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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

Þrátt fyrir vætutíð á haustdögum birti öðru hvoru upp eins og sést á þessari fallegu mynd sem Katrín Kristín 
tók af Seljahlíð og umhverfi á dögunum. Á myndinni má sjá vel við haldið og snyrtilegt umhverfi öldrunar-
heimilisins. Rætt er við Margréti Ástvaldsdóttur forstöðumann Seljahlíðar á bls. 4 í blaðinu.

Hólagarði og
Arnarbakka

SS lambalæri án Rófubeins
Verð áður 1.898 kr./kg.
Verð núna 1.598 kr./kg.

½ Lambahryggur
lundarmegin

Verð áður 2.498 kr./kg.
Verð núna 1.998 kr./kg.

Lambafillé með fitu
Verð áður 4.998 kr./kg.
Verð núna 3.998 kr./kg.

Kjörís Mjúkís
Vanillu- og súkkulaðiís

2 lítra
Verð áður 1.134 kr.
Verð núna 998 kr.

Sportþrenna
Verð áður 1.984 kr.
Verð núna 1.587 kr.

Heilsutvenna
Verð áður 1.298 kr.
Verð núna 1.038 kr.

MS Hleðsla 6 fyrir 4
Verð áður 1.364 kr.
Verð núna 898 kr.

Allt lýsi í flöskum er á
20 % afslætti við kassa.

Pizzaostur 200 gr.
Verð áður 408 kr.

Verð núna 324 kr.Hausttilboð!

- á traustum grunni

Náman léttir námsmönnum lífið
Þú finnur allt um betri kjör, sparnaðarleiðir sem henta þér, 
Aukakrónur, 2 fyrir 1 í bíó og margt fleira á www.naman.is.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.

9. tbl. 20. árgangur

Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

SEPTEMBER 2013

Á und an förn um árum höf um við unn ið að ýms um end ur bót um og 
lag fær ing um í Breið holti. Rekja má auk inn áhuga borg ar yf ir vald 
á Breið holt inu til upp hafs næst síð asta kjör tíma bils, til Vil hjálms 

Þ. Vil hjálms sona fyrr ver andi borg ar stjóra og síð ar for seta borg ar stjórn
ar, Hönnu Birnu Krist jáns dótt ur, fyrr um borg ar stjóra og þeirra meiri
hluta sem þá störf uðu. Nú ver andi borg ar stjóri Jón Gnarr og sá borg ar
stjórn meiri hluti sem hann fer fyr ir hef ur einnig beint sjón um þang að. 

Nú er ver ið að fara af stað með verk efni sem lýt ur að bættu mennt un
ar stigi í Breið holti og er um sam starf rík is ins, Reykja vík ur borg ar og að ila 
vinnu mark að ar ins að ræða. Þessu verk efni er ekki síst ætl að að gefa fólki 
sem flust hef ur hing að til lands kost á aukn um mögu leik um til mennt un ar 
og að afla sér færni en mennt un ar stig þess er mis mun andi auk þess sem 
flest af því á sér ann að tungu mál en ís lensku.  

Svæð is bund ið at vinnu leysi í Breið holti er með því hæsta hér á landi 
sem stafar að miklu leyti af því hversu fjöl skrúð ugt sam fé lag ið er og marg
ir íbúa eiga sér ólík an bak grunn og ann að móð ur mál en ís lensku. Þetta er 
því mjög þarft verk efni og bein lín is er ver ið að kalla eft ir starfs kröft um 
þessa fólks.

Ann að verk efni er að fara af stað í Breið holti nán ar til tek ið í Eddu felli, 
Það er svo nefnd Fab Lab smiðja en það bygg ir fyrst og fremst á að auka 
þekk ingu skóla fólks og al menn ings á staf ræn um fram leiðslu að ferð um sem 
koma til móts við mjög ólík ar þarf ir og áhuga svið ein stak linga. Verk efn inu 
er einnig ætl að að auka áhuga á verk og tækni námi í grunn og fram halds
skól um. Í þessu efni leggja Ný sköp un ar mið stöð, Fjöl brauta skól inn í Breið
holti og Reykja vík sam an krafta sína í frá bæru sam vinnu verk efni. Þá eru 
ótal in ýmis um hverf is verk efni sem unn in hafa ver ið og ber sér stak lega að 
geta end ur gerð ar skóla lóð anna í Hól abrekku og Fel lum í því efni.

Í póli tísku þrefi hall mæla stjórn mála menn gjarn an góð um verk um séu 
þau unn in af öðr um en þeim sjálf um. Á dög un um mátti sjá grein í fjöl
miðli þar sem reynt var að hæðst að þeim verk um sem unn in hafa ver ið 
í Breið holt inu og þau köll uð „Þró un ar að stoð við Breið holt“ í nei kvæðri 
merk ingu. Ætl un höf und ar ins var greini lega að gagn rýna nú ver andi borg
ar yf ir völd en varð því mið ur á að tala nið ur til Breið holts ins – að taka 
þann pól í hæð ina sem marg ir og oft ókunn ug ir þessu stærsta íbúa hverfi 
höf uð borg ar inn ar eiga til að gera. 

Á und an förn um árum hef ur ver ið reynt að tala gegn hinni nei kvæðu 
um ræðu um Breið holt ið. Stjórn mála menn þurfa að taka þátt í þeirri 
um ræðu og vinna að því að skapa Betra Breið holt.

Enn nei kvæð um ræða

Stefna nú ver andi borg ar stjórn
ar er að þétta byggð í gamla mið
bæn um. Byggð í Reykja vík hef
ur ver ið að þétt ast und an far in 
ár og mun halda því áfram. Er 
þessi of urá hersla á að flýta fyr ir 
þess ari þétt ingu byggð ar nauð
syn leg? Eru ef til vill fleiri eins 
og ég sem vilja búa í um hverfi 
þar sem nóg er af græn um svæð
um? Á borg ar stjórn að setja alla 
þessa áherslu á gamla mið bæ inn 
þeg ar raun veru leg miðja íbúa
byggð ar á StórReykja vík ur svæð
inu er við Mjódd ina?

Sam kvæmt könn un Reykja
vík ur borg ar 2013 á hús næð is og 
bú setu ósk um borga búa þá vill 
meiri hluti Reykja vík inga búa í sér
býli. Áður en borg ar stjórn byrj
ar að þvinga ákveðnu sam fé lags
formi upp á fólk þá mætti hún 
íhuga af hverju íbú ar í Reykja vík 
lík ar vel við nú ver andi skipu lag 
borg inn ar. Sem Breið hylt ing ur vil 
ég leyfa mönn um að upp lifa með 
mér hvern ig ég sé mitt fal lega 
Breið holt. 

Á sunnu dag morgn um finnst 
mér oft gam an að labba um hverf
ið mitt og njóta þess  fal lega 
um hverf is sem það hef ur upp á 
að bjóða. Ég bý í Skóga hverf inu 
sem er fal legt hverfi þar sem fólk 
þekk ir sína ná granna. Ef mað ur 
þarf að láta líta eft ir hús inu vegna 
fjar veru eða fá lán uð verk færi frá 
ná granna þá er það minnsta mál. 

Ég byrja sunnu dags göngu mína 
með því að labba fram hjá minn
is merki um fyrsta kirkju stað inn í 
Breið holti. Þetta svæði er grænt, 
fal legt og í námunda við hið forna 
bæj ar stæði Breið holts bæj ar ins. 
Borg ar yf ir völd mættu setja meiri 
áherslu á slátt þar eins og á mörg
um öðr um svæð um í Reykja vík. 
Næst geng ég í gegn um grænt 
svæði fyr ir neð an Öldusels skóla. 

Þetta svæði er stór kost legt með 
flott ar og víð ar gang braut ir, litla 
læki og brýr. Síð an fer ég í garð
inn við hlið ina á Selja hlíð. Þar sit 
ég og horfi á fal leg an garð með 
fugla lífi og lít illi tjörn. 

Ef mað ur býr í Breið holt inu þá 
er oft ast nógu mik ið pláss fyr
ir fjöl skyldu bíla, ef mað ur hef

ur áhuga á hest um er hægt að 
stunda hesta mennsku í Víði dal 
og El lið ar á dal ur er rétt við bæj
ar dyrn ar. Eft ir að hafa búið í stór
borg um í Evr ópu og Banda ríkj un
um get ég sagt að nátt úru feg urð in 
sem við höf um í Breið holt inu og 
næsta ná grenni þess er sér stök 
og mik ils virði. Frá mínu sjón ar
horni er eng in ástæða til þess að 
hraða þétt ingu byggð ar í Reykja
vík. Við eig um frek ar að njóta 
þess sem við höf um á með an við 
get um. 

Þeir borg ar full trú ar meiri
hlut ans sem búa í gamla mið bæ 
Reykja vík ur ættu e.t.v. að koma 
með mér í sunnu dags göngu um 
mitt fal lega Breið holt. Þá myndu 
þeir kannski skilja bet ur Reykja
vík inga sem vilja búa í út hverf um 
borg ar inn ar. 

SigurjónArnórsson
Höfundureralþjóðlegur
viðskiptafræðingur

Reykja vík frá mínu sjón ar horni

Grænt svæði fyr ir ofan Öldusels skóla.

Mitt fal lega Breið holt

Sig ur jón Árna son

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

VT FASTEIGNIR ER FASTEIGNASALAN ÞÍN
50% AFSLÁTTUR AF SÖLUÞÓKNUN*

Hafðu samband í síma 537-9988

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:
Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.
2ja til 4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla-, Fella- og
Seljahverfi, verðmæti allt að kr. 25 milljónir.
*Gildir um allar eignir í Breiðholti sem skráðar eru á sölu hjá okkur
til 15. október 2013

VT Fasteignir • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík • www.vtfasteignir.is

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

820-6797

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

VT FASTEIGNIR ER FASTEIGNASALAN ÞÍN
50% AFSLÁTTUR AF SÖLUÞÓKNUN*

Hafðu samband í síma 537-9988

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:

Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.

2ja til 4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla-, Fella- og
Seljahverfi, verðmæti allt að kr. 25 milljónir.
*Gildir um allar eignir í Breiðholti sem skráðar eru á sölu hjá okkur
  til 15. október 2013.

VT Fasteignir • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík • www.vtfasteignir.is

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.
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MargrétÁrdísÁstvalds
dóttir forstöðumað
ur heimilis aldraðra
í Seljahlíð átti 40 ára

búsetuafmæli í Breiðholtinu á
dögunum.Húnfluttiþangaðmeð
fjölskyldusinni29.ágúst1973þá
11áragömuloghófskólagöngu
í Fellaskóla. „Þar eignaðist ég
þávinisemhafafylgtmérsíðan,
þar á meðal erum við 11 stelp
ur sem stofnuðum saumaklúbb
í janúar1978þegarviðvorumí
lokabekk íHólabrekkuskóla og
varðklúbburinnþví35áraíjan
úarfyrráþessuári.“Ítilefni40
árabúsetuafmælisinsbauðMar
grétvinkonummínumísúpuog
kaffiogkökurfimmtudagskvöld
iðþann29ágústogáeftirhéldu
þær í gönguförum fornar slóð
ir. Breiðholtsblaðið leit við hjá
henniaðmorgnisúpudagsins.

„Foreldrarmínirvoru frumbýl
ingaríVesturberginu,byggðusér
þarogfluttuinn1973.Umhaustið
byrjaðiégíFellaskólasemþávar
aðverðaeinnaffjölmennariskól
um á landinu í kjölfar af hraðri
byggingu Efra Breiðholtsins og
þar kynntist ég mörgum nýjum
krökkum. Íþeimhópieruþessar
stelpur semhafaveriðmeðmér
í saumaklúbb á fjórða áratug. Á
þessumtímavoruefstubekkirnir
ekki komnir í Fellaskóla þannig
að við fórum yfir í Hólabrekku
skólannágagnfræðastigiðeinsog
þaðvarkallað.Níundibekkurinn
varþáefstibekkurgrunnskólans
því börnin hófu ekki skólagöngu
fyrr en sjö ára. Í Hólabrekkunni
varð meiri eining með okkur og
þar varð saumaklúbburinn okk
ar til veturinn 1978. Við vorum
fleiri sem byrjuðum í klúbbnum
–um20stelpurennokkrarhelt
ustúrlestinnieinsoggengur.Eitt
þaðskemmtilegastaviðklúbbinn
okkar er samheldnin því að við
héldumallarhvor ísínaáttina til
námsogstarfaenhöfumenguað
síður náð að halda honum sam
an.EftirHólabrekkunaláleiðfles
traokkaríFBeneinhverjarhéldu
annað.Sumarhættu líkanámien
byrjuðu svo aftur síðar eins og
gengurogumtímavarégsúeina
úr hópnum sem bjó í Breiðholt
inuþvíéghefhvergiannarsstaðar
búið frá1973.Núerumvið tvær
úr þessum 11 kvenna hóp sem
búum hér efra. Eftir að ég flutti
aðheimanogfórsjálfaðbúavor
umvið fyrstuárin íKrummahól
unum en síðan í Jöklaselinu um

árabil.Þaðan fluttumvið íKalda
selið.ViðkeyptumhúsiðafGísla
heitnum Halldórssyni leikara
og Theodóru Thoroddsen konu
hans. Theodóra sá fljótt út að
þetta húsmyndi henta okkur og
þaðvarmjögánægjulegtaðkynn
ast þeim og eiga þessi viðskipti
við þau. Þetta varð líka til þess
að krakkarnir hafa öll alist upp
í Breiðholtinu og gengið í Selja
skólaenskiptustsvoreyndarupp
þegar komaað framhaldsskólan
um.DóttirokkarfóríMR.Húnvar
þáþegar farinaðstefnaaðnámi
í læknisfræði og taldi MR besta
skólanntilundirbúningsfyrirþað.
HinfórusvoíVerslóogMS.“

Þrefalt af mæli
Margrét  segist  e ig in lega

eiga þriðja afmælið á þessu ári.
Búsetuafmælið, afmæli sauma
klúbbsins og 30 ára útskriftaraf
mæli því hún útskrifaðist sem

hjúkrunarfræðingur 1983. Hún
starfaði í fyrstuhjáBorgarspítal
anumíFossvogieinsoghannhét
þáensíðarHeilsuverndarstöðinni
við Barónsstíg. Í byrjum níunda
áratugarinseða1991komhúnsíð
an til starfa í Seljahlíð. „Seljahlíð
hafiþástarfað í fimmár frá1986
ogvarþáþegarorðinnstórvinnu
staður í Breiðholtinu. Þegar ég
komtil starfavarnýlegabúiðað
opnahjúkrunardeildinaen fyrstu
árin var Seljahlíð aðeins dvalar
heimili. Seljahlíð var byggð inn
í framtíðina að því leyti að allir
íbúar bjuggu í séríbúðum með
baðioglitlumeldhúskróksemvar
nýlundaáþeimtíma.Þegarhjúkr
unardeildin var opnuð voru sex
þessara íbúða teknar og gerðar
tveggjamannasjúkrastofumsem
þótti ekkert athugavert þá þótt
tíðarandinnhafibreystognúsé
lögðuáherslaáaðallirgetiverið
áeinbýli.“Margrétkveðstífyrstu
hafa ætlað að starfa í nokkur ár
í Seljahlíð. Á meðan stelpurnar

væru að alast upp en reyndin
hafiorðiðönnur.Húnsegirþetta
hafaveriðgóðantíma.Mörgverk
efni hafi borið að og alltaf þurfi
að vera opinn fyrir nýjungum.
„Ég legg tildæmisáhersluá fjöl
breyttanstarfsmannafatnað.Það
hentarillaáheimilisemþessuað
starfsfólkiðsé íhvítumsloppum.
Minnir allt of mikið á spítala og
viðverðumaðmunaaðefriárin
eigaallsekkiaðminnaáspítala
vistþótthúngeti stundumorðið
nauðsynleg þegar veikindi bera
aðgarði.Ég leggáhersluá litrík
anstarfsmannaklæðnaðogmyndi
helstafölluviljaútrýmahonum.
Enþaðkostareinhverjabreytingu
á launakjörum.Fólkyrðiþáað fá
einhverja fatapeningaámótiþví
að leggja starfsmannafatnaðinn
niður.“

Selja hlíð til rauna verk efni
Annaðverkefni semeráborði

Margrétarmungetaskiptsköpum
fyrir fólk sem flytur inn á dval

arheimili ef afþvíverður í fram
kvæmd.„Þettaverkefnisnýstum
aðreynaað fáheilbrigðisyfirvöld
tilþessaðSeljahlíðgetiorðið til
raunaverkefniumaðheimilisfólk
fáiaðhaldafjárræðisínuþóttþað
flytjist ádvalarheimili.Aðþessu
leyti tel ég mikla framsýni ríkja
hjáReykjavíkurborgaðviljaleggja
útíbreytingaráþvíkerfisemvið
hefurvið lýðiumáratugienþað
erað fólk tapar fjárráðumsínum
þegarþaðerorðiðaðhjúkrunar
sjúklingum.Umþettaeruskiptar
skoðanireinsogjafnanþegarum
róttækar breytingar er að ræða.
Enguaðsíðurerummjögspenn
andi verkefni að ræða og mörg
útfærsluatriði sem huga þarf að.
Enaðmínumatierummannrétt
indiaðræðaaðfólkhaldifjárráð
umsínumþóttþaðhafiflustinná
dvalarheimili.“

Fell in hafa ekki not ið 
sann mæl is

En aftur að  þeim tíma þegar
Margrétogvinkonurhennarvoru
aðaðalastupp íEfraBreiðholt
inu.Voruþetta aðrir tímar, ann
aðumhverfi ener ídag.Hvernig
hafaFellinogEfraBreiðholtiðelst
að mati Margrétar. „Mér finnst
að þessi borgarhluti og þá eink
um Fellin ekki hafa notið sann
mælis. Á æskuárunum hittumst
við oft á kvöldin út í Grilli eins
og það var kallað í Eddufellinu.
Síðan var sjoppa í Iðufellinu og
fleiri samkomustaðir – jafnvel
gangstígurinnámilli löngublokk
arinnarog stóru blokkanna.Það
eralvegréttaðþarnavorukrakk
ar og unglingar sem áttu erfitt
uppdráttar. Maður fann það og
ég er ekkert að draga úr því. Ég
kom sjálf úr vernduðu umhverfi
ogkynntistþvíseméghafðiekki
kynnstáður.Margtafþessu fólki
varharðduglegtogágóðurólien
fátækt ogdrykkjuvandamál voru
líkatilstaðareneruþauekkivíð
ast hvar af finna. Það tók mann
engu að síður nokkurn tíma að
átta sig á þessu margbreytilega
umhverfiþví fjölbreytileikinnvar
mikill.Hverfiðvar líkabarnmargt
ogstórumbarnahópumfylgjaoft
læti.Þaðvarlíkanógaðgerafyrir
okkurstelpurnarþvímargarokk
ar fóruaðpassaum11 til12ára
aldurinn. Við fórum líka fljótt að
vinna í verslununum í hverfinu.
ÉgvaraðvinnahjáJóniíStraum
nesiogvinkonamínvanníKRON
í Eddufellinu. Svo var líka vinnu
að hafa í íssjoppunni. Strákarnir
höfðuminnaviðaðveraþvíþað
var mun auðveldara fyrir stelp
urnar að fá vinnu. Sumir þeirra
fóru í sveit á sumrin en aðrir
höfðuekkiaðmörguaðhverfa.“

Rifja upp minn ing ar og 
sjá fram far ir

„Ídagerégánægðaðsjáhvað
búiðeraðgerafyrirhverfið.Búið
aðendurbyggjaskólalóðirnarvið
FellaogHólabrekkuskólaogýms
um öðrum verkum hefur verið
sinnt.Hverfiðvar fariðaðdrabb
astniðurogeittogannaðerenn
ógertendaekkialltgertáeinum
degiþóttviljiséfyrirhendi.Égtel
aðhverfafundirnirhafigertmikið
gagn.Þegarefntvartilhverfapott
anna gátu íbúar lagt fram óskir
umhvaðaverkefniyrðuvalinog
greiddafframkvæmdafésemþan
nigskapaðist.Fjármunirnirfaratil
lagfæringa og framkvæmda sem
sjást. Og nú erum við að fara í
gönguför til þess að rijfa upp
gamlar minningar en einnig til
þessaðsjáþærframfarirsemorð
iðhafaíEfraBreiðholtinu.“
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V i ð t a l i ð

Bú setu af mæli í Breið holti

Saumaklúbburinneð„Saumó“einsoghanneroftastkallaður.Aftariröðfrávinstri: IngunnH.Þorláks
dóttir, Úlfhildur Elísdóttir, Auður Andrésdóttir, Margrét Ástvaldsdóttir (viðmælandi) og Linda Hannes
dóttir.Fremriröðfrávinstri:ÁstaMargrétGrétarsdóttir,BryndísS.Halldórsdóttir,HaddaBjörkGísladótt
ir,HólmfríðurF.SvavarsdóttirogSunnaGuðlaugsdóttir,

Haraldur A Haraldsson
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Dalvegur 16d, 201 Kópavogi
Sími: 426-9000
www.abbafast.is

Við seljum allar
gerðir fasteigna. 
Sanngjörn söluþóknun
og vönduð vinnubrögð.

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.
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Listnámsbraut Fjölbrautaskól
ans  í Breiðholti er með fjöl
mennustubrautumskólans.Þar
er meðal annars í boði áfang
aríRýmishönnunsemergóður
grunnurfyrirþánemendursem
hyggja á frekarahönnunarnám
í framtíðinni. Unnin eru þrívíð
verkífjölbreyttanefnivið.Hluti
verkefnanna eru unnin á tré
smíðaverkstæði skólans. Nem
endurmunugetavaliðaðvinna
lokaverkefni sín í samvinnuvið
Axishúsgagnasmíði.

Á dög un um unnu nem end ur 
verk efni sem bar heit ið - Stóll fyr-
ir setu stofu í fang elsi á Hólms-
heiði. Við hönn un stóls ins urðu 

nem end ur að hafa í huga að  
ör yggi og þæg indi yrðu að vera 
í fyr ir rúmi. Þrjár til lög ur voru 
unn ar, fyrsta til lag an var egg laga 
stóll sem fékk heit ið „Hann es“ 
hug mynd in var að form ið veit ir 
ör yggi og þæg indi, hörð skel og 
mjúk ur kjarni. Önn ur til lag an er 
unn in út frá grunn formun um þar 
sem að mögu leiki var á að setja 
stól inn sam an á ýmsa vegu og 
þannig yrði hús gagn ið fjöl nota. 
Þriðja til lag an var stóll sem fékk 
heit ið Z-stóll en nafn ið er sótt í 
form stóls ins.

Z-stóll inn á að vera úr einni 
form beygðri plötu. 

Nem end ur voru mjög áhuga-

sam ir um verk efn ið og auð séð að 
hér eru hönn uð ir fram tíð ar inn ar 
að verki.

Kenn ari áfang ans er Hug rún 
Þor steins dótt ir arki tekt og list-
greina kenn ari.

Nem end urn ir eru: Dísa Þórs-
dótt ir, Em el ía Rós Æv ars dótt ir, 
Gunn dís Eva Bald urs dótt ir, Jóna 
Guð rún Krist ins dótt ir, Mar grét 
Rán Magn ús dótt ir, Sunna Ýr 
Perry Bergs dótt ir, Telma Huld 
Þor steins dótt ir, Unn ur Helga 
Hjalta dótt ir, Vil borg Vala Sig ur-
jóns dótt ir, Þór berg ur Frið riks son

FB elur af sér frum kvöðla

Sjúkranudd
hjá Fætur og fegurð

Við kynnum til starfa Mikael Þór.
Mikael er sjúkranuddari að mennt.
Útskrifaðist frá International Academy of 
massage í Kandada árið 2008.

Mikael hefur unnið á helstu Spa stofum 
landsins eins og Nordica Spa, Baðhúsinu, 
Aqua spa á Akureyri einnig á Heilsustofnun 
Hveragerðis.

Mikael er mjög fær í að vinna á líkamlegum 
einkennum. Einnig ef þig langar í góða 
slökun, þá ertu í góðum höndum.

Tímapantanir í síma 557 5959 
eða á Facebook síðu okkar.

Fjölbreytt kirkjustarf í Fella- og Hólakirkju !
Í Fella- og Hólakirkju er vetrarstarfið 
hafið. Kirkjustarfið er fjölbreytt og allir 
ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Í Fella- og Hólakirkju starfa tveir prestar, 
organisti og djákni, kirkjuverðir auk 
sóknarnefnda og sjálfboðaliða sem vilja 
byggja upp metnaðarfullt og öflugt starf. 
Hægt er að fylgjast nánar með starfinu á 
heimasíðu kirkjunnar www.fellaoghola-
kirkja.is og finna þar ýmsar gagnlegar 
upplýsingar.
Verið innilega velkomin í Fella- og 
Hólakirkju.

Guðsþjónustur alla sunnudaga kl. 11. 
Almennar guðsþjónustur eru hvern sunnudag 
kl. 11. Prestar kirkjunnar skiptast á um þjónustu 
í þeim og stundum þjóna þeir saman. Organisti 
kirkjunnar og kirkjukór Fella- og Hólakirkju 

annast tónlistarflutning. Stundum koma 
listamenn í heimsókn og auðga helgihaldið með 
list sinni.

Sunnudagaskólinn er kl.11 alla sunnu-
daga. Þar er mikið fjör, skemmtileg og fjölbreytt 
dagskrá undir stjórn Hreins Pálssonar og Péturs 
Ragnhildarsonar. Öll börn á öllum aldri eru 
velkomin í sunnudagaskólann. 

Kyrrðarstundir eru alla þriðjudaga kl.12. 
Þar er lögð áhersla á kyrrð og íhugun. Umsjón 
með kyrrðarstundunum hefur Ólöf Margrét 
Snorradóttir. Orgelleik annast Guðný Einarsdóttir 
organisti. Eftir stundina er boðið upp á súpu og 
brauð á vægu verði í safnaðarheimili kirkjunnar.

Kirkjustarf eldri borgara er alla þriðju-
daga kl.13-16. Ólöf Margrét Snorradóttir hefur 

umsjón með þessum stundum. Boðið er upp 
á fyrirlestra, skemmtun eða ýmsan fróðleik og 
kennir þar margra grasa.

Kór Fella- og Hólakirkju æfir á þriðju-
dagskvöldum kl. 19:30. Kórinn syngur við 
helgihald kirkjunnar, heldur tónleika og farið er í 
ferðalög. Guðný Einarsdóttir stjórnar kórnum.

Krílasálmar, frábært tónlistarnámskeið 
fyrir börn frá 3ja til 12 mánaða og 
foreldra. Á haustönn verður haldið Krílasál-
manámskeið á fimmtudögum kl. 10:30 og hefst 
námskeiðið þann 24. október. Yndislegar og 
gefandi stundir fyrir börn og foreldra!

Listasmiðjan Litróf er alla miðvikudaga 
frá kl. 15 – 17. Litrófið starfar í tveimur 
hópum, yngri hóp sem æfir kl. 15 og eldri 

hóp sem æfir kl. 16. Fjölbreytt og skemmtilegt 
starf. Umsjón með starfinu í vetur hefur Guðný 
Einarsdóttir og Heiðrún Kristín Guðvarðardóttir.

Foreldramorgnar eru alla fimmtu-
dagsmorgna kl.10-12. Allir foreldrar eru 
velkomnir með börnin sín. Boðið er upp á kaffi 
og meðlæti. Umsjón með foreldramorgnum 
hafa Kristín Ingólfsdóttir og Jóhanna Freyja 
Björnsdóttir.

Unglingastarf KFUM og K mánudaga 
kl. 20. Starf fyrir unglinga í  8. - 10. bekk og fer
fram á margvíslegan hátt.  Reglulegir fundir eru 
á mánudögum kl. 20 - 21.30. 
Dagskrá fundanna er fjölbreytt.
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Augl‡singasími: 511 1188

Drossíudagur var haldinn í Seljahlíð heim
ili aldraðra 28. ágúst sl. Þetta er í annað sinn
sem íbúum Seljahlíðar gefst kostur á að láta
aka sér um í „drossíum“ en svo eru bílar sem
náð hafa fornbílaaldri stundum nefndir upp á
skandínavískavísu.

Dross íu dag ur inn var hald inn í sam starfi við fé lags-
starf ið í Gerðu bergi, Guð rúnu Jóns dótt ur for stöðu-
manns þess og fé lagar úr Forn bíla klúbbn um, komu 
í Selja hlíð á forn bíl um sín um og buðu heim il is fólki 
í öku ferð.

Mynd irn ar voru tekn ar í til efni af þess um 
skemmti lega við burði

Drossía 1
Þessi Hud son fólks bíll frá ár inu 1947 – einn af eft-

ir tekt ar verð ustu forn bíl um í Reykja vík var mætt ur á 
Dross íu daga. Hud son inn hef ur ver ið í eigu fjöl skyldu 
Ár sæls Árna son ar frá ár inu 1974. Hann sést oft á 
göt um borg ar inn ar og er leigð ur út með öku manni 
þeg ar þess er ósk að. Hud son inn er eink um vin-
sæll til þess að aka með brúð hjón frá gift ing ar stað 
til veislu.

Drossía 2 
Þessi drossí a er af óræðri gerð en með nokk uð 

evr ópskt yf ir bragð. Hér hef ur heim il is mað ur í Selja-
hlíð kom ið sér vel fyr ir í fram sæt inu.

Drossía 3
Am er ískt yf ir bragð leyn ir sér ekki á þess ari dross-

íu með gömlu Vest manna eyja núm eri. Drossí an er 
frá fimmta ára tugn um en tals vert var flutt hing að af 
bíl um frá vest ur heimi á þeim tíma sem og síð ar.

Dross íu dag ur í Selja hlíð

klipp-art
h á r g r e i ð s l u s t o f a n

Fram til áramóta ætlum við að 
gera vel við námsmenn og bjóða 

upp á 15% afslátt af þjónustu
alla virka daga gegn framvísun 

námsmannakorts.

Einnig erum við alltaf með
15% afslátt fyrir 67 ára og eldri 
alla virka morgna milli kl. 10-12.

Verið hjartanlega velkomin

Tímapantanir í síma 557-2653
Svea, Rannveig og Selma

Hólagarði

www.breidholt.is
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Framkvæmdir við upp
byggingu Breiðholtsins
hófust íNeðraBreiðholti
(Breiðholt I) sem reis á

árunum1966til1973.Skipulags
vinnaborgaryfirvaldaaðBreið
holtshverfunumhófstfyrir1960
og náði hámarki með útkomu
bókarinnarAðalskipulagReykja
víkur19621983semkomútárið
1966.ÁrbærogNeðraBreiðholt
erufyrsturaunveruleguúthverfi
Reykjavíkurborgar, skipulögð
eftirhugmyndafræðiAðalskipu
lagsins.

Verið var að reyna að leysa
húsnæðisvandann sem lengi
hafðiveriðviðvarandi íborginni.
Frástríðslokumogframtilársins
1960fjölgaði íbúumhöfuðborgar
innarúr46.578 í72.270ogþurfti
því aðhaldavel á spöðunum til
aðnáaðbyggjasvohrattaðall
ir hefðu þak yfir höfuðið. Árið
1965varsettáfótsvonefndFram
kvæmdanefndByggingaráætlunar
semhafðiþaðhlutverkaðbyggja
húsnæði semseljaátti láglauna
fólki ágóðuverðimeðhagstæð
umlánumsemallarvoruíBreið
holti.ÍBreiðholtieru1.786íbúðir
sem reistar voru með opinber
umstuðningieða23,4%afheildar
fjöldaíbúðaíhverfinu.

Höfundar skipulags Neðra
BreiðholtsvoruþeirStefánJóns
sonarkitektogReynirVilhjálms
son landslagsarkitekt. Sömu
skipulagshöfundar skipulögðu
Árbæjarhverfiðogþarmeð fjöl
býlishúsinviðHraunbæsemeru
annað dæmi um vel heppnaða
fjölbýlishúsabyggðþarsemtekist
hefuraðsamræmaumferðgang

andi og akandi, sjá íbúum fyrir
bílastæðum og jafnvel bílskúr
umogskapabörnumeinstaktog
verndaðleiksvæðiínámundavið

heimilisín.Skipulagshöfundarnir
töldu sjálfir að betur hefði tek
ist til íNeðraBreiðholtimeðþví
að mynda þyrpingu húsa í stað

lengjueinsogíÁrbæ.
Í lokársins1963áttunærrisjö

hundruð manns heima í Múla
hverfinu. Í Blesugróf, Smálönd

um og Höfðaborg bjuggu einnig
tæplega sjö hundruð manns og
í braggahverfum vítt og breitt
um borgina bjuggu alls tæplega
sexhundruðmanns,þarafnærri
helmingurbörnyngrien16ára.Í
ofangreindum hverfum voru því
nærri tvöþúsundmanns íárslok
1963ogótaldireruallirþeirReyk
víkingar sem bjuggu við ófull
nægjandi húsnæði annars stað
ar íborgarlandinu,aukþesssem
leiguverðvarvíðaafarhátt.Sinna
þurfti þessu fólki og með bygg
inguBreiðholtsinsvarstigiðstórt
skref í að leysa húsnæðisvanda
fjöldafjölskyldna.

„Júní-Samkomulag“og
„Júlí-Yfirlýsing“

Byggingar f ramkvæmdir  í
Breiðholti hófust 6. apríl 1967.
Þávoru liðinnærri tvöár síðan
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og
Alþýðuflokks, „Viðreisnarstjórn
in“ svokallaða gaf út yfirlýsingu
um að byggðar skyldu eitt þús
und íbúðir í Reykjavík fyrir lág
launafólk á árunum 19661970.
Þaðgerðihún í júlí1965.„Júlíyf
irlýsingin“byggðiásamkomulagi
Alþýðusambands Íslands,Vinnu
veitendasambands Íslands og
ríkisstjórnarinnar sem gert var
í júní1964ogvar í tengslumvið
kjarasamningaþaðár. „Júnísam
komulagið“vargertíandaþeirrar
viðleitni að skapa hinum lægst
launuðu kjarabætur, sem gætu
aukiðhlutþeirragagnvarthærra
launuðum atvinnustéttum…“
Einn veigamesti liðurinn í „júní
samkomulaginu“varhinnýjaste
fnaíhúsnæðismálumsemáttiað
auðvelda efnalitlum fjölskyldum
aðeignasteigiðhúsnæði.

Til viðbótar þeim eitt þúsund
íbúðum íBreiðholti semúthluta
átti til félagsmanna verkalýðsfé
laganna var ákveðið að byggja
þar 250 leiguíbúðir fyrir Reykja
víkurborg.  Alls var því um að
ræða1.250íbúðir.

Í„júlíyfirlýsingunni“1965sagði
að íbúðirnar ættu að vera hag
kvæmarogódýrar,notaðaryrðu
fjöldaframleiðsluaðferðiroggerð
yrðitilrauntilaðsannreynahvort
hægt væri að lækka byggingar
kostnaðmeðgóðriskipulagningu
og fullkomnustu tækni sem völ
væri á. Byggingarframkvæmdir
tóku tæp tvöáren reisugilli síð
ustublokkarinnar íNeðraBreið

UppbyggingNeðra-Breiðholts

Laugardagar eru barnadagar 
Alla laugardaga kl. 14 er eitthvað skemmtilegt um að vera í barna-
deildinni t.d. búningar, spil, litir og litablöð.
21. september: Spiladagur með Spilavinum sem kynna alls konar 
spil fyrir börn og fullorðna.
19. október:  Ljóðastund fyrir fjölskyldur. Björk bókavera segir 
söguljóð og klippiljóð verða fyrir krakka. 
9. nóvember: Föndur fyrir börn og fjölskyldur.  

Café Lingua 
Fyrir áhugasama um tungumál, samskipti og menningu.
28. september kl.14: 1001 nótt á ýmsu tungumálum, ævintýraleg 
dagskrá í samvinnu við rithöfundana Mazen Marouf og Juan Román. 
26. október kl.14: Opin dagskrá.
23. nóvember: kl.14: Drakúla og Transylvanía. 
Samstarf við Maurizio Tani. 

Heilahristingur 
Heimanámsaðstoð fyrir 5.-10. bekk. Sjálfboðaliðar Rauða krossins 
aðstoða á miðvikudögum kl. 14.30-16.00 (hefst 18. september).

Fjölskyldustundir
Safnið býður fjölskyldum með börn á aldrinum 0-6 ára að koma og 
eiga saman góða samverustund á þriðjudögum kl.13.30. 

Bókakaffi  
25. september kl. 20: Þuríður ást mín og angur. Magnús Jónsson 
fjallar um þessa einstöku frásögn. 
23. október kl. 20: Æðasláttur borgarinnar. Sigurbjörg Þrastardóttir 
flytur eigin ljóð og annarra.
27. nóvember kl. 20: Í leit að Þórbergi. Pétur Gunnarsson spjallar 
um Þórberg Þórðarson.

Gerðubergssafn, Gerðubergi 3-5
sími 557 9122

gerduberg@borgarbokasafn.is
www.borgarbokasafn.is

Verið vinir okkar á facebook!

Bókabíllinn Höfðingi
Höfðingi hefur viðkomu í Breiðholti 
á föstudögum:
Hólmasel: kl. 13.00 – 13.45
Árskógar 6-8: kl. 16.15 – 17.00
Tindasel 3: kl. 17.15 – 18.00
Arnarbakki 2-4: kl. 18.15 – 19.00 

Afgreiðslutími 
Mán, þri, fim 10-18

Mið 10-21
Fös 11-18

Lau + sun 13-16

ATHUGIÐ!
Gerðubergssafn verður lokað

7.-11. október vegna breytinga 
Önnur söfn Borgarbókasafns 

verða opin á þeim tíma  

Á döfinni 
í Gerðubergssafni

Horft yfir Bakka hverf ið.



holti var haldið í árslok 1968.
Þannigvoru312íbúðirí48stiga
húsum byggðar á 22 mánuðum
enþaðsvaraðitilþessaðhverju
stigahúsi hafi verið lokið á níu
vinnudögum eða ein íbúð á 1,4
vinnudegi. Mesti hraðinn var
hins vegar tvær íbúðir á vinnu
dag. Þessi fyrsti áfangi Breið
holts framkvæmda var stærsta
einstaka verkefni íslensks bygg
ingariðnaðar og jafnframt fyrsta
skipulagðastórátakiðíbyggingar
framkvæmdumáÍslandi.

Fyrstuþrjárfjölskyldurnarsem
settust að í Breiðholts hverfinu
aðtilhlutanFramkvæmdanefndar
byggingaráætlunarkeyptu íbúðir
í fjölbýlishúsinu að Ferjubakka,
stigahúsum2og4,ogfengulykla
völd þar við hátíðlega athöfn
föstudaginn 10. maí 1968. Múg
urogmargmennivarástaðnum
enda stóratburður í sögu reyk
vísksverkalýðs.Að jafnaðivoru
nærri fimm umsækjendur um
hverja íbúð sem úthluta átti í
NeðraBreiðholti. Mörg hundruð
fjölskyldur voru taldar búa við
hreint neyðarástand og í viðbót
þurftuhundruð fjölskyldnamjög
nauðsynlegaáúrlausnaðhalda.

Þótt óánægju hafi gætt meðal
ýmissa iðnaðarmannameðstarf
semiFramkvæmdarnefndarbygg
ingaráætlunar, byggingarfram
kvæmdunum væri oft mótmælt
ogþettaríkisframtakværiiðulega
harðlegagagnrýntafeinkaaðilum,
varðhúsnæðiskostnaðuríhúsum
Framkvæmdanefndarinnar íheild
minni en almennt tíðkaðist. Þar
meðhafðistórhópurReykvíkinga
fengiðverulegakjarabóteinsog
aðvarstefntmeðþvíaðaðstoða
láglaunafólk við að eignast íbúð
meðgóðumlánskjörum.

Um það leyti sem Fram
kvæmdanefnd byggingaráætl
unarvar lögðniður1983bjuggu
um sex þúsund manns í húsum
semhúnlétreisaíBreiðholti.En
þá bjuggu alls ríflega fimmtán
þúsund manns í Efra og Neðra
Breiðholti,endamargirbygginga
verktakar sem komið höfðu við
sögu íhverfunum. Íkjölfarþessa
stórátaks í byggingu félagslegs
húsnæðisvarhundruðumheilsu
spillandiogófullnægjandiíbúðaí
borginniloksútrýmt.

Heimildir:
BYGGT YFIR HUGSJÓNIR,

BREIÐHOLT,FRÁHUGMYNDAÐ
VERULEIKA, Listasafn Reykja
víkur–Hafnarhús, febrúar–maí
2002.

Breiðholtsblaði mun á næst
unni birta sambærilegt efni um
Efra Breiðholt og Seljahverfi.
Greinarnareruunnar ísamvinnu
viðÞjónustumiðstöðBreiðholts.
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Höfum opnað nýjan  
og glæsilegan spilasal 
á Lækjartorgi
—
Við þökkum allar góðu stundirnar við Skólavörðustíg 
og Aðalstræti. Sjáumst í glæsilegum nýjum spilasal 
Háspennu á Lækjartorgi.

Breið holts kirkja er fyrsta kirkj an 
í Breið holti og var í bygg ingu 
um ára bil. Út lit henn ar þótti 
ný stár legt og sum ir köll uðu hana 
Indíána tjald ið vegna bygg inga
lags henn ar. 

Hjóladagurvarhaldinn íBreiðholti laugardaginn
7.septemberenþaðvoruÍbúasamtökinBetraBreið
holtsemstóðufyrirviðburðinum.Fólkáöllumaldri
fjölmennti í Mjóddina eftir góðan hjólasprett um
hverfið.

DagskráinhófstviðBreiðholtslaugkl.10:00,enþar
var „Dr.Bæk“meðókeypisástandsskoðunáhjólum
fyrirallasemvilja.AðaukibauðBreiðholtslaugöllum
gestumsínumókeypisísundmillikl.10:00og12:00.Kl.
12:00varsíðanfariðíhjólaferðfráBreiðholtslaugáleið
is í Seljahverfi,umhverfisþaðogendað íMjódd.Kl.
13:00hófstsíðandagskrá íMjóddþarsemHjartaheill
bauð upp á ókeypis blóðþrýstingsmælingu, Íslands
banki gaf öllum gestum endurskinsmerki,hressing í
boðiNettó,„Dr.Bæk“skoðaðihjólogtónlistarmaður
innSvavarKnúturtóklagiðaukmargsfleira.

HjóladaguríBreiðholti

Kjart an Magn ús son borg ar full trúi, Helgi Krist ó fers
son for mað ur betra Breið holts og Björk Vil helms
dótt ir kampa kát eft ir góð an hjóla túr um hverf ið.
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KURS JEZYKA ISLANDZKIEGO 
DLA OBCOKRAJOWCOW

Kurs 10-tygodniowy-60 godzin lekcyjnych
Zajecia rozpoczynaja sie 24. Wrzesnia

ISLANDZKI I
ISLANDZKI II
ISLANDZKI III
ISLANDZKI IV

wtorki i czwartki  19:00 – 21:10
Cena: 35.800 kr.

Zapisy i informacje na stronie szkoly:
http://kvoldskoli.kopavogur.is

Pod nr telefonu: 564 1507

ICELANDIC FOR FOREIGNERS
10 weeks courses – 60 class hours
Courses start on 24th of September

ICELANDIC I
ICELANDIC II
ICELANDIC III
ICELANDIC IV

Tuesday and Thursday 19:00 – 21:10
Price: 35.800 kr.

Registrations and information:
http://kvoldskoli.kopavogur.is

Tel: 564 1507

ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA
10 vikna námskeið – 60 kennslustundir

Kennslan hefst 24. september

ÍSLENSKA I
ÍSLENSKA II
ÍSLENSKA III
ÍSLENSKA IV

þriðjudag og fimmtudag kl. 19:00 – 21:10
Verð: 35.800 kr.

Innritun og upplýsingar á vef skólans 
http://kvoldskoli.kopavogur.is

Sími: 564 1507

Snælandsskóla við Furugrund

Ath. Starfsmenntunarsjóðir ýmissa 
stéttarfélaga styrkja félagsmenn sína 

til náms í Kvöldskóla Kópavogs.

Innritun og upplýsingar: http://kvoldskoli.kopavogur.is og í síma 564 1507  
kopavogur.is

Kópavogsbær

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

www.borgarbokasafn.is  -  sími 411 6100
www.bokmenntir.is  -   www.bokvit.tumblr.com  -  www.artotek.is 

Úr 
strikamerkjum 
í örflögur 

Í september og október verða teknar í notkun nýjar 
sjálfsafgreiðsluvélar í Borgarbókasafni. Settar verða 
örflögur í allan safnkost í stað strikamerkja sem 
notuð hafa verið. 

Á meðan breytingarnar standa yfir er nauðsynlegt 
að loka söfnunum. 

Söfnin verða lokuð 
sem hér segir: 

Aðalsafn, Tryggvagötu 15
18.-23. september

Ársafn, Hraunbæ 119
Sólheimasafn, Sólheimum 27

24.-27. september

Foldasafn í Grafarvogskirkju
Kringlusafn í Kringlunni

30. september - 4. október

Gerðubergssafn, Gerðubergi 3-5
7.-11. október

Félagsmiðstöðvarnar í Breið
holtihafafariðvelafstaðþetta
haustið og hefur mætingin ver
ið vonum framar. Nokkuð ljóst
erað8.bekkingareruspenntir
fyrir vetrinum, enda hafa þau
mætt mjög vel til okkar fyrstu
vikurnar. Tíu til tólf ára starf
undafarinna ára er farið að
skilasérinníunglingastarfið.

Fyrst i  sam e ig  in  leg i  v ið 
burð ur inn var Amazing Race 
sem var hald inn föstu dag inn 
6. sept em ber. Yfir 100 ung ling
ar tóku þátt og skemmtu þau 
sér kon ung lega. Keppn in hófst 
í Hund rað og Ell efu þar sem 
fyrsta vís bend ing var af hent hóp
un um. Þraut irn ar sem hóp arn ir 
þurftu að leysa voru stað sett ar 
víðs veg ar í Reykja vík og end aði 
keppn in síð an í Hólma seli þar 
sem þreytt ir ung ling arn ir gátu 
sest nið ur og feng ið sér pulsu 
og slak að á eft ir harða keppni. 
Um miðj an októ ber verð ur síð
an hin ár lega nátt fata nótt hald
in hjá okk ur, en það hef ur ver
ið einn vin sæl asti við burð ur inn 
ár hvert. Þá koma ung ling arn ir 
sam an í hverri fé lags mið stöð og 
verða yfir nótt. Það er lít ið sof ið, 
enda er fjöl breytt dag skrá alla 
nótt ina, svo all ir ættu að finna 
eitt hvað við sitt hæfi. Starfs
menn ung linga starfs ins eru afar 
spennt ir fyr ir fram hald inu, enda 
höf um við í Breið holt inu rjóma 
ís lenskra ung linga. Tíu12 hef ur 
einnig far ið mjög vel af stað, en 
opið er tvisvar í viku fyr ir þann 
ald ur. Dag skrá starfs ins er mjög 
fjöl breytt, inni og úti vera auk 

heim sókna á skemmti lega staði. 
Mæt ing in hef ur ver ið með besta 

móti, og erum við mjög spennt 
fyr ir fram hald inu. 

Félagsmiðstöðvarnar
faravelafstað

Myndirnarerufráunglingastarfinunúíhaust.

Efnalaugin Björg verður 60 ára þann
1.októbern.k. enhúnhefurverið í eigu sömu
fjölskyldualltfráárinu1953.EigendurnirSigurð
urJónssonogÁgústaK.Magnúsdóttirhafarekið
efnalaugina íMjóddinni íbráttþrjá áratugi en
meðþeimstarfarGuðrúnErladóttirþeirra.

Mark mið efna laug ar inn ar hef ur ávallt ver ið skýrt 
þ.e. að veita góða, vand aða og per sónu lega þjón
ustu. Mik ið er lagt upp úr því og ánægju legt að 
stór og breið ur hóp ur við skipta vina hef ur fylgt 
okk ur í gegn um tíð ina.  

Efna laug in Björg hef ur ávallt haft að leið ar ljósi 
að vera fremst í tækj um og véla kosti. Gott og vel 
upp lýst starfs fólk til margra ára hef ur reglu lega 
sótt ýmis nám skeið m.a hjá Boss í Þýska landi varð
andi hreins un við kvæms fatn að ar eins og brúð ar
kjóla, sam kvæmi s kjóla ofl. Þá hef ur efna laug in ver
ið fremst í sér hæf ingu í hreins un á leðri, rúskinni 
og loð feld um. 

Mik ið er lagt upp úr að haga starfs sem inni með 
þeim hætti að huga að um hverf inu og þar af leið
andi er  m.a. í efna laug inni eina vél lands ins sem er 
með um hverf is væn um vökva.

Í til efni af mæl is ins og haust daga Mjódd ar in
ar sem hefj ast þann 3. októ ber n.k. mun frá 

kl. 18:0019:00 þann dag þ.e. í 60 mín út ur verða 
mjög veg legt af mælistil boð sem eng inn ætti að 
missa af. 

Af mælistil boð ið mun verða nán ar kynnt á 
face book síðu okk ar https://www.face book.com/
bjorg mjodd?fref=ts

EfnalauginBjörg60ára

Eigendurnir Sigurður Jónsson og Ágústa K.
Magnúsdóttir en með þeim starfar Guðrún Erla
dóttirþeirra.
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Í gegnum tíðina hafa margir sterkir
skákmenn komið úr Breiðholti. Þekkt
astureránefaHelgiÁssGrétarssonsem
var nemandi við Breiðholtsskóla. Helgi
Ássvarafarungurþegarhannvarorðinn
töluvertgóðurískák.Hannhófsnemma
þátttökuá fullorðinsmótumogárið1994
varð hann heimsmeistari unglinga og
umleiðstórmeistari.Mikillkrafturhefur
veriðískáklífihverfisinssíðustuár.Tafl
félagiðHellir,Álfabakka14aíMjóddinni,
býður upp á skemmtilegar og ókeypis
æfingarfyrirbörnogungmenniámánu
dögumkl.17:15.

Skák kennsla hef ur ver ið í boði í flest um 
skól um Breið holts síð ustu árin, og í vet ur 
er kennd skák í Fella skóla, Breið holts skóla 
og Öldusels skóla. Í Fella skóla fá all ir nem
end ur í þriðja bekk skák kennslu einu sinni 
í viku auk þess sem skák er kennd sem 
val fag í ung linga deild. Í Breið holts skóla fá 
nem end ur á mið stigi viku lega skák kennslu 
sem og nem end ur í skák vali á ung linga
stigi. Í báð um skól un um er skák kennsl an 
á stunda töflu nem enda. Kennsl unni sinn ir 
Sig uringi Sig ur jóns son, reynd ur skák kenn
ari.

Í Öldusels skóla er ein efni leg asta skák
sveit lands ins sem stóð sig vel á Reykja vík
ur og Ís lands mót um á síð asta ári. Afar vel 
er hald ið utan um skák sveit skól ans sem 
æfir sam an einu sinni í viku und ir hand
leiðslu Björns Ívars Karls son ar. Með lim ir 
sveit ar inn ar æfa líka hjá sín um tafl fé lög um 
og Skák skóla Ís lands.

Stef án Bergs son fram kvæmda stjóri 
Skákakadem í unn ar seg ir mik inn kraft í 

skák lífi Breið holts: „Það hef ur ver ið afar 
gam an að taka þátt í skák upp bygg ingu síð
ustu ára í hverf inu. Hverf ið er gam al gró ið 
skák hverfi með Tafl fé lag ið Helli sem klett
inn í því starfi. Í gegn um árin hef ur oft 
ver ið skák kennsla í skól un um sem hafa átt 
sterk ar skák sveit ir. Síð ustu árin hef ur ver
ið lögð áhersla á skák sem hefð bund ið fag 
inn an skól anna, á stunda töflu og á skóla
tíma nem enda rétt eins og önn ur fög. Enda 
lít um við í Skákakadem í unni á skák iðk un 
og kennslu barna fyrst og fremst sem tæki 
til að auka náms færni þeirra, auk þess sem 
skák er svo skemmti leg.“

Skákinblómstrar
íBreiðholti

Stefán Bergsson hjá Skákakademí
unni: Skák er skemmtileg – og bætir
námsárangur.

...ókeypisæfingarfyrirbörnogungmenni
hjáHelli

Óskar Víkingur Davíðsson, nemandi
í2.bekk íÖlduselsskólaerá leiðinniá
EvrópumótbarnaískákíSvartfjallalandi.
Hannæfirfjórumtilfimmsinnumíviku
ogerbúinnaðundirbúasigíalltsumar
fyrirEvrópumótið.

-Hvað varstu gam all þeg ar þú byrj að ir að 
tefla?

„Ég átti heima í Afr íku þeg ar mamma 
kenndi mér mann gang inn og þá var ég fjög
urra ára. Fyrsta skák in mín var við Halla 
bróð ur minn, sem sagði að ég væri öm ur
lega lé leg ur. Sem var reynd ar al veg satt. 
Svo flutti ég til Ís lands þeg ar ég var fimm 
ára og þá byrj aði ég í Skák skóla Ís lands. Ég 
byrj aði að tefla lang ar skák ir þeg ar ég var 
sex ára, en þá fór ég að keppa með tafl fé
lag inu Helli.“

-Hvað er svona skemmti legt við að tefla?
„Mér finnst gam an að leysa vanda mál, 

sem er eig in lega það sem mað ur ger ir í 
skák. Mér finnst taktík til dæm is rosa lega 
skemmti leg. Svo er mjög gam an að keppa 
í skák, bæði í hrað skák og líka í kapp skák, 
sem eru lengri skák ir. Skák irn ar geta orð ið 
al veg rosa lega spenn andi og svo er líka

gam an þeg ar mað ur verð ur alltaf betri 
og betri, smám sam an.“

-Held urðu að skák geti hjálp að þér að 
verða góð ur að hugsa?

„Pott þétt. Skák menn eru með sjúk lega 
gott minni til dæm is. Ég er með al veg 
ágætt minni. Mað ur lær ir líka að nota 
mik ið af heil an um, mað ur þarf að reikna 
marga leiki fram í tím ann þeg ar mað ur er 
að tefla. Líka að vera þol in móð ur og að 
ein beita sér.“

-Hvern ig und ir býrðu þig und ir svona mót?

„Æf ing in skap ar meist ar ann. Ég er venju
lega á fjór um til fimm æf ing um í viku en 
núna hef ég æft með lands liðs hópn um og 
svo ver ið í tím um hjá Hjörvari. Svo fer ég 
líka á mót og æfi mig mik ið sjálf ur, stúd era 
og tefli á hverj um degi í tölv unni. Ég æfi 
mig líka í sér stök um byrj un um og vörn um. 
Þeg ar ég keppi fer ég í tölv una og fletti upp 
skák um and stæð ings ins og reyni að sjá 
hvern ig hann tefl ir.“

Hvaða mark mið hef urðu fyr ir Evr ópu mót-
ið í Svart fjalla landi?

„Mark mið ið er mitt er eig in lega að gera 
mitt besta og tefla góð ar skák ir. Ef ég geri 
það, þá geng ur mér vel og ég verð sátt ur. 
Ég er núna núm er 12 á styrk leika list an um 
af 90 kepp end um í mín um flokki en það er 
eig in lega ekki að marka því að það eru svo 
marg ir sem eru ekki enn komn ir með stig, 
en eru kannski rosa lega góð ir. Svo verð ur 
gott fyr ir mig að fá al þjóð lega keppn is
reynslu. Ég hlakka mjög til að fara á EM 
og hef ver ið að und ir búa mig í allt sum ar 
fyr ir mót ið.“

Skákerrosalegaskemmtilegogspennandi
segirungurskáksnillingurúrBreiðholti

LærðiskákíAfríku!

Óskar Víkingur: Maður lærir að nota
heilannískák.

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Alltaf að læra

#Alltafaðlæra

20% afsláttur í bíó  
og meira popp og gos

Fartölvutilboð frá  
Nýherja 

50% afsláttur í sund

Stúdentakortið og Íslandsbanka  
Appið er allt sem þarf

Námsmenn fá góða þjónustu hjá Íslandsbanka og 
fullt af frábærum tilboðum með stúdentakortinu.  
Ef þú skráir þig líka í Vildarklúbb Íslandsbanka 
opnast enn fleiri möguleikar og þú safnar  
punktum sem hægt er að breyta í t.d. peninga 
eða VildarpunktaIcelandair. 
 

Student

Student

Brot af því besta  fyrir námsmenn

Kynntu þér þjónustu og tilboð  
til námsmanna á islandsbanki.is



Heiðrún Krist ín Guð varð
ar dótt ir mezzó sópr an efn ir til 
söng tón leika í Fella og Hóla
kirkju laug ar dag inn 5. októ
ber kl 17.00. Juli an M. Hew lett 
leik ur með á pí anó og org el og 
Sím on H. Ívars son á gít ar. Ein
nig leik ur Vict or ia Tarevskaia á 
selló og Krist ín Ragn hild ur Sig
urð ar dótt ir sópr an syng ur dúet
ta með Heiðrúnu.

Á tón leik un um verða flutt ar 
klass ísk ar arí ur, banda rísk dæg
ur lög og ís lensk sönglög. Á efn is
skránni eru með al ann ars nokk ur 
lög eft ir Gunn ar Reyni Sveins son, 
eitt at hygl is verð asta söngvaskáld 
þjóð ar inn ar. Gunn ar Reyn ir lést 
fyr ir fimm árum og skildi þá eft ir 
sig tölu vert magn af lög um, sem 

sjald an eða aldrei höfðu ver ið 
flutt op in ber lega. Heiðrún flyt
ur nokk ur þess ara laga Gunn ars 
Reyn is á tón leik un um í út setn
ing um Sím ons  H. Ívars son ar, 
sem leik ur með henni á gít ar, 
þar á með al eitt sem hef ur eft ir 
því sem best er vit að aldrei ver
ið flutt áður og er því um frum
flutn ing þess að ræða á tón leik um 
Heiðrún ar. Þetta er lag ið Kveðja, 
sér stætt og und ur fal legt lag sem 
Gunn ar Reyn ir samdi við ljóð eft ir 
Frey stein Gunn ars son. Þá flytja 
þau Heiðrún og Sím on tvö laga 
Gunn ars Reyn is við ljóð eft ir Ívar 
Björns son frá Steðja, föð ur Sím
on ar, og hafa þau lög lít ið heyrst 
op in ber lega. Með al ann arra laga, 
sem Heiðrún syng ur, má nefna 

arí una Che faro senza Euri dice úr 
óp er unni Orfeus og Evri dís eft ir 
Christoph Willi bald Gluck, sem 
fjall ar um til raun Orfeus ar til að 
heimta ást ina sína aft ur úr helju. 

Tíu ár frá 
heila skurð að gerð 

Tón leik arn ir eru haldn ir í til efni 
þess að tíu ár eru nú lið in frá því 
Heiðrún gekkst und ir heila skurð
að gerð í Banda ríkj un um vegna 
floga veiki, sem hafði hrjáð hana 
í meira en tvo ára tugi. Að gerð in 
var fram kvæmd þann 29. ágúst 
2003 á sjúkra hús inu Mayo Cl in ic 
í Rochest er, Minnesota. Sér stætt 
er að að gerð in var gerð á höf uð
degi, en æ síð an hef ur Heiðrún 
hald ið með ein hverj um hætti upp 
á höf uð dag sinn ár hvert. Að gerð
in breytti lífi Heiðrún ar mjög til 
hins betra, og varð í raun sann
kall að krafta verk. Eft ir þetta hef
ur hún ver ið nán ast óstöðv andi, 
lærði með al ann ars á bíl og setti 
einnig auk inn kraft í söng nám ið 
sem smám sam an hef ur skil að 
þeim ár angri að á síð ustu árum 
er hún far in að koma æ oft ar 
fram á tón leik um með ein söng 
og efn ir nú í ann að sinn til eig
in söng tón leika í Fella og Hóla
kirkju. Tug ir ís lend inga hafa á 
seinni árum geng ist und ir heila
skurð að gerð vegna floga veiki á 
Mayo  Cl in ic  í Banda ríkj un um, 
þótt nokk uð hafi reynd ar dreg ið 
úr því eft ir efna hags hrun ið sem 
hér varð. Al mennt hef ur ár ang
ur inn ver ið góð ur og merki legt 
sam starf Ís lend inga við lækn ana 
á Mayo Cl in ic  hef ur orð ið til þess 
að bæta líf fjöl margra ís lend inga 

og fjöl skyldna þeirra. Tón leik arn
ir eru helg að ir sam tök un um Lauf, 
sem er fé lag floga veikra á Ís landi 
og hef ur reynst mörg um þeirra 
góð ur bak hjarl. 

Lauk raf virkja námi 
fyrst kvenna

Heiðrún Krist ín Guð varð ar
dótt ir er fædd 1965. Hún lauk 
raf virkja námi frá Fjöl braut ar skól
an um í Breið holti fyrst kvenna, 
en gat ekki hald ið áfram á þeim 
starfs vett vangi vegna floga veik
inn ar.

Heiðrún hef ur stund að söng

nám með hlé um, með al ann ars í 
Söng skól an um Hjart ans mál og í 
einka tím um, nú síð ast hjá El ínu 
Ósk Ósk ars dótt ur og Krist ínu 
Ragn hildi Sig urð ar dótt ur.

Hún hef ur sung ið í kór um frá 
16 ára aldri, þar á með al ýms um 
kirkjukór um, kam merkór um og 
Óp erukór Hafn ar fjarð ar og kom
ið fram í tveim ur óp eru sýn ing
um, auk þess að syngja í jarð ar
far ar kór. Hún hef ur einnig sung ið 
ein söng á kór tón leik um og við 
ýmis önn ur tæki færi, og hélt sjálf 
ein söngs tón leika í Fella og Hóla
kirkju vor ið 2011.
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Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is

Mjódd - S. 557 5900

Haust- og 
vetrarvörurnar 

streyma inn

Verið velkomnar

Mikið úrval af fatnaði fyrir 
konur á öllum aldri.
Sjón er sögu ríkari.

Heiðrún Krist ín með tón leika 
í Fella- og Hóla kirkju

Heiðrún Krist ín á tón leik um með Sím oni H. Ívars syni gít ar leik ara en 
hann mun einnig leika und ir hjá henni ásamt fleir um á tón leik un um í 
Fella- og Hóla kirkju.

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Njótum haustsins
lUkT mIkEy 

áðUr: 3.560kR
2.136kReXpO útIseRíA

áðUr: 7.790kR
6.232kR

Stekkjarbakka 6 • gardheimar.is

3 X eRiCur 
eða caLlUnuR
að EigIn vaLI

1.290kR

ný SenDiNg!

995kR

25 sTk. 
aPelDoOrn 
tUliPaNar
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Glatt var á hjalla á smáhundakynningunni í Garðheimum helgina 21. og 22. sept. s.l. þar sem 
17 tegundir bráðskemmtilegra smáhunda voru til kynningar. Það voru margir sem féllu 
fyrir þokkafullum smáhundunum og eigendur voru spurðir spjörunum úr. Án efa er óðum 
að skapast falleg menning í kringum þessi skemmtilegu heimilisdýr og er það af hinu góða.

Ver ið er að fara af stað með verk efni sem lýt ur að 
bættu mennt un ar stigi í Breið holti og er um sam starf 
rík is ins, Reykja vík ur borg ar og að ila vinnu mark að
ar ins að ræða. Mark mið ið með þessu verk efni er að 
auka form lega mennt un fólks sem og að við ur kenna 
færni sem fólk hef ur afl að sér á lífs leið inni. Verk efn
inu er ekki síst að ná til þeirra sem eru at vinnu laus
ir, en stór mark hóp ur þessa verk efn is eru fjöl skyld
ur ný búa sem eru hlut falls lega flest ar í Breið holti 
inn an hverfa Reykja vík ur borg ar. Þess má geta að 
verk efni af sama meiði hef ur þeg ar ver ið hrint af 
stað í Norð vest ur kjör dæmi.  

Að sögn Dags B. Egg erts son ar for manns borg ar ráðs 
bein ist verk efn ið að þeim sem ekki hafa lok ið form
legri mennt un eft ir grunn skóla próf og gera þeim unnt 
að bæta við sig. Hann seg ir að Ís land standi sig illa á 
þessu sviði. Grein ing ar sem unn ar hafa ver ið sýna og 
yfir 30% fólks á vinnu mark aði eru að eins með grunn
skóla próf. Dag ur seg ir þetta nei kvætt fyr ir at vinnu líf ið 

og ekki síð ur fyr ir þá ein stak linga 
sem eiga í hlut. Reynsl an sýni að 
sam drátt ur á at vinnu mark aði 
bitni hart á þeim hópi. Svæð is
bund ið at vinnu leysi í Breið holti 
er með því hæsta hér á landi. 
Mun ur inn er allt að tvö fald
ur mið að við ýmis önn ur hverfi 
borg ar inn ar. Ein helsta ástæð
an fyr ir verk efn inu er að í þessu 
stærsta hverfi borg ar inn ar búa 
flest ar fjöl skyld ur inn flytj enda. 
Verk efn ið hefst með ráðn ingu 
verk efn is stjóra sem starfar með 
hverf is stjóra Breið holts og hóps sem held ur utan um 
fram kvæmda þátt verk efn is ins. Ráðn ir verða til starfa 
náms og starfs ráð gjaf ar. Við þær ráðn ing ar verð ur 
horft til ráð gjafa af er lend um upp runa sem end ur
spegla fjöl menn ustu inn flytj anda hópanna í hverf inu.

Mennt un ar verk efni í Breið holti

Kjúklingabringur 
með parmaskinku 
og basil
Leiðbeiningar:

Notið beittan hníf til að skera vasa í brin-
gurnar. Skerið ostinn í tvennt og leggið 
hann ofan á eina sneið af parma skinku 
og eitt blað af basiliku, kryddið með pipar 
og rúllið sneiðinni upp. Setjið því næst 
fyllinguna inn í bringuna og brúnið hana 
á pönnu í um það bil 2-3 mínútur á hvorri 
hlið. Kryddið með salti og pipar, leggið 
í eldfast mót og bakið í ofni við 180°C í 
15-20 mínútur.

Sveppasósa.
Hvítvínið og rjóminn er sett í pott ásamt 
smáklípu af grænmetiskrafti og soðið 
niður þar til það nær hæfilegri þykkt. 
Sveppirnir eru steiktir á pönnu og 
kryddaðir með salti og pipar. Því næst er 
sveppum bætt út í pottinn ásamt sérríinu 
og sósan smökkuð til og krydduð með 
grænmetiskrafti og salti og pipar ef þarf.

Hráefni:
4 stórar kjúklingabringur
4 sneiðar parmaskinka
2 kúlur ferskur mozzarellaostur
4 stór blöð ferskt basil
sjávarsalt og nýmalaður svartur pipar
jómfrúarolía

Sveppasósa
250 g sveppir, skornir í sneiðar
250 ml rjómi
250 ml hvítvín
50 ml sætt sérrí
grænmetiskraftur
sjávarsalt og nýmalaður pipar
jómfrúarolía til steikingar

Bakaðar sætar kartöflur – tilvalið meðlæti
800 g sætar kartöflur
20 g brætt smjör
2 tsk sesamfræ
½ tsk nýmalaður svartur pipar
Hitið ofninn í 180°C. Afhýðið kartöflurnar 
og skerið í 1 cm þykkar sneiðar. Blandið 
þeim saman við smjörið, piparinn og 
sesamfræin. Bakið í 25 mínútur. Kryddið 
með salti áður en borið er fram.

Uppskrift mánaðarins
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.

Piccini Memoro, 
hvítt - Ítalía
1.999 kr.
Strágult. Meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. Ljós ávöxtur, pera, 
eik, hunang.

Masi Modello 
hvítvín
1.799 kr.
Fölgrænt. Létt fylling, þurrt, 
mild sýra.
Ljós ávöxtur, epli, melóna.

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Við mælum með eftirfarandi
víni við þennan rétt:

Dag ur B. 
Egg erts son.

Gáski sjúkraþjálfun hefur nú verið 
2 ár í Mjóddinni og fagnar 

nýjum sjúkraþjálfara. 

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

Gáski sjúkraþjálfun
hefur verið 5 ár í Mjódd 

og þakkar fyrir góða 
samvinnu Breiðhyltinga

um bætta líðan.

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali
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Í und ir bún ingi er sér stak
ur starfs dag ur fyr ir starfs menn 

Reykja vík ur borg ar í Breið holti. 
Starfs dag ur inn fer fram föstu

dag inn 4. októ ber og hef ur feng
ið heit ið Breið holts bylgj an.

Yfirskriftstarfsdagsinser„Sam
starf og samþætting – Miðlun
þekkingarogreynslu.“Lögðverð
uráherslaásmiðjurogmálstofur
þar sem starfsmenn deila þekk
ingu og reynslu sín á milli sem
nýta má við framþróun þeirrar
fjölbreyttuþjónustusemeráveg
umborgarinnar íhverfinu.Fjöldi
smiðjaverður íboði fyrir starfs
mennReykjavíkurborgar íBreið
holti, en þær verða staðsettar í
Gerðubergi,Miðbergioghúsnæði
FB. Dagskráin hefst kl. 12:15 í
íþróttahúsinuviðAusturbergþar
semm.a.hinnkunnisálfræðingur
Jóhann Ingi Gunnarsson heldur
erindiumsamvinnuog liðsheild.
Yfirmennstarfsstaðaupplýsasitt
fólkumdagskráog fyrirkomulag
og opnað verður fyrir vefskrán
ingusnemma í september.Þjón
ustumiðstöð Breiðholts heldur
utanumskipulagstarfsdagsins í
nánusamstarfivið framkvæmda
stjórnBreiðholts.

Borgarstarfsmenní
Breiðholtiástarfsdegi

Laugarnar í Reykjavík

Sími: 411 5000   •  www.itr.is

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

550 kr.

130 kr.
Fullorðnir

Börn

Fyrir 
líkama 
og sál

Sími: 411 5000   • www.itr.is

Samstarfshópur
um forvarnir

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



15BreiðholtsblaðiðSEPTEMBER 2013

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

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Bik ar meist ar ar ÍR fögn uðu sigri 
á Ís lands meist ur um Fram, 30:25, í 
Meist ara keppni HSÍ í karla flokki í 
hand knatt leik en lið in átt ust við 
í Fram hús inu á sunnu dags kvöld. 
Stað an var jöfn í hálf leik, 14:14,  
en fljót lega í seinni hálf leik tóku 
ÍRing ar öll völd svo 5 marka sig
ur var síst of stór mið að við gang 
leiks ins í síð ari hálf leik. Björg
vin Hólm geirs son fór ham för um 
í leikn um og skor aði 11 mörk en 
marka hæstur Fram ara var Stef án 
Darri Þórð ar son með 6 mörk.

Fyrir skömmu lauk Reykjavík
urmótinu í handknattleik karla
þar sem Valur varð Reykjavíkur
meistari,Framvarð í2.sætiog ÍR
í3. sætinu. ÍRingumeraðbætast
liðsauki fyrir Íslandsmótið íhand
knattleik sem nú heitir OLÍSmót
ið.Fyrsti leikur ÍR í Íslandsmótinu
var laugardaginn, 21. september í
AusturbergiviðnýliðaVestmanna
eyinga sem koma feiknasterkir til
leiksog tapaðist sá leikuren ÍBV
vann leikinn 22:30. Síðan er aftur
heimaleikuríAusturbergi28.sept
emberviðAkureyrarliðið.

HandknattleiksdeildÍRhefurgert
samningviðörvhentahornamann

inn Jón Kristinn Björgvinsson en
JóneruppalinnhjáFH.Fyrirtíma
bilið kom líka örvhenta skyttan
ArnarBirkirHálfdánarson til liðs
insoghefurhægrivængurinnþví
styrkst mikið.  Ásamt þeim Jóni
ogArnarihafalíkakomiðþeirArn

ór Freyr Stefánsson markvörður
ogKristinnBjörgúlfssonleikstjórn
andi.ÞaðleynirsérekkiaðÍRætl
arsérgreinilegastórahlutiívetur,
ogmeðþvíaðmætavelá leikina
gætuþæráætlanirvelgengiðeftir.

ÍR-ingarmeistararmeistarana
íhandknattleikkarla

ÍR vann Breiða blik 76:70 í fyr ir
tækja keppn inn ni í körfuknatt leik 
sl. föstu dag, en leik ið var í Smár
an um. Svein björn Cales sen var 
stiga hæst ur ÍRinga ásamt Björg
vini Haf þóri Rík harðs syni með 14 
stig og 5 frá köst. Lið ið er óðum 
að púss ast sam an áður en Ís lands
mót ið hefst 22. októ ber nk. 

MatthíasOrriSigurðarsonhefur
gengið til liðsvið ÍR fráKR.Þessi
ungi og bráðefnilegi bakvörð
ur mun styrkja lið ÍR gríðarlega

á komandi vetri. Í leiknum gegn
Breiðablik skoraði Matthías Orri
12stig,tók11fráköstogátti6frá
bærar stoðsendingar. Matthías
hefurspilaðmeðunglingalandslið
um Íslandsogvarásíðasta tíma
bili í skóla vestur í Bandaríkjun
um.Þávarhanntvöfaldurmeistari
með liði KR tímabilið 2010/2011
áður en hann hélt til Bandaríkj
anna. Það verður gaman að sjá
MatthíasOrrameðÍRingumíHell
inum.

SveinbjörnClaesseníleiknumgegnBreiðabliki.

Íþrótta fé lag Reykja vík ur býð ur 
börn um, sem fædd eru árið 2006 
og 2007, upp á að ganga í hóp 
sem kall ast ÍRung ar. Þau sem 
skrá sig í þann hóp mega fara 
í sjö íþrótta grein ar hjá ÍR eins 
oft og þau vilja yfir önn ina fyr ir 
eina og sama gjald ið. Æf inga töfl
ur eru birt ar á ir.is

Íþróttirnar eru: frjálsar íþrótt
ir, handbolti, keila, knattspyrna,
körfuboltiogskíði.Hvorönneru

fjórir mánuðir og kostar hvor
umsig15.000kr.Börnáþessum
aldri þurfa fjölbreytta hreyfingu
og þar með breiðan grunn sem
nýtist síðar í hvaða íþrótt sem
er. Æfingum á viku fjölgar eftir
þvísembörnverðaeldriogþeg
aráunglingsárerkomiðþarfað
faraaðveljaúr íþróttumog fjöl
breytt reynslahjálpar tilaðvelja
þá íþrótt semhentar.Nýkrýndur
heims, Evrópu og norðurlanda

meistari okkar í 800 m. hlaupi í
frjálsum,AnítaHinriksdóttiræfði
t.d. júdó, sund,körfuboltao.fl. á
yngri árum. Íþróttir eiga fyrstog
fremstaðvera skemmtilegar, en
líkamlegtogandlegthreysti sem
hlýstafreglulegrihreyfinguhefur
einnig mikið forvarnargildi. Þess
mágetaaðþausemstundaíþrótt
irleiðistsíðurnámið,rífastsjaldn
arviðforeldrasína,búayfirbetri
andlegriheilsu,fábetrieinkunnir.

ÍR-ungiraðfaraafstað

ÍRvannBreiðablikí
fyrirtækjabikarnum

JónHeiðarGunnarssonekkitekinnneinumvettlingatökumálínunni
afvarnarmönnumFram.

Blóm legt starf er í nýja frí
stunda heim ili ÍR í Aust ur bergi. 
Þang að fara þau börn sem skráð 
eru á frí stund og æf ing ar hjá ÍR á 
þeim tíma sem frí stunda heim il in 
eru á dag inn. Börn in fara með 
starfs fólki frí stunda heim il anna 
í vagn inn (Breið holts strætó), en 
þau sem eru í hverfi 111 ganga 
yfir með starfs fólki frí stunda
heim il anna.

Vagninn leggur af stað frá
íþróttahúsi Seljaskóla kl.14:30
og er kominn upp í Austurberg
umkl.14:50,nógu tímanlega fyrir
æfingu sem hefst kl.15:00. Vagn

innerallan tímannmannaðuraf
starfsmanni frístundaheimilanna
og tekur hann upp börn úr Vin
seli, Hólmaseli, Vinaheimum og
Bakkaseli.Seinniæfingardagsins
hefjastkl.16:00ogmilliæfingaeru
börnin ígóðuyfirlætiá frístunda
heimilinu undir sama þaki. Úti
svæðiðerlíkaæðislegt,svoþetta
getur vart verið þægilegra. Ekki
fara allar æfingar þeirra yngstu
framþarna,enþaðerumaðgera
að nýta þessa þjónustu, að hafa
börnin skráð á frístund þá daga
sem farið er á æfingar í Austur
bergi. Aksturinn er á kostnað

aðalstjórnar ÍR og til að kom
ast hjá því að foreldrar þurfi að
greiða sérstaklega fyrir þessa
þjónustueraksturinn takmarkað
ur við æfingarnar uppi í Austur
bergi, en allir iðkendur ÍR mega
nýta sér farið, óháð aldri. Aðrar
æfingar sem settar eru milli 15
og16ádaginní íþróttahúsumog
vallarsvæðiÍR,erufyrireldribörn
semgetabeturkomiðsérsjálf á
millihverfa.Æfingarþeirrayngstu
erusvoeftir kl.16ádaginn,þeg
ar foreldrareigaaðeinsauðveld
araumvikmeðaðhjálpaþeimað
komastáæfingar.

BlómlegtstarfíAusturbergi

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

Meistararmeistaranaásamtþjálfurumogfleirum.

TerryLeakevarsterkuríliðiÍR.



Við breytum og 
bætum Vínbúðina  
Stekkjarbakka

vinbudin.is

Opnum afturmiðvikudaginn 23. október

Lokað verður dagana 7.- 22. október.
Við þökkum þolinmæðina og bendum 
viðskiptavinum á Vínbúðirnar Dalvegi, 
Smáralind og Heiðrúnu á meðan 
breytingarnar standa yfir.

Hlökkum til að taka á móti ykkur  
í enn betri Vínbúð.
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