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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080

Verslum við litla manninn

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Minn is merki sem Rótarý klúbb ur Breið holts hef ur lát ið gera um fyrsta kirkju stað inn í Breið holti var 
af hjúpað 5. maí sl. Sagn ir herma að kirkja eða bæn hús hafi þeg ar ver ið reist á jörð inni Breið holti árið 1325 
en hún var í eigu Við eyj arklaust urs fram að siða skipt um. Fé lag ar í rótarý klúbbn um ásamt fjöl skyld um 
komu sam an við minn is merk ið um kirkju stað inn Breið holt að lok inni messu í Selja kirkju. Sjá nán ar á bls. 5.
(Ljósm. Mark ús Örn Ant ons son).

Hólagarði og
Arnarbakka

Stór grillaður Kjúlli 
alla daga 1398 kr./kg.

 
Nauta Rib-Eye

Verð áður 4.549 kr./kg.
Verð núna 3.694 kr./kg.

 
Nauta Fillé

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

Nauta Innralæri
Verð áður 3.998 kr./kg

Verð núna 2.998 kr./kg,
 

Hamborgarar 80 gr.
Verð áður 198 kr./stk.
Verð núna 164 kr./stk.

 Grill Hamborgarar 140 gr.
Verð áður 298 kr./stk.
Verð núna 198 kr./stk.

 
Coca Cola & Light 2 lítra

Verð áður 314 kr.
Verð núna 198 kr.

Myllu
Orku Brauð 

2 fyrir 1
 

MS Ostakökur
Verð áður 1188 kr.
Verð núna 950 kr.

 

Kea Skyr 500 gr
Verð áður 376 kr.
Verð núna 300 kr.

 
Kea Skyr 200 gr

Verð áður 180 kr.
Verð núna 144 kr.

- á traustum grunni

Sumartilboð

     

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
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D agleg fréttamennska hefur löngum borið keim af nei
kvæðni. Byggðri á þeirri staðreynd að mannshugur
inn er jafnan næmari á neikvæða hluti og erfiða, jafnvel

skelfilega, fremur en það sem jákvæðara má teljast. Frásagnir af
vondum atburðum, atburðum sem enginn vill sjálfur upplifa. Erf
iðleikar eiga greiðari aðgang að fólki en jákvæðari viðburðir. Eft
ir þessu fara fjölmiðlar gjarnan þegar fréttamat er annars vegar.

B reiðholtiðhefurekki fariðvarhlutaaf flutningi frétta.Þegarvillst
hefurveriðaf leið íBreiðholtinusvoafskiptahefurorðiðþörfog

fréttrataðífjölmiðlaerjafnantekiðframaðþettahafiorðiðeðaáttsér
stað íBreiðholti.Hvortsemumólæti, innbrot,ölvunarakstur, jafnvel
mannráneðaannaðólögmættathæfieraðræðaíþeirribyggðerþað
jafnan látið í ljósi–stundumeinsogBreiðholtiðséaðalatrið fréttar
innar.Eftirtektarverteraðslíkthiðsamaáekkialltafviðumönnur
hverfi eða borgarhluta. Þá er staðsetningin oft víðari; t.d. í Austur
borginni, íKópavogieða íHafnarfirðiánþessaðstaðsetjaatburðinn
nánar;t.d.íKórunum,áVöllunumeðaíVogunumsvodæmaségetið.

Hugsanlega á þessi frásagnarmáti og áherslur fréttafólks þeg
ar um atburði á höfuðborgarsvæðinu er að ræða ræt

ur í þeirri ímynd sem snemma var dregin af Breiðholtinu. Að þar
væri meira af vandræðum í mannlegum samskiptum og brotnum
lagareglum en annarsstaðar í borgarbyggðinni. Lífseigla þessar
ar neikvæðu ímyndar er með ólíkindum þegar litið er yfir daglegt
líf í þessu nú orðið rótgróna byggðarlagi í orðsins fyllst merkingu.

B reiðholtblaðið hefur í gegnum tíðina rætt við fjölda fólks.
Blaðið hefur rætt við frumbyggja sem nánast héldu með skó

flu og haka upp í Breiðholtshæðirnar til þess að byggja sér ból.
Blaðið hefur rætt við fólk sem er fætt í byggðarlaginu eða hefur
alistþarupp fráblautubarnsbeini. Flestumber samanumaðhafa
heyrt af umræddri neikvæðni og jafnvel fundið fyrir henni á ein
hverjum tíma eða stað í lífinu. En þessu fólki ber líka saman um
að ímyndin sé röng og óréttmæt með öllu þótt hún hafi í upphafi
vaxið af brekum borgar og skipulagsyfirvalda að einhverju leyti.

Hefðbundinumfjöllun fréttamiðlageturviðhaldið fordómumsem
einhverju sinni hafa skotið rótum þótt þær rætur séu löngu

feysknarorðnarogeinkumstuddaraffáfræðiþeirrasemlítiðtilþekkja.

... í Breið holti

EftirtalinverkefnivoruvalinafBreiðhylting
umííbúakosningunninúíapríl.

1.Setjauppstórarruslatunnurviðskólaog
íþróttasvæði.

2.LagfæragöngustígaíEfraBreiðholti.

3.GrynnkatjörnviðHólmaseltilaðdragaúr
slysahættu.

4.SetjabekkiogruslastampaáýmsastaðiíSeljahverfi.

5.LagfæraskólalóðBreiðholtsskóla.

6.Fjarlægjastálboga/hindranirúrvegigangandi
oghjólandivegfarenda.

7.BætaskíðaaðstöðuíSeljahverfimeðnestis
bekkjumo.fl.

8.BætaaðgengiaðtjarnarsvæðiímiðjuSelja
hverfi.

9.Gróðursetjatréogrunnaáopnumsvæðumí
Bakkahverfi.

10.FegraumhverfiBreiðholtsbæjarinsvið
Skógarsel.

11.SetjagróðurogbekkiásvæðisunnanFellaog
Hólakirkju.

12.LagfæragöngustígmeðframBrúnastekk1.

13.Fjarlægahindranirástígviðleikskólann
Hálsaskóg.

14.LagfæragöngustígmeðframGrófarseli24.

Verk efni í Breið holti

Breiðholtsverkefniðernýjung
ístarfsemiReykjavíkurborgarog
sveitarfélagaalmennt í landinu.
Borgaryfirvöldýttuþvíúrvör í
byrjunársins2012.Ífebrúarþað
sama ár var Óskar Dýrmundur
Ólafsson ráðinn hverfisstjóri í
Breiðholtsenþaðernýtt starfs
heiti sem ekki hefur áður ver
iðnotað ístjórnborgarinnarog
er í raun tilraunastaða rétteins
ogverkefniðíheildsinni.Fram
tíðarsýn Breiðholtsverkefnisins
eraðvellíðanog jákvæðni ríki
meðal íbúa sembúavið félags
leganjöfnuðogtakavirkanþátt
í samfélaginu. Umhverfi Breið
holts leiði af sér sjálfbæra þró
unsem felur í séruppbyggingu
innanhverfissvoaðtilstaðarsé
möguleiki á að sækja þjónustu
ogvinnuíheimabyggð.

Hlutverkþessatilraunaverkefn
is er að leiða samstarf og tryg
gja samhæfingu borgarstofnana
í Breiðholti á sviði velferðar,
menningar,menntunar,umhverf
is,frístunda,íþróttaoglýðheilsu.
Heildstæð þjónusta borgarinnar
verði íbúum hverfisins til hags
bóta. Verkefnið byggir á vald
dreifingu en hugtakið vísar til
þessað fólk tekur stjórnáeigin
lífi og auðgar og bætir líf sitt. Í
þvífelstaðeflahæfnisína,öðlast
auknaþekkingu,þroskaogskiln
ingáumhverfisínuogleggjarækt
við samfélagið. Mikilvægt er að
skapa aðstæður og umhverfi til
þess að styrkja valdeflingu með
aðgangi að þekkingu og upplýs
ingum og að til staðar sé vett
vangur og farvegur fyrir fólk til
að hafa áhrif. Valdefling eykur
lífsgæði fólks,hverogeinnhefur
jafntgetu til aðgefa semþiggja.
Hugtakið valdefling er nátengt
hugtökunum notendasamráð og
lýðræði.Þettakemurm.a. fram í

bæklingisemgefinhefurveriðút
umþettatilraunaverkefni.

Metn að ar full mark mið
Gert er ráð fyrir að tilrauna

verkefnið standi yfir þrjú ár en
það felursérmetnaðarfullmark
miðsem lútaaðþvíaðþjónusta
Reykjavíkurborgar í hverfinu
verði heildstæðari, markvissari
og samhæfðari, íbúum þess til
hagsbóta. Þessu verkefni er ein
nigætlaðaðnýtaauðlindirborg
arinnar betur. Þar á meðal hús
næði og starfsfólk. Stýrihópur
var einnig myndaður í tilefni af
verkefninuenhannstarfarþvert
á svipborgarinnarundir forystu
borgarstjóra í því skyni að efla
samstarf sviða og starfseininga
borgarinnar í tengslumviðverk
efnið. Í stýrihópnum eiga sæti

sviðsstjórar Íþrótta  og tóm
stundasviðs,Menningarogferða
málasviðs, Skóla og frístunda
sviðs, Umhverfis og skipulags
sviðs og Velferðasviðs. Í stýri
hópnum sitja einnig fulltrúar
hverfisráðsBreiðholts.

Þver fag legt sam starf 
grund völl ur

Þverfaglegt samstarf þessara
aðila hefur verið formgert með
skipan framkvæmdarstjórnar
Breiðholtsverkefnisins. Í fram
kvæmdastjórn sitja fulltrúar
stjórnenda starfsstaða á vegum
borgarinnaríhverfinuogerverk
efnið því í eðli sínu samstarfs
verkefni borgarstofnana í hverf
inu sem er grundvöllur þess að
verkefniðnáitilætluðumárangri.

Breið holts verk efn ið – 
metn að ar full mark mið

Hverfisstjóri Breiðholts hefur aðsetur í Þjónustumiðstöð hverfisins
semerviðgöngugötunaíMjóddinniíBreiðholti.

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Nýlegalaukævintýraþema
þarsemnemendurí1.til

3.bekkSeljaskólaunnu
samanaðþvertáárganga.
Tekinvorufyrirævintýrin

Stígvélaðikötturinn,Mjall
hvít,HansogGréta,Hans

klaufi,Þyrnirós,Gullbráog
birnirnirþrír,Prinsessaná

bauninni,LitliKláusogstóri
KláusogRauðhetta.Börn

unumerskiptíhópa,hlusta
ásöguna,ogvinnasíðanað
skapandivinnuútfráævin

týrinu.Föstudaginn3.maívar
foreldrumboðiðískólannað

skoðavinnubarnanna.

Æv in týra þema í Seljaskóla



3BreiðholtsblaðiðMAÍ 2013

Garðheimar • Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is og á

 • 

hvað ætlar þú að 
rækta í sumar?

Ávaxtatré
berjarunnar
garðrósir 

Blákorn og 
turbokalk 
á tilboði!

Ný og betri verkfæra- og tækjadeild!

allt fyrir garðahreinsunina

Tækjaleiga Garðheima 
OPIÐ virka daga til kl. 18.00
og laugardaga til kl. 16.00

fUlLt AF

tIlbOðuM

sPenNaNdi 



Guðjón Þorkelsson spjallar við
Breiðholtsblaðiðaðþessusinni.
Hann er frumbýlingur í Selja
hverfinu. Var einn hinna um

fjörtíuaðila sem fékk lóðogbyggði sér
hús í þeim hluta hverfisins sem liggur
vestan Skógarsels á landi sem eitt sinn
var í eigu Kópavogsbæjar. En af hverju
sóttisthanneftirþvíaðbyggjaíBreiðholt
alinuppíAusturmiðborginnioghvernig
hefurhonumhugnastbúsetanþar, fyrst
í Bökkunum en síðar í Þúfuselinu þar
semhannhefurbúiðírúmaþrjááratugi.
„Éghefveriðmjögánægðurhérogekki
hugsað mér að hverfa úr Breiðholtinu.
Þettaermjöggóðbyggðogégáttamig
ekki alveg á þeirri neikvæðu umræðu
sem stundum á sér stað um þennan
borgarhluta.“

Guðjón er ættaður frá Stokkseyri en
fædduríReykjavík.„Faðirminnfluttiungur
tilborgarinnarog foreldrarmínirbjuggu
þar alla tíð. Við bjuggum lengst ofarlega
á FrakkastígnumskammtneðanviðHall
grímskirkju.ÉggekkíAusturbæjarskólann
ogMiðbæjarskólannogsíðanGaggóAust
semnúheitirVörðuskóli.Þettavarafskap
lega skemmtilegt umhverfi að alast upp
í. Mannlífið var fjölbreytt. Þarna bjuggu
eiginlegaallarútgáfuraffólki.Viðgengum
mikiðumstrákarnir,skoðuðumumhverfið
ogmannlífiðoghittumfólkogskemmtum
okkurvið fjölbreytnina.Þarnavoruýmsir
furðufuglar á sveimi. Menn sem kusu að
ganga svolítið utan alfaraleiðar en voru
oft ágætis náungar. Á þessum árum var
ekkieinsalgengtaðunglingar færu í frek
araframhaldsnámognúogþví laukhinni
eiginlegu skólagöngu þarna sunnanund
ir Skólavörðunni og atvinnulífið tók við.
ÉgvannsvolítiðáEyrinni íbyrjunen fór
svo að starfa við verslun sem varð ævi
starfmitt.Ég réðstað lokinni skólagöngu
til heildverslunar sem heitir Vélar og
verkfæri. Verslunin var í eigu Guðmund
ar Jónssonar og fleiri en hann stofnaði
hina velþekktu verkfæraverslun Brynju á
LaugaveginumenVélarogverkfæri feng
ust aðallega við innflutning og heildsölu.
HeildversluninvarímörgártilhúsaíBol
holtinu en flutti síðar í Skútuvoginn þar
sembyggtvaryfirmörgheildsölufyrirtæki.
Mér bauðst að gerast meðeigandi í fyrir
tækinu sem varð til þess að ég ílengdist
þar.Þaðmáeiginlegasegjaaðéghafilent
íæviafplánunviðaðverslameðýmiskon
ar verkfæri. Aðaluppistaðan voru ASSA
skrárnarsemmargirþekkjaendaeruþær
ímörgumhurðumumborgogbyggðir.Við
vorumekkimikiðístórumvélumenversl
uðummeðtalsvertaf rafmagnstækjumog
fleirasemtengdistsmíðumogbyggingum.
Þegaréglíttilbaka,tilþessara46árasem
égstarfaðiviðverslunereftirminnilegast
hvað maður kynntist mörgum. Þetta var
talsvert ólíkt verslunarumhverfiþví sem
við þekkjum í dag. Storr og Brynja voru
niðriáLaugavegiþarsemBrynjaerreynd
arennþanndag ídag.SvovarKRONog
fleiriverslunarfyrirtæki semeruhorfinaf
sjónarsviðinu.“Guðjón létafstörfumeftir
46 ára starf hjá sama fyrirtækinu. Nokk
uðsemteljaverðuróalgengtídagaðeiga
næstum alla starfsævina hjá sama aðil
anum. „Ég var mjög sáttur við að hætta.
Fannst komin tími til að breyta eitthvað

til og með því
að hætta sátt
ur á þessum
tímapunkti gæti
ég fengið dálít
ið lífsrými. Það
voru líkabreyt
ingar í einka
lífinu. Börnin
voru uppkomin
og barnabörnin
tekin við. Mér
bauðstumsvip
að leyti tilboð
í hlutinn minn
í  fyrir tækinu
semásamthús
byggingunnimá
kannski líta á
sem ævisparn
aðinn.“ Guðjón hefur nú greinst með MS
sjúkdóminnenheldursérmjögvel.„Égvar
aðeins farinnað finna fyrirhonumþegar
éghætti.Ídageréghálfandaginnviðþjálf
un í MS húsinu. Þetta stýrir deginum og
éger svona íhálfgildingshálfsdagsvinnu
meðsjálfanmigþarsemégeraðhugaað
heilsunni.Enhefjafnanstundáðurenkon
an,semennstarfarútikemurheim.Égget
kveiktátölvunniogséðhvaðeraðgerastí
veröldinniogfylgistvelmeð.

Breiðholtiðopnaðimöguleika
En hvað kom til að maður uppalinn í

miðborginniogstarfandiíHoltunumákvað
aðleggjaávitfjallaogheiðaeinsogBreið
holtiðvarstundumnefntáárdögumþess.
Varhannorðinn leiðurámiðborgarlífinu.
„Égmyndiekkiorðaþaðþannigenþarna
voru orðnar ýmsar breytingar á högum
mínum. Ég var komin með fjölskyldu og

farin að huga
að íbúðakaup
um.Breiðholtið
var að byggj
astogmeðþví
opnuðustmarg
ir möguleikar
fyrir ungt fólk
að eignast þak
yfir höfuðið.
Við réðumst í
aðkaupaíbúðí
Bökkunumsem
varmjöggóður
kostur á þeim
tíma.“ Guðjón
segir að ýmis
legt hafi ver
ið með öðrum
bragíhinunýja

byggðarlagi í hlíðum Breiðholtsins en í
AusturmiðborginniundirSkólavörðuhæð
inni ígömluReykjavík.„Ávissanháttvor
umviðkominínýheimskynni.Heimkynni
sembyggðusteinkumáfjölskyldulífi.Flest
fólksemvarað festasérhúsnæði íBökk
unumáþessum tímavaryngra fólkmeð
börn.Fólkvarfyrstogfremstaðhugsaum
vinnu og fjölskylduna og skrapp kannski
íbæinn17. júníeðaaföðrumálíka tilefn
um.Bakkarnirvoruauðvitaðsvolítiðhrá
ir þegar við komum. Við keyptum íbúð í
blokk sem Ármannfelli var að byggja og
allt var hrátt. Hverfið var næstum sam
göngulaust tilaðbyrjameðogekkertvar
malbikað.Fólkvaraðtalaumaðþettaværi
einsogaðverakominuppísveit.Enþað
vargamanaðupplifaþettaáþeimtímaen
umhverfibreyttistlíkanokkuðfljóttogtók
ásiggrónarimynd.“Guðjónsegirað fólk
hafihaldið sigmikiðefraendaBakkarnir
hannaðir sem fjölskylduvænt umhverfi.

Byggðin í hring og þjónustukjarninn og
skólabygginginímiðjunni.„Þettagateigin
legaekkiveriðbetraogflestgrunnþjónust
anviðhöndinaáþeimtímaeinsogbakarí
og matvöruverslun. Kunningjahópurinn
breyttist líka. Það gerist oft á þeim tíma
þegar fólk stofnar nýja fjölskyldu hvort
semþaðflyturámillibyggðarlagaeðaekki.
Maðurhitti gömlu félagana sem löbbuðu
meðmanniumMiðbæinnsjaldnarenann
aðfólkkomístaðinn–starfsfélagarogfólk
semstóð í sömusporumogmaður sjálf
ur.Varaðalabörnin sínupp íhinunýja
umhverfisemennvarímótun.“

Happdrættiaðfálán
„Við bjuggum í nokkur ár í Bökkunum

sem voru orðnir að mótuðu og grónu
umhverfi.Þaðvarekkivegnaumhverfisins
semviðvorum farinaðhorfaeftirnýjum
stað eða öllu heldur öðru húsnæði. Fjöl
skyldanstækkaðiogþegarborginauglýsti
lóðirhér íneðstahlutanumafSeljahverf
inu ákváðum við að slá til og sækja um
byggingalóð.Þettavorumum40lóðirsem
auglýstarvoruásamatímaenborginhafði
fengiðlandiðímakaskiptumviðKópavogs
kaupstað.Lóðunumvarúthlutað1978og
viðfluttuminnárið1980eðafyrir32árum.
Þaðtókokkurumtvöáraaðbyggjahúsið.
Maðurvarungurþáaðeins36áragamall
ogmeðlífið í fangið.Vissulegavorunokk
urátökviðaðkomaþessuuppþvíéger
afgamlaskólanumaðþví leytiaðégvildi
helsteigafyrirölluogborgaalltsemfyrst.
Áþessumtímavareinnigerfiðaraaðfálán
ensíðarvarðogmörgumvarðhálftá.Það
vareiginlegahappdrættiað fá lánog fáir
tóku meira fé að láni vegna húsbygginga
enþeirnauðsynlegaþurftu.Enþettagekk
allt samanbæðihjámérogmörgumöðr
umsemvoruaðkomasérupp framtíðar
heimiliáþessumárumogörugglegabetur
ensíðarvarðþegarfólkfóraðsteypasérí
ofurskuldirvegnahúsbyggingaogannars.“

Hverfiðfórmjögvelafstað
En hvernig þróaðist þetta nýja hverfi.

„Þetta fórmjögvelafstað.Þarnavarmói
þar semkrakkarhöfðu leikið sérenþeg
ar ákveðið var að úthluta því sem bygg
ingalandioghefjahúsbyggingarþábyggð
istþettauppámettíma í samanburðivið
hvernig áraði því ýmsir erfiðleikar voru
í samfélaginu eins og bæði fyrr og síðar.
Svo fóru menn að ganga frá umhverfinu,
lóðunum og rækta. Þessi byggð stendur
einna lægst íBreiðholtinuogekkert stóð
áaðfágróðurinntilþessaðkomaupp.Ég
heldlíkaaðsúalmennasamstaðasemvar
íhverfinuumaðræktaog fegraumhverf
iðhafi fljótt fariðaðskilasér.Hérbyggði
hversitthúsogstýrðiframkvæmdumsín
umsjálfur.Égerþess fullvissaðþaðátti
sinnþátthversufljótt íbúarnirtókutilvið
umhverfismálin. Fólk vildi rækta og efla
grænt umhverfi í kringum sig. Fyrst að
þúspyrðþáerég lönguorðinn inngróinn
Breiðhyltingur. Það hefur aldrei hvarflað
aðméraðflytjastniður íbæeðaeitthvað
annað.Égvarstrax fullkomlegasátturvið
að flytjamigumsetogBreiðholtiðhefur
vaxið og dafnað í gegnum árin. Er orðið
eittaf fallegustubyggðumReykjavíkurog
algerlegamiðsvæðis.“
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V i ð t a l i ð

Breiðholtiðopnaðifólkimöguleika

Guðjón Þorkelsson á góðir stundu.

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

Guðjón með sonarsyni sínum og alnafna. 
Morgundrykkurinn er tilbúinn.
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Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

RótarýklúbburBreiðholtshefurlátiðgeraminn
ismerkiumfyrstakirkjustaðinníBreiðholti.Sagn
irhermaaðkirkja eðabænhúshafiþegarverið
reistá jörðinni Breiðholtárið1325enhúnvar í
eiguViðeyjarklaustursframaðsiðaskiptum.Minn
ismerkið  er staðsett  í námunda viðhið forna
bæjarstæði Breiðholtsbæjarins,viðgöngustíginn
ásvæðiviðSkógarselíSeljahverfi.

Áþúsundáraafmæli kristni í landinu árið 2000
ákváðu rótarýklúbbar á höfuðborgarsvæðinu að

setjauppminnismerkiumfornakirkjustaðiíReykja
víkognágrenni.GísliB.Björnsson, félagi í rótarý
klúbbnum, hannaði merkið. Vegna skipulagsvinnu
í námunda við bæjarstæðið var verkefninu ekki
lokið fyrrensl. sunnudag 5.maí.Þákomu félagar
í Rótarýklúbbnum ReykjavíkBreiðholt saman til
stuttrarathafnarviðminningarsteininn.Genguþeir
fylktu liði fráSeljakirkjuað lokinnimessu,þarsem
FriðrikAlexandersson,forsetiklúbbsinsogfyrrver
andiformaðursóknarnefndarprédikaði.

Minnismerkiumfyrstu
kirkjunaíBreiðholtiafhjúpað

Minn ing ar skjöld ur inn, sem klúbb fé lag inn Gísli B. Björns son hann aði. 
(Ljósm. Mark ús Örn Ant ons son)

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

 

Krá • Sportbar

Persónuleg 
þjónusta.

Verslið í 
vinalegu 
umhverfi!

Sumar í Hólagarði

Klúbb fé lag arn ir séra Val geir Ást ráðs son og Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son, fyrrv. borg ar stjóri,
af hjúp uðu minn is merk ið.
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Nemendurúr FBmættu í félagstarfið íGerðu
bergi ádögunumenþeir takaað sér sjálfboðna
samfélagsþjónustu á síðustu námsönn skólans.
NokkrirvölduFélagsstarfiðíGerðubergisemvett
vangverkefnisins,endaáGuðrúnJónsdóttir for
stöðukona upphafið að því ásamt skólameistara
FB.

Á haustönn voru 15 nem end ur FB í sam fé lags
þjón ustu í Gerðu bergi. Á vor önn voru þau 4, en þá 

dreifð ust nem end ur mun víð ar á stofn an ir, fyr ir tæki 
og fé laga sam tök auk þess sem fjöldi nem enda tók 
að sér að veita öðr um nem end um skól ans stuðn
ing í námi eða að stoða í kennslu stund um. Í síð ustu 
kennslu stund var upp skeru há t ið sem lauk með því 
að nem end ur settu nið ur kirsu berja tré fram an við 
skól ann og þáðu síð an kaffi og pönnu kök ur sem 
nokkr ir vel vild ar menn Gerðu bergs höfðu bak að og 
lagt á borð. 

NemendurFBmeð
FélagsstarfinuíGerðubergi

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

ÚtskriftarnemarFBfögnuðuogkvöddukennarasínaádögunum.
Núhefstsíðastaprófatörnþeirraogóskumviðútskriftarnemum
ogöðrumnemendumgóðsgengisíprófunum.

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

MyndinertekiníGerðubergiogmáþarsjágestinaáuppskeruhátiðinni:nemendurFB,sumirmeðbörn
sín,ÓlínaÁsgeirsdóttirkennari,GuðrúnJónsdóttirforstöðukonaogaðrirgestgjafaríFélagsstarfinu.

Hef opnað fótaaðgerðastofu í Mjódd 
 Býð nýja og eldri viðskiptavini velkomna 

Tímapantanir í síma: 557-5022 

Erna G. Gunnarsdóttir 
lögg. fótaaðgerðafræðingur 

 

 

Álfabakka 12 – 2. hæð (lyfta og gott aðgengi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298

www.borgarblod.is



Anna Heiða Pálsdóttir hefur
hlotiðbarnabókaverðlaunskóla
og frístundaráðs Reykjavíkur
borgar fyrir bókina Mitt eigið
Harmagedón sem bókaútgáfan
Salkagafút.Þettavar í41sinn
semþessiverðlaunvoruafhent
og fór afhendingin fram við
hátíðlegaathöfníHöfða.

Bók in fjall ar um það ævi skeið í 
til ver unni þeg ar ein stak ling ur inn 
breyt ist úr barni í ung menni. Höf
und ur inn vel ur sér sér stakt sjón
ar horn til þess að draga and stæð
ur fram þar sem sögu hetj an kem
ur frá fjöl skyldu sem lif ir í ströngu 
trú ar sam fé lagi. Bók in fjall ar ann
ars veg ar um þetta þroska skeið 
mann eskj unn ar en hins veg ar um 
árekstra sem geta orð ið þeg ar 
fram vinda manns þroskans rekst 
á þröngt túlk að ar trú ar skoð an ir 
þar sem lít il frá vik frá bók stafn
um eru lið in. Sögu svið bók ar inn
ar er eins ná lægt hinu dag lega 
lífi og hugs ast get ur. Bakka hverf
ið í Breið holti og að hluta einnig 
Hóla og Selja hverf ið. Sögu hetj
an býr í blokk í Bökk un um og 
geng ur í Breið holts skóla, synd ir 
í Breið holts laug og á tengsl við 
fjöl skyldu sem býr í Selja hverfi og 
er hluti af sama trú fé lagi. Þetta er 
áhuga vert við fangs efni en hvað 
kom Önnu Heiðu sem sjálf býr í 
Bökk un um í Breið holti til að velja 
þetta sem sögu efni í ung linga bók.  

Í sam tali við Breið holts blað ið í 
til efni af út komu bók ar inn ar fyr
ir lið in jóla sagði Anna Heiða að 
upp haf bók ar inn ar megi rekja til 
kvölds nokk urs á jóla föstu að hún 
var stödd fyr ir utan eina blokk
ina í Bökk un um. Fólk var búið að 
setja jóla ljós í glugg ana og skrey

ta hjá sér í til efni jól anna en í 
einni íbúð inni voru eng in jólas ljós 
og eng ar skreyt ing ar sjá an leg ar. 
Hún kvaðst hafa far ið að hugsa 
um að þar byggi fólk sem héldi 
eng in jól og kannski mætti ekki 
nefna jóla há tíð ina í þess ari fjöl
skyldu. „Ég fór að velta fyr ir mér 
hverj ir héldu ekki jól og þá komu 
Vott ar Jehóva fljótt í hug ann. Þeir 
halda ekki jól og eru auk þess 
nokk uð fast ir á kenn ingu sinni og 
sann fær ingu og leyfa fáar und an
tekn ing ar. Þarna varð kveikj an að 
þess ar skáld sögu sem ég skrif aði 
fyr ir ung linga og reynd ar einnig 
fyr ir full orðna þótt sögu per són
urn ar séu á æsku ár um. Ég valdi 
Jehóvana þeg ar að því kom að 
finna trú fé lag þar sem líf mann

eskj unn ar er mjög skorð að af 
kenn ing um.“ Í um sögn val nefnd ar 
um verð launa bók ina Mitt eig ið 
Harma gedón seg ir m.a. að höf
und ur fangi af þekk ingu og með 
virð ingu heim sext án ára stúlku í 
Breið holt inu, Dag bjart ar El ísa bet
ar, sem alist hef ur upp inn an sér
trú ar söfn uð ar. Þetta sé þroska
saga sem vek ur upp grund vall ar
spurn ing ar um líf ið og til ver una, 
gildi þess að hafa sjálf stæð an vilja 
og geta tek ið sjálf stæð ar ákvarð
an ir um líf sitt, fórn irn ar sem 
mað ur þurfi að færa til að halda 
í sína eig in sann fær ingu, hvers 
virði það er að vera mað ur sjálf
ur og kannski síð ast en ekki síst 
hvenær er mað ur sjálf ur. Í ávarpi 
við athend ing una sagði Odd ný 

Sturlu dótt ir for mað ur skóla og 
frí stunda ráðs  m.a. að hlut ur 
vand aðra barna bók mennta sé 
ótví ræð ur og við ur kenn ing ar eins 
og þær sem veitt sé í dag sé þakk
ar gjörð skóla yf ir valda í Reykja vík 
til höf unda sem leggja sig fram 
um að seðja hung ur barna í góð
ar bók mennt ir. „Við lít um svo á 
að höf und ar og þýð end ur barna
bóka séu banda menn okk ar við 
að efla læsi og opna nýja heima 
– læs is sem er lyk ill að vel ferð 
barna á lífs leið inni,“ sagði Odd ný. 
Jón Gnarr borg ar stjóri og Odd

ný Sturlu dótt ir af hentu barna
bóka verð laun in að við stödd
um fjöl mörg um gest um. Með al 
þeirra  voru  ung ir sig ur veg ar ar 
í Stóru upp lestr ar keppn inni sem 
lásu upp úr verð launa bók un um.  
Barna bóka verð laun skóla og frí
stunda ráðs þjóna þeim til gangi 
að vekja at hygli á gildi góðra 
bók mennta í upp eld is starfi og á 
metn að ar fullri út gáfu barna bóka. 
Val nefnd var að þessu sinni skip
uð Mar gréti Krist ínu Blön dal for
manni, Mörtu Guð jóns dótt ur og 
Guð rúnu Höllu Sveins dótt ur. 
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BreiðholtsbókhlautBarnabókaverðlaunin

Anna Heiða Pálsdóttir höfundur verðlaunabókarinnar Mitt eigið
HarmagedónsemfjallarumfólkíBreiðholtinu.

VIÐ ERUM NÁLÆGT ÞÉR!

Jafnaseli 6, 
við hliðina á 

Krónunni og Sorpu

Við erum í
Max1 býður fyrsta flokks HRAÐÞJÓNUSTU sem er 
sniðin að þörfum hins tímabundna bifreiðaeiganda.

Þetta gerum við á Max1!

Hjólbarðaþjónusta
Láttu okkur skipta um 
dekkin fyrir þig. Við bjóðum 
þér gæða hjólbarða á 
hagstæðu  verði frá Nokian 
og Pirelli.

Eru bremsuklossarnir búnir? 
Gættu að örygginu. 
Endurnýjum bremsuklossa 
og bremsudiska í flestum 
bifreiðum. 

Bremsuþjónusta

Er komið að smurningu? 
Við skiptum um olíur og síur 
og förum yfir bílinn í leiðinni. 

Smurþjónusta

Eru dempararnir lélegir 
eða gormarnir brotnir? 
Endurnýjum dempara og 
gorma í flestum bílum.

Demparaþjónusta

Er rafgeymirinn lélegur?
Frí ástandsmæling. 
Endurnýjum rafgeyma í 
flestum tegundum 
bifreiða.

Rafgeymaþjónusta

Við skiptum líka um 
þurrkublöð, perur og 
setjum rúðuvökva á bílinn. 

Önnur þjónusta 

Renndu við hjá Max1

 - ávallt heitt á könnunni

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8 , Jafnasel 6, Knarrarvogur 2,  sími 515 7190
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Allar stöðvar opnar virka daga milli kl. 8:00-17:00
Laugardagsopnun: Sjá nánar á max1.is 

Neyðarþjónusta: Sjá nánar á max1.is 

Vélaland annast bíla- og vélaviðgerðir, almennar 
og sérhæfðar. Gæði okkar skipta þig máli. 
Fagleg vinna og traust þjónusta. 

Starfsfólk okkar býr yfir mikilli reynslu og tryggir 
vönduð og góð vinnubrögð í hvert sinn. 

Þetta gerum við hjá Vélalandi!

Almennar bílaviðgerðir 
Undirvagnsviðgerðir: 
hjóla-, fjöðrunar-, stýris- og 
hemlabúnaður

Drifrásarviðgerðir:
kúpling, gírkassi, driföxlar og drif

Rafkerfi:
tölvulestur og greining, rafkerfi og 
ljósabúnaður

Þjónustuskoðanir skv. staðli framleiðenda

Vélaviðgerðir 

Túrbínuviðgerðir 

Sóthreinsun á brunahólfum 

Hreinsun á eldsneytisspíssum 

Rúðuskipti og rúðuviðgerðir
Skiptum um allar rúður í bifreiðum 

Gerum við framrúður

Samningar við tryggingarfélög

Almennar vélaviðgerðir 

Hedd viðgerðir 

Tímareima- og tímakeðjuskipti

Pantaðu tíma 
- lausnir eru okkar fag

Reykjavík:  Jafnasel 6, 515 7193 og Vagnhöfði 21,  sími 515 7170
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7181

Max1 dregur nafn sitt af því að við ljúkum hverjum 
viðgerðarþætti innan klukkustundar frá því viðgerð hefst.

max1.is velaland.is

í Breiðholtinu

velaland@velaland.ismax1@max1.is

Max1_Vélaland__Flyer_hálfs_Jafnasel_12.04.2013_END.indd   1 12.04.2013   10:36:37

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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Þriðjudaginn 16. apríl buðu
nemendur í Ölduselsskóla for
eldrum sínum  aðkoma í skól
annog sjáafraksturvinnuann
arinnar.Nemendursýnduleikrit
ogkynntuverkefnisínínáttúru
fræðiogsamfélagsfræði.

Nemendur höfðu útbúið pow-
er-point sýningar um hin ýmsu
dýr frá Afríku og fallega staði
á Íslandi. Einnig höfðu nem-
endur búið til spil um landa-
fræði  Íslands sem þeir kynntu
fyrir áhorfendur. Sýningu nem-
endalaukmeðþvíaðþeirsungu
saman lagið „Sumargestur“ eftir
ÁsgeirTrausta,ljóðsemnemend-
urhafaunniðmeðííslensku.Eftir
sýninguna í salnum buðu strák-
arnir í árganginum upp á kökur
ogannaðgómsætiogstúlkurnar
upp á drykki. Við áttum saman
notalegastundáheimasvæðiog
gæddumokkurákræsingunum.

Skólavinirvikunnar
íÖlduselsskóla

Þau Þor steinn, Gabrí el, Ver on ika og Erla voru skóla vin ur vik unn ar í 
Öldusels skóla 14. til 20. apr íl.

Lið Breiðholtsskóla stóð sig
frábærlegaílokakeppniSkóla
hreystiíLaugardalshöllinniog
varðí2.sætimeð50stig.

Alls kepptu 12 skólar til
úrslita og varð Holtaskóli í 1.
sætiþriðjaárið í röðenLinda-
skólií3.sæti.Ífjórðasætivarð
Laugalækjarskóli með 46 stig,
Myllubakkaskóli í fimmta sæti
með44stig,Grundaskóliísjötta
sætimeð43stig,Varmárskóli í
sjöundasætimeð41stig,Valla-
skóliíáttundasætimeð36stig,
Egilsstaðaskóliíþvíníundameð

30,5 stig, Síðuskóli í 10 sæti
með 30 stig, Grunnskóli Fjalla-
byggðar í ellefta sæti með 27
stig og Grunnskólinn á Ísafirði
í því tólfta með 18 stig. Mun-
ur á stigum hefur aldrei ver-
ið eins lítill og í ár. Skólarnir
skiptuámilli sín toppsætunum
allakeppninaogómögulegtað
segja til um úrslit fyrr en eftir
hraðaþrautina. Þvílíkur kraftur
undireinuþaki.Krakkarnireru
sannarlega hetjur sinna skóla
oghreystimenni.

Breiðholtsskóliíöðru
sætiíSkólahreysti

Mik il stemn ing var í höll inni þeg ar krakk arn ir kepptu í Skóla
hreysti.

Fjölbrautarskólinn í Breið
holtihlautnýverið styrkvegna
verkefnisins Innleiðing forvarn
arstefnu FB í Breiðholti. Mark
mið verkefnisins er að vinna
að framtíðarsýn framhaldsskól
anna: „Ungt fólk á framhalds
skólaaldri hefur sterka sjálfs
mynd, lifir heilsusamlegu lífi,
drekkurekki,notarekki tóbak,
neytir ekki vímuefna, hugar
að næringu hreyfingu og sve
fni. Hefur heilbrigða sýn á sig
semkynveruroggætiraðgagn
kvæmri virðingu í samskiptum

viðannaðfólk“.
KolbrúnBaldursdóttir sálfræð-

ingurhlaut styrkvegnaverkefn-
isinsEkkimeir.Markmiðverkefn-
isinseraðdragaúr tíðnieineltis
meðþvíaðnotahugmyndafræði
Ekki meir. Markmið Forvarnar-
sjóðs Reykjavíkur er að veita
einstaklingum, félagasamtökum,
fyrirtækjum og stofnunum utan
borgar tækifæri til frumkvæðis
og nýsköpunar í hverfum borg-
arinnar. Áhersla er lögð á að
styrkja verkefni sem bæta and-
lega líðan, heilsu og sjálfmynd

barna og ungmenna sem og að
draga úr og hindra neikvæða
hegðun,svosemvímuefnaneyslu,
ofbeldi og afbrot. Það er Hverf-
isráð Breiðholts sem samþykkti
þessaúthlutunúrForvarnarsjóð
Reykjavíkurtilverkefnasemunn-
inverðaíBreiðholtiánæstavetri.

FBogKolbrúnhlutu
forvarnarstyrki

 
KJÚKLINGURGRILL

17 JÚNÍ
*************************

*************************Sími:5672300www.17junigrill.is

 
KJÚKLINGURGRILL

17 JÚNÍ
*************************

*************************Sími:5672300www.17junigrill.is

Lokisins er kominn kjúklingastaður
 í Breiðholtið.

Vorum að opna 17 júní grill kjúkling að Lóuhólum 6. 
Boltinn í beinni og kaldur á krananum. 

Pöntunarsími 567-2300.
Opnunartími er kl. 11 - 23.

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298
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Góður rómur var gerður að námskeiði á vegum
SAMFOK,samtakaforeldragrunnskólabarnaíReykja
vík, með stjórnum foreldrafélaga og skólaráðsfull
trúum grunnskólanna í Breiðholti sem haldinn var
5.mars í ÍRhúsinu.Þar fjallaðiHelgaMargrétGuð
mundsdóttir tómstunda – og félagsmálafræðingur
umnýmenntalög og nýja aðalnámskrá grunnskóla.
Eftiraðhvertforeldrafélaghafðikynntsérstöðusíns
skóla skýrði Helga Margrét lýðræðislega aðkomu
foreldra að skólastarfi og fór yfir grunnþættina 6
sem mynda kjarna nýrrar menntastefnu. Hún lagði
áherslu á nauðsynlegt bakland fulltrúa foreldra frá
SAMFOK í skólaog frístundaráðiborgarinnar, tengsl
við foreldra í skólaráðumog tengsl foreldra íBreið
holti við SAMFOK. Hvatti hún foreldra til virkrar
þátttökuískólastarfinuoglýstiávinningiafsamstarfi
heimilaogskóla.

Foreldrareruhelstuhagsmunagæslumennnemenda
ogmikluskiptir aðnemendurhafi stuðningoghvatn-
ingu foreldra sinna.Þáergott að foreldrarkynni sér
ný menntalög og námskrár og að upplýsingaflæði sé
gott milli heimila og skóla. Heimasíður skólanna og
aðgengiaðupplýsingumumskólastarfiðgegnaþarlyk-
ilhlutverki. Rannsóknir sýna að börn þeirra foreldra
semeigahlutdeildískólastarfinuerulíklegritilaðsýna
góðahegðunogframkomu.HelgaMargrétlagðiáherslu
áaðáhrif foreldraánámsárangurbarnaermunmeiri
enalmennthefurverið talið.Stuðningur foreldra felst
fyrstogfremstíþeimgildumogviðhorfumsemríkjaá
heimilibarnsinstilmenntunarogskólastarfs.Umræðan
heima,væntingarforeldrannaoglífsstíll,hvatningþeirra
ogörvunerumikilvægirþættiroggetaveriðundirstaða
námsárangursog farsælsskólastarfs.Helgahvatti for-
eldratilaðfæraumræðurfráeldhúskróknumyfiríhinar
formlegu leiðirsem foreldrarhafa tilaðkomaskoðun-
umsínumá framfærioghafameðþvíáhrif ánærum-
hverfisitt.

Mikilvægilýðræðisáheimilum
Meðþvíaðtakaþáttífélagslífibekkjarinsogræðaum

lýðræðiviðbörniner líklegraaðviðnáumaðsamein-
astumuppeldiogmenntunútfránýjumgrunngildumí
aðalnámskránni.HelgaMargrétnefndidæmiumlýðræði
áheimilinuogfenguforeldrareintakafBarnasáttmálan-

um.Þanniglærabörnoglifaílýðræðisleguumhverfiað
umræðunniséhaldiðálofti.Þareruforeldrarogkenn-
arar fyrirmyndirogbörnin læraafþeimhvernighægt
eraðberasigaðt.d.viðskoðanaskipti,aðlærasamráð,
meðákvörðunarréttoghvernigþeirgetagegntlýðræð-
is-ogborgaralegumskyldumsínumseinnameir.

Aðtakaumræðunaoglæraaðsameinast
„Virkt lýðræðierþarsemalmenningur tekurvirkan

þáttíákvarðanatökuumsínmálogviðþurfumaðlæra
að komast að samkomulagi og tala okkur saman að
ásættanlegriniðurstöðu.Fólkermeðólíkarskoðaniren
viðþurfumaðþoraaðtakaumræðunaoglæraaðsam-
einastumreglurogviðmið.Tilaðundirbúafarsæltsam-
starf innanskólasamfélagsinsermikilvægtaðforeldrar
séuvirkirískólastarfinuallaskólagöngubarnsins“sagði
HelgaMargrétsemumárabilstarfaðisem foreldraráð-
gjafihjá landssamtökum foreldraHeimiliogskóla.Auk
kynningarámenntastefnunnivarmarkmiðnámskeiðs-
insað fá foreldra íBreiðholti til að lýsaþvísemþeim
finnstgangavelogskoðahvaðbeturmáfaraoghvetja
þátilsamstarfsinnanhverfis.Þátttakendumvarskiptí
nokkrahópaogverðurunniðúrniðurstöðumogþeim
komiðáframfæriviðviðeigandiaðila.

Gottnámskeiðfyrir
stjórnirforeldrafélaga

Mynd in var tek in á nám skeiði fyr ir for eldra grunn
skóla barna í Breið holti.

Glæsileg frammistaða Þóru
Maríu Röngvaldsdóttur nem
anda í FB í Söngkeppni fram
haldsskólanna fór ekki framhjá
neinum. Þóra söng lagið Titan
um„SiaFurler/DavidGuetta“.

Í fyrsta sæti var Ásdís María
Viðarsdóttir nemandi í Mennta-
skólanumviðHamrahlíð. Íþriðja
sæti var Magdalena Katrín
Sveinsdóttirsemsöng fyrirhönd
MenntaskólansaðLaugarvatni.

ÞóraMaríaí2.sætiíSöng
keppniframhaldsskólanna

Þóra Mar ía Rögn valds dótt ir.

SUMARSTARF MIÐBERGS 2013 
SKRÁNING ER HAFIN Í SUMARSTARF Á VEGUM 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVARINNAR MIÐBERGS  

http://rafraen.reykjavik.is 

6-9 ára sumarfrístund (f. 2003-2006) 

Heilsdagsdvöl í frístundaheimili við fjölbreytt og 
skemmtileg viðfangsefni. Skráning í viku í 

senn.  

Álfheimar, Bakkasel, Hraunheimar og Vinasel 

10—12 ára smiðjur (f. 2000-2002) 

Stuttar smiðjur og viðburðir sem að stand yfir í 
heilan eða hálfan dag. Skráning í hverja smiðju 

eða viðburð fyrir sig. 

Hundrað&ellefu, Hólmasel og Bakkinn 

Félagsmiðstöðvar starf (f. 1997-1999) 

Opið félagasmiðstöðvarstarf í Hundrað&ellefu, 
Hólmaseli og Bakkanum. 

Allar upplýsingar um sumarstarf Miðbergs 
má finna á: www.reykjavik.is/sumar 

Smíðar, sköpun og útivist (f. 2000-2003) 

Lögð verður áhersla á sköpun og smíðar þar 
sem hægt verður að takast á við fjölbreytt 

viðfangsefni. Opið í 4 vikur og skráning í viku í 
senn. 
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Ég kom í Breið holt ið þeg ar ég 
var 14 ára. Móð ir mín og fóst
ur fað ir keyptu þá hús í Stekk
un um af for eldr um hans. Hann 
var alin upp þarna og vildi 
kom ast heim þeg ar þau vildu 
selja hús ið. Þá flutti mað ur inn 
í þetta stóra og fína hús sem 
þau tóku svo til við að breyta 
og bæta nokkru síð ar. Hann dró 
fjöl skyld una á eft ir sér í Breið
holt ið og ég held að eng inn hafi 
nokkru sinni séð eft ir því. 

Ég kom úr góðu um hverfi 
í Hafn ar firði en þetta var al veg 
nýtt upp haf fyr ir mig. Mamma 
hafði áhyggj ur af mér. Að erfitt 
væri fyr ir ung ling að skipta um 
um hverfi og því fylgdi að skip
ta um vini og fé laga. En ég var 
snögg ur að að laga mig að þessu. 
Veit ekki al veg hvern ig ég fór að 
því en það gerð ist bara þannig. 
Ég hafði tek ið þátt í hand bolt an
um í Hafn ar firði en var mik ið til 
hætt ur að æfa. Móð ur fólk mitt er 
mik ið hand bolta fólk. Þau eru öll 
Hauka fólk og ég ÍRing ur inn er því 
svo lít ið eins og á milli steins og 
sleggju. Það tók tíma að kom ast á 
æf ing ar í Hafn ar firði. Ég þurfti að 
taka tvo stræt is vagna til að kom
ast á æf inga svæð ið og það fór 
mik ill tíma í þetta. Ég var því ekki 
að hafa nein ar áhyggj ur af hand
bolt an um þeg ar við flutt um en 
skömmu eft ir að við vor um kom
in hringdi Er lend ur Ís feld þjálf ari 
í mig. Hann hafði feng ið veð ur af 
að strák ur inn væri flutt ur í Breið
holt ið og vildi endi lega fá mig á 
æf ingu og ég er eig in lega bú inn 
að vera á ÍRvell in um síð an.

Var bara í stúkunni í 
fyrra skipt ið 

Ég fór í Breið holts skóla og það 
upp brekk una í FB. Þetta eru mik
il mót un ar ár og þarna var ég í 
skóla og svo und ir hand leiðslu 
Er lend ar Ís felds í hand bolt an um. 
Hann var þjálf ari meist ara flokks
ins og tók mig þang að inn. Við 
féll um úr meist ara flokkn um um 
tíma sem var ákveð ið reið ar slag 
en náð um aft ur inn í hann. Í dag 
er mik il stemn ing í kring um hand
bolt ann hjá ÍR og mik ill kraft ur 
hef ur ver ið í lið inu und an far in ár. 
Á ár inu 2003 var ég þeg ar orð
inn eld heit ur ÍRing ur. Við urð um 
bik ar meist ar ar þá og eins og nú. 
Þetta eru stór við burð ir hjá okk ur 

í hand bolt an um að landa bik arn
um sem nú hef ur gerst með tíu 
ára milli bili. Það er ein stak lega 
gam an að hafa ver ið þátt tak andi í 
báð um þess um at burð um. Ég var 
þó bara í stúkunni í fyrra skipt ið 
en engu að síð ur fannst mér ég 
eiga minn þátt í þess um við burði. 

Við hlið ina á gamla 
heim il inu

Nú er ég aft ur kom inn nán ast 
við hlið ina á mínu gamla heim
ili í Stekk un um því ég festi kaup 
á íbúð í Bökk un um litlu ofar. Ég 
er al veg við hlið ina á Breið holts
skóla þar sem fyrsta skóla ganga 
mín í Breið holt inu hófst. Vegna 
starfa minna að íþrótta mál um er 
ég mik ið upp í Aust ur bergi með 
fólki sem er að starfa í kring um 
ÍR. Þar rík ir mjög góð stemn ing 
og mik ill bar áttu andi. Ég er líka 
að kenna við Breið holts skóla en 
það teng ist fram halds námi mínu 
við Há skól ann í Reykja vík. Þeg ar 
ég kom þang að til starfa mundu 
sum ir gömlu kenn ar arn ir mín ir 
eft ir mér. Þeir mundu meira að 
segja eft ir veik ind um sem ég lent 
í þá og einn spurði hvort ég væru 
bú inn að ná mér.

Vin ir mín ir eru all ir úr 
Breið holt inu

Mér fannst ekk ert ann að en 
Breið holt ið koma til grein þeg ar 
ég fór að huga að því að festa mér 
hús næði. Þótt ég hafi alist upp í 
Hafn ar firði fyrstu árin þá upp lifi 
ég Breið holt ið sem æsku heim ili 
mitt og svo er ég líka að vinna 
með ÍR. Ég varð al ger lega „húkt“ á 
Breið holt ið eins og sagt er. Hvað 
sem hver seg ir og hvaða skoð an ir 

sem fólk hef ur á Breið holt inu þá 
er þetta fyr ir þá sem þekkja al veg 
frá bært hverfi. Bakk arn ir eru til 
dæm is hann að ir fyr ir barna fjöl
skyld ur. Ég er orð inn fjöl skyldu
mað ur og sé fyr ir mér að þeg ar 
börn in fara að vaxa og fara út 
að leika sér þá geti mað ur fylgst 
með þeim af svöl un um. Eða að 
fara í skól ann eða þjón ustu kjarn
ann. Það þarf ekki að fara yf ir
götu. Þetta er frá bær lega hann að. 
Ég á eitt barn og ann að er á leið
inni þannig að ég er ekki á för um. 
Alla vega ekki sem stend ur. Mér 
finnst ein hver lenska að tala illa 
um Breið holt ið. Ef fólk vill kalla 
þetta Getto þá má það gera það 
fyr ir mér. En í því fellst stór mis
skiln ing ur sem ég held að eink um 
stafi af fá fræði. Breið hylt ing ar eru 
ekki að tala svona um hverf ið sitt. 
Ég held að vanda mál in í Breið
holt inu séu síst meiri en í öðr um 
hverf um og bæj ar fé lög um. Ég er 
bú inn að vera í Breið holt inu frá 
því 2001 og hef aldrei lent í neinu 
mis jöfnu eða orð ið var við það. 
Ég held að ég verði alltaf við loð
andi ÍR. Það er mitt fé lag. Ég verð 
alltaf ÍRing ur jafn vel þótt ég eigi 
eft ir að flytja úr hverf inu sem ég 
sé þó ekki fyr ir mér. Ég finn mig 
mjög vel hér. Ég enda kannski 
sem íþrótta kenn ari í Breið holti.

Ég enda kannski sem íþrótta kenn ari í Breið holti

SigurjónBjörnssonhandboltamaðurmeðbikarinngóða.

Einbeitturstrákurstaðráðinníhvaðhannætlaðiaðverða.

SigurjónBjörnssoneríhópiÍR-ingannasemfluttubikaríbúÍRíBreiðholtinuádögunum.
HanneríþróttafræðingurúrHáskólanumíReykjavíkogeráfyrstaáritilBSnámsviðsama
skóla.AukhandboltanshjáÍRognámsinserhannaðþjálfastelpurhjáÍR.Foreldrarhanseru
SvavaBernhardogBjörnSigurjónssonenfósturfaðirerVilhjálmurVilhjálmsson.Afiogamma
SigurjónsíföðurætteruSigurjónBjörnssonsálfræðingurogMargrétMargeirsdóttirsemum
tímavarformaðurFélagseldriborgara. 

Snemma beygðist krókurinn. Með boltann á tröppunum heima í
Hafnarfirði.

Fjölskyldumaðurmeðdóttursínaágóðristundu.
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Almería
SUMAR 2013

ROQUETAS DE MAR
- Tilvalinn sumaráfangastaður 
   fyrir alla fjölskylduna!

* Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallaskattar, gisting í viku og íslensk fararstjórn.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 
einu svefnherbergi. Verð á mann frá kr. 120.730 fyrir 2 
fullorðna. Brottför: 20. ágúst og heimkoma viku síðar.

97.365 kr.*frá

Arena Center

Hlýlegt og fallegt hótel. Val um stúdíóíbúðir eða íbúðir 
með einu svefnherbergi. Á hótelinu er skemmtidagskrá 
fyrir alla aldurshópa og starfandi barnaklúbbur.

  Hagkvæmt verðlag

  Ekta spænsk menning

  Glæsilegar gistingar

  Fjölbreytt afþreying

  Tilvalið fyrir stórfjölskyldur

  Frábært verð!

UM ALMERÍA:

sumarferdir.is

Frábært 
verð

í sólina í 
sumar!
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Mjódd - S. 557 5900

BUXNADAGAR

Verið velkomnar

Endurbæturog fegrunáýmsumstöðumerumeðal
þeirraverkefna, sem íbúar íBreiðholti kjósa í tengsl
umviðforgangsröðunframkvæmdaborgarinnar.Íbúar
sendu fyrst inn hugmyndir, semsíðan varkosið um
í rafrænni kosningu. Flest verkefnin snúa að bættu
umhverfiogútivistarmöguleikum.

Ásíðastakjörtímabiliákvaðborgarstjórnundir for
ystu Sjálfstæðisflokksinsað gefa Reykvíkingum kost
á að forgangsraða fjármunum til verkefna í hverfum
borgarinnarmeðbeinnikosninguíandaíbúalýðræðis.
Fyrstakosninginfórframárið2009oggátuborgarbúar
forgangsraðaðviðhaldsverkefnumogsmærrinýfram
kvæmdum í sínumhverfummeðþvíaðkjósaámilli
þeirraávefnum,ábókasöfnumeðaþjónustumiðstöðv
um.Þessunýmælivarveltekiðogtæplegasexþúsund
borgarbúahöfðuþáþegaráhrifáforgangsröðunverk
efnameðþvíaðtakaþáttírafrænnikosningu.Frá2009
hefurþessilýðræðistilraunveriðþróuðfrekarogm.a.
leitastviðaðfjölgamöguleikumíbúaviðaðkomaverk
efnumá framfæri, semsíðanerkosiðum. Í kosning
unni,semfórframnúíapríl,voru5.732atkvæðigild.

Kosiðámilliverkefnasem
borgináhvorteraðsinna

Súgagnrýnihefurheyrstað íkosningunnisékosið
ámilliverkefna,semborgineigihvorteðeraðsinna
ogsumtafþessuhefði fyrir lönguáttaðverakomið.
Margtertil íþvíenáhinnbóginnmábendaáaðþar
semfjárveitingartilviðhaldsognýframkvæmdaverða
ætíð takmarkaðar,þarfaðveljaoghafna. Jákvætter
aðkallaíbúaaðborðinuíslíkrivinnumeðþvíaðgefa
þeimkostáað tilnefnaverkefni í sínuhverfiog taka
síðanafstöðu tilþeirra íkosningu.Embættismennog
stjórnmálamenn fá þannig bein skilaboð frá íbúum
borgarinnarumþaðsembeturmáfaraíhverjuhverfi
fyrirsig.

Éghefheyrtþærathugasemd
irúrBreiðholtiaðþaðsemhelst
vanti, sé ekki kosið um og að
beiðnumumaðsetja slíkahluti
á kjörlista sé jafnvel hafnað.
T.d.séóskumumlækkunskatta
umyrðalaust hafnað. Og mikil
væg mál eins og t.d. gagngerar
endurbætur skólalóða komist
heldur ekki á listann en slíkar
endurbætur skólalóða Breið
holtsskólaogÖlduselsskólaeru
orðnarmjögbrýnar.Tekégheils
hugar undir þær ábendingar
aðumslíkverkefnimegieinnig
kjósa og verður vonandi ríkara
tillittekiðtilþeirraviðáframhaldverkefnisins.

Lagfæringgöngustígaog
fegrunumhverfis

Eftirtalin verkefni voru valin af Breiðhyltingum í
íbúakosningunninú íapríl:Aðsetjauppstórar rusla
tunnurviðskólaogíþróttasvæði.Lagfæragöngustígaí
EfraBreiðholti.GrynnkatjörnviðHólmaseltilaðdraga
úrslysahættu.Setjabekkiogruslastampaáýmsastaði
í Seljahverfi. Lagfæra skólalóð Breiðholtsskóla. Fjar
lægjastálboga/hindranirúrvegigangandioghjólandi
vegfarenda.BætaskíðaaðstöðuíSeljahverfimeðnest
isbekkjumo.fl.Bætaaðgengiað tjarnarsvæði ímiðju
Seljahverfi.Gróðursetjatréogrunnaáopnumsvæðum
íBakkahverfi. FegraumhverfiBreiðholtsbæjarinsvið
Skógarsel.SetjagróðurogbekkiásvæðisunnanFella
ogHólakirkju.LagfæragöngustígmeðframBrúnastekk
1.Fjarlægahindranirástígvið leikskólannHálsaskóg.
LagfæragöngustígmeðframGrófarseli24.

KjartanMagnússonborgarfulltrúiSjálfstæðisflokksins
skrifar:

Síðbuxur, kvartbuxur 
og stuttbuxur.

20% afsláttur af öllum buxum
dagana 07.-11. maí.

Breiðhyltingarkjósaumfegrun
umhverfisogútivistaraðstöðu

Kjartan
Magnússon
borgarfulltrúi.

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.

Nýtt kynn ing ar mynd band 
um húsa smiða braut Fjöl
brauta skól ans í Breið holti 
hef ur lit ið dags ins ljós. Það 
er kvik mynda gerða mað ur inn 
Sig urð ur Gríms son sem gerði 
mynd band ið í sam vinnu við 
kenn ara á braut inni. 

Tilgangurinnmeðgerðmynd
bandsinseraðhvetjaungt fólk

tilaðkynnasér íauknummæli
hagnýttverknámeinsoghúsa
smíði.Myndbandiðsemersex
mínúturað lengdsýnirhið fag
lega starf sem unnið er í skól
anum og veitir góðar og hag
nýtarupplýsingarumbrautina.
Myndbandið má sjá á heima
síðuskólanswww.fb.is

Kynningarmyndband
umhúsasmiðabrautFB

Samstarfshópur
um forvarnir

Augl‡singasími: 511 1188
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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

Allt frá því í upp hafi árs hafa 
ung ling ar í hverf inu unn ið hörð
um hönd um að því að afla fjár 
og und ir búa sig fyr ir skíða ferð 
fé lags mið stöðv anna. Það voru 
því spennt ir og ör lít ið þreytt ir 
ung ling ar sem hitt ust klukk an 
06:45 að morgni föstu dags ins 5. 
apr íl. Eft ir að all ir voru sest ir 
um borð í rút urn ar og bún ir að 
spenna belt in var lagt af stað 
norð ur til Ak ur eyr ar. Tvö stopp 
voru gerð á leið inni, fyrst var 
stopp að til þess að nær ast ör lít ið 
í Stað ar skála í botni Hrúta fjarð
ar og næst var stopp að í Varma
hlíð, en það var nú að a l ega til 
þess að fólk gæti kastað af sér 
því sem snætt var í Stað ar skála.

Eftir fjölmarga rútusöngva,
brandaraogsögurrunnurúturn
areftirmalbikuðumþjóðvegieitt
innEyjafjörðinnogstaðnæmdust
loks fyrir utan KAheimili þeirra
norðanmanna. Unglingahjörðin
stökkinnmeðfarangurinn,skellti
sér í vetrargallann og þegar að
allir voru tilbúnirvar spólað og
spæntuppíHlíðarfjall.Eftirvænt
ingin í hópnum var orðin mikil
og spennan leyndi sér ekki þeg
ar hópurinn steig loksins niður
fætiásnæviþakiðbílaplaniðfyrir
utanskíðaskálanníHlíðarfjalli.

Upphlykkjóttarhlíðarnar
Þaðvarhandaganguríöskjunni

í skíða og brettaleigunni þegar
allirkepptustviðhvaðmestþeir
máttuaðtroðasérofan íþrönga
skíðaskóna og stilla snjóbrett
in rétt svo hægt væri að bruna
af stað út í ævintýrin sem biðu
handan við hornið. Eftir fimm
klukkutíma af stanslausum ferð
umuppogniðurhlykkjóttarhlíð
arnar var kominn tími til þess
að gefa skíðunum og brettun
um frí rétt yfir há nóttina, ekki
dugir að jaska útbúnaðnum út
straxá fyrstadegi.Unglingunum
varveittur frjáls tími tilþessað
dýfaþreyttum líkamanumofan í
heitar laugar sundlaugarinnar á
staðnum,þaðvarkærkominslök
un fyrir líkamaogsál eftir afrek
dagsins.Að loknusundivar svo
kominn tími tilaðseðjahungrið,
ítalskar pizzur, hamborgarar frá
NorðurAmeríku eðaalíslenskur
ísfráBrynjuurðufyrirvalinuhjá
flestum. Eftir saðsaman matinn
höfðuflestirorðiðsérútumauka

orkusemvarsnögglegabrenndí
íþróttasalKA,unglingarnirsýndu
og sönnuðu ásamt starfsmönn
umaðþeireruekkisíður liðtæk
ir í fótbolta og handbolta frek
ar en þeim vetraríþróttum sem
höfðu verið stundaðar fyrr um
daginn.Þegaraðklukkanslómið
nætti lögðust þreyttir unglingar
tilhvílu,svifuinnídraumalandið
oglétusérdreymaumliðinævin
týriogþaðsemmorgundagurinn
bæriískautisér.

ÁBahamaseða
íHlíðarfjalli

08:30, RÆS! Það var erfitt að
lyfta höfðinu upp af koddanum
þennanmorgun,enþegaraðþví
afrekivarlokiðhorfðiallttilbetri
vegar. Í KAheimilinu var boðið
upp á undirstöðuríkan morgun
verð,ekkiveittiafþarsemannar
dagur í fjallinu var framundan.
Eftir að gengið hafði verið frá,
pakkaðofanítöskurogfarangrin
umhafðiverið skóflað inn í rút
urnar var aftur lagt af stað upp
í Hlíðarfjall. Veðurguðirnir voru
svosannarlegameðokkurþenn
anlaugardagogmáttivartámilli
sjáhvortaðviðværumhreinlega
stödd í sólinni á Bahamas eða í
Hlíðarfjalli. Eftir fjölda ferða um
fjalliðþvertogendilangtvarkom
inn tími til að kveðja fjallið, en
þaðmáttiheyraámáliunglingana

aðþettaværisvosannarlegaekki
í síðastaskiptiðsemþauætluðu
aðheiðraHlíðarfjallmeðnærveru
sinni.

Hlaðborðiðtæmt
Áður en haldið var í langferð

yfirheiðar,fjöllogdalivarstopp
aðáGreifanumþarsemungling
unumgafstkosturáaðnærasig
duglega.Þaðþurftiekkiaðsegja
þeim það tvisvar og tóku þau
straxviðaðhreinsauppþaðdýr
indis hlaðborð sem boðið var
uppáaf sjálfumGreifanum.Það
voru tvær rútur fullar af sáttum
unglingumsemrunnuupphlíðar
Breiðholtsins að kvöldi laugar
dagsins6.apríl,þessiferðverður
lengiíminnumhöfðhjáþeimsem
vorusvolánsamiraðkomameð.

Bráðskemmtilegskíðaferð
félagsmiðstöðvanna

Á Bahamas eða í Hlíðarfjalli. Sólin er allsstaðar eins enda sú sama.
Krakkaraðhvílasigíhlykkjóttirbrekkuogbúasigundirnæstarúnt.

Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mán. fyrir einfaldan miða.

SEX    VW BJALLA!
Sex sinnum á happdrættisárinu verður dregin út 

Volkswagen Bjalla, sportlegur lúxusbíll, 5 milljóna virði.
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MILLJÓNAVINNINGAR
7×6 milljónir og 39×4 milljónir

Fjórtán 3 milljóna króna og sjötíu og átta
2 milljóna króna vinningar á einfaldan miða.

Alls er dregið um 50 þúsund vinninga á árinu.

FULLT SKOTT AF PENINGUM
5 milljónir króna í skottinu

á tvöfaldan miða
eða 10 milljónir í peningum.

Leggjum okkar af mörkum og búum öldruðum 
áhyggjulaust ævikvöld. Happdrætti DAS hefur tekið 

þátt í því verkefni í 59 ár.

  DREGIÐ
Á FÖSTUDAGINN

www.breidholt.is
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Lið ÍR-TT og ÍR-KLS tryggðu 
sér Ís lands meist aratitl ana í 1. 
deild kvenna og karla í keilu og 
var þetta ann að árið í röð hjá 
báð um lið um. Kvenna lið ÍR-TT 
var að vinna tit il inn í þriðja 
sinn, en þær urðu Ís lands meist-
ar ar 2010 og 2012 og karla lið 
ÍR-KLS var að vinna tit il inn í átt-
unda sinn frá upp hafi.

Þriðja og síð asta viður eign in 
í úr slit un um á Ís lands móti liða 
í keilu fór fram í Keilu höll inni 
Eg ils höll þriðju dag inn 30. apr íl. 
Kvenna lið ÍR-TT vann deild ar-
meist ar ana KFR-Val kyrj ur í síð-
ustu viður eign inni með 14 stig um 
á móti 6 og vann því sam tals í 
úr slit un um með 39 stig um á móti 
21 hjá KFR-Val kyrj um. Fyrstu 
tvær viður eign irn ar fóru 12 – 8 og 
13 – 7 fyr ir ÍR-TT. 

KFR-Val kyrj ur mættu mjög 
ákveðn ar til leiks og byrj uðu á því 
að vinna fyrsta leik inn með 5 stig-
um á móti 1, með 718 pinn um á 
móti 707 hjá ÍR-TT og stað an í ein-
víg inu var því orð in 25 hjá ÍR-TT 
á móti 15 hjá KFR-Val kyrj um. Lið 
ÍR-TT var hins veg ar ekki á því 
að gef ast upp og vann næsta leik-
inn með 6 stig um á móti 0, með 
747 pinn um á móti 691 og voru 
þær þá bún ar að tryggja sér tit il-
inn. ÍR-TT vann síð an síð asta leik-
inn með 5 stig um á móti 1 þeg ar 
þær spil uðu 713 í þriðja leikn um, 
en KFR-Val kyrj ur 606 og sam tals 
var ÍR-TT með 2.167 pinna, en 
KFR-Val kyrj ur með 2.015. Linda 
Hrönn Magn ús dótt ir ÍR-TT spil aði 
best allra með 587 ser íu og ung-
linga lands liðs kon an Katrín Fjóla 
Braga dótt ir ÍR-TT setti per sónu-
legt met í ein um leik þeg ar hún 
spil aði 233 og þrem ur leikj um 
með 583 ser íu.

Í liði ÍR-TT eru Katrín Fjóla 
Braga dótt ir, Guð ný Gunn ars dótt-
ir, Sig ríð ur Klem ens dótt ir, Sig ur-
laug Jak obs dótt ir og Linda Hrönn 
Magn ús dótt ir.

Körlunumnægðu5,5stig
Karla lið ÍR-KLS mætti fé lög-

um sín um í ÍR-PLS. Fyr ir síð ustu 
viður eign ina var ÍR-KLS kom ið 
með 25 stig á móti 15 stig um ÍR-
PLS og nægði 5,5 stig til að vinna 

tit il inn. ÍR-KLS vann fyrsta leik 
kvölds ins 5 - 1 og tryggði sér síð-
an sig ur inn í öðr um leik sem fór 
1 - 5 og gaf því þriðja leik inn. Sam-
tals vann því ÍR-KLS með 31 stigi 
á móti 29 hjá ÍR-PLS. Fyrri tvær 
viður eign ir lið anna fóru 11 – 9 
og 14 – 6 fyr ir ÍR-KLS. Lið ÍR-KLS 
mætti mjög ákveð ið til leiks og 
vann fyrsta leik inn 5 - 1 með 779 
á móti 745 hjá ÍR-PLS. ÍR-PLS vann 
síð an ann an leik inn með 825 á 

móti 715 hjá ÍR-KLS sem var þar 
með búið að tryggja sér tit il inn og 
gaf því þriðja leik inn. Sam tals var 
ÍR-KLS með 1.494 og ÍR-PLS með 
1.570. Haf þór Harð ar son ÍR-PLS 
spil aði best með 435 í tveim ur 
leikj um og Magn ús Magn ús son ÍR-
KLS var með 411. Í liði ÍR-KLS eru 
Magn ús Magn ús son, Ein ar Sig urð-
ur Sig urðs son, Andr és Páll Júl í us-
son, Arn ar Sæ bergs son, Árni Geir 
Ómars son og Stef án Claes sen.

TvöfaldursiguráÍslandsmóti
liðaíkeiluannaðáriðíröð

Karlalið ÍR KLS í keilunni. Magnús Magnússon, Einar Sigurður Sig
urðsson,AndrésPáll Júlíusson,ArnarSæbergsson,ÁrniGeirÓmars
sonogStefánClaessen.

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

Brilliant
Blonde
Sjampó og 
hárnæring

Inniheldur Acai 
berja þykkni 

og sólar vörn sem 
vernda hárið og 
dýpka litinn auk 

fljótandi keratíns 
sem gefur mýkt 

og gljáa.

kr. 1000.-

Ármúli 42
www.facebook.com/brautarstodin

APRÍL OG MAÍ TILBOÐ

Breið holts hlaup Leikn is verð ur hald ið  9. maí. 
Hlaup ið hefst kl. 11 og er hlaup ið frá Leikn is-
hús inu, nið ur í El liða ár dal og til baka að Leikn-
is húsi. Hægt er að velja um þrjár vega lengd ir; 2 
km skemmtiskokk og 5 eða 10 km með tíma töku.

Breið holts hlaup ið er ár viss við burð ur og 
ávallt er góð stemmn ing. Fyr ir hlaup ið er létt og 
skemmti leg upp hit un og eft ir hlaup er boð ið upp 

á hress ingu og einnig er frítt í Breið holts laug ina 
fyr ir alla sem taka þátt í hlaup inu. Verð inu er að 
sjálf sögðu stillt í hóf.

Skrán ing í hlaup ið er í Leikn is húsi frá kl. 9-10:30 
og eru all ir hvatt ir til að koma og taka þátt. All ar 
nán ari upp lýs ing ar um hlaup ið eru á heima síðu 
Leikn is www.leikn ir.com

BreiðholtshlaupLeiknis

ÍliðiÍRTTeruKatrínFjólaBragadóttir,GuðnýGunnarsdóttir,Sigríður
Klemensdóttir,SigurlaugJakobsdóttirogLindaHrönnMagnúsdóttir.
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is

Subway og ÍR hafa ann að árið 
í röð tek ið hönd um sam an og 
stóðu að móti fyr ir 6. flokk karla 
þar sem um 400 þátt tak end-
ur voru með í þessu dags móti 
þann 1. maí síð ast lið inn. Mót-
ið heppn að ist í alla staði al veg 
ljóm andi vel og kapp klædd ir 
kepp end ur og áhorf end ur skem-
mtu sér kon ung lega yfir flott-
um fót bolta tökt um sem sáust og 
döns uðu við Gang man Style á 
milli leikja.

Sam starf Subway og ÍR spann-
ar nokk ur ár í meist ara flokk um 
fé lags ins og er það öll um mik il 
ánægja að nú sé höfð að til yngri 
kyn slóð ar inn ar með móti sem 
þessu, og frekara sam starf er 
framund an þar sem einnig mun 
fara fram í fyrsta sinn Subway 
mót í 5. flokki karla, fimmtu dag-
inn 9. maí. Þar er einnig bú ist 
við um 400 þátttak end um, svo 
allt í allt má reikn að með um 800 
drengj um sem taka þátt í Subway 

mót um ÍR í ár og ljóst að það er 
mik il gleði og bolti í Breið holt-
inu þessa dag ana. Subway legg ur 

mót inu til verð launa pen ing fyr-
ir hvern þátt tak anda og Subway 
bát í leiks lok.

Subway-mótÍR

UngirfótboltamennúrBreiðholtinu.

GETRAUNANÚMER

ÍR 
ER 

109

Hjá Júdódeild ÍR hef ur ver ið 
unn ið mik ið starf í vet ur enda 
verð ur ár ang ur margra iðk enda 
að telj ast góð ur. Einn þátt tak-
enda hjá deild inni Gísli Fann ar 
Vil borg ar son tók 1. Dan gráðu 
(svart belti) á dög un um og fékk 
9,3 í ein kunn sem mun vera 
hæsta ein kunn sem gef in hef ur 
ver ið hing að til.

Besti ár ang ur hans í vet ur var 
að sigra í yngri en 20 ára ald urs-
flokki í -73 kg þyngd ar flokki með 
nokkrum yf ir burð um auk þess 
að vera í 3. sæti á Ís lands mót inu 
í full orð ins flokki að eins 18 ára.  
Ann ar iðk andi hjá deild inni Kjart-
an Magn ús son sigr aði einnig á 
af mæl is móti Judosam bands ins 
í full orð ins flokki en hann var þá 
einnig að eins 18 ára.  Þeir fé lag ar 
kepptu fyrst ir Ís lend inga á opna 
sænska meist ara mót inu í Kata og 
voru að eins hárs breidd frá verð-
launa sæti.  Auk þess unnu marg ir 
iðk enda deild ar inn ar til ann ara 
verð launa. Hjá Júdó deild ÍR verð-
ur Júdó  nám skeið fyr ir 14 ára og 
eldri frá 6. maí til 10. júlí.  Áhuga-
sam ir geta kom ið og feng ið að 
prófa íþrótt ina áður en þeir borga 
æf inga gjöld. Nán ari upp lýs ing ar 
hjá ÍR í síma 587 7080.

Blómlegt
júdóstarf

ÍR-ing arn ir Arn ar Pét urs son 
og Ár mann Al berts son kepptu 
í 10 km hlaup í Var sjá, Pól-
landi 21. apr íl sl. Hlaup ið var 
hluti af pólska meist ara mót-
inu í mara þoni sem fór fram 
sama dag. 

Bæði hlaup in voru mjög 
sterk og fjöl marg ir sterk ir afr-
íku bú ar voru mætt ir til leiks 
ásamt sterk ustu hlaup ur um 
Pól lands. Arn ar hljóp kíló-

metrana tíu á 32:43 en hann 
átti best 33:23 frá því fyrr í vet-
ur. Ár mann hljóp á 33:22 en 
hann á best 32:50 frá Reykja-
vík ur mara þon inu síð asta sum-
ar. Þeir fé lag arn ir sitja nú í 
14. og 15. sæti yfir bestu tíma 
Ís lend inga frá upp hafi í 10 km 
hlaupi og óhætt að segja að 
þeir byrji ut an hús tíma bil ið af 
mikl um krafti.

ArnarogÁrmanngóðiríVarsjá

Heimasíða
www.ir.is




