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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

Fé lags starf ið í Gerðu bergi og Hóla brekku skóli hafa ver ið í sam starfi til margra ára um verk efn ið 
„Kyn slóð ir sam an“, í ýms um verk efn um og við burð um. Mark mið með því er að gefa nem end um tæki
færi á að eiga sam veru með eldri borg ur um og fá fræðslu frá þeim, styrkja eig ið gild is mat og dóm greind. 
Mynd in er af krökk um úr Hóla brekku skóla sem hafa tek ið þátt í verk efn inu. Sjá nán ar á bls. 2.
Mynd GJ.

Hólagarði og
Arnarbakka

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

     

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

Lamba Hryggur
Verð áður 2.198 kr./kg.
Verð núna 1.998 kr./kg.

 
Lamba Læri

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

Kinda Fillé
Verð áður 3.798 kr./kg.
Verð núna 3.298 kr./kg.

 
Nauta Fillé

Verð áður 4.998 kr./kg.
Verð núna 3.998 kr./kg.

Heil Ísfugl
Verð áður 1.149 kr./kg.
Verð núna 898 kr./kg.

 
Nýr Svartfugl

Verð áður 790 kr./stk.
Verð núna 595 kr./stk.

Pepsi & Pepsi Max 
2 lítra

Verð áður 298 kr.
Verð núna 229 kr.

 

Floridana
Heilsusafi

1 Líter
Verð áður 295 kr.
Verð núna 249 kr.

Sumartilboð

- á traustum grunni
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B reiðholtiðbyggðistuppaffólkikomnuvíðsvegarað.Hlutiþess
komúröðrumbyggðumReykjavíkur–þeimelstusemogöðr
um.Annarhlutikomúrnágrannabyggðumogsáþriðjiúrbyggð

umvíðsvegarafströndumogúrdölum.Fólksflutningaraf landinu til
Breiðholtsinssköpuðuþví straxnokkrasérstöðu.Sérstöðusemvar
fólginíólíkumuppruna–upprunatillandsbyggðar,sjávarogsveita.

S íðar fór fólk fráöðrum löndum ogheimshlutum aðbúaséból í
Breiðholtinueinkumáþeimtímasemgnægðstarfavaraðhafahér

álandiáuppgangstíma.Margtafþessufólkihefursestaðsemberþess
vitniaðdvölinhafiveriðþvíhagstæðogþaðátt fremurauðveltmeð
eftirþvísemkostureraðvenjastogaðlagasigíslenskusamfélagi.

Borgaryfirvöldhafalagtsigeftiraðtakaþessufólkivel.Mætaþörf
umþesseinsogkosturerogleggjaáhersluaðkynnaþvííslenskan

veruleika.ÞjónustumiðstöðBreiðholtsáþarstóranhlutaaðmáliog
einnigstjórnendurskólannaíBreiðholtiogþáekkisístFellaskóla.

Íslensk menning er ekki einsleit. Hún er fléttuð saman af ýmsum
straumum bæði vestrænnar menningar og annarra heimshluta.

Íslendingarvorutildæmis fljótiraðtileinkasérmatarvenjurannarra.
Amerískihamborgarinnhefurnæstumveriðþjóðaréttur landsmanna
umáratugaskeiðogpitsurað ítalskri fyrirmyndnjótaalmennravin
sældaeinkumámeðalyngrafólks.Þáhefurausturlenskmatarmenning
festhérræturogerlöngukomintilaðvera.Ásamatímahafaréttirá
borðviðhafragrautinnogslátriðfærstíátttilfornminja.

Vandi fólksaföðrumþjóðernumfelsteinkumíþvíaðnátökumá
tungumálinu.Íslenskaerbeygingarík,byggirátalsverðuharðmæli

og forðasthefurveriðað takaalþjóðlegorð tilbrúks.Margirnáþó
undraverðumtökumáíslenskunniáskömmumtíma–ekkiaðeinssæn
skuogþýskumælandi fólkheldureinnigPólverjarog fleiri sem tala
ólíkartungur.Kunnáttaíenskuhjálparmörgumsemkomaaðutanen
húngeturlíkatafiðíslenskunámvegnaþessaðenskaersútungasem
Íslendingumertömustutanmóðurmálsins.

Fullástæðaertilaðvekjaathygliáaðmenningermargskonarþótt
húneigiséöllræturímannlegumsamfélögum.Mismunandimenn

ingarformeigi ekki eðaþurfaaðveraandstæð.Eittmenningarform
geturauðveldlegaátt samleiðmeðöðrumogmismunandimenning
getur fáttgertannaðenaðauðgamannlífiðséskynsamlegaámálum
haldið.Breiðholtiðnýturfjölbreyttrarmenningarflórurétteinsogýms
araðrarbyggðir.ÞessafjölbreytnieigaBreiðhyltingarogaðriraðnýta
sérognjóta.

Menninger
margskonar

Elsta heim ild um jörð ina og 
bónda býl ið Breið holt er að 
finna í skrá um jarð ir sem komu 
und ir Við eyj arklaust ur, eft ir 
að Páll ábóti kom þang að. Er 
skrá þessi frá 1395. Búið var í 
Breið holti fram til árs ins 1942. 
Ætíð hef ur ver ið talið að kirkja 
eða bæn hús hafi fyrr um ver ið 
í Breið holti, þó henn ar sé ekki 
get ið í nein um forn um heim
ild um, en þó benda heim ild ir 
óbeint til að kirkja hafi ver ið á 
staðn um. Á hún að hafa lagst af 
fyr ir 1600 eða jafn vel fyr ir siða
skipti. Var kirkj an helguð heilög
um Blasíusi. Rúst ir kirkj unn ar 
og kirkju garðs ins eru nú horfn ar 
en senni legt er að kirkj an hafi 
stað ið fast upp að bæ, jafn vel á 
eða við sjálf an bæj ar hól inn og 
graf reit ur inn um hverf is hana. 
Um 1950 þeg ar tún Breið holts 
voru plægð upp, komu í ljós 
manna bein. Ekki var haft sam
band við við eig andi stofn an
ir, en bein in sett nið ur aft ur á 
sama stað. Nú hafa Rótarýmenn 
í Breið holti reist stein vörðu til 
minning ar um kirkj una.

Breiðholtsbýliðvarfriðaðþann
28. júlí 1981. Í friðlýsingarskjali
stendur: “Hið gamla bæjarstæði
Breiðholts, ásamt kirkjurúst og
kirkjugarði, um 15 til 30 metra
norður fráhúsinuGrjótaseli 21.”
Áttikirkjanaðvera10til15metra
beintuppaf gamlabænum.Ein
nigersagtaðhlaðinbaðlaughafi
verið forðum  og að til hennar
hafi sést fram á miðja síðustu
öld eða fram um 1950. Á minn
isvarða sem samanstendur af
tveimur skiltum sem komið var
fyrir árið 2010 við rústir gamla
BreiðholtsbærinsviðMjóddina í
Seljahverfinumálesaeftirfarandi:
“HérerbæjarhóllBreiðholtsbýl
isins, sem Breiðholtshverfið er
kenntvið.Þóttelstuörugguheim
ildirnar um Breiðholt séu í skrá
um jarðir sem komu undir Við
eyjarklausturárið1395málíklega
telja að byggð sé nokkru eldri.
Þar mun hafa verið bænahús
helgaðheilögumBlasíusienþað
varaflagtá16.öld.Á fyrrihluta
20.aldarfundusthérfornmanna
beiníjörðuviðbæinn.

Breiðholt varð eign konungs
viðsiðaskiptieinsogaðrarjarðir
Viðeyjarklausturs.Skömmusíðar
voru tekjuraf jörðinni lagðar til
framfærsluprestumsemþjónuðu
kirkjumáSeltjarnarnesi.Prestar
munu að jafnaði ekki hafa setið
í Breiðholti en þó bjó hér séra
ÁrniHelgasondómkirkjuprestur
ogbiskupfrá1815til1826þar.

TvíbýliíBreiðholti
Landamerki Breiðholtsjarðar

innar lágu að nágrannajörðun
um: Vatnsenda, Hvammskoti,
semsíðarnefndistFífuhvammur,
Digranesi, Bústöðum, Ártúni og
Árbæ.SamkvæmtJarðabókÁrna
MagnússonarogPálsVídalínsvar
íupphafi18.aldartvíbýli íBreið
holti.Áhálfri jörðinnibjugguþá
hjónin Þórálfur Höskuldsson og
ÁstaJónsdóttirogvoruþarfimm
íheimili.Bústofnþeirravarfjórar
kýr, sjö ær, tvær gimbrar, einn
sauðurveturgamall,sjölömbog
einnfoliþrevetur.

Á hinum helmingi jarðarinnar
bjó Loðvík Jónsson. Hjá honum
voruþrír íheimiliogbústofninn
þrjár kýr, ein kvíga mylk, einn
kálfur, þrjár ær, fjögur lömb og
eitt hross. Til hlunninda töld
ust hrísrif, torfrista og stunga,
mótakaoglyngrifnokkurt.Engjar
spilltustafvatnságangi.

Seint á 19. öld, í búskapartíð
hjónanna Bjargar Magnúsdóttur
og Jóns Jónssonar, voru íBreið

holti um 10 kýr, 200 ær og sex
tiláttahross.Þauhjónináttu13
börn.Mjólk,smjörogrjómivoru
seld til Reykjavíkur. Þvottur var
að hluta til þveginn í volgrum
neðanviðtúnið.Mikillgestagang
urvaríBreiðholtiáþessumtíma,
t.d.komuhérviðbænduraustan
úr sveitum með fé sitt á leið til
slátrunar á haustin og börn úr
Reykjavíkkomuíberjamó.

Breiðholtverðurhlutiaf
Reykjavík

BæjarstjórnReykjavíkurkeyp
ti jarðirnar Breiðholt, Ártún og
Árbæárið1906tilþessaðtryggja
sér aðgang að vatni Elliðaánna
fyrirvatnsveiturbæjarins.Enárið
1923varBreiðholtorðiðhlutiaf
lögsagnarumdæmi Reykjavíkur.
Árið1916vorubæjarhúsog tún
Breiðholts mæld upp. Á hlað
inu stóðu þá sjö hús og önnur
þrjúsunnar, túninvoruafmörkð
meðtúngörðumogútihúsvoru í
brekkunniausturafbænum.Veg
urinn frá Fífuhvammi að Vatns
endaláígegnumhlaðið.Torfbær
innsemhérstóðvar rifinn1940

ognokkrusíðarbyggtmúrhúðað
timburhús.Búskapurvar íBreið
holtiframundir1960.

AlaskaeignastBreiðholt
Árið1960keyptiJónH.Björns

son landslagsarkitektogeigandi
Gróðrarstöðvarinnar Alaska
erfðafesturétt Breiðholtsbýlisins
ogvarmeðstarfsemihértilfjölda
ára.Yngstahlaðanvarðaðversl
unarhúsigróðrarstöðvarinnarog
ber nágrennið merki ræktunar
hans.HiðfornabæjarstæðiBreið
holtsásamtkirkjuogkirkjugarði
var friðlýstárið1981.Áárunum
1960 til 1980 voru skipulögð og
reist íbúðarhverfi í landi Breið
holtsogbjugguhérárið2009um
23þúsundmanns.

Heimildir: Bjarni F. Einarsson
1955. Breiðholt: Greinargerð um
fornleifar íBreiðholti,Reykjavík.
Reykjavík,Árbæjarsafn1993.

Breiðholtsblaðið mun á næst
unni birta fleiri pistla um sögu
Breiðholtsins í samvinnu við
ÞjónustumiðstöðBreiðholts.

Breiðholtið–
byggðfrá14.öld

MálverkafBreiðholsbænumeinsoghannertalinhafalitiðút

Góðreynslaaf
„Kynslóðirnarsaman“

Mjög góð reynsla er af verk
efni Fé lags starfs ins í Gerðu
bergi og Hóla brekku skóla sem 
kall að er „Kyn slóð irn ar sam
an“. Með verk efn inu er unn ið 
að því að tengja gamla reyn
slu við nýja. Ann að  mark mið ið 
þess er að tengja grennd ar sam
fé lag ið inn í skóla starf ið.

Eitt af því sem unnið hefur
verið á vegum þessa verkefnis
er leiðsögn í tölvufærni.Umer
að ræða tilsögn eða námskeið
fólgið í því að 12 ára nemend
ur í 7. bekk Hólabrekkuskóla

koma í Félagsstarfið og vinna
meðeldriborgurumítölvumog
veitaþeimgagnkvæmaleiðsögn
í tölvufærniognjótasíðanveit
inga saman þar sem sjálfboða
liðar leggjatilmeðlæti.Aðvetr
arstarfi loknuhefur skapast sú
hefðað Félagsstarfiðbýður til
fræðsluogkynnisferðaríHellis
heiðarvirkjunogveitinga íLitlu
kaffistofunni að ferð lokinni.
Þettahefur reynstafaránægju
legurviðburðurfyrirallasemað
honumhafakomiðkoma.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053
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„Við ætl um helst ekki að fara 
héð an fyrr en lá rétt,“ segja hjón
in Bjarg hild ur Jós efs dótt ir og 
Ólaf ur Ing ólfs son húsa smíða
meist ari en þau eru með al fyrstu 
frum byggj anna i Selja hverf inu. 
Bjarg hild ur spjall ar við Breið
holts blað ið að þessu sinni og 
skyggn ist með al ann ars til frum
býl ings ár anna. Þeg ar hún stóð 
á auð um món um með skóflu í 
hönd og unga dótt ur sína sér við 
hlið og tók fyrstu skóflustung
una að hús inu þeirra við Bakka
sel 17. Bjarg hild ur er lærð hár
greiðslu kona en hef ur feng ist við 
eitt og ann að í gegn um tíð ina. 
Hef ur með al ann ars starf að á 
heilsu gæslu og ver ið ein að aldrif
fjöðr in í Kven fé lagi Selja kirkju. 
Breið holts blað ið leit við á fal legu 
heim ili þeirra í Bakka sel inu á 
dög un um.

„Við keypt um litla íbúð á Há leit
is braut inni og segja má að við 
höf um byrj að bú skap inn þar. 
Með bygg ingu Breið holts ins opn
uð ust ýms ir mögu leik ar fyr ir fólk 
til þess að eign ast hús næði hvort 
sem var að kaupa á bygg inga stigi 
eða sækja um lóð ir. Við vild um 
stækka við okk ur og fest um því 
kaup á íbúð til bú inni und ir tré
verk við Jörfa bakka. Okk ur lang
aði í sér býli en vild um ekki steypa 
okk ur í skuld ir svo það varð að 
bíða í nokk ur ár. Á þess um árum 
vildi fólk helst eiga fyr ir hlut un um 
og svo var með okk ur. Við kunn
um vel við okk ur í Jörfa bakk an
um en bú skap ur inn þar var alltaf 
hugs að ur sem bið leik ur eða milli
bils á stand og þeg ar far ið var að 
skipu leggja Selja hverf ið þá sótt
um við um rað húsa lóð. Á þess um 
tíma gerðu menn felst sjálf ir. Þá 
var ekki far ið að fá verk taka og ég 
held að Selja hverf ið hafi að mestu 
ver ið byggt með hönd um fólks ins 
sjálfs og ákveð in fag verk keypt af 
iðn að ar mönn um. Mað ur inn minn 
er húsa smíða meist ari og stóð 
því að miklu leyti sjálf ur í bygg
inga fram kvæmd un um. Ég man að 
hann vann nán ast nótt og dag á 
með an við vor um að koma hús inu 
upp enda tókst það á einni með
göngu eða níu mán uð um. Þeg ar 
hann kom heim úr vinnu var strax 
hald ið út í hús grunn inn og síð an 
hálf gert hús ið. Ég man að hann 
kom stund um ekki heim fyrr um 
klukk an fimm á morgn ana úr bygg
inga fram kvæmd un um. Á þess um 
árum reyndi fólk að flytja inn eins 
fljótt og það gat og oft inn í hálf
byggð hús in. Eins var með okk
ur. Eft ir þessa níu mán aða bygg
inga törn var hús ið enn um margt 
eins og unga barn. Það átti eft ir 

að þroskast. Við flutt um eins og 
marg ir aðr ir fyrst í kjall ar ann og 
færð um okk ur svo smám sam an 
upp á hæð ina eft ir því sem verk in 
þok uð ust áfram.“

Sex ár í eld húsinn rétt ingu
Þau Bjarg hild ur og Ólaf ur voru 

lengi ein á stóru svæði í Selj un um. 
„Já – við vor um al ein. Hús ið okk ar 
var fyrsta hús ið á þessu svæði. 
Við byggð um fyrsta hlut ann af 
fyrsta rað hús inu hér í Bakkasels
botn lang an um. Þeg ar við flutt
um inn var eng in lýs ing kom in og 
ekki búið að leggja fyr ir síma og 
að sjálfs sögðu var eng in far sími 
í þá daga. Við vor um því nán ast 
eins og í af dal þarna í kjall ar an
um. Við tók um fyrstu skóflustung
una á ber angr inu sum ar ið 1973 
og flutt um inn fyrsta apr íl 1974. 
Við nut um því bjartra nátta fyrstu 
mán uð ina því ann ars hefð um við 
ver ið ein í niða myrkri.“ Bjarg hild
ur seg ir að þau hafi ver ið í þess
ari stöðu um nokkurn tíma en svo 
var far ið að byggja blokk irn ar hinu 
meg in Engjasels ins. En þau héldu 
áfram að vinna í eig in húsi sem 
smá sam an tók á sig nú ver andi 
mynd. „Ólaf ur vann mik ið í Kefla
vík á þess um árum. Hann komst 
ekki alltaf í bæ inn á kvöld in og 
gisti þá syðra þannig að ég var 
stund um ein með dæt urn ar litl

ar. Tvær þeirra fædd ust í Jörfa
bakk an um en tvær þær yngri hér 
í Bakka sel inu. Svo unn um við sam
an að ljúka við heim il ið. Ég held að 
við höf um ver ið búin að vera hér 
í sex ár þeg ar fyrsta al vöru eld
húsinn rétt ing in var sett upp. Fram 
að því höfð um við not ast við frem
ur frum stæð an eld hús bún að.“ 

Mið hús ið kom 
löngu síð ar

En mó arn ir urðu ekki lengi 
ósnortn ir. Fleiri hús fóru að rísa 
og gróð ur inn fór svo að koma. 
„Þetta tók eðli lega dá lít inn tíma 
fyr ir fólk. Hver hafði ráð á að byg
gja? Það var sama baslið hjá flest
um. En þeg ar ég lít til baka þá 
voru þetta ein bestu ár æfi minn
ar og okk ar. Hús ið varð fok helt á 
af mæl is dag inn minn þeg ar ég varð 
þrí tug 12. októ ber 1974. Ég bak aði 
köku og bauð köll un um sem voru 
að vinna hér í kring um okk ur hver 
í sínu húsi í kaffi.“ Bjarg hild ur 
seg ir að rað hús in hafi ekki ver ið 
byggð í einu. Held ur al ger lega sitt 
í hvoru lagi. Okk ar hús af þrem
ur í lengj unni kom fyrst og við 
urð um að ein angra út vegg inn að 
næsta hús ið sem ekki var al gengt 
að gera vegna þess að það liðu ár 
í að hús ið í miðj unni risi upp af 
grunn in um. Hús ið á hin um end
an um kom næst og það var nokk

uð lengi skarð á milli. Svona varð 
hverf ið til. Rað hús in voru byggð. 
Fyrst eitt. Svo kom ann að og síð an 
gátu lið ið ár þar til það þriðja reis 
af grunni. Ég nefndi eld húsinn rétt
ing una. Ein hverj um hefði ef laust 
fund ist sex ár lang ur tími að mat
reiða við frum stæð skil yrði. En við 
ákváð um að ganga fyrst frá lóð
inni. Laga garð inn og tyrfa. Það 
var ómögu legt að hafa mold ina 
fjúk andi til og frá og við viss um að 
við gæt um gert hitt smám sam an.“ 

Í prest kosn ing ar með 
séra Val geir 

„Mað ur kynnt ist líka fólk inu í 
kring um sig. Ein ar Berg mann rak 
Kjöt og fisk og dótt ir okk ar fór að 
vinna hjá hon um um tíma. Og svo 
kom að því að hér voru haldn ar 
prest kosn ing ar. Við feng um spurn
ir af því að það væri svo in dæll 
mað ur í fram boði til Selja sókn ar 
og dótt ir okk ar, sem hafði heyrt 
af hon um í vinn unni sagði að við 
yrð um að kjósa hann. Þetta var 
séra Val geir Ást ráðs son en hann 
var þá prest ur á Eyr ar bakka. Það 
snerti mig líka að eins vegna þess 
að móð ir mín var ætt uð það an og 
ég get því rak ið ætt ir mína þang
að. Við hitt um svo séra Val geir 
og hann spurði mig hvort ég vildi 
að stoða sig í kosn ing un um. Þarna 
hófst líka kunn ings skap ur okk ar 

Álf heið ar konu hans og þarna ligg
ur upp haf ið að starfi mínu fyr ir 
kirkj una.“ Bjarg hild ur er einn af 
stofn end um Kven fé lags Selja sókn
ar. „Það kom þannig til að séra 
Val geir hafði áhuga að stofn að 
yrði kven fé lag við kirkj una og 
spurði hvort ég vildi taka stofn un 
þess að mér. Ég sá fram á að með 
því ég gæti lagt hönd á plóg við 
kirkju starf ið og hófst handa við að 
fá kon ur með mér sem gætu orð ið 
grunn ur að fé lag inu. Þetta tókst og 
í dag er fé lag ið um 30 ára gam alt.“  

Ætl um okk ur ekki héð an 
fyrr er við för um lá rétt

Bjarg hild ur seg ir að ýms ar 
hrakspár sem fóru á flot um Breið
holt ið hafi ekki ræst. „Hér átti að 
vera næst um óbyggi legt og fólk 
var að tala um að það færi aldrei 
upp í þess ar Gólan hæð ir eins og 
Breið holt ið var stund um kall að. 
Reynd in varð allt önn ur og fólk 
keppt ist um að fá lóð ir hér og ég 
held að flest ir hafi ver ið ánægð
ir en auð vit að flyt ur fólk sig til af 
ýms um ástæð um. Breið holt ið og 
Selja hverf ið sér stak lega urðu fljótt 
vel gró ið og spár um að þetta yrði 
alltaf auðna og tóm stóð ust ekki. 
Það var líka af skap lega gott að 
ala börn upp hér. Skól arn ir náðu 
sér fljótt á strik og Öldusels skól
inn sem var und ir stjórn Ás laug ar 
Frið riks dótt ur þeg ar dæt ur mín ar 
voru þar var mjög góð ur skóli og 
er enn. Ég þekki minna til hinna 
skól anna en um ræð an er um að 
skól arn ir séu góð ir. Dæt ur mín
ar fóru ekki út fyr ir hverf ið til að 
ná sér í menn en þær búa ekki í 
Breið holt inu. Alla vega ekki eins 
og er. Tvær þeirra eru hér Kópa
vogs meg in og tvær upp í Norð
linga holti. Breið holt ið er fyr ir 
löngu full byggt og tek ur ekki við 
öll um sem al ast þar upp og þetta 
eru nýj ar byggð ir en ef til vill með 
svip aða eig in leika og Selja hverf
ið. Mér hef ur alltaf fund ið þessi 
byggð sér stök. Við eig um ákveðna 
þorps stemn ingu hér. Fólk ið kann
ast hvort við ann að. Býð ur góð an 
dag eða heils ast á förn um vegi. 
Þetta er þó að eins að breyt ast því 
frum byggjarn ir eru sum ir farn ir 
eða að fara og nýtt fólk kem ur í 
stað inn. Það er gang ur lífs ins. Nei 
– við erum ekk ert á för um. Við ætl
um okk ur helst ekki héð an fyrr en 
við för um lá rétt,“ seg ir þessi glað
væra kona í Selja hverf inu á með an 
Ólaf ur bóndi henn ar fer fram o+g 
nær í meira kaffi með pönnu kök
um hús freyj unn ar.“
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V i ð t a l i ð

Ætl um okk ur ekki héð an
fyrr er við för um lá rétt

BjarghildurogÓlafurásvölunumheimaíBakkaselinu.

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
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www.gamar.is • Sími 535 2510

www.gamar.is • Sími 535 2510

Allar upplýsingar í síma 535 2510 
og á „gardatunnan.is“

Gleðilegt sumar 

Þá er tilvalið að koma í Berghellu 1 í Hafnarfirði með 
fötu, poka eða litla kerru og sækja sér moltu eða 
viðarkurl í garðinn án endurgjalds. 
Moltuna og kurlið má fá sent heim í stórsekkjum gegn 
vægu gjaldi. Sjá „gamar.is/moltaogkurl“

Söludeild Hringhellu 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími 535 2510 • gamar@gamar.is • www.gamar.is

Gardatunnan.is

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

Helstu kostir Garðatunnunnar:
• Ódýr leið til að losna við garðaúrganginn.

• Losuð á tveggja vikna fresti yfir sumartímann.

• Garðatunnan er á hjólum og getur því fylgt þér um allan garðinn.

• Það er ótrúlega þægilegt að hafa svona tunnu alltaf við hendina.

• Þú losnar við að aka með garðaúrganginn á næstu endurvinnslustöð.

• Garðaúrgangurinn fer til moltugerðar hjá Gámaþjónustunni hf.

með Garðatunnunni!

Vantar þig kraftmikinn jarðvegsbæti?

Seljum og sendum moltu og kurl til fagaðila og 
annarra stórnotenda eftir sérstöku samkomulagi.

m
ag

gi
@

12
og

3.
is

 2
1.

86
9

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Einn góðan 
veðurdag verður 
herbergið of lítið

Við bjóðum tvo góða kosti fyrir ungt fólk sem er 

farið að búa sig undir framtíðina. Óverðtryggður 
húsnæðissparnaður hentar þeim sem stefna á 

húsnæðiskaup í náinni framtíð en verðtryggður 

hentar vel fyrir langtímasparnað.

Og þegar þú kaupir íbúðina færðu frítt 
greiðslumat og 50% afslátt af lántökugjöldum.*

Kynntu þér málið betur á 
www.islandsbanki.is/sparnadur 
eða í næsta útibúi Íslandsbanka.

Húsnæðissparnaður 
Íslandsbanka  

*M.v. vaxtatöflu Íslandsbanka 11.06.2013. Skilyrði fyrir afslætti af lántökugjöldum 
og fríu greiðslumati er reglulegur sparnaður sem nemur að lágmarki 5.000 kr. út 
binditíma reiknings. Lánveitingar eru háðar útlánareglum bankans hverju sinni.

Verðtryggður 
sparnaður

Hentugur 
sparnaðartími

3 ár +

2,10% 
vextir*

Óverðtryggður 
sparnaður

Hentugur 
sparnaðartími

1,5 ár +

4,50% 
vextir*
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HátíðarbragurvarhjáFélagsstarfinuíGerðubergimiðvikudaginn5.júnísl.þvíþáfórKvennahlaup
ÍSÍfram.KvennahlaupiðhefurveriðárlegurviðburðuríFélagsstarfinuíGerðubergifráárinu2004.

ÞorvaldurJónssonmættaðvenjumeðharmonikkunaogSigurðurR.Guðmundssonsáumupphitunfrá
kl.12.30.FormaðurhverfisráðsLárusRögnvaldurHaraldssonræstihlaupiðkl.13.Súhefðhefurskapaster
aðkarlmennirnirafhendaverðlaunapeninganaogríkirmikilstemmningallantímann.

Karlaríkvennahlaupi
Málþingumfélagsauðáhverf

isgrunnivarhaldiðíGerðubergi
miðvikudaginn 5. júní sl. Sjöfn
Vilhelmsdóttir stjórnmálafræð
ingurogJónGunnarBernburg
prófessor í félagsfræði héldu
fróðlega fyrirlestra um félags
auð.Salurinnvarþéttsetinn,en
um60mannssóttumálþingið.

Margt forvitnilegt kom fram í
erindum þeirra Sjafnar og Jóns
Gunars og áheyrendur urðu

margsvísariumþáþýðingusem
félagsauðurhefur fyrir samfélag
ið íBreiðholti,hvaðamælikvarð
ar eru mögulegir til að mæla
félagsauðo.fl.Eftir fyrirlestraog
kaffihlé fóru fram líflegar pall
borðsumræður þar sem þau
Sjöfn og Jón Gunnar sátu fyrir
svörum ásamt Degi B. Eggerts
syni borgarfulltrúa og Óskari
DýrmundiÓlafssynihverfisstjóra
Breiðholts.

Um60manns
ámálþingium
félagsauð

VegnasumarleyfastarfsfólksfellurstarfsemiogþjónustaFélags
starfsins íGerðuberginiður frámánudegi1. júlí.Opnaðverðirað
nýjuþriðjudaginn13.ágústkl.9.

Karlar settu svip á kvennahlaupið að þessu sinni. Þarna eru; Auðunn Víðir Pétursson, Vigfús
Guðmundsson(Bói),LárusRögnvaldurHaraldsson,ÞorvaldurJónssonogSigurðurR.Guðmundsson.

Sumarlokunífélags
starfinuíGerðubergi

Frámálþinginu.

BjörgAtlasýniríBreiðholtskirkju
Hugleiðingar um áfanga á

vegferðmannsinsnefnistmál
verkasýning sem stendur yfir
í anddyri Breiðholtskirkju
framíágúst. Þaðermyndlist
arkonan Björg Atla sýnir sem
sínirmyndverkoger sýningin
haldinávegumHollvinafélags
kirkjunnar.

BjörgAtlaútskrifaðistúrmál
aradeildMyndlistaoghandíða

skóla Íslands1982.Húnkenndi
málunánámskeiðumviðMynd
listaskólann íReykjavík1982 til
1987.Húnhefurveriðmeðeigin
vinnustofu síðan 1982, haldið
einkasýningar frá1984og tekið
þáttísamsýningum.

Björgvareinnafstofnendum
Grósku, sem er hópur  mynd
listamanna og áhugafólks um
myndlist íGarðabæ.  Í tilefniaf

25 ára vígsluhátíð Breiðholts
kirkju voru sýndar í þessu fal
lega anddyri 12 útsaumaðar
myndir eftir teikningum Mar
grétar Þórhildar Danadrottn
ingar fyrir „Haandarbejets
Fremme“. Myndirnar saumaði
Gunnhildur Valdimarsdóttir
hjúkrunarfræðingur frá Núpi í
Dýrfirði.

  

 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

www.breiðholt.is



VorhátíðBreiðholtsskólavarhaldin laugardaginn8.
júnísl.Hátíðintókstmjögvelogallirnutudagsinssam
anísólskinsskapi.

SkólahljómsveitinlékléttlögviðupphafhátíðarogJón
ínaskólastjóriBreiðholtsskólaogÆvarformaðurforeldra

félagsins drógu fána að húni. ÍR kynnti starfsemi sína í
íþróttahúsiogáskólalóðogSkátafélagiðSegullvarmeð
skemmtilegan ratleikogsykurpúðagrill semnautmikilla
vinsælda. Sirkus Bakkasels sýndi mannlegan pýramída
viðgóðarundirtektir.Dr.Bæksáumástandsskoðunreið

hjólaogkomustfærriaðenvildu.ÞávarlöngröðíVelti
bílinn vinsæla. Frábær dagur hjá foreldrum og börnum
íBreiðholtsskóla.Breiðholtsblaðið fékknokkrarmyndir
frávorhátíðinni.
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VorhátíðBreiðholtsskóla

MargirkomumeðreiðhjólintilskoðunarhjáDr.Bæk.Pylsurnarerualltafjafnvinsælarogþaðvarvægastsagt
brjálaðaðgeraviðpylsuborðið.

SkólahljómsveitÁrbæjarogBreiðholtsmætti áhátíðina
ogléknokkurlög.

JónínaskólastjóriogÆvarformaðurdrógufánaaðhúni.

Þessiungimaðurvarsérstaklegaáhugasamurumhjólið
sitt.

Fólkdreifvíðaað.Bæðibörnogfullorðna.
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Magnús Ingvasonhefurver
ið ráðinn aðstoðarskólameist
ariFBfrá1.ágúst2013enStef
án Benediktsson núverandi
aðstoðarskólameistari hefur
sagt starfi sínu lausu frá sama
tíma.

Magnús er menntaður í fjöl
miðla og auglýsingafræðum
fráNorthern Illinois University
og lauk MPAprófi í opinberri
stjórnsýslu fráHáskóla Íslands
árið 2008. Magnús hefur kennt
við FB frá 1992 eða í samfellt
20ár.Hannhefurgegntýmsum
stjórnunarstörfum innan skól
ans, meðal annars sem kynn
ingarstjóri, deildarstjóri fjöl
miðladeildarogumsjónarmaður
KvöldskólaFB.Hannhefurverið
framkvæmdastjóri Sumarskóla
FB fráárinu1999.Magnús lauk

stúdentsprófifráFjölbrautaskól
anumíBreiðholti1981.

Magnúsráðinn
aðstoðarskóla-
meistariFB

Nokkrar breytingar verða
á bílalögnum við Orrahóla
og við Flúðasel í Breiðholti.
Umhverfis og skipulagsráð
samþykkti á fundi sínum 12.
júní sl. að stöðubann verði
við vesturkant Orrahóla frá
Krummahólum að bílastæði
í suðurenda götunnar og við
austurkant frá innkeyrslu að
Orrahólum7aðNorðurhólum.

Í frétt frá Reykjavíkurborg
segiraðökumennhafiþurftað
sæta lagi tilaðmætastábílum
sínum en lítil breidd götunnar
skapar hættu ef lagt er í göt
unniviðútkeyrslu fráKrumma

hólum10ogveldurþaðóþæg
indum fyrir ökumenn þar sem
þverstæði eru við Orrahóla 1.
Umhverfis og skipulagsráð
samþykkti einnig að bannað
verðiaðleggjabílumíFlúðaseli
beggjavegnagötunnarfráSelja
brautvestur fyrirFjarðarselog
aðbeygjuáFlúðaseli.Enítrekað
hefurveriðkvartaðyfir aðbíl
umsé lagt í Flúðaseli, sérstak
legaíinnrihlutagötunnarnærri
Fjarðarseli. Þessar samþykkir
eru gerðar með fyrirvara um
samþykktlögreglustjóraHöfuð
borgarsvæðisins.

Bílalögnumbreyttvið
OrrahólaogFlúðasel

Á mynd inni kem ur fram hvaða óheim ilt verð ur að leggja bíl um 
við Orra hóla.

Magn ús Ingv ars son nýráð inn 
að stoð ar skóla meist ari.

Sumarhátíð leikskólanna í Seljahverfi fór fram
föstudaginn14.júníenhátíðinerárlegurviðburð
urleikskólannaíhverfinuogerhaldinítengslum
viðþjóðhátíðardaginn.Aðbakiþessararhátíðar
liggur súhugmyndvekjaþjóðarvitundbarnanna
ogfræðaþauumfánannoglýðveldisdaginn.

HátíðinhófstmeðskrúðgöngufráHálsaskógiund
irlúðrablæstriþarsemgengiðvarfrábifreiðastæð
inuviðHálsaskógaðgöngustígviðendaFlúðasels,

niðurhannframhjáSeljaskólaogaðSeljahlíðenþar
var höfð stutt viðdvöl og sungin nokkur lög með
heimilisfólkinu.Eftir sönginnvargengið í kringum
tjörnina.Eftirgöngunahélthverleikskólihátíðísín
umgarði.

Jöklaborger25áraogvarhaldinhátíðmeð for
eldrum og börnum leikskólum í tilefni dagsins. Í
Seljakoti ogSeljaborg varhaldin sameiginleg leik
sýningá túninumilli leikskólannaogeftir leiksýn
ingufóruleikskólarnirísínagarðaþarsemhátíðar
höldunumvarhaldiðáfram,grillaðarpylsur,andlits
málunogfleirafórfram.ÍHálsaskógivargrænfáninn
dreginaðhúnienskólinnfékkhannafhentanífim
mtasinnogífyrstasinneftirsameininguHálsakots
ogHálsaborgar.

GlæsilegsumarhátíðíSeljahverfi
Glatt á hjalla í Jökla borg.

Geng ið frá Selja hlíð en það var sung ið með 
heim il is fólk inu.

Geng ið und ir lúðra blæstri við anda poll inn við 
Selja hlíð. Græn fán inn dreg inn að húni í Hálsa skógi.



Úterkomingeisladiskurmeð
tónlisteftirEdduBorgenhúner
mörgum Breiðhyltingum kunn
vegna reksturs tónlistarskóla í
hverfinu um margra ára skeið.
ÞóttEddaséeinkumkunnfyrir
kennslustörf og skólastjórnauk
þessaðhafa leikiðmeðýmsum
hljómsveitum í gegnum tíðina
hefur hún einnig verið ötull
lagasmiður. „Ég hef alltaf ver
iðaðsemjameðöðrumstörfum
en lítiðgertaðþvíaðvinnaúr
tónsmíðunummínumeðakoma
þeim á framfæri fyrr en fyr
ir tveimurárumaðégátti tíma
í stúdíói hjá FÍH. Þá var hafist
handaviðupptökureneinhvern
veginnvannstaldreitímitilþess
að ljúka verkinu,“ segir Edda
þegar tíðindamaður leit viðhjá
henniádögunum.

„Alltaf var á stefnuskránni að
ljúkaviðþettaenþaðvarðekki
fyrr en að Friðrik Karlsson gít
arleikari úr Mezzoforte hlustaði
á lögin. Honum leist vel á þau,
sagði„þúverðuraðgeraeitthvað
meira viðþetta“ viðmigogþað
varð tilþessaðviðákváðumað
takaþau upp að nýju. Hann tók
upptökustjórninaaðsérogsáum
gítarleikinnenviðfengumnokkra
fleiri til liðs við okkur. Sigurður
Flosason leikur á sópransaxa
fón og síðan fengum við breska
trommuleikarannSimonStrevens
tilliðsviðokkur.Hannkomaldrei
hingað til lands en trommuleik
urinn var tekin upp í London,
fyrir utan þrjú lög sem sænski
trommuleikarinnErikQvickhafði
tekiðuppmeðokkuráður.Aðrir
sem komu að þessu voru Agn
arMárMagnússon, sem leikurá
hljómborð og píanó ásamt mér,
Bjarni Sveinbjörnsson sem ann
ast bassaleikinn og svo mágeta
þessaðviðfengum„brass“band
tilþessaðleikameðenþaðfyllti
upp íákveðið tómarúmsemget
ur skapast þegar unnið er með
útsetningaráþessaritegundtón
listar.ÞarkomuviðsöguþeirAri
BragiKárasonátrompetogfugel
horn, Samúel Jón Samúelsson á
básúna og Sigurður Flosason á
tenórsaxófón.“

Nafnið á hinum nýja geisla
diski er No Words Needed sem
gætiútlagstOrðeruóþörf.Hann
inniheldur11lögí“SmoothJazz/
Fusion”stíleftirEdduBorg,sem
eru útsett af Eddu Borg, Bjarna
Sveinbjörnssyni bassaleikara og
FriðrikiKarlssynigítarleikara.„Ég
hef verið spurð hvers vegna ég
syngiekkertáþessumhljómdiski,
þarseméghafiveriðsísyngjandi
í gegnum lífið. Ég syng nokkrar
laglínur í sumum lagannaenþað
erekkiaðalatriðið íþessumtón

listarflutningi.Égátalsvertafefni
ofanískúffuseméggætihugsan
lega tekið fram, trúlegaánokkra
diska og unnið úr því og hljóð
ritað. En það næsta sem kemur
út með mér verður geisladiskur
þar sem ég syng jazzstandarda
meðbandarískapíanóleikaranum
DonRandi.ÚtgáfutónleikarEddu
Borgvegnaútkomuþessa fyrsta
geisladisks hennar verða á Cafe
Rósenberg fimmtudaginn 4. júlí
oghefjastkl.21.
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www.borgarblod.is

NýrgeisladiskurEdduBorg

Edda Borg við flygil inn.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

ForeldrarokkarfluttuíDalselið1974.
Ég var ekki fædd. Fæddist ekki fyrr
en 1979. Þau fluttu síðan í  Fífuselið
ogþegarbróðirokkar, semeryngstur
fæddist fluttist fjölskyldan í Fjarðasel.
Égfluttiíumeittárniðuríbæ.Í101en
varðófrískogfórþáafturuppeftirenda
styttra til föðurhúsannaogþægilegtað
hafa afann og ömmuna skammt und
an.Pabbierreyndar fluttur íKópavog
innenmammabýrenníSeljahverfinu.
MaðurinnminnheitirÖrnHróbjartsson
ogerárieldrienég.HannerlíkaBreið
hyltingur envar alla grunnskólatíðina
íHólabrekkuskóla. ForeldarhansLilja
ogHróbjarturbúaenþáíHólahverfinu.
ViðSeljastelpurnar fórumáhandbolta
ogkörfuboltaleikihjáÍRíSeljaskólaog
þarsáéghannfyrst.Varsamtekkertað
spá íhannþá.Viðkynntumst síðarog
eigumnúþrjúbörn.

Fann kennar ann í mér eft ir 
nokkra leit 

Hvernig var Breiðholtið þegar ég var
lítil?Svipaðognúna.Orðiðgróiðogfínt.
Mannlífið hefur eflaust breyst eitthvað
eins og gengur en ekkert til hins verra
nemaaðsíðursé.Égvarekki í leikskóla
þegarégvarkrakki.Varbaraheimameð
mömmu og systkinunum og byrjaði í
Seljaskólaþegarégvarsexára.Égeignað
istvinkonurþarogallarbestuvinkonur
mínarbúaenn íBreiðholtinu.Ég lærðiá
skíði íbrekkunniábakviðhúsiðheima.
ÉgvarlíkamikiðíHólmaselisemþáhafði
nýlegatekiðtilstarfaognáðiaðtengjast
fólkinu þar mjög vel. Svo fækkaði ferð
unum í Hólmasel eftir að 10. bekknum
lauk.ÚrSeljaskóla lá leiðin íFBþarsem
ég tók grunnnám fyrir kokka og þjóna.
Dvölin íFBvarðekki lengri.Égtókhléá
námiogfóraðvinnaíþjónustuverinuhjá
Stöð2. Eftir það fór ég í Menntaskólann
viðÁrmúla, tók tanntækninnogvarein
nig næstum búinn með sjúkraliðann en
fannmigþá loksinsendanlegaogákvað
að fara íkennaranámsemégséekkieft
ir.Másegjaaðéghafi fundiðkennarann
íméreftirnokkraleit.Égvarkominmeð
heimiliog farinaðvinna íSeljaborgsem
er rekinn í anda Hjallastefnunnar og er
kynjaskiptur.

Menn ing er margs kon ar
Á þessum tíma var ég farin að upp

lifa bernskuna aftur. Komin með þrjú
börn. Stóru börnin voru komin í skóla
og sú litla í leikskóla. Þetta vakti með
mér áhuga á uppeldismálunum og ekki
síststarfileikskólanna.Égermjögánægð
með hvernig þau mál hafa þróast. Mitt
áhugasviðereinkumsamvinnaámillifor
eldraog leikskólannaogeinnig foreldra
oggrunnskólabarnaogkannskiekki síst
samvinnu á milli foreldranna sjálfra. Ég
villíkasjáhúsnæðiskólannabeturnýttí
þágusamstarfs foreldraogskólaoggefa

öllumkost sem hafaeitthvaðað bjóða.
Maður veit ekki fyrirfram hvernig hug
myndir áborðviðþessarkoma tilmeð
aðgangauppenmér finnstnauðsynlegt
aðaukasamstarfámilliforeldraogskóla.
Þettaer líkaalvegnauðsynlegtþegar lit
ið er til fjölmenningarinnar. Breiðholtið

erríktafýmiskonarmenningusemhefur
boristhingaðogásamaháttogþeirsem
flytja hingað læra á og aðlagast okkar
menninguþágetaþeirlíkasagtfrá,kynnt
sína menningu og auðgað samfélagið á
margvísleganhátt.Menningermargskon
arogþaðþarfaðhjálpa fólki tilþessað
byggjauppsamstarfþarsemflestirgeta
lagtsittafmörkumognotiðsín.

Sam starf er af hinu góða
Aðvekjauppsamstarfstraxíleikskóla

ergóðurundirbúningur fyrir grunnskól
ann.Lokaverkefnimittínáminufjallarum
miðstöðþarsemallirgetakomiðsaman
ogmikluskiptiraðallirnjótisínoglíðivel
aukþessaðhafaaðgangaðþvísemfólk
þarf.Égtelaðoftséhægtaðsinnaþörf
umfólksaðþessuleytiognúerégbúin
aðfávilyrðifyrirsamvinnuviðÞjónustu
miðstöðBreiðholts.Ásamaháttogégtel
samstarf foreldra og skóla afhinugóða
heldégaðverkefni áborðviðkynslóð
irnar saman geti skilað góðum árangri.
Eldri borgarar geta sagt frá svo mörgu
og krakkarnir eru fróðleiksfús. Og svo
geturþettalíkavirkaðíhinaáttina.Tölvu
námskeiðiþarsemungmennikennaeldri
borgurumaðnota tölvurerugottdæmi
umþað.

Hér eru heima hag arn ir
Égbýhér íKambaselinuþar semvið

erumbúinaðvera í tíuár. Íbúðinerað
verða of lítil fyrir okkur en ég get ekki
hugsaðmérað faraúrhverfinu.Þettaer
yndislegt umhverfi og móðurfjölskylda
mínerölláþessusvæði.Þannigverðég
baraaðlifaeftirorðtakinuumaðþröngt
megi sáttir sitja. Ég á líka yndislega
nágranna.Fólkbýðurgóðandaginneða
heilsastáförnumvegi.Tekurstundumtal
saman.Maður finnursvovelaðhéreru
heimahagarnirþegarmaðurlabbarum.

Menn ing er margs kon ar

Þetta er fjöl skyld an mín en á henni er ég og mað ur inn minn Örn, svo börn in okk ar, 
Axel sem er elst ur, Lilja sem er næst elst og svo Inga sem er litla barn ið á mynd inni.

RagnheiðurDavíðsdóttirólstuppíSeljaherfinuoghefuralltafáttþarheimaefundanskilinn
erstutturtímiþegarhúnbjóí101-um.ForeldrarhennareruDavíðDavíðssonogSigþrúður
BjörgAxelsdóttir.RagnheiðureðaRaggaeinsoghúneroftastkölluðergrunnskólakennari.
HúnstarfarviðíleikskólanumSeljaborgogstundarMSnámíuppeldis-ogmenntafræðum
viðHáskólaÍslandsþarsemhúnlegguráhersluásamstarfskólaogforeldra,barnavernd
ogannaðþvítengt.RaggarifjarBreiðholtsæskunaaðþessusinni.

Þetta er göm ul mynd eins og sést af mér og bróð ir mín um Dav íð. Hún er tek in í 
Fjarð ar sel inu.

Þessi mynd var tek in á liðn um vetri. Þarna er ég var með börn in; Sig rúnu, Lilju og 
Ingu Mar íu í göngutúr á göngu stígn um við Jökla borg.
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Ertu búinn að fá þér 
Veiðikortið!

www.veidikortid.is 
Veiðitímabilið er byrjað.  Kr. 6.900.-

00000

Sinneps- og 
villijurta-
kryddað 
lambaprime
Aðalréttur fyrir fjóra.

1 kg lambaprime
1 krukka Kofoed´s klassik  
   sinnep
4 msk villijurtakrydd (þurrkað)
1 msk paprikuduft

Aðferð:
Blandið kryddjurtunum og 
paprikuduftinu saman og veltið 
kjötinu upp úr blöndunni. 
Penslið kjötið reglulega yfir 
grilltímann með sinnepinu. 
Grillið kjötið við meðalhita í 
u.þ.b. 20 til 25 mínútur og 
snúið reglulega eða þangað 
til kjötmælir sýnir 54°C. Látið 
hvíla í 5 mínútur eftir grillun.

Þessar tvær víntegundir henta 
einstaklega vel með þessum 
rétti.

Matur og vín:

Lindemans Cawarra Shiraz / 
Cabernet – Ástralía
1.980 kr.
Rúbínrautt. Létt meðalfylling, hálfþurrt, 
mild tannín. Rauð ber, krydd.

Piccini Memoro – Ítalía – 
1.999 kr.
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk 
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur 
berjablámi, vanilla, eik.
Vín gert úr þrúgum frá fjórum hornum 
Ítalíu.

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

Ádögunumvorukynntdrögað
nýjuaðalskipulagiReykjavíkur til
ársins2030.Svosemkunnugter
af fréttum er lítil áhersla lögð á
uppbyggingu íúthverfum,heldur
ernæreingöngustefntaðþreng
ingu byggðar vestan Elliðaáa.
Umferðarkerfihinsnýjaskipulags
erkapítuliútaf fyrir sig,enekki
er gert ráð fyrir neinum nýjum
mislægumgatnamótum íReykja
víktilársins2030ogþáerstefnt
að þrengingu helstu stofnæða
þrátt fyrirauknabyggð–ogþar
meðauknaumferð.

Reykvíkingar hafa um langt
árabil verið sveltir þegarkemur
að fjárveitingumtilvegamála,en
stærsturhluti stofnbrautaáhöf
uðborgarsvæðinuerusvokallaðir
þjóðvegiríþéttbýli.Þannigháttar
meðal annars til um Reykjanes
braut, en samkvæmt hinu nýja
skipulagiverðurekkibættúrþví
ófremdarástandi semerágatna
mótunum við Bústaðaveg. Þús
undir Breiðhyltinga fara þessa
leiðáhverjumdegi.

Árið2011námufjárframlögrík
isvaldsinstilviðhaldsognýfram
kvæmda á höfuðborgarsvæðinu
umeitthundraðmilljónumkróna,
sem var aðeins um eitt prósent
afheildarvegaféþaðár,ensömu
sögu er að segja um árin 2009
og 2010. Nú hefur verið gengið
enn lengra og ríkisvaldið samið
við Reykjavíkurborg um að ekki
verði ráðist í neinar vegafram
kvæmdiríborginninæstaáratug
inn, eða fram til ársins2022.En
jafnvel þó ekki kæmu til neinar

nýframkvæmdirmunalltafverða
mikilþörfáviðhaldivegaogeftir
því sem þeim framkvæmdum er
slegið á frest margfaldast fram
tíðarkostnaðurinn,aukþesssem
umferðaröryggihríðversnar.

Á árunum 2007 til 2011 urðu
18 prósent banaslysa í Reykja
víkog43prósentannarraalvar
legraslysa,enþáeráttviðslys
semleiðatilvaranlegsskaðaeða
örkumla. Mikill meirihluti alvar
legra slysa verður á ljósastýrð
umgatnamótum. Þávaldahinar
mikluumferðartafirmengunmeð
óþarfa eldsneytisbruna, tíma
missi og öllum þeim kostnaði
semþessufylgir.Rétteraðlítaá
umferðina eins og aðrar veitur,
vatnsveitu,hitaveituog rafveitu.
Við myndum seint sætta okk
urvið stopult rennsli áheituog

kölduvatni,eðaþáaðrafmagnið
slægireglulegaút.

Til mikils er að vinna, enda
verðurekki lengurbúiðviðþann
þjóðhagslega skaða sem hlýst
af umferðartöfum. Oft er talað
um ábyrgð ökumanna, en hver
er ábyrgð stjórnmálamanna
semskirrast viðað taka áþess
umalvarlegavanda?Sinnuleysi í
þessummálaflokkikostarbeinlín
ismannslíf.

Höfundurersagnfræðingur

Mis læg gatna mót bjarga manns líf um
BjörnJónBragasonskrifar:

10, 30 og 100 stk pakkning fæst 
án lyfseðils í næsta apóteki
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Björn Jón Braga son.
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Mjódd - S. 557 5900

Mikið úrval 
af litríkuM

Verið velkomnar

Eftir fjörugan og skemmti
legan vetur hófst sumarstarfið
hjáokkur mánudaginn 10. júní
síðastliðin.Opiðer í félagsmið
stöðvunum til 5. júlí á mánu
dögumogmiðvikudögum frákl
20:00til23:00.Einsogvenjulega
munumviðbrallamargtogmik
ið og ættu allir að geta fundið
séreitthvaðviðsitthæfi.

Eins og venju lega bjóð um við 
upp á sum arsmiðj ur fyr ir krakka 
úr 5., 6. og 7. bekk. Smiðju rar eru 
í boði á þriðju dög um, fimmtu dög
um og föstu dög um og eru keyrð
ar frá tveim ur fé lags mið stöðv um 
í einu. Í boði er með al ann ars 
hvala skoð un, skylm ing ar, klif
ur, heim sókn á Dom ino‘s Pizza, 
ferð í Naut hóls vík og margt margt 
fleira. Skrán ing fer fram gegn um 
www.rafraen.reykja vik.is 

Með hóp á veg um 
vinnu skól ans

Einnig verð um við með hóp 
á veg um Vinnu skóla Reykja vík
ur hjá okk ur í vinnu. Þau vinna 
frá 46 tím um á dag í 4 vik ur og 
eru verk efn in marg vís leg. Með al 
ann ars fara þau að vinna á leik
skóla, vinna með eldri borg ur um, 
taka til í hverf inu og fá ým is kon ar 
fræðsl ur. Mynd irn ar sem fylg ir 

með frétt inni er einmitt frá hóp úr 
Hólma seli sem var í svoköll uð um 
Mission Impossi ble leik um hverf
ið, en mark mið ið með hon um er 
að þétta hóp inn sam an ásamt því 
að skoða hverf ið sitt vel og vand
lega. Nýj ung hjá okk ur í sum ar 
er svo að bjóða upp á spes starf 
fyr ir krakka sem voru að klára 

8. bekk. Það starf er á mánu dög
um og mið viku dög um og er það 
þátt tak end um að kostn að ar lausu. 
Hvetj um við alla þá sem voru að 
klára átt unda bekk inn að kíkja á 
hvað er í boði og taka þátt. Eins 
og heyr ist er margt og mik ið að 
ger ast hjá okk ur í sum ar og hlakk
ar okk ur til að sjá sem flesta.

Sumarfatnaði fyrir 
konur

á öllum aldri
Sjón er sögu ríkari

Sum ar ið í fé lags mið stöðv un um

SnorriHeimissonhefurver
ið ráðinn stjórnandi Skóla
hljómsveitarÁrbæjarogBreið
holts.Hann tekurvið starfinu
1.ágúst.

Snorri er blásara kenn ari frá 
Tón list ar skól an um í Reykja vík 
og er með fram halds mennt un 
frá Kon ung lega Konservator í inu 
í Kaup manna höfn. Hann hef ur 
leik ið með ýms um hljóm sveit
um og kamm er hóp um. Snorri 
stjórn aði m.a. Lúðra sveit 
Verka lýðs ins í fjög ur ár og hef
ur und an far in ár starf að sem 
kenn ari við Skóla hljóm sveit 
Graf ar vogs. Sex um sækj end

ur voru um stöðu stjórn anda 
við skóla hljóm sveit Ár bæj ar 
og Breið holts.

Snorri tek ur við 
skóla hljóm sveit inni

Augl‡singasími: 511 1188

Myndirnarerufrásumarstarfifélagsmiðstöðvanna.

Kvikmyndahátíðvar haldin í
Mjóddinni föstudaginn 31. maí
sl. þar sem sýndur var afrakst
ur af starfi kvikmyndasmiðja í
frístundaheimilum Miðbergs.
SýndarvorumyndirfráÁlfheim
um,HraunheimumogVinaheim
umogVinaselsýndistopmotion
mynd sem unnin var fyrir
Barnamenningarhátíð.

Börn un um var boð ið í bíó í 
Sam bíó og fengu popp og svala 

með. Það var mik il gleði og spen
na að fá að sjá sig eða vini sína 
á stóra tjald inu. For eldr ar fengu 
síð an tæki færi nú í vik unni til 
að sjá mynd irn ar og panta sér 
DVDdiska á sér stakri sýn ingu í 
Sam komu hús inu í Selja skóla. 
Ætl un in er að halda áfram með 
kvik mynda smiðj ur næsta haust. 
Styrk ur fékkst frá Þró un ar sjóði til 
verk efn is ins fyr ir árið 2013. Haf
steinn Vil helms son hafði veg og 

vanda af starf inu með börn un um 
ásamt því að sjá um upp setn ingu 
á hand riti barn anna, upp tök ur, 
hljóð og klipp ingu á mynd um. 
Börn in sáu al ger lega sjálf um 
hand rita skrif og ákveða per són ur 
og leik end ur á hverju frí stunda
heim ili fyr ir sig en mis mun andi 
var hversu mörg börn voru í kvik
mynda klúbb un um eft ir heim il um.

Kvik mynda smiðja frí stunda heim ila 
sýndi í Mjódd inni

SnorriHeimisson.

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

FR
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ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Úrval lita á lager

Þú nærð árangri 
með  Plannja þakrennum

HÁRLAUSNIR 
Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping 
kr. 3.450.-

Litun, strípur, herra og dömuklippingar

Við bjóðum betra verð!  Hringdu og kannaðu málið!

Tímapantanir í sími 694 5926
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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

Foreldrafélag Ölduselsskóla
stóð fyrir velheppnaðri vorhá
tíð í annað sinn laugardaginn
25. maí síðastliðinn. Börn og
foreldrar fjölmenntuog tóku til
hendinnifráklukkan1012.Það
var eftirsótt að þvo glugga og
biðusumbörniníröðeftiraðfá
gluggaþvottasköfuna í hönd og
fáaðprófa.Vaskireinstaklingar
áöllumaldrigenguumallalóð
og týndu samviskusamlegaupp
fernur,plastmál,nammibréfog
fleira rusl sem villst hafði yfir
á skólalóðina.Annarhópur tók
sérsópíhöndoggerðisérlítið
fyrirogsópaðiallahlutasteyptu
lóð skólans. Eftirtektarsamir
munuhafaséðaðeinnigkomust
nokkrir grænir fingur í arfaog
njóla semprýðanúekki lengur
skólasvæðið.

Eft ir til tekt ina á skóla lóð inni 
eða frá klukk an 12 til 14 var boð
ið upp á  grill að ar pyls ur og safa 
og sá ÍR um að kenna ung við inu 
meist ara takta á gras vell in um og 
inni í íþrótta sal var boð ið uppá 
kennslu í Taekwondo. Skemmti at
riði voru í hönd um hæfi leik a ríkra 
nem enda úr Öldusels skóla. Skát
arn ir buðu uppá frá bæra skemmt
un og höfðu sig alla við að veita 
grill aða syk ur púða til þeirra sem 
leystu skemmti lega þraut eða 

rat leik sem var í þeirra boði. 
Hoppukastal inn stóð fyr ir sínu 
eins og við var bú ist. 10. bekk ur 
var með skemmti leg an flóa mark
að og bauð einnig uppá bakk elsi 
til sölu til styrkt ar fyr ir hug aðr ar 
bekkj ar ferð ar. 

Vor há tíð in er kjör inn vett vang
ur til þess að koma sam an í lok 

skóla árs ins og hafa gam an af og 
auð vit að til þess að fegra skóla
lóð ina eft ir vet ur inn. Með því að 
börn mæti og taki til hend inni á 
skóla lóð inni sinni er ver ið að efla 
um hverf is vit und þeirra og stuðla 
að því að þau beri meiri virð ingu 
fyr ir um hverfi sínu.   

Til tekt á vor há tíð Öldusels skóla

Þessirstóðusigvelítiltektinni.

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

Heilsulindir í Reykjavík

í þínu
hverfi

fyrir alla

NÚ VERÐUR

OPIÐ LENGUR

Í SUMAR!

LAUGARDALSLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 22:00 

Helgar   8:00 – 22:00  

SUNDHÖLLIN

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Laugardagar  8:00 – 16:00  

Sunnudagar  10:00 – 18:00

KLÉBERGSLAUG
Virkir dagar  10:00 – 22:00  
Helgar   11:00 – 17:00  
 

ÁRBÆJARLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00

BREIÐHOLTSLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00

GRAFARVOGSLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00  

VESTURBÆJARLAUG

Mánud.–fimmtud. 6:30 – 22:00  

Föstudagar  6:30 – 20:00 

Helgar   9:00 – 19:00  

550 kr.

130 kr.
Fullorðnir

Börn

 *

 *

* 8. Júní – 21. ágúst 

Afgreiðslutími 
1. Júní – 1. September

Jórunn Sóley Björnsdótt
ir varð dúx á stúdentsprófi frá
Fjölbraut íBreiðholti.Hún lauk
stúdentsprófi fráFjölbrautaskól
anumíBreiðholtisemdúxskól
ansaðloknustarfsnámiásjúkra
liðabrautoghlautverðlaunfyrir
bestanáranguríensku,íslensku
ograungreinum.

Í sam tali við vef síðu skól
ans seg ir hún seg ir dag ana eft
ir  út skrift ina hafa ver ið æð is
lega. Hún hafi varla haft und an 
að svara sím töl um frá fólki sem 
óskaði henni til ham ingju og 
kvaðst vera al veg í skýj un um. 
Hún kvaðst einnig ætla að taka 
mér frí frá námi í eitt ár og vinna 
á hjúkr un ar heim il inu Sól túni en 
stefn ir að því að fara í há skóla 
haust ið 2014. Hún kveðst ánægð
ust við ár ang ur inn í raun grein
um, enda komi þær lík lega til með 
að nýt ast henni vel í fram tíð inni. 
Jór unn Sól ey mæl ir heils hug
ar með starfs námi sem góð um 
náms kosti. „Í sjúkra liða nám inu 
vann ég á öldr un ar stofn un, tauga

deild, hjarta deild og geð deild og 
þannig lær ir mað ur nokk uð vel 
á vinnu mark að inn, hvern ig er að 
vinna með mis mun andi fólki og 
þar fram eft ir göt un um, og er því 

vel und ir bú inn þeg ar nám inu lýk
ur. Mesti kost ur inn við verk legt 
nám er að upp lifa það sem mað ur 
lær ir um í bók un um.“  

Jór unn Sól ey dúx í FB

JórunnSóleyBjörnsdóttirdúxFjölbrautaskólansíBreiðholti
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Leiknismennurðuað láta sér
lynda jafntefli gegn Víkingum
þrátt fyrir að fámun fleiri færi
en andstæðingurinn að þessu
sinni og leika manni fleiri í
dágóðantíma.Enstigerstigog
þauteljaöllþegar tekiðerupp
úrpokanumíhaust.

Leiknismennvorumunsterkari
aðilinnífyrrihálfleikogmarkiðlá
másegja í loftinunærallan leik
tímann. ÓliHrannar fékkdauða

færienngegnmarkverðiVíkinga
enskaut framhjáog tvívegisvar
Vigfús Arnar við það að sleppa
einn í gegn. Það kom því eins
og rigningúrskýiþegarLeiknis
mennskoruðuloksmark.Þarvar
að verki Brynjar Hlöðversson á
fjærstöngeftirhornspyrnu.Fékk
hann óáreittur að setja boltann
í tómtmarkiðmeð fótunumeftir
aðhafagefist tími tilað takavið
knettinumviðmarkstönginafjær.

Eins og rign ing úr skýi

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

Íþróttafélag Reykjavíkur og
Landsbankinn hafa endurnýj
að samstarf sitt til tveggjaára.
Bankinnverðuráframaðalbak
hjarl allra deilda ÍRog útibú
iðíMjóddmunstandaþéttað
bakifélagsmönnumíÍR.

„Viðerumafarstoltafstuðn
ingiokkarviðÍR,“segirFriðgeir
MagniBaldursson, útibússtjóri
Landsbankans íMjódd. „Útibú
iðíMjóddhefuralltfrástofnun
verið aðalstyrktaraðili ÍR, auk
ýmissaannarra samfélagsverk
efna. Landsbankinn hefur um
þriggja ára skeið afsalað sér
auglýsingumábúningumfélags
ins og liðið fékk í staðinn að
veljagottmálefniábúningana.
ÍR valdi Hjartaheill og merki
félagsins prýðir því búninga
félagsinsnæstaár.“

ÍR-ing ar ánægð ir
„ÍRingar eru mjög ánægð

ir með hve þétt Landsbankinn
hefur staðið að baki félaginu“.
Segir Hjálmar Sigurþórsson,
formaður ÍR. „Það er félaginu
ómetanlegtaðeigasvoöflugan
bakhjarlsemmeðstuðningisín
umtekur þátt íþví langhlaupi
semstarfsemi félagsinser.Úti
búiðíMjóddhefurreynstfélag
inu afar vel og hvet ég alla ÍR
ingatilaðnotaþjónustunasem
þar er í boði.“ Í tengslum við
samninginngreiðirLandsbank
innáheit fyrirhvernsigurleiká
Íslandsmótum í meistaraflokki
kvenna ogkarla í knattspyrnu,
körfuknattleikoghandknattleik.
Ágóðinn skiptist ámilli Hjarta
heillaogÍR.

Sam starf Lands bank ans 
og ÍR end ur nýj að

HjálmarSigurþórssonformaðuraðalstjórnarÍRogFriðgeirMagni
BaldurssonútibússtjóriLandsbankansíMjóddviðundirritunsam
starfssamningsins.

LeiknismennsigruðuÞróttara
í laugardalnum nú á dögunum
10 í leik sem litaðist talsvertaf
lélegumvallaraðstæðum.Leikn
ismennvorubetri aðilinnheilt
yfir en Þróttur átti sína spretti
en mark Hilmars Árna skildi
liðinað.

Leiknismenn byrjuðu leik
innekkialvegnægjanlegavelog
komstÞrótturnæstþvíaðskora
þegar Karl Brynjar átti hörku
skalla í slána og yfir. Smátt og
smátt náðu þó okkar menn tök
unum á leiknum og vellinum
sem var arfaslakur. Hilmar Árni

átti flott skot sem markvörður
ÞróttarvarðiogsíðarvarÓlafur
Hrannarkomin íákjósanlegt færi
en varnarmaður Þróttar komst
fyrirásíðustustundu.Þaðvarþví
jafntíhléinu00.

Leikn is menn sigr uðu Þrótt ara

Hress ir Ægiskrakk ar
á Akra nesmót

Alls fóru 38 hressir Ægiringar á aldrinum 7
til14áraáAkranesleikanahelgina31.5maí til
2.júnísl.MörgvoruaðfaraífyrstasinnáAkra
nesleikanaogaðgistaaleinífyrstasinn.

Krakkarnir stóðusigaf stakriprýði, allir voru
kurteisirog til fyrirmyndar í skólanumþar sem
viðgistum.Veðrið setti strik í reikninginnþetta
áriðenþaðvarrokogrigningnánastallantímann
þannigaðþegarþauvoruekkiaðsyndaþáfengu
þauaðbíðainniííþróttahúsinu.Sólinákvaðhins
vegaraðheiðraokkurmeðnærverusinnisíðasta
mótshlutanneftirhádegiásunnudeginumogþá
drifuyngribörninsigífjöruferðáLangasandmeð
fararstjórum. Einhverjir bættu við sig AMÍ lág
mörkumogmörgþessiyngri syntu í fyrstasinn
margargreinar.Ekkivoruveittsérstökverðlauní
aldursflokknum10áraogyngri. HressaráAkranesmóti.

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

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

Drengirnir í 8. flokki í körfu
fóru góða ferð til Gautaborgar
dagana8.til12.maísíðastliðinn
oglentuíöðrusætiáGautaborg
armótinu íkörfubolta.Mótiðer
stærsta ungmennamót í körfu
bolta íEvrópu.Allsvoru38 lið
skráð til leiks í 8. flokki karla,
fráSkandinavíuogvíðar.Spilað
var í níu riðlum og sigraði ÍR
sinn riðil með yfirburðum. Þá
tók við 16 liða útsláttarkeppni
og vann ÍR þar öruggan sigur.
Næstu leikirvorugegnsterkum
liðumogmættiÍRIKEOSí8liða
úrslitum. ÍRhafði10 stiga sigur
aðlokum,40til30,eftiraðhafa
leittnærallanleikinn.

Daginneftir,ásunnudag,lékÍR
íundanúrslitunumgegnNorrköp
ing Dolphins. Eftir að hafa ver
iðeinustigiundir íhálfleikhafð
ist12stigasigurað lokum,38 til
26 fyrir ÍR. Sigurinnvirtist koma
leikmönnumsænskaliðsinsnokk
uðáóvart, semsýnduþaðmeð
óíþróttamannslegri háttsemi á
síðustu andartökum leiksins. Í
úrslitunummættust ÍRogMöln
dalBasket.Sænskaliðiðvarfirna

sterktoghafðimeðalannarseinn
turninnanborðssemlokaðiflest
um leiðumundirkörfunni.Möln
dalvar sjö stigumyfir íhálfleik,
19 til 12,ogvannað lokummeð
36stigumgegn19.Þráttfyrirtap
íúrslitaleikstóðudrengirnir í ÍR
sigafburðaveloggátuekkispilað

fleirileikiámótinu,eða3íriðliog
4 íúrslitakeppninni.Háttsemi ÍR
ingavartilfyrirmyndarbæðiinn
anvallarsemutanogerbikarinn
sem fékkst fyrir 2. sæti mótsins
tilmarksumgóðanendiá flottu
tímabili8.flokksÍR.

Í öðru sæti í Gauta borg

Uppskeruhátíð yngri
flokka körfuknattleiks
deildarÍRvarvarhald
in í Seljaskóla þann
18.maísl.

Veitt voru verðlaun
og viðurkenningar fyrir
þátttökuogframmistöðu
ívetursem leið. Keppt
var í stinger og pylsur
vorugrillaðar.

Upp skeru há tíð yngri
í körf unni

Frá verðlaunaafhendingu í Lisebergíþróttahöllinni í Gautaborg.
Menn voru að vonum nokkuð svekktir eftir tap í úrslitaleik en
árangurinnenguaðsíðurglæsilegur.

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Íslenskakvennasveitiní4x400
mboðhlaupinukom langfyrst í
markínæstsíðustugreindagsins
á smáþjóðaleikunumáglæsileg
umtíma3:40,97mínenÍslands
metiðígreininnier3:38,96mín.

Sveitina skipuðu þær Stefan
ía Valdimarsdóttir, Fjóla Signý
Hannesdóttir, Hafdís Sigurðar
dóttirogAnítaHinriksdóttirsem

nældi sér í sín þriðju gullverð
laun. Í öðru sæti var sveit Lux
emburg rúmum þremur sekúnd
umáeftiríslenskusveitinni.

Karlasveit Íslands í 4x400 m
boðhlaupinu fór ekki af stað en
Trausti Stefánsson, einn liðs
mannasveitarinnar, fékkkrampa
í200mhlaupinuogerþaðaðöll
umlíkindumástæðanfyrirþvíað

sveitinhefurdregiðsigúrkeppni.
Kvennasveitiní4x100mhlaup

inukomönnurímarkátímanum
46,43smenKýpverjartókugullið
á tímanum46,02s. Sveit Íslands
skipuðuþærSveinbjörgZophon
íasdóttir, María Rún Gunnlaugs
dóttir, Hafdís Sigurðardóttir og
HrafnhildEirHermóðsdóttir.

Gull og silf ur hjá kvenna sveit inni

Hilmar Örn Jónsson hélt
áfram að bæta árangur sinn
í sleggjukasti áVormótiHSK
á Selfossi á hvítasunnudag
þegar hann kastaði 55,93 m
semer30cmlengraenhann
kastaði á þessu sama móti í
fyrra.Þettaer jafnframtbesti
árangur Íslendings í þess
umaldursflokkimeð7,26kg
sleggjunni. Hilmar Örn sigr
aðieinnigíkúluvarpiísínum
flokki.

HilmarÖrnhefurveriðötull
við að keppa að undanförnu
og ætlar sér greinilega stóra
hluti í sumarendaEMogHM
unglingaogBauhausstórtmót
ið ánæsta leiti. Hann kastaði
6kg.sleggjunni67,08m.áinn
anfélagsmóti ÍR í Laugardaln
umenmeðþessukastitryggði
hannsér farseðil áEM19ára
og yngri sem fram fer á Rieti
á Ítalíu um miðjan júlí í sum
ar.Lágmarkiðámótiðer66,00
m. Hilmar Örn er aðeins 17

ára og er þetta góð bæting á
hans eigin meti í flokki 1617
ára pilta. Fyrra metið hans
var62,54m frásíðastasumri.
Þettaereinnigmetíflokkipilta
1819ára, fyrrametiðsemvar
66,05 m átti enginn annar en
Bergur Ingi Pétursson FH.  Á
Coca Cola móti FH þann 10.
júní  bætti Hilmar síðan met
sitt í flokki 16 til 17árapilta
í sleggjukasti. Hann kastaði
sleggjunniaðþessusinni72,87
m sem er bæting um 1,25 m.
Eldra met Hilmars Arnar var
sett22.maísl.Hilmaráttiþrjú
köst á mótinu yfir 70 metra,
enhinvoruréttvið, semsýn
irgottöryggihans ígreininni.
HilmarÖrnhefurfjórbættmet
ið í þessum aldursflokki með
5. kg sleggjunni, en það var
um 57 m, þegar Hilmar bætti
þaðfyrst ítæpa62metra,síð
an69,24ogloksí71,05íjúníí
fyrra. Hilmar á einnig metin í
14áraog15áraflokkum.

Góð ur ár ang ur hjá Hilm ari Erni

ArnaStefaníaGuðmundsdótt
irvarð í3. sætiáNorðurlanda
meistaramótiunglingaísjöþraut
sem fram fór í Huddinge í Sví
þjóð helgina 8 til 9 júní. Hún
hlaut5190stigognáðiþarmeð
lágmarkiíEMunglinga18til20
ára.

Þetta er frábær árangur hjá
Örnu og gott að lágmarkið er í
höfn.Árangurhennaríeinstökum
greinum var eftirfarandi: 100 m
grindahlaup14,57sekog1,65mí
hástökkisemsemerbestiárang
urhennar íþraut, 9,20m íkúlu
varpi, 25.25sek í 200m,5,45m í
langstökki,38.98míspjótkastiog
2:20.19míní800m.

Arna Stef an ía í 3. sæti

HilmarÖrnJónssonvarparkúlunnifrá
sleggunni.

ÍRingarvoruágóðri siglingu
áfyrstumótumsumarsinsAnn
aðmótíPrentmetsmótaröðFRÍ
fór fram á Laugardalsvelli 22.
maí.GuðmundurSverrissonátti
mjög gott kast í spjótkasti og
sigraði,kastaði73,73msemer
hansnæst lengstakast fráupp
hafi. Aníta Hinriksdóttir skellti
sérí100mhlaup,varð3.átím
anum 12,72 sek. Stuttu seinna
var Aníta mætt í 300 m hlaup
þar semhúnsigraðiá tímanum
39,91sek.ÍvarKristinnJasonar
sonsigraðií100mhlaupikarla
átímanum11,11sek.

Hilmar Örn Jónsson bætti sig
með5kg. sleggju þar semhann
kastaði lengst 71,62 m. sem er
bæting á aldursflokkameti hans
í flokki16 til17ára.Hannkeppti

einnig með karlasleggjunni, þar
sem hann sigraði og kastaði
lengst55,21m.Að lokumkeppti
hann í kúluvarpi með 5 kg kúlu
ogkastaðihenni lengst17,41m.
KristínBirnaÓlafsdóttirsigraði í
100mgrindátímanum14,44sek.
(+2,04). Ylfa Rún Jörundardótt
ir sigraði í sleggjukasti kvenna,
kastaði lengst 37,30 m. Hlynur
Andrésson varð fyrstu í 1500 m
hlaupi á tímanum 4;05,05 mín,
Snorri Stefánsson félagi hans
varðannaríþvíhlaupiátímanum
4;07,38mín.BjörnJ.Þórssonvarð
annar í langstökki, stökk lengst
6,43m(+2,6)ogHuldaÞorsteins
dóttir varð önnur í hástökki,
stökkhæst1,60msemer10cm
hærraenhúnstökkáfyrstamóti
sumarsinsáSelfossi.

Byrja vel í frjáls um

Fjörkálfanámskeið ÍR fór
af stað vikuna 10. til 14. júní.
Hressir krakkar komu til okk
aránámskeiðið,ennumerað
ræða sameiginlegt námskeið
FrjálsíþróttadeildinniogKnatt
spyrnudeildinni.

Hápunktur námskeiðsins var

þóþegarAronJóhannsson leik
maðurAZAlkmaarogGuðlaugur
Victor Pálsson Leikmaður NEC
Nijmegen mættu og heilsuðu
uppákrakkana, enn liðinþeirra
leika bæði í Hollensku úrvals
deildinniogvarAronbikarmeist
arimeðAlkmaarnúádögunum.

Fjör á fjör kálf um

ArnaStefníaGuðmundsdóttirogÞráinnHafsteinsson
íþróttafrömuðurogþjálfari.



Nú er opio allan 

sólarhringinn í Engihjalla

Allan sólarhringinn,
alla daga


