndinað fara íBreiðholtið.
Ágætaðstaðaer íEddufellinuog
umhverfið kerfjandi. Þau Tanya

PollockogÖrnTönsberg félagar
í Hjartagarðshópnum sem núna
má kalla Eddufellshóp segja að
í ágúst sé ætlunin að vera með
vinnustofur „workshop“ í Eddu
fellinuþarsemboðiðverðurupp
á aðstöðu til ýmissa verkefna.
Ýmsar hugmyndir hafi vaknað
sem unnið verði úr. Fyrsti við
burðurinn hafi tekist mjög vel.
Fjöldi gesta kom á svæðið, þar
á meðal Jón Gnarr borgarstjóri,
sem kíkt í Fellagarðana þennan
dag.Gestirgátu tekiðþátt íþrif
um, komið hugmyndum á fram
færi, fengið sér grillaðar pylsur,
hlýttátónlistoghorftádanssýn
ingu svo fátt eitt sé nefnt. „Við
bíðumspennteftiraðsjáhvernig
tekst til í ágúst. Ef viðtökurnar
verða svipaðar og á fyrsta við
burðinum þurfum við engu að
kvíða,“segjaþauTanyaogÖrn.

Fellafest-Vinnustofuríágúst

TanyaPollock,TómasMagnússonogÖrnTönsbergúrFellahópnum.

Komiðhefurveriðuppgjald-
frjálsumstöðumvegnanetteng-
inga eða svokölluðum heitum
reitum í Breiðholti undanfarna
mánuði,núsíðastíFellagörðum.

Áþessumreitumerhægtaðná
nettengingu t.d. fyrir lesspjald,
snjallsíma og tölvu. Uppsetn
ingin er í tengslum við hverfis
verkefnið í Breiðholti. Síðastlið

innveturvar setturupp reitur í
Félagsmiðstöðinni Árskógum4, í
janúarvorusettiruppheitir reit
ir í göngugötunni í Mjódd fyrir
utanÞjónustumiðstöðBreiðholts
og við Markúsartorg í námunda
viðGerðubergogMiðbergogsvo
núna í júní í Fellagörðum. Þjón
ustan er ókeypis fyrir alla sem
viljanotahana.

Gjaldfrjálsar
nettengingar
íBreiðholti

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630

HÖFUM OPNAÐ  
HEILSUHOF  

Á SELTJARNARNESI 
Suðurströnd 10 (fyrir neðan sundlaugina)

nærir líkama og sál.

Opið Virka daga
 

 8 - 18
Laugardaga

 
10 - 16

w w w . f a c e b o o k . c o m / S y s t r a s a m l a g i d

Sunnudaga 12 - 16



Nokkuð hefur borið á því að
bekkir sem komið hefur verið
fyrirviðgöngustíga íBreiðholt-
inu séu skemmdir og jafnvel
rifnir upp. Einkum hafa tveir
bekkir orðið fyrir barðinu á
skemmdarvörgum.Annarþeirra
erviðstíginnsemliggurofanúr
Vesturberginuogniður íArnar-
bakkannenhinnerviðgöngu-
stíg sem liggur fráShellstöðinni
við Asparfell niður með Breið-
holtsbrautinniogígegnumund-
irgöngyfiríSeljahverfið.

Ísak Möller stöðvarstjóri
hverfastöðvar Breiðholts og
Árbæjar segir bagalegt að þess
ir bekkir skuli ekki fá að vera í
friði. Fólk vilji gjarnan geta sest
niðurágöngu, tekiðsérhvíldog
notið góðviðris þegar því sé til
aðdreifa.Þáfylginokkurkostnað
urþvíaðþurfaaðgeraviðbekk
ina og koma þeim fyrir á ný. Sá

kostnaðurgetihlaupiðánokkrum
tugum þúsunda í hverju tilviki.
Hann segir að bekkurinn ofan
Arnarbakkans hafi oftast orðið
fyrir skemmdum og gripið hafi
veriðtilþessráðsaðsetjaþyngri
steypuklumpaundirhanníþeirri
von að fólk leggi síður í að rífa
hannupp.BekkurinnneðanShell
stöðvarinnar hefur einnig orðið
fyrirskemmdumöðruhvoru.Ísak
segirkrakkatæpastgetaveriðað
verki því til þess séu bekkirnir
bæðiofþungirognokkuðvelfest
irviðjörðina.Erfittséaðáttasig
á skemmdafýsnafþessu tagi en
mikilvægtaðupplýsa íbúahverf
isinsumþærskemmdirsemunn
areruíhverfinuogþannkostnað
semafþvífellstfyrirborgina.
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www.breidholt.is

Bekkirnirfáekkiaðveraífriði

Þessi bekkur sem er við göngustíg neðan Shellstöðvarinnar hefur nokkrum sinnum orðið fyrir barði
skemmdarvarga.Nýrbekkurvarsetturuppádögunumogþegarerbúiðaðkrotanokkuðáhann.Þarna
hafasysturnarElisabetMariaogHildurAnaEyþórsdæturtylltsérábekkinnágönguförumBreiðholtið.

  

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

 Bóklegt námskeið fyrir bifhjól (stór). 

 Bóklegt námskeið fyrir létt bifhjól (skellinöðrur).

 Nýjung ökuhermar notaðir við alla bifhjólakennslu.

 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

VT fasteignir
VT Fasteignir óska eftir öllum tegundum eigna til sölu/leigu í þínu hverfi.

Hefur eignin þín ekki selst?
  -    Ekki hika við að hafa samband.

Viðskiptatengsl eru okkar fag
Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík

  www.vtfasteignir.is

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

820-6797

Höfum ákveðna kaupendur að eftirtöldum tegundum eigna:

  •  Sérbýli í póstnúmeri 109 

  •  Sérbýli með aukaíbúð í póstnúmeri 109

  •  2-4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla- og Seljahverfi.

Einnig höfum við kaupendur á skrá sem óska eftir makaskiptum í hverfinu þínu. 

Frítt verðmat við sölu, sanngjörn söluþóknun.

Hafðu samband
S: 537-9988
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3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s
34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvast

Kjöraðstæður til raforkuvinnslu

Bíltúr á Búrfell
Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er skemmtileg 
og lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. Akstur frá Reykjavík tekur 
aðeins um eina og hálfa klukkustund og við erum alltaf með 
heitt á könnunni. Skammt fyrir norðan stöðina standa vindmyllur 
Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi. Alla laugardaga 
í júlí tekur starfsfólk á móti gestum við vindmyllurnar kl. 13-17.

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Kröflustöð 
Jarðvarmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leiðsögn um Kárahnjúka 
mið. og lau. frá kl. 14-17. Nánari upplýsingar á  
www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Á Mark ús ar torgi við Gerðu berg hef ur 
að und an förnu  mátt sjá hóp af ungu fólki 
að at hafn ast. Þar er á ferð torg hóp ur Mið
bergs sem hef ur það stefnu mark mið eitt 
að gera eitt hvað skemmti legt í tengsl um 
við torg ið í sum ar. Mark ús ar torg er fal
legt torg með mikla mögu leika og á skil ið 
að sýna það með líf legri hætti.

Fyrsta verk efni torg hóps ins var ein falt 
en mik il vægt. Hóp ur inn byrj aði á því að 
reyta í burtu arf a nn af Mark ús ar torgi, sópa 
og taka þar að eins til. Næsta skref var ei lít
ið stærra og fól í sér að opna lít ið krútt
legt sum ar kaffi hús í hús næði Mið bergs að 
Gerðu bergi 1. Kaffi hús ið fékk nafn ið Kaffi 
Mark ús með aug ljósri teng ingu við torg

ið sjálft. Á Kaffi Mark ús er að finna létt ar 
veit ing ar á mjög við ráð an legu verði. Þar 
má helst nefna há deg is mat ur sem er bor
in fram milli 11:30 til 14:00,  súpa og brauð 
á 400 krón ur mánu daga til mið viku daga, 
pyls ur og mjólk ur hrist ing ur á fimmtu dög
um og svo ham borg ari og mjólk ur hrist
ing ur á föstu dög um á litl ar 500 krón ur. En 
einnig eru kök ur á staðn um sem og vöffl ur 
ým ist bor ið fram með rjóma eða vanillu ís.

Viðburðirútiseminni
En Kaffi Mark ús er ekki að eins ætl að að 

bjóða upp á ódýr ar veit ing ar eða stað til 
að drekka kaffi, það á að lífga upp á Mark
ús ar torg og halda utan um ýmsa við burði. 

Fyrst um sinn hef ur Kaffi Mark ús  ver ið 
að bjóða upp á and lits máln ingu alla föstu
daga en einnig er stefnt á að vera með 
bingó á hverj um föstu degi þar sem spjöld
in eru ódýr en vinn ing arn ir fjöl breytt ir og 
skemmti leg ir. Ekki er þó ætl að að láta þar 
stað ar numið, aðr ir við burð ir eru í þró un 
og skipu lagn ingu og verða þeir aug lýst ir 
þeg ar við á. Þeg ar vel viðr ar för um við út 
á torg með sófa, stóla og borð þar sem fólk 
get ur not ið þess að sitja í sól inni. Þeg ar 
veð ur leyf ir eru við burð irn ir haldn ir úti 
á torgi en það er þó ósköp gott að geta 
hlaup ið inn í skjól á kaffi hús ið. Þó svo að 
vissu lega séu við burð irn ir að miklu leiti 
mið að ir að Breið hylt ing um þá eru all ir vel
komn ir að vera með og taka þátt. 

NefnteftirMarkúsiErni
Mark ús ar torg á sér sína sögu en í upp

hafi var því ætl að að vera hálf gerð ur hluti 
af að al inn gangi Gerðu bergs sem stend ur 

við torg ið. Þar átti að vera hægt að vera 
með úti lista sýn ing ar á fær an leg um úti
veggj um og gert var ráð fyr ir mögu leg um 
áhorf endapöll um í tröpp un um á torg inu 
ef kæmi til stærri sýn inga. Mark ús ar torg 
var form lega opn að 1991 þeg ar Mark ús 
Örn Ant ons son þá ver andi borg ar stjóri 
af hjúpaði skúlp túr eft ir Sig urð Guð munds
son sem stend ur á torg inu. Ljóst er að hug
mynd ir um torg ið voru líf leg ar og því ætl
að að vera fjöl far in stað ur. Á ein hverj um 
tíma punkti týnd ist þó torg ið og hef ur það 
vera frek ar illa nýtt mið að við mögu leika 
á síð ustu árum. Torg hóp ur inn hef ur ver
ið  að vinna að því að veita Mark ús ar torgi 
mögu leika á að fylla upp í þá hug mynd sem 
það var byggt upp með til að byrja með. 
Að stand end ur verk efn is ins segja það mik
il væg an þátt í breyta ímynd Breið holts ins 
sem mik ið sé kall að eft ir nú og gam an að 
sjá hvað borg ar full trú ar séu dug leg ir að 
svara og taka þátt í um ræð um um Breið
holt ið, ímynd þess og fram tíð.

KaffiMarkúsogviðburðiráMarkúsartorgi

Þegarveðurleyfireruviðburðirnirhaldnirútiátorgiendanógplássávíðfemutorginu.

MósaekborðplataogleðursófaráKaffiMarkús.

NæstaskreffólíséraðopnalítiðkrúttlegtsumarkaffihúsKaffiMarkúsíhúsnæðiMið
bergsaðGerðubergi1.

Þegarvelviðrarermeðsófa,stólaogborðútátorgþarsemfólkgeturnotiðþessað
sitjaísólinni.



Ef beygt er til hægri af 
Breið holts braut inn á 
Stekkj ar bakka eru rúst
ir síð asta Breið holts bæj

ar ins ekki langt und an. Litl ar 
heim ild ir eru til um fyrstu byggð 
í Breið holti, en get um hef ur 
ver ið að því leitt að mjög fljót
lega eft ir land nám, jafn vel á 10. 
og 11. öld, hafi nokkr ar hlið
ar jarð ir ris ið í land ar eign Ing
ólfs land náms manns til að nýta 
þau hlunn indi sem við kom andi 
jarð ir gáfu af sér. Í Breið holti 
hef ur þá ver ið nytj að ur skóg ur
inn sem þar var þá. Aðr ar slík ar 
jarð ir voru t.d. (Sel tjarn ar) Nes, 
Laug ar nes, (El liða) Vatn, Vatns
endi og Klepp ur og eft ir 1300 
einnig (Fífu) Hvamm ur (sem 
um tíma hét Hvamm kot) og svo 
Digra nes. Í Þor láks sögu helga 
er get ið um bæ og kirkju í Breið
holti árið 1325 og árið 1395 er 
jörð in kom in í eigu kon ungs við 
siða skipt in 1550. 

Árið 1898 keypti bresk ur mað
ur, Mr. Pay ne að nafni, jörð ina 
Breið holt fyr ir 10.500,  krón ur 
sem þá þótti mjög hátt verð. Til 
sam an burð ar hafði Reykja vík ur
bær keypt tvær jarð ir árið 1885 
fyr ir 10.200, krón ur. Það voru 
jarð irn ar Laug ar nes og Klepp ur. 
Árið 1906 keypti svo bæj ar sjóð ur 
í Reykja vík jörð ina Breið holt af  
Mr. Pay ne ásamt jörð un um Árbæ, 
Ár túni og El liða ám. Að al for send
an var bygg ing vatns veitu fyr ir 
Reykja vík ur bæ.

40kýrog70hænur
Hlaða og fjós síð asta Breið

holts bónd ans var þar sem Gróðr
ar stöð in Alaska var starf rækt. 
Eig andi Alaska, Jón H. Björns son, 
lands lags arki tekt, keypti 18 hekt
ara lands með erfða festu rétti árið 
1960 og voru þá 40 kýr í fjós inu 
og 70 hæn ur í skemmu rétt fyr ir 
ofan. Jón starf rækti teikni stofu í 
húsi sem hann byggði áfast við 
gömlu hlöð una. Með nýrri byggð 
í Selja hverfi sagði borg in erfða
festu samn ingn um upp. Það var 
1971, en árið 1977 var ákveð ið 
að stærð gróðr ar stöðv ar inn ar 
skyldi vera tveir hekt ar ar og gert 
var ráð fyr ir ein býl is húsi inn an 
þess svæð is, en ná kvæm stað
setn ing þess ekki ákveð in. Þeg ar 
Jón hugð ist byggja ein býl is hús ið 
töldu ná grann ar hans að hús ið 
myndi raska forn minj um á þess
um stað auk þess að skyggja á 
út sýni til Esj unn ar, séð frá þeirra 
hús um. Þeir fóru þess á leit að 
ein býl is hús Jóns yrði lækk að um 
90 sm. Jón hélt þá borg ara fund 

við rúst ir gamla Breið holts bæj
ar ins sem var inn an hans lóð ar
marka eða rétt ofan við vænt an
legt ein býl is hús hans.

Minjareyðilagðar
Á fund in um greindi Jón frá 

stað setn ingu gamla Breið holts
bæj ar ins og þeim forn minj um 
sem hugs an lega gætu leynst í 
jörðu í næsta ná grenni. Ofan við 
sjálf an bæ inn var Kirkju hóll þar 
sem kirkj an í Breið holti hef ur 
stað ið og mjög senni lega kirkju
garð ur því að bónd inn sem bjó 
í Breið holti til árs ins 1936 hafði 
fund ið manna bein rétt hjá gamla 
kirkju stæð inu, en graf ið þau aft
ur á sama stað. Önn ur hús sem 
þarna voru áður voru t.d. hest
hús, tað kofi, skemma og einnig 
kart öflu garð ur. Frá sjálf um bæn
um lágu trað ir nið ur að hellu
lögðu vaði sem var á Kópa vogs
lækn um sem á upp tök sín ofar 
í holt inu. Trað irn ar lágu í átt að 
Hvamm koti, síð ar Fífu hvamm
ur, þar sem langafi Jóns, Björn 
að nafni, bjó á 19. öld. Við nán
ari at hug un kom í ljós að þeg ar 
ná grann ar hans voru að byggja 
sín hús og garða um hverf is þau 
höfðu þeir, senni lega óaf vit að, 
rutt burt gömlu tröð un um. Ein
nig höfðu borg ar starfs menn graf
ið fyr ir leiðsl um og gang stíg og 
eyði lagt minj ar um kofa og fjós. 
Árið 1981 var hluti þessa svæð is 
frið lýst ur.

Jón greindi einnig frá því að 
langafi hans sem bjó í Hvamm
koti hafi átt kirkju sókn í Breið
holti. Eitt sinn voru þrjú börn 
hans að koma heim frá kirkju og 
fóru yfir fyrr greint vað á lækn um. 
Í vor leys ing um gat stund um vax
ið snögg lega í lækn um og hann 
orð ið hættu leg ur yf ir ferð ar. Það 
gerð ist einmitt í þetta sinn svo að 
tvö systk in in drukkn uðu. Matth
í as Jochums son orti minn ing ar
ljóð um þenn an at hurð, Börn in í 
Hvamm koti.

Lítilsundlaug
Guð rún Jóns dótt ir sem er á 

ní ræð is aldri hef ur sterk ar taug
ar til Breið holts enda ólst hún 
upp í gamla Breið holts bæn um 
og flutti það an árið 1936. Fað ir 
henn ar hef ur mjög senni lega ver
ið síð asti ábú and inn þar, en bær
inn var rif inn kring um 1940. Það 
var hann sem fann manna bein í 
gamla kirkju garð in um við kirkj
una. Hann bjó einnig til litla sund
laug með því að hlaða í kring um 
vol gr ur sem þarna eru. Þar lærðu 

dæt ur hans að synda. Syst urn ar 
fóru einnig með rjóma, smjör og 
skyr (og stund um mjólk) gang
andi yfir Kópa vogs holt ið alla 
leið til Reykja vík ur til þeirra sem 
höfðu pant að þess ar af urð ir hjá 
föð ur þeirra. Þær gengu á ís lensk
um skóm, en sjald an var far ið á 
hest um. Ferð in tók heil an dag, 
fram og til baka.

Birgisbrauteftir
BirgiÍsleifi

Mörg ör nefni mætti telja upp í 
Breið holts hverf un um, en að eins 
örfá þeirra verða nefnd hér til við
bót ar. Þrætu engi var t.d. kall að
ur ákveð inn stað ur þar sem nú 
er Norð urMjódd, Mó holt þar 
sem nú standa fjöl býlsi hús in í 
Bakka og Stekkja hverfi, Fálk hóll 
milli nú ver andi Fifusels og Dal
sels og Græna gróf á svæð inu frá 
Keilu felli í Fella hverfi nið ur að 
Skeið vell in um. Að norð an verðu, 
niðurund an Ritu hól um í Hóla
hverfi, við Vatns enda veg með
fram El liða án um var bær sem 
kall að ist Eddu bær. Hús freyj an 
þar mál aði í tóm stund um og hélt 
mál verka sýn ingu í Eddu bæ ein
hvern tíma á sjö unda ára tugn um 
áður en byggð in reis í holt inu fyr
ir ofan. Myndefn ið var bæði blóm 
og út sýn ið frá bæj ar hlað inu til 
borg ar inn ar. Neðst í brekkunni, 
nokkru vest ar, rétt hjá stífl unni, 
er Drauga klett ur. Einnig hafa orð
ið til ný ör nefni sem líka eiga sína 
sögu og skýr ing ar. Gat an sem 
ligg ur frá Höfða bakka brú upp í 

Fella og Hóla hverfi er köll uð Birg
is braut, enda lögð í borg ar stjóra
tíð Birg is Ís leifs Gunn ars son ar. Í 
El liða ár daln um heit ir ákveð ið gil 
Indíána gil, en þar hafa börn úr 
Breið holts hverf un um leik ið sér í 
Indíána leik. 

Tregðastviðaðflytjaúr
Breiðholtinu

Þannig á hvert ör nefni sína 
sögu, bæði úr for tíð og nú tíð. 
Kannski mun Harry Pott er gal
dra eitt hvert nýtt ör nefni í borg
inni, ann að hvort í Breið holti eða 
ann ars stað ar. Enda þótt marg
ir frum býl ing ar í Breið holti séu 
nú rúm lega 30 árum eldri en þeg
ar þeir fluttu þang að fyrst treg
ast þeir við að flytja það an þótt 
ald ur inn fær ist yfir og hafa sum
ir þeg ar not fært sér íbúð ir fyr
ir aldr aða í sínu hverfi. Börn in 
þeirra kaupa svo „ætt ar óð alið“ 
því þau vilja líka búa áfram í 

Breið holti og ala sín börn upp 
þar. Hin nei kvæða ímynd sem 
Breið holt ið hafði á sér í fyrstu 
er ekki leng ur nei kvæð, en hef
ur ef til vill flust á önn ur yngri 
hverfi. Íbú arn ir í Breið holti hafa 
að vísu átt þar bæði sorg ar og 
gleði stund ir eins og íbú ar ann
arra hverfa og lands hluta, en 
góðu end ur minn ing arn ar hafa 
yf ir hönd ina sem seg ir sína sögu 
um bæði skipu lag ið og mann líf ið 
í Breið holti.

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.

Breið holts blað ið mun áfram 
birta nokkra pistla til fróð leiks um 
sögu Breið holts ins í sam vinnu við 
Þjón ustu mið stöð Breið holts.
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BæjarsjóðurkaupirBreiðholt1906

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s
34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvast

Kjöraðstæður til raforkuvinnslu

Bíltúr á Búrfell
Gagnvirka orkusýningin í Búrfellsstöð við Þjórsá er skemmtileg 
og lærdómsrík fyrir fólk á öllum aldri. Akstur frá Reykjavík tekur 
aðeins um eina og hálfa klukkustund og við erum alltaf með 
heitt á könnunni. Skammt fyrir norðan stöðina standa vindmyllur 
Landsvirkjunar, þær fyrstu sinnar gerðar á Íslandi. Alla laugardaga 
í júlí tekur starfsfólk á móti gestum við vindmyllurnar kl. 13-17.

Gestastofur Landsvirkjunar eru opnar frá kl. 10-17 alla daga í allt sumar:

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning og vindmyllur á Hafinu
Kröflustöð 
Jarðvarmasýning í gestastofu

Fljótsdalsstöð  
Gestastofa í Végarði og leiðsögn um Kárahnjúka 
mið. og lau. frá kl. 14-17. Nánari upplýsingar á  
www.landsvirkjun.is/heimsoknir

HérmásjáummerkiumBreiðholtsbæinnneðstíSeljaherfinu.

Saga Breið holts ins ann ar hluti:

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053
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Í sum ar hef ur ver ið starf rækt 
sum ar frí stund í Hraun heim
um fyr ir börn úr 3. og 4. bekk. 
Þetta er í fyrsta skipti sem sér
stök sum ar frí stund er starf rækt 
í Breið holti fyr ir þenn an ald urs
hóp. Krakk arn ir hafa ver ið að 
fást við hin ýmsu við fangs efni. 
Hverf ið okk ar var við fangs efni 
krakk anna í fyrstu vik unni og þá 
fóru börn in um hverf ið og pruf
uðu hin ýmsu leik svæði og opin 
svæði í hverf inu. 

Börnin voru vopnuð mynda
vélog tókumyndirogskrásettu
hvaðmættibetur faraoghverju

þeim fannstmegabætavið.Ein
nigfegruðuþaulóðinaviðHraun
heima með blómum og fleiru. Í
lokvikunnarkomsvoÓskarDýr
mundurhverfisstjóriBreiðholts í
heimsókntilþeirraogþaukynntu
fyrir honum hvað þeim fannst
betur mega fara. Þetta verkefni
heppnaðistmjögvelhjáþeimog
það var virkilega gaman að sjá
hvaðþauhöfðusterkarskoðanir
áþvíhvernighverfiðþeirraætti
aðvera.EinvikanvarsvoÆvin
týravikaogámeðalþesssemvið
gerðumþávaraðfaraíævintýra
ferðáElliðaárvatn.Börningengu

fáHraunheimumogallaleiðuppá
Elliðavatn þar sem við fengum
aðnýtaaðstöðu semSjálfsbjörg
á höfuðborgarsvæðinu hefur til
afnota sem útivistarsvæði fyrir
fatlaða. Við fengum að nýta úti
svæðiðþeirraþarsemviðveidd
um í vatninu með háfum, fórum
í leikiogsvopoppuðumviðyfir
eldi.Viðvorummjögheppinmeð
veður og var þetta sannkölluð
ævintýraferð. Frístundaheimil
ið Hraunheimar er núna komið
í sumarfrí en við byrjum aftur
meðspennandidagskráþann12.
ágústnæstkomandi.

Sumarfrístund
íHraunheimum

GlaðirkrakkaríHraunheimum.

ÁgönguförumBreiðholtið.

Páll Ás geirs son hef ur opn
aði tatt oostofu við Arn ar bakk
ann í Breið holti en hann hef
ur ver ið starf andi í Gauta borg 
síð ustu fjög ur árin kveðst nú 
flutt ur aft ur heim. Stof an nefn
ist Classic Tatt oo Reykja vík og 
er við hlið ina á Gall erí grjóti í 
þjón ustu kjarna naum innst við 
Arn ar bakk ann. Páll seg ist hafa 
far ið að leita eft ir hús næði fyr
ir stof una fljót lega eft ir heim
komu sína. „Ég fann ekk ert 
sem hent aði eða að ég réði við 
í 101um og ákvað þá að stæk
ka leit ar hring inn og fann þá 
þetta hús næði.“

„Það sérkennilegasta við
þettaeraðégþurftiendilegaað
enda fyrir framanblokkinasem
égbjóífrááttatilellefuára.Ég
hafði ekki komið þangað sem
stofanerí30árenþarsemmér
bauðsthúsnæðiundir rekstur
inn á gömlum bernskuslóðum.
Það gjörsamlega bræddi mig“
segir Páll í samtali við Breið
holtsblaðið. Hann segir Tatt
oostofunabjóðaþánýjungað
aðeins sé opið fyrir viðskipta
viniaðkomaoghittatattoolista
manninn til að fá ráðgjöf um
myndirogsvörviðfyrirspunum
millikl.12:00og13:00og18:00
og 19:00 mánudaga til föstu
daga. „Þetta fyrirkomulagskap
arvinnufriðfyrirmigogþásem
tilmínkoma.Þáer fólkekkiað
komahvenærsemeryfirdaginn
ogviðskiptavinumer tryggtað
húðflúrari séekkiupptekinnaf
aðsvaraísímaeðasinnaöðrum
viðskiptavinum þegar hann er

aðstörfum.Égveitaðnokkrar
nýjarstofurerlendiseru farnar
aðhafasvonaopnunartíma  til
að tryggja sem besta þjónustu
handa öllum.“ Páll segir að
húðflúrmyndir séu hannaðará
staðnumeftiróskhversogeins
en stofan hafi líka úr stóru og
fjölbreyttumyndefniúraðvelja.
„StefnaClassicTattooReykjavík
eraðbjóðabestaverðbæjarins
og nægbílastæðieruviðstof
una. Það geta Húðflúrstofurn
ar í101ekkiboðiðuppá,“segir
Pállogkveðstveramjögsáttur
aðverakominá fornarslóðir í
Breiðholtinu.“

ClassicTattooReykjavík
opnarviðArnarbakka

TattoostofanerviðArnarbakkannviðhliðinaáGalleríGrjóti.

Húðflúrmyndireruýmisthann
aðarástaðnumeftiróskhvers
og eins eða fengnar úr stóru
og fjölbreyttu myndefni sem
stofanhefurúraðvelja.

www.breiðholt.isAugl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is
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Föð ur for eldr ar mín ir, Þor leif
ur Jóns son og Jó hanna Ólafs
dótt ir voru, ásamt upp komn
um börn um sín um, ábú end ur í 
Breið holti frá far dög um á ár inu 
1936. Var Guð mund ur son ur 
þeirra skrif að ur fyr ir bú inu þar 
sem for eldr ar hans voru kom
in á efri ár. Sum börn þeirra 
voru til heim il is í Breið holti að 
meira og minna leyti fyrstu árin 
og unnu þau á bú inu en önn ur 
bjuggu og unnu í Reykja vík. 

Þau voru í aldursröð: Guð
mundur fæddur 1901, Þorkell
fæddur 1907, Kristján fæddur
1909, Jón fæddur 1910, Sólveig
fædd 1912 Jóhanna fædd 1914
og Kristín fædd 1917 . Í dag er
Kristíneiná lífiafþessumsystk
inahóp,hressogminnugoghef
ur góðfúslega sagt undirritaðri
ýmislegt frágamla tímanum.Auk
þessáttuhjóninuppeldisdóttur
inaÞorgerðiHönnuHaraldsdótt
urfædda1926.

Alltbyggtupp
Í búskapartíð þessarar fjöl

skylduvarbærinnhúsaðuralgjör
legauppá nýtt.Byggtvar íbúð
arhúsúrtimbriogmúrhúðað,en
fyrstumisserinhafðistfólkiðviðí
gamlabænum.Ennfremurvarþar
byggt fjósoghlaðaogvoruþær
byggingarallarínotkuneftir1960
á meðan Gróðrarstöðin Alaska
hafðiþarnaræktunogblómabúð
var rekin framyfir 1990. Íbúðar
húsiðstendurennþá,er ínotkun
og hefur nú verið klætt að utan
með lóðréttri viðarklæðningu.
Túnvorueinnigstækkuðogrækt
arland þannig aukið. Búskapur

varnokkuðnútímaleguráþeirra
tíma mælikvarða, var til dæmis
mjólkað með mjaltavél eftir að
rafmagnkomstáum1950.Mjólk
invarseld tilMjólkurstöðvarinn
ar íReykjavík, innstáLaugavegi
og fór Guðmundur með hana
þangað daglega á jeppa sem
hann keypti í stríðslok, en áður
varnotastviðhestvagn.Mjögvar
gestkvæmt íBreiðholtiáþessum
árumjafnvelþóttsamgöngurhafi
verið erfiðar og ekki hafi verið
lagðurbílfærveguryfirholtiðfrá
Vatnsendaveginumfyrrenjeppa
bifreiðinkomáheimilið.

Vatniðmátulegttilað
svamlaí

Gaman er að segja frá volgu
lauginni sem var skammt frá
íbúðarhúsinu, eða í u.þ.b. 100

metra fjarlægð. Hún var notuð
tilþvottaog tilbaða.Lauginvar
hlaðin úr steini og var gegnum
rennsli í henni sem hélt henni
hreinni en samt sem áður var
hún tæmd reglulega til að þvo
hanaogskrúbba.   Éghefheyrt
aðekkihafiþótttakaþvíaðhalda
henniviðeftiraðbyggingar fóru
af stað á þessu svæði því að
vatnið íhennimældistekkinógu
heitt.Þaðvarréttmátulegavolgt
til að svamla í. Fyrir 1960 kann
aði Hitaveita Reykjavíkur hvort
heita vatnið væri nýtanlegt en
svoreyndistekkivera.Viðþess
ar framkvæmdir spilltist svæð
iðumhverfis lauginaogþarmeð
vorudagarhennartaldir.

Bjugguí24áraábænum
VegnaheilsubrestshættiGuð

mundur Þorleifsson búskap í
Breiðholti árið 1958, flutti niður
íbæinnog leigðihúsinmeðallri
áhöfnmanni semArihétogvar
Þorleifsson,ættaðurafNorðfirði
en alls óskyldur fjölskyldunni í
Breiðholti. Landiðvarhinsvegar
alltaf í eigu Reykjavíkurborgar,
svokallaðerfðafestuland.Eftir lát
Guðmundarárið1960voruhúsin
seldJóniBjörnssyniíAlaskasem
mun hafa byggt þar gróðurhús
oghefurþáeftilvillaðeinhverju
leyti getað notað volgu laugina,
enhefðbundinnbúskapur lagðist
þarmeðaf íBreiðholti.Afofan
rituðuséstaðþessifjölskyldaátti
heimaeðahafðiyfirráðyfirBreið
holti frá árinu 1936 til 1960 eða
samtals í 24 ár og voru því síð
ustubændurástaðnum.

SíðustubænduríBreiðholti
Edda Þor kels dótt ir skrif ar:

Guðmundur Þorleifsson síðastur
bændaíBreiðholti.

Mjódd - S. 557 5900

ÚTSALAN
í fullum gangi

Verið velkomnar

Mikil verðlækkun

Heimatilbúinn
grillborgari
Aðalréttur fyrir fjóra.

800 gr ungnautahakk
3 tsk hvítlauksduft
3 tsk paprikuduft
2 tsk timjan (þurrkað)
2-3 msk worchestersósa
4 stk rösti kartöflur
beikonsmurostur
kál (t.d. iceberg/jöklasalat)
tómatar
súrar gúrkur
tómatsósa
Kofoed´s sinnep
wasabi mayonnaise
4 hamborgarabrauð

Aðferð:
Blandið öllum þurrkryddunum 
saman við hakkið ásamt 
worchestersósunni og skiptið í 
fjóra 200 gr.
Hamborgara. Grillið borgarana 
og rösti kartöfluna og smyrjið 
beikonostinum á í lokin. 
raðið svo hamborgurunum 
saman. Athugið að áleggið 
og sósur sem nefndar eru í 
uppskriftinni eru einvörðungu 
hugmynd því hægt er að setja 
hvað sem hugurinn girnist 
á hamborgarana. Þennan 
rétt er gott að bera fram með 
sætkartöflufrönskum.

Þessar tvær víntegundir henta 
einstaklega vel með þessum 
rétti.

Matur og vín:

Mamma Piccini – Ítalía 
– Toskana    
1.550 kr
Kirsuberjarautt, meðalfylling, þurrt, ferskt, 
miðlungstannín. Skógar ber, lyng, vanilla.
 
 

Gato Negro Cabernet 
Sauvignon  - Chile
1.480 kr 
rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, mild sýra, 
mild tannín. Sætkenndur rauður ávöxtur, 
berjaríkt.

Uppskrift mánaðarins
Höfundur uppskriftar mánaðarins er Daníel Pétur Baldursson matreiðslumaður og kjötmeistari Nóatúns. Daniel lærði til matreiðslumanns 
á Hilton reykjavík Nordica og útskrifaðist þaðan árið 2009. eftir útskrift þróaði Daniel hæfileika sína á Vocal restaurant og fleiri stöðum. 

Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með tillögur að tveimur víntegundum sem 
hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.

Uppskrift mánaðarins

www.borgarblod.is
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Útskriftarhátíð FB var haldin þann 24. maí sl. í Háskólabíói. Að þessu sinni útskrifuðust 192 nemendur, en alls voru 202 skírteini afhent þar sem nokkrir luku námi af tveimur 
brautum. Af starfsmenntabrautum útskrifuðust 11 húsasmiðir, 20 rafvirkjar, 17 snyrtifræðingar og 19 sjúkraliðar. 34 nemendur útskrifuðust af listnámsbrautum, 9 af starfsbraut 
og 125 sem stúdentar.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013

8.945

10.320

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji

BrynjólfurBjörnssonsemkennthefurvatnsleikfimiíBreiðholtslaugumárabilhefur
núlátiðafstörfum(allavegaíbili)ogmunnýraðilitakaviðleikfiminniíhaust.

SundhópurinnþakkaðiBrynjólfi frábærtsamstarfmeðgóðumgjöfumogvísumsem

samdarvoruhonumtilheiðurs.ErBrynjólfióskaðallshinsbestaviðþauverkefnisem
hanntekursérfyrirhendur.

Meðfylgjandierumyndirfrákveðjuathöfninni.

Brynjólfurhættirmeðvatnsleikfimina

Útskrift og skólaslit FB



13BreiðholtsblaðiðJÚLÍ 2013

www.breidholt.is

Í vor kom ný Wibitbraut
í Breiðholtslaugina sem hefur
heldur betur slegið í gegn hjá
yngrikynslóðinni.

Krakkarnirhafamættvelílaug
inaog reyntáhæfni sínaviðað

komast yfir brautina ánþess að
detta.Þáhefureinnigveriðbætt
við ýmsum skemmtilegum flot
leikföngum og rennibrautirnar
erualltafjafnvinsælar.Þaðhefur
því verið líf og fjör í Breiðholts

lauginniþaðsemafersumriþrátt
fyrirvotviðri.

Meðfylgjandi eru mynd af
Wibitbrautinni.

WibitbrautíBreiðholtslaug

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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

ÚterkominÍslenskahamborg
arabókineftir SvavarHalldórs
son fyrrum fréttamann. Í bók
innierutugiruppskriftaaðham
borgurum, fyrst og fremst úr
nautakjötieneinnigýmsuöðru;
hrefnu, laxi, hreindýrakjöti og
humri.Þarerlíkaaðfinnaupp
skriftiraðsósum,kartöfluréttum
og brauðum, alls kyns sniðug
ráð og frumlegar hugmyndir.
Íslenskt hráefni er alls staðar
uppistaðan. Ávefsíðunniwww.
hamborgarabokin.is eru svo
myndböndog fleirasemtengist
efnibókarinnar.

Svavar hefur áritað bókina í
verslunumNettó íGrafarvogiog
Mjódd þar sem gestir og gang
andi ræddu leyndardóma ham
borgaragerðar við höfundinn
og þáðu góð ráð. En af hverju
aðgefaútbókumhamborgara?
„Hamborgari sem matreiddur
er af natni úr úrvals hráefni er
gæðafæða.Bókinerhálft íhvoru
skrifuð til aðvekjaathygli áþví
hversugotthráefniermikilvægt,
og eins því hversu mikilvægt
þaðeraðvitahvaðanmaturinn
kemur. Hún er líka í aðra rönd
ina varnarræða fyrir hinn holla
hamborgara sem hefur verið
dreginn niður í svað ruslfæðis
ins,“ segir Svavar sem starfaði
umárabilsemfréttaogdagskrár
gerðarmaður hjá Ríkisútvarpinu
og Stöð 2. Í þessari bók birtist
hinnharðsnúni fréttahaukur les
endum sem einlægur lífskúnst
ner og matmaður. Það hlutverk
erþóekkialvegnýttfyrirhonum.
Erlendir og innlendir ferðamenn
báru einróma lof á matarkúnst
hans fyrir nokkrum misserum,
þegarhannstóðsumarlangtyfir
pottum og pönnum á Kirkjubóli
íBjarnardal íÖnundarfirði.Hrá
efniúrhéraðivarþáhaft íönd
vegi. Svavar segir að sú erfiða
lífsreynslahöfundarað fáhjarta
áfall aðeins 37 ára gamall setji
mark sitt ábókina. „Bókin sýnir
okkurhvernighægteraðgaldra
fram hollar hamborgaraveislur
úr íslensku hráefni. Hún byggir
á reynslu fjölskylduföðurins úr
eigineldhúsiogvegferð í átt að
heilbrigðari lífsstíl.“Bókiner132

síður og útgefandi er fyrirtækið
Íslenskur matur og matarmenn
ing ehf. Reynt hefur verið eftir
fremstamegniaðstillaverðibók
arinnaríhófánþessaðslánokk
urs staðar af kröfum. Frábærar
ljósmyndir Kristins Magnússon
ar ljósmyndara kóróna verkið.
(http://kmphoto.is/about2/)

Íslenska
hamborgarabókin
kominút

Það má mat búa og snæða ham
borg ar í úti legu eða upp á fjöll
um rétt eins og heima í eld húsi. 
Hér er Svav ar við ferð grill úti í 
nátt úr unni.

Úr hollu hrá efni og góm sæt ur.

Krakk arn ir í Hólma seli hafa starf að við að smíða kofa í sum ar en kofa smíði er vin sæl á með al krakka 
sem njóta þjón ustu frí stunda heim il anna. Hér gef ur að líta ár ang ur af bygg inga störf um í Hólma seli. 



14 Breiðholtsblaðið JÚLÍ 2013

Leiknismenn sigruðu í BÍ/Bolungarvík í bráðfjörugum
knattspyrnuleik á Leiknisvelli á dögunum. Leiknismenn
voruheiltyfirsterkaraliðiðogunnuverðskuldað3-2.

Á upp haf smín út um leiks ins var bara eitt lið mætt til leiks 
og það voru okk ar pilt ar. Djúp mönn um til happs hittu menn 
ekki mark ið eða mark vörð ur þeirra var vel á verði þeg ar á 
reyndi. Leikn is menn fengu þrjú fín færi í upp hafi leiks. 

Lít ið var að frétta hjá gest un um sem þó áttu eitt hættu legt 
skot að marki, frem ur langt utan af velli sem Eyjólf ur varði 
vel. Þrátt fyr ir fín færi, hafð ist það ekki hjá Leikn islið inu að 
koma bolt an um í net ið og leik ar stóðu því 0-0 í hálf leik.

Síð ari hálf leik ur var tals vert fjöl breytt ari mús ík en sá fyrri. 
Helst fyr ir þær sak ir að okk ar menn náðu loks að brjóta ís inn 
sem varð til þess að gest irn ir komust loks í gang. Mark ið kom 
upp úr auka spyrnu utan af velli sem Fúsi tók frá bær lega inná 
mark teig þar sem hann lenti á blaut um vell in um og í legg 
varna manns og inn. Frá bær spyrna. 1-0. 

Nú fóru gestirnir að vera meira með boltann en áður en án 
þess þó að boltinn væri sleikjandi jörðina langtímum saman.  
Fór það svo að við vorum kýldir í kviðinn og blautri tusku 
hent í andlit okkar. Fyrst jöfnuðu gestirnir, eftir hornspyrnu á 
60. mínútu, metin, ekki beint með gangi leiksins og svo bættu 
þeir um betur og komu sér í 2-1 strax sex mínútum síðar. 

En okkar menn lögðust ekki í kör heldur tóku árarnar 
fram og sýndu mikinn styrk. Strax tveimur mínútum síðar 
jöfnðum við metin með góðu marki. Egill Atla setti boltann 
upp vænginn á Hilmar Árna sem lék áfram og kom boltanum 
á Óla Hrannar sem lagði hann snyrtilega fyrir Fúsa sem kom 
askvaðandi inní teig og hamraði hann í netið, frábært mark!

Leiknismenn biðu svo ekki boðanna heldur settu gestina 
undir mikla pressu næstu 3 mínúturnar eða allt þar til boltinn 
var aftur í netinu. Leiknismenn unnu horn, Hilmar tók það 
hornið þar sem markvörður gestana kýldi boltann frá en ekki 
langt heldur á Egil Atlason sem lagði hann fyrir sig af um 7 
metra færi og skaut lausu en hnitmiðuðu skoti framhjá hrúgu 
leikmanna og í markið. 3-2 skyndilega á 71 mínútu eftir 11 
mínútna kafla með fjórum mörkum.

Má segja að þetta hafi nú algerlega verið í takt við allann 
leikinn. Við höfðum verið mikið mun sterkari og verðskuldum 
forystuna. En síðstu 20 mínúturnar sem voru óspilaðar í 
þessum leik voru ekkert sérstaklega vel leiknar af okkar mön-
num. En það kom þó ekki að sök þar sem gestirnir sköpuðu 
sér lítið gegn skipulögðum Leiknismönnum. Það var því gleði-
leg stund sem rann upp þegar dómarinn flautaði leikinn af og 
við fengum gríðarlega mikilvæg 3 stig.

LeiknirvannBÍ/Bolungarvík3-2

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

ÍþróttafélöginíBreiðholti,ÍR
ogLeiknir,etjaekkibarakappi
hvertviðannaðíþeimíþrótta-
greinum sem stundaðar eru í
báðumfélögunum,heldurhafa
þau sameinast um lið í yngri
flokkumkvennaíknattspyrnu,
þ.e. í 4., 5., 6., og 7. flokki.
Þessi samvinna hófst í fyrra.
Mörgþessaraliðamásvosjá í
leikáSímamótinu,semhefst í
dag í Kópavogi en ÍR/Leiknir
sendirþangað9liðtilkeppni.

Þann 10. júlí sl. keppti ÍR/
Leikn ir í 5. flokki kvenna við 
Hauka á Leikn is velli. Í leik 5. 
flokks A-liða A vann ÍR/Leikn-
ir 1:0 en í leik B-liða A unnu 
Hauka stelp urn ar 2:3. Alla jafna 
er gam an að fylgj ast með leikj-
um yngri flokk anna, þar er 
leik gleð in í fyr ir rúmi en ein ing 
sterk ur vilji til að sigra and stæð-
ing in. Það var svo sann ar lega 
til stað ar í Breið holt inu þenn an 
eft ir mið dag.

ÍR/Leiknirmeðliðí
4.,5.,6.,og7.flokki
kvenna

Brunaðmeðboltannaðmarkiandstæðinganna.

30sundmennáAMÍmótinu
Glæsilegur hópur, samtals

30 sundmenn,18 stelpurog12
strákarhélduafstaðnorðuryfir
heiðar á dögunum til þess að
keppa á Aldursflokkameistara-
mótiÍslands(AMÍ).Þessmágeta
að20barnannavoruíflokknum
12áraogyngrisemerþónokk-
urfjöldioglofargóðu.

Sund fé lag ið Ægir end aði í öðru 
sæti í stiga keppni fé laga á Ald urs-
flokka meist ara móti Ís lands 2013. 
Þar fá fyrstu 6 sæt in í hverj um 
ald urs flokki stig. Stiga staða fimm 
efstu liða var á þessa leið: ÍRB 
1016 stig, Ægir 563 stig, SH 365 
stig, Óð inn 315 og Breiða blik með 
276 stig. Krakk arn ir börð ust all-
an tím ann í hverju sundi til stiga. 
Þau voru flott og til fyr ir mynd ar. 
Ald urs flokka meist ara mót Ís lands 
AMÍ er ald urs skipt meist ara mót 
í sundi þar sem keppt er beint 
til úr slita. Á AMÍ eru veitt verð-
laun fyr ir fyrstu þrjú sæti í hverri 
grein í hverj um ald urs flokki. Ald-
urs flokk arn ir eru: Pilt ar og stúlk-
ur 15 ára, dreng ir og telp ur 13 
– 14 ára, svein ar og meyj ar 11 til 
12 ára, hnokk ar og hnát ur 10 ára 
og yngri. Ald urs flokka meist ara-
mót Ís lands er stiga keppni fé laga. 

Tveir hröð ustu sund menn fé lags 
í hverri grein og ár gangi taka stig 
fyr ir fé lag ið. Ein ung is ein sveit 
frá hverju fé lagi get ur tek ið stig 
í hverj um ald urs flokki. Einnig 

verða veitt af reksverð laun í hverj-
um ald urs flokki/ekki ár gang. All ir 
sem taka þátt í mót inu 12 ára og 
yngri fá sér staka við ur kenn ingu 
fyr ir þátt töku sína.

Ægishópurinnásamtþjálfurum.

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

ÍþróttafélöginíBreiðholtimeð
sameiginlegliðíkvennaboltanum:

LeiknismennfagnagóðumsigriáBÍ/Bolungarvík.

Aðundanförnuhefurveriðunniðviðgerðhjólastígsnorðaustan
við ÍR-svæðið  rétt hjá Árskógum 6 og 8. Margir Breiðhyltingar
hélduífyrstuaðumgöngustígværiaðræðaenstígurinnerein-
göngu ætlaður hjólreiðafólki. Hjólreiðar njóta vaxandi vinsælda
oghefurveriðfólkisemnotar reiðhjólaðstaðaldri fjölgaðveru-
legaaðundanförnu.Stígurinnerþvíkærkominsamgöngubótog
tilvalinfyrirfólksemvillstundaútivistáreiðhjólum.
Mynd:BGB.
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FinnbogiSigurbjörnssonhefur
verið ráðinn þjálfari meistara-
flokks kvenna í handknattleik
hjáÍR.Finnbogierreynslumikill
þjálfari og hóf hann fyrst störf
fyrirfélagiðárið1988.Hannhef-
urásíðustuárummeðalannars
verið aðstoðar- og aðalþjálfari
meistaraflokks karla hjá ÍR og
komið að þjálfun yngri flokka
félagsins,bæðikarlaogkvenna.
Auk þess var hann aðstoðar-
landsliðsþjálfarikvennaáárun-
um 2006-2010. Þá hefur hann
einnigþjálfaðhjáHK,Selfossiog
Fylkiáferlinum.

Finn bogi Sig ur björns son seg ir 
að meist ara flokk ur kvenna muni 
spila í ut andeild á kom andi leik-
tíð en mark mið ið sé að skrá lið-
ið til leiks í úr vals deild kvenna 
tíma bil ið 2014-2015. Þá sé stefn an 
sett á að fá fyrr um leik menn ÍR 
heim í Breið holt ið á ný en fjöl-
marg ar hand knatt leiks kon ur í 
fremstu röð léku með fé lag inu á 
árum áður. Finn bogi seg ir nauð-

syn legt að fá til liðs við fé lag ið 
3 – 4 leik menn áður en til kynnt 
verð ur þátt taka í N1-deild kvenna. 
Æf ing ar hefj ast eft ir versl un ar-
manna helg ina og seg ir Finn bogi 

að ÍR-ing ar eigi marga efni lega 
leik menn í yngri flokk un um, svo 
fram tíð in eigi að vera býsna björt.

ÍRverðurmeðliðíhandknattleik
kvennaákomandileiktíð

FinnbogiSigurbjörnssonþjálfari.

GETRAUNANÚMER 
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ArnaStefaníaGuðmundsdótt-
ir úr ÍRvarð stigahæstakonan
á Landsmóti UMFÍ sem haldið
varáSelfossenhúnhalaði inn
45stigfyrriliðÍBR.HilmarÖrn
Jónsson setti enn eitt Íslands-
metið í sleggjukasti í sínum
flokki en hann kastaði karlas-
leggjunniámótinu58,12metra.
Lið ÍBR varð í 2. sæti í stiga-
keppnikvennaogíheildarstiga-
keppninni á eftir HSK en karl-
arnirunnuglæstansigur.

Arna Stef an ía Guð munds dótt ir 
varð lands móts meist ari í 100 m 
grinda hlaupi þeg ar hún hljóp á 
14,60 m í lög leg um vindi og bætti 
sinn besta tíma. Hún hlaut brons-
verð laun í 100 m hlaup inu en hún 
hljóp á 12,25 sek únd um. Í  200 m 
hlaup inu vann hún til silf ur verð-
launa á tím an um 24,81 sek úndu. 
Arna varð svo önn ur í lang stökki 
og há stökki en hún stökk 5,25 m 
í lang stökk inu og fór yfir 1,61 í 
há stökk inu. Frá bær ár ang ur hjá 
Örnu Stef an íu á mót inu og hal aði 
hún inn mörg dýr mæt stig. Aníta 
Hin riks dótt ir varð lands móts-
meist ari í 400 m hlaupi en hún 
kom í mark á tím an um 56,92 sek-
únd ur. Hilm ar Örn Jóns son varð 
lands móts meist ari í sleggjukasti 
en hann setti jafn framt Ís lands-
met í sín um ald urs flokki og 
kastaði 58, 12 m. Helgi Björns son 
varð lands móts meist ari í 110 m 
grinda hlaupi en hann hljóp á tím-
an um 15,92 sek únd um í lög leg um 
vindi og bætti sinn besta árang ur. 
Helgi hljóp til brons verð launa í 
100 m hlaup inu á tím an um 11,01 
sek úndu og í 200 m hlaup inu en 
þá var tím inn 22,50 sek únd ur.

Snorri Sig urðs son vann til silf-
ur verð laun í 400 m hlaup inu á 
tím an um 2:04,00 mín og Snorri 
Stef áns son hlaut brons ið en hann 
hljóp á 2:04,48 mín.

ThelmaLindlandsmóts-
meistariíþrístökki

Thelma Lind Krist jáns dótt-
ir varð lands móts meist ari í 

þrístökki þeg ar hún stökk 11,30 
m. Thelma Lind varð svo þriðja 
í kúlu varp inu en hún varp aði 
kúl unni 10,93 sem er bæt ing hjá 
Thelmu.

Í 1500 m hlaup inu varð Snorri 
Sig urðs son í öðru sæti á tím an-
um 4:07,47 mín en Sæ mund ur 
Ólafs son vann til brons verð launa 
en hann hljóp á 4:10,23 mín. Ívar 
Krist inn Jason ar son hlaut silf ur-
verð laun bæði í 100 m hlaup inu 
og 200 m hlaup inu. Hann hljóp 
100 m á 10,80 sek únd um og 200 
m hlaup ið á 21,81 sek úndu. Krist-
ín Birna Ólafs dótt ir varð þriðja 
í 100 m grinda hlaupi á tím an um 
14,57 sek. 

Þrefaldursigurílang-
stökki

Í stang ar stökki varð þre fald ur 
ÍBR sig ur. Mark W. John son stökk 
hæst en hann fór yfir 4,90 m sem 
er jöfn un á lands móts met inu. 
Börk ur Smári Krist ins son varð 
ann ar en hann fór yfir 4,40 m. 
Leó Gunn ar Víð is son varð þriðji 
en hann fór yfir 4,20 m. Bogey 
Ragn heið ur Le ós dótt ir hlaut 
silf ur verð laun í stang ar stökki 
kvenna en hún fór yfir 3,10 m. 

Dag bjart ur Daði Jóns son kastaði 
spjót inu til silf ur verð launa þeg ar 
hann kastaði 51,91 m sem er mik il 
bæt ing hjá þess um unga íþrótta-
manni. Hrafn hild Eir Her móðs-
dótt ir varð önn ur í 100 m hlaupi 
kvenna á tím an um 11,95 sek únd-
um Hulda Þor steins dótt ir vann til 
brons verð launa í há stökki en hún 
fór yfir 1,58 m. Fríða Rún Þórð ar-
dótt ir vann til brons verð launa í 
3000 m hlaupi á tím an um 11:23,08 
mín. Í 5000 m hlaupi karla varð 
Arn ar Pét urs son þriðji á tím an um 
16:08, 66 mín. Stef án Vel em ir varð 
þriðji í kúlu varpi karla en hann 
varp aði kúl unni 14,52 m. Stef án 
Árni Haf steins son hlaut silf ur-
verð laun í kringlu kasti en hann 
kastaði kringl unni 43,25 m. Mar-
grét Hlín Harð ar dótt ir hlaut silf ur-
verð laun í 400 m grinda hlaupi en 
hún hljóp á 1:14,76 mín. Í 4*100 
m boð hlaupi unnu bæði karla og 
kvenna sveit ir ÍBR gull verð laun. 
Kvenna sveit in kom í mark á 48,57 
sek. Sveit ina skip uðu Thelma 
Lind, Hrafn hild Eir, Hulda og Arna 
Stef an ía. Karla sveit in kom í mark 
á 44,31 sek. Það voru þeir Þor kell 
Stef áns son, Gunn ar Guð munds-
son, Helgi og Ívar Krist inn sem 
skip uðu sveit ina.

ArnaStefaníastigahæstkvenna
áLandsmótiUMFÍ

Aníta Hinriksdóttir 17 ára
frjálsíþróttakona, uppalin í ÍR
alla tíð, varð fyrstiheimsmeist-
ari Íslendinga í frjálsíþrótt-
umogef ekki einnig sá fyrsti í
Ólympískri íþróttagrein. þann
14. júlí síðastliðinn,Anítakom,
sá og sigraði andstæðinga sína
örugglegaí800mhlaupiástúlk-
na17áraogyngri og setti um
leiðmótsmetengamlametiðvar
2:01,67sek.

Aníta sigr aði ekki að eins á 
hlaupa braut inni með 2 sek úndna 
mun held ur vann hún hug og 
hjarta áhorf enda, fjöl miðla manna 
og ekki síst áhorf enda heima á 
Ís landi sem fylgd ust með önd ina 
í háls in um með keppn inni al veg 
frá riðla keppn inni og til úr slita-
hlaups ins. Aníta fór rösk lega af 
stað að vanda, hljóp fyrri 400m á 
58.25 sek og var í for ystu ásamt 
banda rísku stúlkunni, Ra veyn 
Rogers, Aníta jók síð an í, jafnt og 
þétt eft ir þenn an fyrri hring og 
var sig ur inn aldrei í hættu. Gunn-
ar Páll þjálf ari henn ar þurfti því 
ekki að ör vænta, frek ar en aðr-
ir sem fylgd ust með hér heima. 
Ís lands met Anítu er 2:00.49 mín 
þannig að hún var skammt frá 
því. Hreint stór kost leg ur ár ang ur 
hjá Anítu sem nú held ur til Riet á 
Ítal íu þar sem EM 19 ára og yngri 
fer fram.  Aníta var með lang besta 
tíma allra skráðra kepp enda og 
voru vænt ing arn ar í sam ræmi 
við það. Hún sigr aði sinn riðil 
og var með besta tím ann út úr 
riðla keppn inni 2:04.79 mín. Aníta 
var lang fyrst í fyrri riðli und an úr-
slita hlaups ins á frá bær um tíma, 

2:02;44 mín. Þetta er jafn framt 
næst hrað asti tími í 800 m hlaupi 
kvenna á Heims meist ara móti 17 
ára og yngri frá upp hafi. Að eins 
El Jack frá Ken ía hef ur hlaup ið 
hrað ar en það var árið 2009 á tím-
an um 2:01;67 min. Nokk ur drama-
tík kom upp í lok hlaups ins þeg ar 
Aníta og stúlk an sem var í öðru 
sæti í hlaup inu voru dæmd ar úr 
leik fyr ir að stíga á línu í hlaup inu. 
Gunn ar Páll Jóakims son þjálf ari 
Anítu kærði úr skurð inn en ekki 
var hægt að sjá með ber um aug-
um, né á upp tök um af hlaup inu, 
að Aníta hafi stig ið á línu. Braut-
ar vörð ur við ur kenndi stuttu síð-
ar mis tök sín og dóm ur inn var 
því ógild ur og þær komust báð ar 
áfram í úr slita hlaup ið.

Anítaheimsmeistari

Hilmar Örn Jónsson úr ÍR
keppti bæði í kúluvarpi og
sleggjukasti á heimsmeist-
aramóti 17 ára og yngri í
Úkraínu.

Hilm ar varð 8. í sín um kast-
hópi í sleggjukast inu (5 kg) 
kastaði 70,98 m og varð í 17. 
sæti af 34 kepp end um. Hann 
átti langt kast sem lík lega hefði 
dug að inn í úr slit in, en var út 
fyr ir kast geir ann og dæmd ist 
því ógilt. Besti ár ang ur Hilm ars, 
73,95 m hefði nægt hon um inn 
í úr slit in en til að vera ör ugg ur 
í úr slit þurfti að kasta 71.50m, 
Hilm ar var því að eins skammt 
frá þeim ár angri. Hilm ar varð 
síð an 25. af 34 kepp end um í 
kúlu varpi sem var auka keppn-

is grein hjá hon um. Hann bætti 
sig þó og setti nýtt ung linga met 
þeg ar hann varp aði 5 kg kúl-
unni 17,86 m en fyrra met ið var 
17.68m. 12 kepp end ur komust 
áfram.

HilmarÖrnkeppti
íÚkraínu

ÍR-ingaráhlaupabrautinniáLandsmótiniUMFÍ.

Aníta Hinriksdóttir fyrsti heims-
meistari Íslendinga í frjálsíþrótt-
um.

HilmarÖrnaðundirbúakast.
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