Frá kl.

11-16

Hádegistilboð
LÍTIL PIZZA

af matseðli og 0,33 cl gos

MIÐSTÆRÐ

af matseðli og 0,33 cl gos

Dreift frítt í öll hús í Breiðholtinu

1.000 KR.
1.500 KR.
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10. tbl. 24. árg.

Þú ferð lengra með

SAGAPRO

Vinsæl vara við tíðum þvaglátum

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

Erum á Óðinsgötu 1
Mán. - fös.: 10 - 18.
Laugardagar: 11 - 17.
sjá nánar á www.facebook.com/Systrasamlagid
www.systrasamlagid.is

Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands heimsótti í Hólabrekkuskóla ásamt góðum gestum í tilefni
af Forvarnardeginum - Tökum þátt, sem var haldinn miðvikudaginn 4. október. Á myndinni má
sjá Guðna með nokkrum nemendum og stúlkan fremst á myndinni er greinilega að taka Selfi eða
sjálfsmynd af sér með forsetanum og nokkrum félögum sínum. Sjá nánar á bls. 9.
Mynd: Katrín Kristín.

Þitt hverfi hefur hækkað
einna mest síðastliðið ár.
LÁTTU OKKUR SELJA FYRIR ÞIG.

Heyrumst

510 7900

ÓDÝRARI LYF Í

HÓLAGARÐI
HAUST-Tilboð
Lambasúpukjöt 1.098 kr./kg.
Hamborgarar grill 268 kr./stk.
Nautahamborgarar 180 kr./stk.
Nýtt í kjötborði:
Djúpsteiktar franskar
kartöflur

–einfalt og ódýrt
Opið: Mán-fös: 10.00 -18.00 • Lau: 10.00 -14.00

2

Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.
Eiðistorgi 13-15 • 172 Seltjarnarnes • Pósthólf 171
Ritstjóri: Þórður Ingimarsson • Sími 551 1519 • 893 5904
Netfang: thordingimars@gmail.com
Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953 • 895 8298
Heimasíða: borgarblod.is
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ÍR og Hekla hf. gera
samstarfssamning
- mun skipta miklu fyrir ÍR, segir Ingigerður Guðmundsdóttir formaður

Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Landsprent ehf.
10. tbl. 24. árgangur
Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti
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N

Fyrsta skrefið

osningar til Alþingis fara fram innan skamms. Þær
ber að á sama tíma og á síðasta ári. Mikill órói
hefur einkennt stjórnmálalífið undanfarin ár.

ýjar kynslóðir vaxa út grasi – kynslóðir sem hafa
tileinkað sér aðra hugsun, annan samskiptamáta og
tæknilegri en áður var. Þetta hefur ákveðin áhrif á
stjórnmálin og gert nýjar kröfur til stjórnmálamanna meðal
annars um fráhvarf frá leyndarhyggju og aukið gagnsæi.

Á

kveðið rof varð í samfélaginu við og eftir hrunið
2008. Rof varð á milli stjórnmálamanna og
almennings. Rof varð á milli fólks og fjármálaumsýslunnar sem enn býr við mikla tortryggni – meðal
annars vegna augljósrar græðgishyggju. Rof varð á milli
betur hafandi og verr hafandi þar sem bil hafa breikkað.

S

ú tortryggni sem varð til hefur ekki gróið. Stundum er
sagt að tíminn lækni öll sár. Til að svo megi verða þurfa
þeir sem búa við tortryggni almennings, hvort sem það
eru stjórnmálamenn, leiðandi fólk í viðskipta- og atvinnulífi
eða aðrir að vinna sér traust að nýju. Ef til vill verður það
ekki auðvelt en þessir aðilar þurfa að taka fyrsta skrefið.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Þorsteinn Magnússon ritari aðalstjórnar ÍR og Friðbert Friðbertsson, forstjóri Heklu takast í hendur að
undirritun lokinni að viðstöddum ungum ÍR-ingum.

Íþróttafélag Reykjavíkur ÍR
og Hekla hf. hafa gert með sér
samstarfssamning sem undir ritaður var með viðhöfn á fyrsta
heimaleik karlaliðs ÍR í úrvalsdeild í körfubolta 12. október
í íþróttahúsi Seljaskóla. Samningurinn er mikið fagnaðarefni
og undirstrikar mikilvægi
samstarfsaðila í íþróttastarfi og
viðskiptum. Samstarfssamningurinn er sá stærsti sem aðalstjórn ÍR hefur gert um margra
áratuga skeið.
„Samstarfssamningur ÍR og
Heklu á án efa eftir að verða
mikil lyftistöng fyrir starfsemi
ÍR sem fer vaxandi með hverju
árinu. Iðkendur ÍR eru um 2.500
talsins á ársgrundvelli og tíu
íþróttagreinar eru stundaðar hjá
félaginu. Stuðningur Heklu skiptir miklu máli fyrir áframhaldandi starfsemi,“ segir Ingigerður
Guðmundsdóttir, formaður aðalstjórnar ÍR.
„Gangi allt eftir verða Hekla og
ÍR nágrannar, enda hefur okkur
verið úthlutað byggingarlóð fyrir
höfuðstöðvar okkar í SuðurMjódd, rétt við hlið íþróttasvæðis

Einkarekið apótek í 60 ár

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Myndin sýnir skipulagsuppdrátt af Suður Mjóddinni frá síðustu öld
þar sem gert var ráð fyrir athafnasvæðið sunnan félagssvæðis ÍR.
Athafnasvæðið var síðar tekið út af skipulagi. Nú hefur Heklu verið
úthlutað byggingarlóð fyrir höfuðstöðvar sínar í Suður-Mjódd, rétt
við hlið íþróttasvæðis ÍR.

ÍR. Við höfum alltaf stutt íþróttastarf af heilum hug og það er
okkur fagnaðarefni að styðja við
þróttmikið starf ÍR,“ segir Friðbert
Friðbertsson, forstjóri Heklu.
Það voru þeir Friðbert Frið-

bertsson, forstjóri Heklu og
Þorsteinn Magnússon ritari
aðalstjórnar ÍR sem undirrituðu
samstarfssamninginn á milli ÍR og
Heklu umkringdir íþróttafólki ÍR
úr öllum deildum.

Frábær nýjung fyrir alla lyfjanotendur:
Vefverslun með lyf Lyfseðlar Lyfjaverð ofl.

APPÓTEK GARÐS APÓTEKS
er notendavænt vefforrit (app)
fyrir tölvur og farsíma
á vefsíðunni www.appotek.is

Sogavegi 108 · Sími 5680990 · Opið kl. 9-18 virka daga, lokað um helgar · gardsapotek.is · appotek.is
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Hágæða gólfefni
12 mm verð frá

1.390 kr. m2
2.480 kr. m2
2.990 kr. m2

Vínilparket:

5 mm verð

4.490 kr. m2

Undirlag:

Verð frá

Harðparket:

8 mm verð frá
10 mm verð frá

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

120 kr. m2

Gott verð fyrir alla, alltaf !
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Ætlum að endurskrifa söguna
- og koma kvennakörfunni á æðra plan

S

tofnaður hefur verið
meistaraflokkur kvenna
í körfuknattleik hjá ÍR.
Gengið var frá stofnuninni á liðnu vori. Flokkurinn er
þegar kominn af stað, hefur nú
leikið sinn fyrsta leik. Félagið á
mikla sögu í kvennaboltanum
rétt eins og í karlakörfunni og
núverandi stjórn körfuknattleiksdeildar taldi því rétt að fara
aftur af stað með meistaraflokk
kvenna hjá félaginu eftir um
11 ára hlé. Ljóst var að til þess
að halda úti öflugu kvennastarfi
yrði að bæta fólki í hópinn
og var þegar í stað biðlað til
fyrrum leikmanna ÍR og einnig
velunnara félagsins að líta í
kringum sig.
Tvær hinna ungu leikkvenna
hittu Breiðholtsblaðið að máli
í höfuðstöðvum ÍR á dögunum.
Þær eru Hanna Þráinsdóttir og
Hlín Sveinsdóttir. Þótt þær búi
ekki í Breiðholti þá eru þær báðar
tengdar byggðinni þar, einkum
Hanna sem er dóttir Þráins Hafsteinssonar framkvæmdastjóra
ÍR. Hún stundaði frjálsar íþróttir
með ÍR um margra ára skeið og
þó hún sé körfuboltalega séð
uppalin í Haukum hefur hún alltaf
verið ÍR-ingur í sér, alveg frá því
hún var pínulítil. Hlín er úr Kópavoginum – af Kársnesinu. Hún
segist ekki hafa verið í frjálsum
íþróttum en spilað körfubolta
með Breiðabliki. Hlín segir að
Hanna hafi dregið sig að ÍR. “Við
kynntumst í gegnum körfuna og
urðum vinkonur og þannig er
ég komin til liðs við ÍR.” Hanna
segir að nokkur saga sé að baki
endurvakningu kvennakörfunnar
hjá ÍR. “Upphaf þess er bæði saga
kvennakörfunnar hjá félaginu og
líka að reyna að vera með eins
fjölbreytt starf og hægt er. Við
pabbi vorum oft að ræða þetta.
Hvenær ætti að fara af stað og
fara að smala saman liði. Við
vorum alveg sammála um að
yrði að endurreisa kvennkörfuna.
Það væri ekki nóg að vera með
sterkt karlalið í körfunni. ÍR var
líka í góðri stöðu til þess að taka
af skarið og fara af stað þegar
kallið kom og allir innan félagsins
og körfuknattleiksdeildarinnar
tilbúnir að takast á við verkefnið.”

Ekkert vandamál að finna
stelpur
„Nei – það var ekkert vandamál
að finna stelpur í þetta,“ segja
þær Hanna og Hlín. „Ég skrifaði
grein um kvennakörfuna fyrir
nokkru og fékk fullt af jákvæðum
viðbrögðum,“ segir Hlín. „Ég
sagði meðal annars í greininni að
mér fyndist mikið skilningsleysi
kringum kvennakörfubolta hér
á landi og ákvað að fara ofan í
tölfræði tengda málunum. Liðum
og leikjum hafði fækkað á milli
ára og ég taldi nauðsynlegt að
koma með tillögur til úrbóta.
Ég vissi að ef stofnuð yrðu fleiri
kvennalið þá myndu einhverjar
konur taka skóna fram aftur,
einhverjar myndu vilja fara á
venslasamning frá sínu úrvalsdeildarliði í fyrstu deildar lið og
ég var líka viss um að einhverjar
stelpur sem ekki höfðu verið að
fá að spila í sínu liði myndu taka
sénsinn og prófa að skipta um lið.
Þetta gekk eftir og ÍR er að leggja
sitt á vogarskálarnar í baráttunni. Við vorum svo heppnar
að Ólafur Jónas Sigurðsson tók
að sér að þjálfa liðið. Hann er

Við lögðum
okkur fram um að
ná í stelpur sem
væru tilbúnar
að taka þátt í
uppbyggingarstarfi,
bæði innan
félagsins og svo
í kvennakörfubolta
yfir höfuð.
Við ætlum að
endurskrifa
söguna og koma
kvennaboltanum
á æðra plan.
Hlín Sveinsdóttir og Hanna Þráinsdóttir, leikmenn meistaraflokks kvenna í IR í körfubolta.

hæð til þessa að geta stundað
körfu. Ein okkar er einn og
sextíu. Auðvitað er kostur að
vera hávaxinn en það er engin
nauðsyn og alls ekkert skilyrði.
Stelpur sem eru í lægri kantinum
en langar að koma og prufa eiga
alls ekki að setja hæðina fyrir
sig,“ segir Hanna. „Við erum
ekki með stelpur af erlendum
uppruna í meistaraflokksliðinu
enn sem komið er en myndum
fagna því að fá stelpur ættaðar frá
öðrum löndum til liðs við okkur.
Fólk er alið upp við mismunandi
aðstæður og áherslur þegar
kemur að íþróttum en við viljum
bara hvetja alla til þess að
koma og taka þátt,“ segja þær
Hanna og Hlín.

gríðarlega metnaðarfullur, hvetjandi og tilbúin að taka þátt í
uppbyggingunni með okkur öllum
af fullum krafti.”

Ætlum að endurskrifa
söguna
Núna spila 16 stelpur með
meistaraflokki kvenna í körfubolta með ÍR og er búið að loka
hópnum. „Við lögðum okkur fram
um að ná í stelpur sem væru
tilbúnar að taka þátt í uppbyggingarstarfi, bæði innan félagsins
og svo í kvennakörfubolta yfir
höfuð. „Við ætlum að endurskrifa
söguna og koma kvennaboltanum
á æðra plan,“ segja þær Hanna
og Hlín. En hvernig er aðstaðan
í Breiðholtinu. „Hún er mjög góð
og á að sjálfsögðu eftir að verða
frábær þegar nýja ÍR svæðið
kemur til sögunnar” segir Hanna.
„Við æfum bæði í Seljaskóla og
Breiðholtsskóla og spilum leikina
okkar í Seljaskóla. Lyftingar og
þrek tökum við í ÍR heimilinu.
Aðgengið að aðstöðunni er
frábært, við komumst inn hvenær
sem er og höfum aðstöðu til þess
að stunda þrekæfingar á kvöldin
og á laugardögum. Íþróttahúsið í
Seljaskóla er góður heimavöllur
fyrir okkur – gott gólf og alveg
topp íþróttahús.“ segir Hanna.

Félagsandinn gerir
körfuna vinsæla

Einbeitnin leynir sér ekki.

En hvað er það sem gerir
körfuna svona vinsæla. „Ég
held að það sé tvennt, segir
Hlín. „ Það er ekki nauðsynlegt
að hafa unnið í genalottóinu til
þess að verða góður í körfu. Ef
þú ert áhugasamur og duglegur
að æfa áttu eftir að ná langt. Svo
er það félagsskapurinn. Þetta
er stemningsíþrótt og það er
kraftur í henni. Auk þess er bara
afskaplega gaman að spila,“ segir
Hlín og bætir við að gaman sé að
eiga góðar stundir saman utan
æfinga og keppni.

Erum frá 16 til 37 ára
Aldursbilið í hópnum er breitt
eða frá 16 til 37 ára. Nokkar
stelpnanna æfðu körfubolta
með ÍR þegar þær voru yngri
og eru því að draga fram skóna
á ný með uppeldisfélaginu. „Já
- aldursbilið er talsvert og það
má segja að þarna séu bæði
mömmur og dætur. Ein okkar er
til dæmis fjögurra barna móðir.
Yngsti leikmaðurinn okkar hún
Snædís er aðeins 16 ára, hún
kemur úr Breiðholtinu og er
uppalin ÍR-ingur alveg frá grunni,“
segir Hanna.

Jákvætt andrúmsloft í
Breiðholti
Hlín bendir á að þær Hanna
hafi kynnst Breiðholtinu nokkuð
vel í gegnum körfuboltann.

Stemning á fyrsta
heimaleiknum
Barist um frákastið.

„Þó við séum búnar að æfa
hér stutt erum við búnar að
kynnast hverfinu og okkur líður
nú þegar eins og við séum á
heimavelli. Mér finnst mjög
jákvætt andrúmsloft innan ÍR
og í hverfinu öllu. Við erum að
þjálfa yngri flokka, bæði stráka og
stelpur, sem er nýtt því hingað til
hafa það eingöngu verið strákar
sem eru að þjálfa. Við skynjum
að foreldrar séu almennt ánægðir
með þetta og stoltir af því að við

séum að jafna kynjahlutföllin
og kvenkyns fyrirmyndir séu að
koma fram í leiðtogahópnum,“
segir Hlín. Þær segja planið að
byggja upp körfubolta fyrir yngri
flokka og ala upp nýtt lið til þess
að taka við keflinu þegar aðrar
fara að eldast. „Það er fullt af
nýjum krökkum að koma inn en
við þurfum að fjölga stelpum í
yngri flokkum. Það hefur sundum
verið svolítill misskilningur að
fólk þurfa að vera yfir ákveðinni

Liðið spilaði sinn fyrsta
heimaleik í Hertz Hellinum
síðastliðinn laugardag. Umgjörð
leiksins var glæsileg enda búið
að stofna sterkt kvennaráð sem
heldur utan um liðið. „Stuðningurinn og aðsóknin á leikinn var
vonum framar og auðsýnilegt að
Breiðhyltingar ætla ekki að láta
sitt eftir liggja í stuðningi við
nýjan meistaraflokk kvenna.“
segir Hanna. „Stuðningurinn, með
Ghetto Hooligans í broddi fylkingar gaf okkur byr undir báða
vængi, fyrsti heimaleikurinn
ógleymanlegur og við höldum
fullar sjálfstraust inn í tímabilið.“
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Kauptu NOKIAN gæðadekk hjá
MAX1 og styrktu Bleiku slaufuna
Veldu NOKIAN margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru sérstaklega
hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða
Hluti söluágóða AF NOKIAN gæðadekkjum hjá
MAX1 rennur til Krabbameinsfélagsins

Vetrardekk á frábæru verði
NOKIAN WR D4 - FÓLKSBÍLADEKK
205/55/16R - 4 stk með ásetningu 59.712 kr.

• Ein öruggustu dekk sem völ er á

NOKIAN NORDMAN 7 - NEGLD FÓLKSBÍLADEKK
205/55/16R - 4 stk með ásetningu 63.712 kr.

• Ítrekað valin bestu dekkin í gæðakönnunum
• Breitt úrval nagla-, vetrar- og heilsársdekkja

NOKIAN NORDMAN 7 - NEGLD FÓLKSBÍLADEKK
235/55/17R - 4 stk með ásetningu 109.800 kr.

• Eigum dekk fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

NOKIAN WR SUV 3 - JEPPADEKK
235/55/17R - 4 stk með ásetningu 97.800 kr.

Skoðaðu dekkjaleitarvélina á MAX1.IS Frábært verð
SÖLUSTAÐIR:
Bíldshöfði 5a, Reykjavík
Jafnasel 6, Reykjavík
Dalshraun 5, Hafnarfirði

OPIÐ:
Virka daga kl. 8-17
Laugardaga kl. 9-13

AÐALNÚMER:

515 7190
STOLTUR STYRKTARAÐILI BLEIKU SLAUFUNNAR
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Fjölskyldustundir
fyrir börn og
fullorðna í Gerðubergi

Nýtt barnahorn í Borgarbókasafninu í Gerðubergi.

Fjölskyldustundir fyrir yngstu börnin og foreldra þeirra
er fastur liður í starfi Borgarbókasafnsins í Gerðubergi og
eru á hverjum miðvikudegi á milli kl. 9.00 og 11.00. Þar er
boðið upp á kaffi og spjall, notalega stemningu og samveru.
Fjölskyldustundirnar fara fram í ný gerðu og mjög vistlegu
barnahorni bókasafnsins þar sem vel ætti að fara um alla stóra
sem smá.
Þrír leikskólar í efra Breiðholti, Þjónustumiðstöð Breiðholts og
Borgarbókasafnið í Gerðubergi standa að þessu framtaki og bjóða
fjölskyldustundirnar. Þær eru kjörinn vettvangur og tækifæri fyrir
foreldra sem eru heima til að kynnast öðrum foreldrum, spjalla og
eiga notalega stund í hlýlegu umhverfi. Auk kaffis fyrir foreldra er
boðið upp á leikföng og bækur fyrir börnin auk þess sem reglulega
er boðið upp á fjölbreytta fræðslu fyrir foreldra.
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Pólsk veggspjöld á sýningu
í Gerðubergi
- veggspjöld algengt listform í Póllandi
Við skin norðurljósa nefnist sýning á
pólskum veggspjöldum í Borgarbókasafninu
- Menningarhúsinu Gerðuber gi. Sýningin
var opnuð 23. september og stendur til
19. nóvember. Sýningin var á dagskrá pólsku
menningarhátíðarinnar Við skin Norðurljósa sem
haldin var í Reykjavík og á Akureyri dagana 23. til
29. september. sl.
Á sýningunni í Gerðubergi eru sýnd nýleg
veggspjöld eftir þrjá pólska samtímalistamenn:
L e s z e k Z e b ro w s k i , S e b a s t i a n K u b i c a o g
Moniku Starowicz en þau voru öll sérstakir
gestir hátíðarinnar. Í Póllandi er rík hefð fyrir
veggspjaldagerð. Það sem er einkennandi fyrir pólsk
veggspjöld er einkum hnitmiðuð og greinargóð
framsetning og frumleg notkun á myndmáli þar
sem húmor eða hið gróteska getur oft verið
undirliggjandi. Þeir listamenn sem fengust við
veggspjaldagerð í Póllandi eftirstríðsáranna höfðu
djúpstæð áhrif á pólska samtímalist. Með frumlegri
framsetningu í myndmáli og texta náðu veggspjöldin
hylli langt út fyrir landamæri Póllands. Auk
tækninýjunga þess tíma höfðu þessir frumkvöðlar
í gerð pólskra veggspjalda djúpstæð áhrif á þá
listamenn sem fylgdu í kjölfarið.
Zebrowski vinnur með „fátæka veggspjaldið“ þar
sem það hefur verið „hreinsað“ af öllum óþarfa.
Aðferð hans felst í að teikna beint á offset-plötu
sem síðan er fjarlægð þannig að eftir stendur svarthvítt prent. Myndefni veggspjalda Kubica eru
smásögur. Í þeim skapar hún veröld sem er full af
dulúð og göldrum sem áhorfendum gefst kostur
á að stíga inn í. Hið kvenlega hrifnæmi er rauði
þráðurinn í verkum Starowicz. „Veggspjöld eiga að
vera falleg en um leið senda skýr skilaboð. Ég fylgi
minni innri rödd og í hverju veggspjaldi sem ég
geri er hluti af mér sjálfri. Ég leik mér með liti, áferð

Hér gefur að líta sýnishorn af veggspjöldunum en
sjón er sögu ríkari.

og form í veggspjaldinu sem hreyfir vonandi við
áhorfandanum og hvetur hann til aðgerða,” segir
hann. Verkefnið er unnið í samstarfi við mennta- og
menningarráðuneytið og Þjóðminjasafn Póllands.
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Fellaskóli 45 ára

- margir eiga skemmtilegar minningar úr æskulýðsstarfi skólans
Í haust eru 45 ár síðan kennsla
hófst í Fellaskóla. Skólinn hóf því
starfsemi 5. október 1972 í elsta
hluta skólans þar sem yngsta
stigið er nú. Fjórir starfsmenn
skólans hafa verið við störf þar
öll þessi 45 ár.
Fellaskóli var á meðal
fjölmennustu skóla landsins þegar
flest var í skólanum á upphafsárum hans – þegar Fellahverfið
var í örri uppbyggingu og margt
fólk flutti á skömmum tíma í
þennan hverfishluta í Breiðholti.
Fellaskóli varð einnig fljótt

Tilnefningar um
hverfis
hetju
Hverfisráð Breiðholts auglýsir nú eftir tilnefningum
frá íbúum til nýrra hvatningarverðlauna sem hafa fengið
heitið Hverfishetjan. Hægt
er að tilnefna einstaklinga,
hópa, félög eða fyrir tæki
í Breiðholti sem hafa á einhvern hátt verið til fyrir myndar eða haft jákvæð áhrif
á samfélag og nærumhverfi
í Breiðholti.
Markmiðið með verðlaununum er að þakka þessu
fyrirmyndarfólki fyrir framlag
þeirra til samfélagsins, efla
félagsauð í Breiðholti, vinna
að jákvæðum viðhorfum og
hvetja íbúa til samfélagslegrar
þátttöku. Tekið er við tilnefningum í gegnum rafrænt
skráningarform sem má nálgast hér fyrir neðan. Skilafrestur
verður til sunnudagsins 12.
nóvember. Í framhaldi af því
mun hverfisráð taka afstöðu
til tilnefninganna á fundi og
verðlaunin verða síðan veitt í
desember. Íbúar eru eindregið
hvattir til að taka þátt og
senda inn sína tilnefningu.

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

þekktur fyrir nýjungar í fræðsluog uppeldismálum og má segja að
tilvist Fellahellis gnæfi yfir aðra
æskulýðsstarfsemi í Breiðholti
sem annars staðar. Í Fellahelli var
efnt til öflugrar félagsstarfsemi
sem hitti oft bein í mark enda um
nýjung að ræða. Margir þeirra
sem ólust upp sem fyrsta kynslóð
barna úr Efra Breiðholti áttu sín
uppvaxtarár í hellinum og muna
eftir ánægjulegum stundum þar.
Ýmsir öflugir félagsmálamenn og
andans menn áttu þátt í þessu
starfi og má nefna þá Sverri

Friðþjófsson kennara, faðir Seppa
og rithöfundinn Sjón úr hópi
framvarða staðarins á þessum
tíma. Ýmsir öflugir skólamenn
hafa einnig verið við stjórnvöl
skólans og má þar nefna Örlyg
Richter sem var fyrsti skólastjóri
þar, Þorsteinn Hjartarson síðar
framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar Beiðholts og nú
fræðslustjóra í Árborg, Kristínu
Jóhannesdóttur nú skólastjóra
Austurbæjarskóla auk núverandi
skólastjóra Sigurlaugar Hrundar
Svavarsdóttur.

Mikill fjölbreytileiki hefur einkennt Fellaskóla einkum hin síðari
ár eftir því sem fleira fólk af erlendum uppruna hefur sest að í
Efra Breiðholti.
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Ísak og Ragnheiður hafa
tekið við Fiskbúð Hólmgeirs

Verið velkomin á

Ritþing

Undir aski Yggdrasils
Borgarbókasafnið | Menningarhús Gerðubergi

Laugardaginn 21. október kl. 14-16.30

Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur er
gestur á ritþingi Gerðubergs í haust.
Stjórnandi er Auður Aðalsteinsdóttir
og spyrlar eru Silja Aðalsteinsdóttir
og Sverrir Jakobsson.

„Það eina sem hefur breyst
hér er að ég nota stígvélin sem
sá gamli skyldi eftir en konan
mín fékk mín stígvél sagði Ísak
Stefánsson í Fiskbúð Hólmgeirs
í Mjóddinni í Breiðholti í glaðlegum tón þegar tíðindamaður
átti leið þangað í leit að blálöngu til þess að búa til plokkfisk. Ísak festi kaup á búðinni
síðsumars ásamt konu sinni
Ragnheiði Ágústu Árnadóttur
og tóku þau við rekstri hennar
1. september sl. „Breytingarnar
voru litlar og fæstir tóku eftir
þeim aðrir en þeir sem söknuðu
Hólmgeirs sérstaklega fóru að
spyrja eftir honum.“ Og þeir
voru e.t.v. færri vegna þess að
Ísak var búinn að starfa við hlið
Hólmgeirs allt frá því að fiskbúðin var opnuð sumarið 2009.
„Hólmgeir hringi í mig þegar
hann var að opna búðina. Hann
þekkti til mín og vissi að ég var
bæði búinn að starfa við verslun
og einnig fisk og bauð mér starf
sem ég gat alls ekki neitað. Ég
hef því verið við hlið hans frá
upphafi og þegar hann fór að
velta fyrir sér að draga sig í hlé
var engin spurning um að ráðast
í að festa kaup á rekstrinum. Við
vorum búnir að ræða þetta talsvert og á endanum komumst við
að samkomulagi þannig að allir
gengu sáttir frá borði. Og nafnið
er að sjálfsögðu óbreytt. Fiskbúð
Hólmgeirs,“ segir Ísak á meðan
Ragnheiður lætur renna í kaffibolla og spyr hvort komumaður
noti mjólk í kaffið.

Hólmgeir byrjaði 2009

Tónlist flytja Ragnheiður Gröndal
og Guðmundur Pétursson.
Borgarbókasafnið býður til móttöku að ritþingi loknu.

www.borgarbokasafn.is
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borgarbokasafn@borgarbokasafn.is

Fylgstu með okkur á

Rekstur Fiskbúðar Hólmgeirs
má rekja aftur til ársins 2009
þegar Hólmgeir Einarsson lét af
störfum hjá fyrirtækinu Fiskisögu.
Hann hafði unnið við fiskmeti um
langa tíð – nánast frá því að hann
var að alast upp norður á Hofsósi
þar sem hann fór ungur á sjóinn.
Margir þekkja einnig til Hólmgeirs
sem mikils handboltaáhugamanns og ÍR-ing og synir hann
þeir Einar og Björgvin hafa lagt
handbolta fyrir sig sem atvinnumenn. „Upphafsstafir okkar hjóna
passa vel við þessa sögu því
þeir eru Í og R og mynda þannig
sannkallaða ÍR-tengingu sem ekki
verður tekin frá fiskbúðinni,“
segir Ísak og sýnir komumanni
svuntur þar sem þeim merkingum
hefur verið komið fyrir.

Original hráefni beint í
pottinn
Þegar Hólmgeir opnaði fiskbúðina var hann m.a. inntur eftir
því hvort fiskneysla vari farin að
dragast saman. Hann hélt nú ekki

Augl‡singasími: 511 1188

Ísak Stefánsson og Ragnheiður Ágústa Árnadóttir – nýir eigendur í
Fiskbúð Hólmgeirs.

og hér má grípa niður í kynningu
á Fiskbúð Hólmgeirs fyrir þegar
hann opnaði hana í júní árið 2009.
„Ég er mjög ánægður með að vera
kominn hingað. Mér líður vel og
hefur verið tekið með ágætum.
Fólk verður að borða og ég tel
að fiskbúðirnar eigi sér framtíð.
Fiskur er ekkert á leið af borðum
landsmanna. Það er sama hvernig
viðrar í landsmálunum. Íslendingar munu áfram borða fisk.
Meðhöndlunin hefur líka breyst
svo mikið frá því sem áður var.
Ég sel þó mikið af original hráefni sem fer beint í pottinn eða
á pönnuna hjá fólki en er líka
með fjölbreytt úrval af tilbúnum
fiskréttum. Það er svo misjafnt
hvað fólk vill. Á meðan sumir
vilja fást við eldamennsku heima
þá eru aðrir sem vilja hafa sem
minnst fyrir henni og fá réttina
næstum tilbúna í hendur. Ég reyni
að mæta þessum þörfum eins
og kostur er.”

Signi fiskurinn vinsæll
Ísak segir að þarna hafi
Hólmgeir haft lög að mæla og
ekkert hafi breyst nema ef vera
kynni aukinn áhugi fólks á fiski
og fiskréttum. „Ég finn að þessi
ár sem ég starfaði með honum
vorum við að gera góða hluti og
verslunin jókst. Ég get ekkert
kvartað því þessi fyrsti mánuður
sem við erum búin að sinna
þessum rekstri hefur allt gengið
vel. Ég finn líka að viðskiptavinirnir er sáttir við okkur
Ragnheiði. Sumir eru ekkert að
spá í vöruna – vita að hverju
þeir ganga af gömlum vana.
Kaupa það sama aftur og aftur.
Við reynum að hafa fjölbreytnina
í fyrirrúmi og eitthvað fyrir sem
flesta. Við seljum til dæmis mikið

af signum fiski nokkru sem yngra
fólk var nærri búið að geyma en
virðist hafa vaknað upp við að
væri til. Við erum bæði að bjóða
hann roðflettan en einnig með
roði og selspik til þess að hafa
með honum.“ Ísak er spurður út
í skötuna og hvort nauðsynlegt
sé að borða hana kæsta. „Skatan
er orðinn þjóðarréttur og ég hef
orðið var við að sumt fólk hlakkar
meira til skötuveislunnar á Þorláksmessu en hangikjötsins og
hamborgarahryggsins á jólunum.
Annars er skatta farin að vera á
borðum meira og minn allt árið –
til dæmi tindabikkjan sem hentar
ágætlega á grillið. Ég held að sá
dagur renni seint upp að hún
hverfi af borðum landsmanna.“

Hálf uppalinn í Mjóddinni
Ísak þekkir til Mjóddarinnar langt aftur fyrir Fiskbúð
Hólmgeirs. Hann er ættaður frá
Raufarhöfn en flutti suður með
foreldrum sínum ungur að aldri.
„Ég man lítið eftir Raufarhöfn nem
af afspurn. Foreldrar mínir þekktu
síldarstemninguna en hennar tími
var liðinn þegar ég kom í heiminn.
Við bjuggum í Engjahjallanum
hinu megin við Reykjanesbrautina og ég fór snemma að vinna
með skólanum. Þá voru verslanir
hér í Mjóddinni – Kjöt og fiskur
og Kaupstaður þar sem Nettó er
nú og þar hófst starfsferill minn í
atvinnulífinu. Ég sá til dæmis um
mjólkurkælinn í Kjöt og fisk og
stundum fór ég eftir skóla niður
í Mjódd og kláraði síðari vaktina.
Mér líður eins og ég sé á heimavelli – hef gengið hér um garða
frá því að ég var unglingur og
síðan búinn að vera átta ár með
Hólmgeiri í fiskunum,“ segir Ísak.

Við erum kannski ekki alveg í alfaraleið, en við
erum fágæt perla sem sameinum bæði

lægra verð OG góða þjónustu!





Komdu og gerðu verðsamanburð
Við erum með betri afslátt fyrir eldri
borgara og öryrkja
Fríar heimsendingar lyfja

Opið 8:30-18 á virkum dögum

info@hraunbergsapotek.is
Fésbók: hapotek
S: 530 9500
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Forvarnardagurinn
í Hólabrekkuskóla
Eins og sagt er frá á forsíðu
heimsótti Guðni Th. Jóhannesson forseti Íslands Hólabrekkuskóla á forvarnardaginn.
Forsetinn ávarpaði nemendur 9. bekkjar á sal og ræddi
við þau mikilvægi forvarna og
svaraði fjölmörgum spurningum
nemenda. Á fundinum tóku einnig
til máls Marta Magnúsdóttir,
skátahöfðingi og Líney Rut Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri
ÍSÍ. Hólmfríður G. Guðjónsdóttir,
skólastjóri ávarpaði gesti og
k y n n t i g ó ð a r n i ð u r s t ö ð u r,
könnunar Rannsóknar og
greiningar fyrir Hólabrekkuskóla
varðandi vímuefnanotkun unglinga í 8. til 10. bekk.
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Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza

Sími: 557 1414

Guðni Th. Jóhannesson spjallar við 9. bekkinga í Hólabrekkuskóla.

FALLEGIR LEGSTEINAR
Á GÓÐU
VERÐI
Verið velkomin
Guðni ásamt Hólmfríði G.
Guðjónsdóttur skólastjóra
Hólabrekkuskóla með
nemendum úr 2. bekk.
Myndir: Katrín Kristín.

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Tækifæri í Toppstöðinni
í Elliðaárdal

OKTÓBER 2017

Bleiki dagurinn í FB

- er í næsta nágrenni við Breiðholtið
Reykjavíkurborg leitar nú samstarfsaðila um þróun og uppbyggingu Toppstöðvarinnar við Elliðaárdal sem skapi
nýjan og áhugaverðan áfangastað í
dalnum. Sérstök áhersla verður lögð
á samfélagsleg verkefni sem eru opin
almenningi. Dæmi um slíkt er frumkvöðlasetur, heilsueflandi starfsemi
og sýninga- og menningarstarfsemi og
Toppstöðvarhúsið. Myndin er frá
fræðslustarfsemi.
Um er að ræða rúmlega sex þúsund þeim tíma sem stöðin gegndi
fermetra bygging sem var tekin í notkun hlutverki varaaflsstöðvar.
1948 sem olíu og kolakynt vararafstöð
til þess að taka á móti toppálagspunktum í raforkuþörf og hitaveitu og dregur nafn sitt af því hlutverki. Starfsemi
rafstöðvarinnar sem varaaflsstöð lagðist að mestu leyti af 1981. Reykjavíkurborg vinnur eftir nýrri stefnu um þróun Elliðaárdals undir heitinu „Sjálfbær
Elliðaárdalur“. Þar var horfið frá fyrri hugmyndum um niðurrif hússins og
þess í stað lagt til að leitað yrði eftir samstarfsaðilum.
Reykjavíkurborg gerir ráð fyrir að setja 250 milljón krónur í viðhald á
gömlu Toppstöðinni við Rafstöðvarveg 4 á næstu þremur árum. Af hálfu
borgarinnar verður forgangur settur í aðgerðir sem lúta að grunnviðhaldi
og öryggismálum í húsinu. Væntanlegur samstarfsaðili mun því fjármagna
allar endurbætur, umfram framkvæmdir borgarinnar, sem eru nauðsynlegar til þess að búa það undir nýja starfsemi. Ekki er gert ráð fyrir að
byggt verði við húsið. Allar breytingar og viðbætur við leigulok verða
eign Reykjavíkurborgar.

Nemendur og starfsfólk FB hélt upp á „Bleika daginn“ 13. október og sýndi þannig samstöðu í baráttunni
gegn krabbameini hjá konum með því að klæðast bleiku og hafa bleikt í fyrirrúmi. Hér hefur glæsilegur
hópur stillt sér upp fyrir framan myndavélina.

Breiðholtsbúar - athugið, besti ökuskóli
landsins er í hverfinu ykkar!
Ökufærni er lykilatriðið
þegar ungmenni hefja akstur.
Hvar fær ungmennið þitt kennslu?
Hluti námsins fer fram í fullkomnum ökuhermi
Áhersla lögð á færni nemenda og öryggi þeirra í umferðinni
Allt kennsluefni innifalið

núna
u
d
g
n
Hri
aðu
og bók nn
la
ökuskó

ÖKUSKÓLINN Í MJÓDD
– yfir 40 ár í fagmennsku.
Þekking og reynsla í fyrrirúmi

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300 • Opið 10-17 alla daga.

www.bilprof.is

11

Breiðholtsblaðið

OKTÓBER 2017

Áhyggjufullir vegna
öryggisvistunar
í Rangárseli

R EYKJ AVÍ KU R BO R G

Íbúar í Seljahverfi

Er leiðin
greið?
Sýnum samborgurum okkar tillitssemi og tryggjum greiðar og öruggar
göngu- og hjólaleiðir. Hugum að trjágróðri sem vex út fyrir lóðarmörk
yfir gangstéttir og stíga.
Umferðarmerki eiga að sjást vel og trjágróður má ekki byrgja
götulýsingu. Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs þar sem vélsópar,

Íbúar í Seljahverfi hafa lýst
áhyggjum vegna öryggisvistunninnar við Rangársel og telja að
vistun fólks sem á við alvarleg
geðræn vandamál eigi ekki
heima í íbúðahverfi. Sumir telja
að um lögbrot hafi verið að
ræða, að ekki hafi verið aflað
tilskilinna leyfa til þessarar
breytinga á notkun húsnæðisins. Til þess hefði þurft að gera
breytingu á deiliskipulagi og
viðhafa grenndarkynningu.
Íbúðarkjarninn við Rangársel
var upphaflega byggður sem
íbúðarhúsnæði með atvinnuhúsnæði á neðri hæð þar sem
koma mætti fyrir verslunum
eða annarri þjónustustarfsemi.
Síðar komst hann í eigu Öryrkjabandalags Íslands og þá dvöldu
þar einstaklingar með ýmsar
fatlanir og í góðu sambýli við
nágranna. Félagsbústaðir festu
síðan kaup á húsalengjunni í
nóvember 2014. Fljótlega eftir að
þau kaup fóru fram flutti það fólks
sem búið hafði í Ragárselinu út og
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
tók ákvörðun um að gera það
að heimili fyrir fólk með margs
konar fötlun, þar á meðal fólk sem
glímdi við vímuefna- og geðrænan
vanda. Þessi fyrirætlan hugnaðist
nágrönnum Rangárselsins ekki og
var henni meðal annars mótmælt
harðlega á fjölmennum íbúafundi
sem haldinn var í safnaðarheimili
Seljakirkju á þeim tíma.

með alvarleg geðræn vandamál
í íbúðakjarnann og telja íbúar
sig hafa orðið fyrir umtalsverðu
ónæði þeirra vegna og meðal
annars mun annar þeirra hafa
ráðist á nágranna Rangarselsins
og að um grófa líkamsárás hafi
verið að ræða. Íbúar í hverfinu
telja að ekki hafi verið skírt
nægilega vel frá því hvað starfsemi
yrði í húsnæðinu og að öryggisgirðing sem var reist kringum
það hafi verið byggð í skjóli
nætur. Þá blandast nýlega fallinn
dómur yfir núverandi vistmanni
í Rangárseli inn í þetta mál en
hann hlaut 12 mánaða fangelsisdóm fyrir þjófnað og margs konar
ofbeldisbrot, meðal annars gegn
unnustu sinni og starfsmönnum
öryggisvistunarinnar í Rangárseli.
Íbúar telja að vistun manna sem
teljast hættulegir umhverfi sínu
vegna veikinda eigi ekki heima
í íbúðahverfi.

snjóruðningstæki og sorphirðubílar þurfa að fara um.
Reykjavíkurborg október 2017/ JHJ

Húsakjarninn við Rangársel. Öryggisgirðingin er fremst á myndinni.

Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin sé greið allt árið!
Nánari upplýsingar á reykjavik.is/trjagrodur
Reykjavíkurborg ı Þjónustuver 411 1111 ı www.reykjavik.is

Við hjá Gáska – sjúkraþjálfun veitum
þeim sem þjást af verkjum í vöðvum
og liðum alhliða þjónustu. Markmið
RNNDUHUD²E¨WDO¯²DQKUH\ȴI¨UQLRJ
starfsgetu þeirra sem til okkar leita.

Gáski sjúkraþjálfun

Ónæði af völdum
vistmanna

Sjúkraþjálfun
og heilsurækt

Fljótlega fluttu tveir menn

www.borgarblod.is

Frábær aðstaða fyrir þá sem þurfa sjúkraþjálfun
til að draga úr verkjum og bæta líðan.

gaski.is
s: 568-9009 eða afgreidsla@gaski.is

Fjölbreytt þjónusta
Hjá Gáska er í boði öll almenn sjúkraþjálfun
auk þess að bjóða lausnir sem henta sem
ȵHVWXP

>
>
>
>

Heimasjúkraþjálfun
Netsjúkraþjálfun
Meðgöngusund
9DWQVOHLNȴPL

6«UK¨ȴQJRJVDPYLQQD
Sjúkraþjálfarar í Gáska eru um 30 talsins
RJE¼DÀHLU\ȴUPLNLOOLV«UK¨ȴQJXȵXJ
samvinna er á meðal sjúkraþjálfara til þess
D²K£PDUND£UDQJXUDIÀM£OIXQLQQL

SJÚKRAÞJÁLFUN
8-18 alla virka daga

Bolholti 8, Reykjavík

Þönglabakka 1 í Mjódd

Ármúla 9, Reykjavík

– í sama húsnæði og Hótel Ísland.
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FabLab er í FB Bakaríið Kornið
- opið fyrir almenning á þriðjudögum

FabLab Reykjavíkur er staðsett
á jarðhæð FB. Gengið inn hjá nýja
innganginum gegnt sundlauginni.
Verkefnisstjóri FabLab Reykjavíkur er
Þóra Óskarsdóttir. Hún er með B.Sc
í sálfræði og er að ljúka MS námi í
sálfræðikennslu.
Starfsferill hennar hefur einkennst af vinnu með ungu fólki, og hefur
meðal annars starfað við kennslu og
menntarannsóknir á sviði nýsköpunarmenntar. Þóra er sitjandi varaformaður
FLINK Félags kennara í nýsköpunar
og frumkvöðlamennt. Hennar sýn er
að byggja upp velferðarsamfélag með
því að hvetja fólk til að virkja hæfileika
sýna og nýta þá til athafna. FabLab Þóra Óskarsdóttir.
Reykjavíkur er rekið í sameiningu af
Reykjavíkurborg, Nýsköpunarmiðstöð og FB. FabLab er stytting á
enska heitinu ,,fabrication laboratory“ og er stundum kölluð stafræn
smiðja á íslensku. Markmið með smiðjunum er að hvetja einstaklinga
og frumkvöðla til að láta hugmyndir sínar verða að veruleika, skapa
tækifæri til vinnu við frumgerðasmíð og vöruþróun með því að bjóða
upp á aðgang að stafrænum framleiðslutækjum og búnaði af ýmsum
toga. Opnir tímar fyrir almenning eru á þriðjudögum frá kl. 13 til 20.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Kristín Ingólfsdóttir

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

komið í Hólagarð
- Við leggjum áherslu á nýjungar en klassíski baksturinn
er alltaf vinsæll

Þann 1. febrúar síðastliðinn
urðu eigendaskipti á
bakaríinu Korninu sem er
með höfuðstöðvar sínar í
Hjallabrekku í Kópavogi
en rekur nú 13 útsölustaði
á stór-Reykjavíkursvæðinu
undir nafninu Kornið, Fjarðarbakarí, Árbæjarbakarí og
Kökukompaní. Fyrirtækið
festi nýlega kaup á bakaríinu
í Hólagarði við Lóuhóla í
Efra-Breiðholti.
“Viðskiptavinir bakarísins í
Lóuhólum hafa væntanlega orðið
varir við einhverjar breytingar
í vörum sem er eðlilegt við
eigendabreytingar, en við höfum
nærri einungis fengið jákvæð
viðbrögð. Við hlustum á óskir
viðskiptavina og erum enn að
læra á hvað fólkið í hverfinu vill.
Markmið okkar er að byggja upp
bakarí sem fellur vel í kramið
hjá íbúum hverfisins.” segir
Helga Kristín Jóhannsdóttir,
framkvæmdastjóri Kornsins.

Öflugir bakarar
Bakaríið Kornið var stofnað
af Jóni Þorkeli Rögnvaldssyni
bakara árið 1981 og hefur því
fyrirtækið bakað fyrir Íslendinga
í 36 ár. Nýir eigendur eru þó
ekki bakarar “Nei við erum
ekki bakarar, en við höfum
sameiginlega mikla þekkingu
og reynslu af rekstri fyrirtækja,
endurskipulagningu, vöruþróun
og markaðsmálum” segir Helga
Kristín “Við hins vegar búum
svo vel að hafa fengið til liðs við
okkur öfluga bakara með mikla
reynslu, Eyjólf Hafsteinsson og
Ragnar Rögnvaldsson sem eiga
það sameiginlegt að auk þess
að vera góðir fagmenn hafa þeir
mikinn metnað fyrir því sem þeir
eru að gera.”

Krakkarnir spyrja um
samlokur
Verða nýjungar á boðstólnum
í Lóuhólum? “Það fyrsta sem við
höfum orðið vör við eru óskir
um að vera með heitar samlokur
á boðstólum. Þær koma einkum

T& G

Helga Kristín Jóhannsdóttir fyrir framan Bakaríið Kornið í Hólagarði.

frá skólafólki bæði af barna- og
unglingastigi. Krakkarnir í
Hólabrekkuskóla og fjölbrautaskólanum koma til dæmis mikið í
bakaríið í löngum frímínútum eða
hléum og vilja gjarnan fá eitthvað
bitastætt í svanginn. Við ætlum
nú að fara af stað með heitar,
grillaðar samlokur en við erum
alltaf að prófa okkur áfram með
nýtt góðgæti svo hver veit hvað
kemur næst!”

Viljum verða hluti af
samfélaginu
“Markmiðið með kaupunum
á Korninu er að byggja upp
bakarí sem leggur áherslu á að
þjónusta íbúa þeirra hverfa þar
sem við erum með góðar vöru og
þjónustu. Við viljum einnig verða
hluti af samfélaginu í hverju
hverfi, vera með opnunartíma
og vörur sem viðskiptavinir vilja
og svo höfum við verið í ýmiss
konar samvinnu tengdri íþróttaog tómstundastarfi þeirra hverfa
þar sem við erum staðsett”.

Tölvur og gögn ehf.

Snúður með glassúr og
vínarbrauð falla alltaf í
kramið
Síðastliðna átta mánuði hafa
starfsmenn og stjórnendur
fyrirtækisins unnið að því að
bæta bæði vörur og þjónustu
ásamt því að koma með
nýjar vörur, en vöruþróun er
mikilvægur hluti af því að halda
stöðugum rekstri – að finna út
hvað viðskiptavinurinn vill á
hverjum tíma. Það verða kynslóðaskipti og nýjar kynslóðir
hafa stundum aðrar óskir en þær
eldri og svo eru tískusveiflur í
þessum geira eins og svo víða.
“Klassískar vörur eru þó og
verða alltaf vinsælar, sem mér
þykir svolítið skemmtilegt. Hver
á ekki minningu um sjálfan sig
á góðri stundu að borða kleinu,
snúð eða vínarbrauð? Eigum við
ekki bara að segja að snúður með
glassúr og vínarbrauð falli alltaf
í kramið! Þetta er eitthvað sem
virðist gróið í okkar bakstursmenningu og hverfur ekki
þótt nýjungar bætist við. Sem
okkur þykir frábært, við viljum
einmitt vera svona kósý og
klassískt hverfisbakarí”.

PC & Mac

þekking og reynsla

• Office 365 þjónusta
• Gagnabjörgun og afritun
• Umsjón tölvukerfa
• Vefsíðugerð og umsjón
• Tölvuviðgerðir
• Tölvur og jaðarbúnaður

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

100 ÁRA
AFMÆLIS
TILBOÐ
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Invite
• Margmiðlunartæki með skjá
• Leðurklætt aðgerðastýri fyrir útvarp,
hraðastilli og Bluetooth
• USB tengi
• 6 hátalarar
• DAB+ (Digital Audio) útvarpstæki
• LED dagljós
• Regn- og ljósaskynjarar
• Rafdrifnar rúður
• Þokuljós að framan
• Hæðarstillanlegt bílstjórasæti
• 7 SRS loftpúðar
• ASTC spólvörn
• Brekkuaðstoð (Hill Start Assist)
• Rafmagnshandbremsa með
sjálfvirkri biðstöðu
• Aflendurheimt á hemlum fyrir rafmótor
• AVAS hljóðviðvörunarkerfi
• Bakkmyndavél
• Samlitir, aðfellanlegir, rafstillanlegir
og upphitaðir hliðarspeglar
• Lyklalaus ræsing
• Skyggðar afturrúður
• Hiti í sætum
• Hraðastillir
• 18" álfelgur 225/55 R18
• App tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu
• Tvískipt miðstöð með forhitara

Outlander Invite PHEV 4x4

4.390.000
Verðlistaverð: 4.890.000

Instyle
Intense
Invite+
Umfram Invite:
• Smartlink margmiðlunartæki með
tengingu fyrir Android Auto og Apple Carplay
• Hiti í stýri
• LED þokuljós
• LED aðalljós
• 360° myndavél

Outlander Invite+ PHEV 4x4

4.590.000
Verðlistaverð: 4.990.000

Umfram Invite:
• MME margmiðlunartæki með
íslensku leiðsögukerfi
• Hiti í stýri
• 8 fjarlægðarskynjarar í fram- og afturstuðara
• LED þokuljós
• LED aðalljós
• Neyðarhemlun til varnar aftanákeyrslum
• Fjarlægðartengdur hraðastillir
• Akreinavari
• Vöktunarkerfi að aftan (Rear Cross
Traffic Alert)
• Blindhornaviðvörun
• 360° myndavél
• Rafdrifinn afturhleri

Outlander Intense PHEV 4x4

4.890.000
Verðlistaverð: 5.690.000

Umfram Invite:
• MME margmiðlunartæki með íslensku
leiðsögukerfi
• Hiti í stýri
• 8 fjarlægðarskynjarar í framog afturstuðara
• LED þokuljós
• LED aðalljós
• HID aðalljós með sjálfvirkri
hæðarstillingu
• Neyðarhemlun til varnar aftanákeyrslum
• Fjarlægðartengdur hraðastillir
• Akreinavari
• Vöktunarkerfi að aftan (Rear Cross
Traffic Alert)
• Blindhornaviðvörun
• 360° myndavél
• Rafdrifinn afturhleri
• Rafhituð framrúða
• Rockford Fossgate 710W hljómkerfi
með 9 hátölurum
• Leðursæti með rafstýringu
fyrir ökumann
• Sóllúga

Outlander Instyle PHEV 4x4

5.290.000
Verðlistaverð: 6.190.000

Nú fer 100 ára afmælishátíð Mitsubishi að ná hámarki og því höfum við ákveðið að bjóða enn
fleiri gerðir af Outlander PHEV á ótrúlegu afmælistilboði. Notaðu tækifærið og skiptu yfir í nýjan
Outlander PHEV. Hann gengur bæði fyrir rafmagni og bensíni og kemur með fimm ára ábyrgð.
Komdu í reynsluakstur og finndu út hvaða týpa passar þér best. Við hlökkum til að sjá þig!

Verð og tilboðsverð eru háð gengi erlendra gjaldmiðla á hverjum tíma og geta breyst án fyrirvara.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

FYRIR HUGSANDI FÓLK
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Nanna S. Kristinsdóttir svæðisstjóri skrifar:

Af starfsemi Heilsugæslunnar
Efra-Breiðholti á haustmánuðum
Eitt af markmiðum okkar á Heilsugæslunni í Efra-Breiðholti er að mæta þörfum
skjólstæðinga með góðu aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Starfsmenn heilsugæslunnar hafa unnið markvisst að því að auka
þjónustuna og vinna áfram að þróun og
endurskipulagningu starfseminnar. Þá
munu þarfar endurbætur á húsnæðinu fara
fram á næsta ári.
Þegar pantaður er tími hjálpar starfsfólk
okkar til við að greiða úr erindinu og meta
hve brýnt það er. Sumir fá tíma þegar það
hentar þeim á næstu dögum eða vikum.
Aðrir sem hafa brýnni erindi geta fengið
hraðari úrlausn þar sem boðið er upp á tíma
samdægurs hjá læknum eða öðru starfsfólki.
Hjúkrunarfræðingar meta öll slík erindi og
forgangsraða. Að auki er dagleg vakt hjúkrunarfræðings og læknis sem sinnir einstaklingum með aðkallandi heilsufarsvandamál
til kl. 16 á virkum dögum. Hægt er að nálgast
ráðleggingar í gegnum síma og með því að
mæta á heilsugæsluna.
Að lokinni dagmóttöku er síðdegisvaktin
opin kl. 16 til 18 en hún er ætluð þeim sem
hafa brýn erindi og ekki hafa fengið úrlausn
sinna mála að deginum. Ekki þarf að panta
tíma á síðdegisvaktina.
Við bjóðum þeim skjólstæðingum sem
skráðir eru á heilsugæsluna en eiga ekki
fastan lækni að skrá sig hjá heimilislækni. Við
hvetjum ykkur sem ekki eruð þegar skráð hjá
heimilislækni að ræða þetta við okkur næst
þegar þið leitið á heilsugæsluna eða að hafa
samband við okkur og óska eftir skráningu.

Símkerfið - Heilsuvera
- Lyfjaendurnýjanir
Símkerfi heilsugæslunnar hefur bilað marg-

sinnis á síðastliðnum mánuðum og vegna
þess stundum verið erfitt að ná sambandi
fyrst á morgnana. Búið er að komast
fyrir mesta vandann en þó kemur fyrir
þegar álagið er mikið að kerfið annar ekki
símtölum. Þá er um að gera að hringja síðar
um daginn ef erindið þolir bið. Fyrir sum
minna áríðandi erindi má nýta sér Heilsuveru, www.heilsuvera.is. Hægt er að panta
tíma á netinu í gegnum Heilsuveru, endurnýja
lyf eða senda einfaldar fyrirspurnir.
Við hvetjum skjólstæðinga okkar til að
nýta aðgang að Heilsuveru til endurnýjunar
á lyfjum sem þeir nota í samráði við heimilislækni. Það geta allir sem eru skráðir á stöðina
en til að fá aðgang að Heilsuveru þarf rafræn
skilríki.
Lyfjasíminn er til staðar fyrir þá sem kjósa
að hafa símasamband og hægt er að hringja
og endurnýja lyf í síma 513-1595 milli klukkan
9 og 11.30 alla virka daga

Góð aðkoma er að heilsugæslunni eins og hér má sjá í haustlitunum.

Inflúensubólusetning
Árviss bólusetning gegn inflúensu hófst
nýlega. Hratt hefur gengið á birgðir bóluefnisins en á meðan enn er til bóluefni er hægt er
panta tíma í bólusetningu eða mæta á stöðina
milli kl. 9 -12 og 13 -16 virka daga.
Samkvæmt leiðbeiningum sóttvarnalæknis
eiga vissir áhættuhópar að njóta forgangs við
inflúensubólusetningar en þeim tilheyra:
o Einstaklingar 60 ára og eldri
o Börn og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjartasjúkdómum, lungnasjúkdómum, nýrnasjúkdómum, lifrarsjúkdómum,
sykursýki, illkynja sjúkdómum eða ónæmisbælandi sjúkdómum

o Heilbrigðisstarfsmenn sem annast einstaklinga í framangreindum áhættuhópum
o Þungaðar konur
Verndandi mótefni myndast innan 1-2ja
vikna frá bólusetningu og því má bólusetja
þótt inflúensufaraldur sé hafinn.

Bólusetning gegn lungnabólgubakteríum
Margir af þeim sem ráðlagt er að láta
bólusetja sig gegn inflúensu ættu að kanna
hvort æskilegt sé að þeir séu einnig bólusettir gegn lungnabólgubakteríum. Þetta er

gott að yfirfara hjá einstaklingum 60 ára og
eldri sem ekki hafa fengið slíka bólusetningu.
Annar áhættuhópur eru einstaklingar 19 ára
og eldri sem hafa undirliggjandi ónæmisvandamál eða langvinna hjarta-, nýrnaeða lungnasjúkdóma. Við veitum fúslega
ráðleggingar um þessi mál.
Við starfsmenn heilsugæslunnar í EfraBreiðholti bjóðum íbúa Breiðholts velkomna
á heilsugæsluna, á dagvinnutíma eða síðdegisvaktina. Markmið okkar er að byggja
áfram upp góða og faglega þjónustu og efla
heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað
hverfisbúa innan heilbrigðiskerfisins.
Heilsugæslan Efra-Breiðholti er í
Hraunbergi 6 og síminn er 5131550.
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Aðsent:

Verkefnið er að viðhalda árangri
Sigríður Á. Andersen, dómsmálaráðherra, leiðir lista Sjálfstæðismanna í Reykjavíkurkjördæmi suður. Hún tók við embætti
dómsmálaráðher ra er innanríkisráðuneytinu var skipt upp í dómsmálaráðuneyti
og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
þegar ný ríkisstjórn tók við í janúar. Sigríður
segir að mikilvægt skref hafi verið stigið
þegar ákveðið var að setja ráðuneyti
dómsmála aftur á laggirnar því málaflokkarnir sem heyra þar undir eru bæði viðkvæmir
og vandmeðfarnir en undir ráðuneytið
heyri meðal annars grunnstofnanir réttarríkis okkar eins og dómstólar og lögreglan.
Þessir málaflokkar þurfa sérstaka athygli
stjórnvalda.
Sigríður ólst upp í Vesturbænum en
öðlaðist órjúfanlega tengingu við Breiðholtið
þegar hún kynntist manninum sínum, Glúmi
Björnssyni, en fjölskylda hans byggði tvisvar
í Breiðholti. Sigríður fór því að venja komur
sínar í Breiðholtið með ófáum ferðunum á
menntaskólaárunum. „Mér verður einmitt
oft hugsað til þessara ferða sem gengu mjög
greiðlega í þá daga ólíkt því sem nú er. Ég
vona að umferðahnútarnir í dag komi ekki í
veg fyrir ástarsambönd á milli hverfa“, segir
Sigríður og brosir.
Hver eru helstu málin sem þú vilt leggja
áherslu á fyrir næsta kjörtímabil?
Verkefnið næstu fjögur árin er að viðhalda
þeim árangri sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur
skilað hér á landi undanfarin fjögur ár og gera
enn betur. Við viljum áfram búa í samfélagi
þar sem ójöfnuður tekna er minnstur á
Norðurlöndunum, kaupmáttur launa mjög
mikill, atvinnuleysi ungs fólks hvergi minna og
opinber framlög til heilbrigðismála aldrei verið
meiri.
Sjálfstæðisflokkurinn og ég munum halda
áfram að lækka skatta. Við ætlum að lækka
neðra þrep tekjuskattsins í 35% og lækkum
tryggingagjald á fyrirtæki enn meira. Við

ætlum að halda áfram að styðja ungt fólk á
húsnæðismarkaði og auðvelda þeim fyrstu
íbúðarkaup með skattalegum hvötum til
sparnaðar sem standi undir afborgunum við
fyrstu kaup.
Við höldum áfram að tryggja fjárhagslegt
sjálfstæði eldri borgara og hækkum strax
frítekjumark atvinnutekna í 100 þúsund krónur
á mánuði.
Eftir tíma þinn sem dómsmálaráðherra –
hvað er brýnast að gera í þeim málaflokkum
sem heyra undir ráðuneytið, t.d. útlendingamálum eða löggæslumálum?
Í málefnum útlendinga er brýnast að halda
áfram á þeirri braut sem ég hef markað sem
ráðherra og hefur þegar skilað árangri. Við
eigum að halda áfram að taka vel á móti þeim
sem hingað leita og eiga rétt á því að komast í
skjól undan neyð. Við eigum að gæta jafnræðis
við málsmeðferð og forgangsraða með tilliti
til neyðar.
Okkur hefur tekist að hraða málsmeðferð
þegar kemur að umsóknum um hæli sem
lagðar eru fram að tilhæfulausu. Málsmeðferðartíminn hefur farið úr þremur mánuðum
í rúman mánuð frá því ég tók við. Í tilteknum
málum er málsmeðferðartíminn nú þegar
aðeins þrír dagar vegna nýrra heimilda sem ég
tryggði Útlendingastofnun í reglugerð.
Þá hef ég haft samband við stjórnvöld í
Makedóníu og Georgíu á þessu ári, í samstarfi
við utanríkisráðuneytið, þegar umsóknum
þaðan tók að fjölga. Voru stjórnvöld þar hvött
til viðbragða og fræðslu heimafyrir til að
stemma stigu við tilhæfulausum umsóknum
um hæli frá ríkisborgurum þeirra.
Vegna skýrra laga og markvissra aðgerða
fjölgar þeim nú sem draga umsóknir sínar til
baka og yfirgefa landið sjálfviljugir. Þá komu
nú í september 40% færri umsóknir um hæli
en á sama tíma í fyrra. Ítrustu spár um fjölgun
hælisleitenda eru því ekki að ganga eftir.

Löggæslumálin hafa einnig
að sjálfsögðu
átt hug minn í
embætti. Við
höfum undanfarin ár veitt
auknu fé til
löggæslu og eflt
þau embætti
sem mest hefur
mætt á vegna
fjölgunar ferðam a n n a . V i ð Sigríður Á. Andersen.
þurfum hins
vegar að fá
tækifæri til að gera enn betur. Ég veit að það
þarf að fjölga almennum lögreglumönnum. Ég
vil koma á átaki í nýliðun hjá lögreglunni um
allt land. Nú útskrifast fyrsti árgangur úr nýju
kerfi menntunar lögreglunnar næsta vor og við
þurfum að tryggja að þeir nemendur skili sér
til til starfa.
Í vikunni mun ég leggja fram drög að
aðgerðaráætlun um meðferð kynferðisbrota
innan réttarvörslukerfisins. Aðgerðirnar sem
kveðið er á um í áætluninni eru tvíþættar;
annars vegar aðgerðir sem hægt er að ráðast í
strax og hins vegar aðgerðir sem eru til lengri
tíma. Ég stefni á að gefa áætlunina endanlega
út í nóvember og fylgja þessari vinnu vel eftir
svo við getum saman betur barist gegn þeirri
meinsemd sem kynferðisofbeldi er.
Það er afar mikilvægt að tala opinskátt um
kynferðisbrot svo brotaþolar geti komið fram
með reynslu sína til lögreglu eða annarra
með þá vissu að á þá verði hlustað og allt
kapp lagt í aðstoð við þá, bæði andlega og
við meðferð málsins í réttarvörslukerfinu. Við
höfum náð árangri í þessum málum undanfarin ár og hefur kærum til lögreglunnar vegna
kynferðisbrota til að mynda fjölgað verulega.
Ég vona að það sé ekki vegna fjölgunar brota
milli ára heldur vegna þess að hærra hlutfall

brota sé tilkynnt.
Í framhaldi af útgáfu aðgerðaráætlunarinnar mun ég að beita mér sérstaklega fyrir
því að hlutverk réttargæslumanna verði
betur skilgreint í lögum en þeir eru skipaðir
þolendum kynferðisbrota sem þess óska,
þeim að kostnaðarlausu, þegar brot sem þeir
kæra koma til rannsóknar lögreglu. Mikilvægt
er að réttargæslumenn haldi betur utan um
hagsmuni brotaþolans á meðan á rannsókn
og málarekstri stendur og að þolendur séu
á öllum tímum upplýstir um stöðu málsins í
kerfinu. Þá þarf líka að stytta málsmeðferðartíma kynferðisbrotamála frá því brot eru
tilkynnt þar til niðurstaða fæst. Þau þurfa að
njóta forgangs í réttarvörslukerfinu.
Hvernig geta þingmenn Reykjavíkurkjördæmis beitt sér fyrir umbótum í málefnum sem
varða Reykjavíkurborg, t.d. þegar kemur að
samgöngum?
Það hefur verið leitt að fylgjast með því
hvernig meirihlutinn í Reykjavík hefur neitað
að horfast í augu við vandann í samgöngumálum borgarinnar og neitað að koma til móts
við óskir og þarfir borgarbúa. Það verður
vonandi niðurstaða næstu borgarstjórnarkosninga að þeir veljist við stjórnvölinn sem
hafa hag íbúanna að leiðarljósi og hlusti eftir
þörfum þeirra.
Ég vil sjá nýja vegi inn og út úr borginni
til norðurs (t.d. Sundabraut) og suður
(t.d. Skerjabraut) komast á kortið á næsta
kjörtímabili og að allar endurbætur á samgöngukerfinu taki mið af þörfum borgarbúa.
Það er óneitanlega snúið að gæta hagsmuna
borgarbúa í þessum efnum þegar borgaryfirvöld eru með andstæð áform. Við þingmenn
Reykjavíkur getum þó lagt okkar af mörkum
til að létta undir með íbúum borgarinnar með
lækkun skatta á rekstur heimilisbifreiðarinnar
en sú skattheimta bitnar mest á þeim sem
þurfa að ferðast langar leiðir daglega.

Um hvað
er kosið?
— frambjóðendafundur
í Breiðholti um málefni
Reykvíkinga.

Fyrir okkur öll
Sigríður ásamt frambjóðendum Breiðholts, Gunnari Birni Gunnarssyni, Ingu Maríu Hlíðar Thorsteinson og Sveini Hlífari Skúlasyni.

Sigríður Andersen dómsmálaráðherra og oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík suður kemur til fundar
við borgarbúa í Gerðubergi kl. 20 miðvikudaginn 25. október. Þar verða málefni Reykvíkinga í brennidepli;
samgöngumál, löggæsla og skattamál. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, verður
sérstakur gestur fundarins. Umræður að loknum framsögum. Allir velkomnir!

Fyrir okkur öll
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Nichole Leigh Mosty skrifar:

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leit hafin að hverfishetju
í Breiðholti

Þægilegur hiti góð hitadreifing
Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
Fljótlegt að leggja
Ekkert brot ekkert flot
Dreifiplötur límdar beint á gólfið
Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og
sumarhús
Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og
þægilegt
Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Snorri Hermannsson hefur opnað Dekkjaþjónustuna
í Auðbrekku 2, Kópavogi

Hjólbarðaþjónusta
Ný og notuð dekk
Umboðssala fyrir dekk og felgur
Tökum notuð dekk upp í ný dekk - Pólyhúðun á felgum - Dekkjahótel
Tökum einnig að okkur smáviðgerðir, smurningu og ýmsa bílaþjónustu
Áratuga reynsla og persónuleg þjónusta

Auðbrekku 2, Kópavogi

Ég hef dvalið hér í Breiðholti
síðan desember 1999 og hef
starfað hjá Reykjavíkurborg frá
apríl 2000. Á þessu tímabili hef
ég séð alls konar viðurkenningar og hvatningarverðlaun sem
veitt eru af alls konar ástæðum
og tilefnum á vegum aðila
eins og Skóla- og frístundar áði, Íþrótta- og tómstundaráði,
Menningaráði og meira að segja
Mannréttindaráði. Þegar ég tók
við sem formaður Hverfisráðs
Breiðholts var það persónalegt
markmið hjá mér að koma slíkri
hefð af stað í okkar hverfi. Mér
fannst að það eigi að vera hlutverk Hverfisráðs að viðurkenna
jákvæða hluti fyrir það góða fólk
sem býr hér.
Þegar ég kastaði þessari hugmynd fram til samráðsfólks
vorum við sem betur fer öll
sammála um að hér væri verkefni sem við ættum að hrinda í
framkvæmd. Þó að það tæki
okkur tíma að koma því af stað er
dagurinn loksins runinn upp og
Hverfisráð Breiðholts auglýsir
nú eftir tilnefningum frá íbúum til
nýrra hvatningarverðlauna sem
hafa fengið heitið Hverfishetjan.
Hægt er að tilnefna einstaklinga, hópa, félög eða fyrirtæki í
Breiðholti sem hafa á einhvern
hátt verið til fyrirmyndar eða
haft jákvæð áhrif á samfélag
og nærumhverfi í Breiðholti.
Markmiðið með verðlaununum
er að þakka þessu fyrirmyndarfólki fyrir framlag þeirra til
samfélagsins, efla félagsauð í
Breiðholti, vinna að jákvæðum
viðhorfum og hvetja íbúa til
samfélagslegrar þátttöku.

S: 557 6644 / 823 6644 - Verið velkomin - þú finnur okkur líka á facebook.

www.borgarblod.is

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Nichole Leigh Mosty formaður hverfisráðs Breiðholts ásamt Marianne
Ulsen sem starfar hjá Skógabæ. “Hún er dönsk en hefur búið lengi í
Breiðholti. Hef þekkt hana í mörg ár. Hún er dæmi um hverfishetju og
ég held að þær séu margar í Breiðholtinu,” segir Nichole.

Viljum hvetja fólk til
að bæta jákvæð ímynd
hverfisins

Má nefna hvern sem er,
karl eða konu, ungt fólk
sem eldra

Eitt af þeim markmiðum sem
við stefnum að í Hverfisráði
Breiðholts er að vinna markvisst
að því að efla jákvæða ímynd
hverfisins. Vil teljum að ein leið
sé að fá Breiðhyltinga til að hrósa
hverjum öðrum til góðra verka
og viðurkenna þann styrkleika
sem er til staða hér í hverfinu. Við
viljum stuðla að því að hvetja fólk
áfram að bæta jákvæða ímynd
hverfisins bæði inn á við og út á
við. Þegar við hrósum fólki fyrir
að standa vaktina um hverfið og
Breiðhyltingar ungir sem aldnir,
innfæddir sem aðfluttir tökum
öll þátt í að styrkja böndin sem
skilgreina Breiðholt frá öðrum
hverfum í Reykjavík. Hér er gott
að búa og hér líður fólk vel.
Hvatningarverðlaunin er leið fyrir
okkur að votta virðingu og þakklæti til hverfisbúar samhliða því
að hvetja fólk áfram til dáða.

Það eru engin takmörk fyrir
hversu marga má tilnefna eða
aldurstakmörk þess sem tilnefndur er eða tilnefnir og einnig má senda upplýsingar á öðru
tungumáli en íslensku. Tekið
er við tilnefningum í gegnum
rafrænt skráningarform sem má
nálgast hér fyrir neðan. Skilafrestur verður til sunnudagsins 12.
nóvember. Í framhaldi af því mun
hverfisráð taka afstöðu til tilnefninganna á fundi og verðlaunin
verða síðan veitt í desember.
Íbúar eru eindregið hvattir til
að taka þátt og senda inn sína
tilnefningu. http://reykjavik.is/
frettir/leitad-ad-hverfishetjum-ibreidholti

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
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Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

896 5222

693 3356

Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og
leigumiðlari

Sölustjóri
Löggiltur
fasteignasali B.Sc

588 4477

Margrét
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Úlfar Freyr
Jóhansson

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Herdís Valb.
Hölludóttir

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

694 6166

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteingasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sturla
Pétursson
Löggiltur
fasteignasali

899 9083

Anna F.
Gunnarsdóttir

Aðstoðarm.
Lögg. fasteignasali
Fasteignasala
og innanhús stílisti

892-8778

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
Espigerði 4. Útsýnisíbúð í vestur.

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

Breiðhöfða

Nýtt
Nesdekk
verkstæði
í næsta
nágrenni

Tangarhöfða

Grjóthálsi

Eitt fullkomnasta
hjólbarðaverkstæði
landsins að Breiðhöfða

STÆRÐIN SKIPTIR EKKI MÁLI
Nýja verkstæðið að Breiðhöfða 13 er sérhannað fyrir starfsemina, með tækjabúnaði og aðstöðu til að veita
öllum bílum fyrsta flokks hjólbarðaþjónustu. Þetta glæsilega verkstæði býður m.a. upp á þá nýjung að vera
gegnumkeyranlegt fyrir vöruflutningabíla.

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080

Tangarhöfði 15
110 Reykjavík
590 2045

Grjótháls 10
110 Reykjavík
561 4210

Fáðu ráðleggingar fagmanna okkar
við val á réttum dekkjum.
561 4200 / nesdekk.is
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Halldór hættir
Halldór Kristinn Halldórsson
hefur lagt skóna á hilluna eftir 198
deildar og bikarleiki fyrir Leikni.
Halldór lék sinn fyrsta leik
fyrir Leikni í 3. deild árið 2003 þá
fimmtán ára gamall. Á ferli sínum
lék hann með Leikni í öllum
deildum Íslandsmótsins. Halldór
hefur staðið með Leikni á góðum
sem erfiðum tímum og eins verið í
broddi fylkingar í mörgum stærstu
Halldór Kristinn Halldórsson.
sigrum félagsins.

Sævar Atli framlengir
við Leikni
Framherjinn knái Sævar Atli
Magnússon hefur framlengt
samning sinn við Leikni um tvö ár.
Sævar var áður með samning
til ársins 2018 og gildir því nýi
samningurinn til ársins 2020. Sævar
er fæddur árið 2000 og hefur verið
iðinn við kolan í markaskorun fyrir
Leiknir frá því hann gat stigið í
lappirnar. Sævar Atli lék 14 leiki með
Leikni í Inkasso-deildinni í sumar
og fjóra í bikarnum og má ætla að Sævar Atli Magnússon.
hlutverk hans í Leiknisliðinu verði
enn stærra á næsta tímabili. Svo sannarlega frábærar fréttir að halda
þessum efnilega leikmanni enn lengur innan raða félagsins.
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Tryggvi Pétur gefur út ljóðabók á
rafrænu formi
- fjallar þar um æsku sýna og uppvöxt frá Breiðholti til
Bandaríkjanna
Tr yggvi Pétur Br ynjarsson
hefur gerið út ljóðabók. Þetta er
fyrsta bók höfundar en Tryggvi
hefur fengið við ljóðagerð um
lengri tíma. ,,Reynir nú hér rétta
orðið rjótt í blóði farið kalda,
heitt í æð um hita borðið, hreykt
af vind um ævi talda” eru inngangsorð Tr yggva Péturs að
bókinni sem einkum fjallar um
æsku höfundarins, erfiðleika,
gleði og sorg. sem að bindast öll
undralega í þessum blaðsíðum
sem ein heild.
Höfundurinn rekur æskuna frá
Breiðholti, byggð Bandaríkjahers
á Miðnesheiði sem síðar varð
Ásbrú, til Svíþjóðar og endar
við hugsjón sem bindur staðina
saman. Þótt að barnið tengist
stöðunum og fólkinu þá er sagan
í heild um barnið sem lýsir sambandi sínu við fjölskyldumeðlimi
og annað fólk gegnum auga skáldsins sem skrifar í ljóði. Tryggvi
Brynjar notar ljóðstafi og íslenska
bragarhætti sem tengja og lýsa
hugsun barnsins áður en það
hefur þegið áhrif frá erlendum
heimi. Tryggvi Brynjar fjallaði um
æsku sína í Breiðholtinu og víðar
í viðtali við Breiðholtsblaðið fyrr
á þessu ári.

Tryggvi Pétur Brynjarsson.

Bókin er aðeins gefin út á
rafrænu formi og má nálgast hana

á www.amazon.com

Hákon Sigursteinsson sálfræðingur skrifar

Nægur svefn

– bætir margt og er heilsueflandi
SVEFN er eflaust sá þáttur
í lífi okkar mannanna sem
skiptir hvað mestu máli fyrir
viðhald okkar andlega- og
líkamlega ástands. Með
nægum svefni búum við
okkur undir verkefni
morgundagsins. Við verjum
að jafnaði um þriðjungi af
lífi okkar í svefn og fyrir
börnin okkar skiptir svefn
ennþá meira máli af því
að þau er u að vaxa og
þroskast. Þess vegna þurfa þau meiri svefn.
Börn á leikskólaaldri þurfa að sofa um 11
til 13 klukkustundir á sólarhring, börn
í grunnskóla (5-12 ára) þurfa um 9 til 11
klukkustunda svefn og unglingar þurfa að
sofa um 8 til 10 klukkustundir á nóttu.
Vandamál sem fylgja of litlum svefni eru af
mörgum toga og má nefna einbeitingarvanda, Hákon
minnistruflanir, vanlíðan og orkuleysi. Allt Sigursteinsson
eru þetta atriði sem gera næsta dag barnanna sálfræðingur.
erfiðari. Þessi atriði hafa áhrif á frammistöðu
barnsins í skóla og tómstundum og minnka
ánægju barnanna við að takast á við næsta
dag. Alveg á sama hátt hefur svefninn áhrif á frammistöðu okkar
fullorðna fólksins.
Eftirfylgni foreldra til að barn fái nægan svefn skiptir því miklu
máli fyrir barnið og eykur möguleika þess á því að eiga góðan dag. Í
dag má segja að notkun snjalltækja sé einn af stóru áhrifaþáttunum
sem trufla svefn barnanna. Setja þarf skýrar reglur um umgengni
við snjalltæki því notkun þeirra skömmu fyrir svefn dregur úr
gæðum svefnsins. Best er að notkun snjalltækja eigi sér ekki stað
eftir kvöldmat ef barn þarf að mæta í skólann daginn eftir. Einnig er
góð regla að venja sig strax á að geyma slík tæki ekki inni í herbergi
barna á nóttunni þar sem það veldur truflun.
Foreldrar geta haft mikil áhrif á aukin gæði svefns með nokkrum
einföldum leiðum, öðrum en að takmarka notkun snjalltækja
og skjátíma hjá börnum. Það besta er að búa til og taka frá tíma
fyrir lestrarstund á hverju kvöldi fyrir háttatíma. Þá les foreldri
fyrir barnið í 10-15 mínútur í bók sem barninu finnst áhugaverð
og skemmtileg. Það róar barnið og barnið fær í nokkrar mínútur
fulla athygli foreldris. Einnig mætti nýta þessar mínútur til að ræða
eitthvað mikilvægt sem gekk á í lífi barnsins þann daginn.
Nætursvefn er sem sagt allra meina bót og má á engan hátt
vanmeta. Við þekkjum öll þá jákvæðu tilfinningu að opna augun,
úthvíld og tilbúin í verkefni dagsins. Fjölgum þessum stundum í lífi
barnanna og afraksturinn mun ekki láta á sér standa.
Með ósk um nægan svefn í vetur og
farsæla samvinnu skóla og heimila,
Skólaþjónusta Þjónustumiðstöðvar Breiðholts
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ÍR-ingar byrja
keppnistímabilið vel

Fréttir

Íﬂróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080
Tölvupóstur: ir@ir.is
Heimasíða: ir.is

ALLTAF FULLT BORÐ
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM
Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Tekið á í leik ÍR og Hattar

Körfuboltalið ÍR-karla er í
efsta sæti í Dominos deildinni í
körfubolta eftir sigra á Tindastól
og Hetti í fyrstu tveimur leikjum
leiktíðarinnar. Kvennalið ÍR
í körfubolta sem leikur nú í
Íslandsmóti í fyrsta sinn síðan
2004 töpuðu fyrsta leik sínum.

Karlalið ÍR í Olísdeildinni í
handbolta hefur sýnt í fyrstu
fjórum umferðunum að þar
fer lið sem getur unnið öll lið í
deildinni. Þeir hafa tapað naumt
fyrir Haukum og Val en sigrað
Fjölni, Gróttu og Víking og eru um
miðja deild efir fimm umferðir.

Kvennalið ÍR í handbolta leikur
Grill 66 deildinni sem er næst
efsta deild og eru þar í öðru
sæti eftir þrjár umferðir. Töpuðu
naumt fyrir Aftureldingu en
sigruðu Víking og FH.

Áfram ÍR

Nanna og Einar
Íslandsmeistarar í keilu
ÍR-ingar nir Nanna Hólm
og Einar Már Björnsson urðu
Íslandsmeistarar para í keilu
nýlega og Aron Anh Ky Huynh
varð fyrstur Íslendinga til að
verða smáþjóðameistari í karate
þegar hann vann gull í flokki
16 til 17 ára á Smáþjóðaleikunum karate sem fram fór u í
Andorra nýlega. ÍR-ingar hefja
því vetrarkeppnistímabilið af
miklum krafti.
Fjórðu smáþjóðleikarnir í karate voru haldnir í Andorra helgina
29. september til 1. október 2017.
Keppt var bæði í kata og kumite
í unglinga- og fullorðinsflokkum.
Þar mættu til leiks 411 keppendur
frá átta löndum, Andorra, Kýpur,
Mónakó, Lúxemborg, San Marinó,
Liechtenstein, Möltu og Íslandi.
Keppendur íslenska landsliðsins
náðu frábærum árangri og unnu
til fjölda verðlauna.
Þetta er í fyrsta sinn sem
Íslendingar eignast smáþjóðameistara í karate, en það eru þau
Aron Anh Ky Huynh smáþjóðameistari í kata 16 til 17 ára
unglinga frá karatedeild ÍR og
Íveta Ívanova smáþjóðameistari
í kumite 16 til 17 ára frá karatedeild Fylkis. Aron keppti einnig
í fullorðinsflokki í kata á mótinu.
Ólafur Engilbert Árnason karatedeild Fylkis lenti í úrslitum
í kumite fullorðinna í sínum
þyngdarflokki.

Opnunartímar:
Mánud. Þriðjud. og miðvikud.
13:00-14:30
Fimmtudaga
13:00-14:30 og 17:00-19:30
Föstudaga
13:00-14:30

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Laugardaga og sunnudaga
13:00-17:00
Skólar og sérhópar:
Mánudag til föstudags 10:00 til 15:00.

Nanna Hólm og Einar Már Björnsson.

GETRAUNANÚMER

ÍR ER 109
Aron Anh Ky Huynh.

GÓÐ VERÐ
Í OKTÓBER
KRISTALL
500 ML

119

MENTOS
TYGGJÓ
40 G

99

KR/STK
2475 KR/KG

EGILS
ORKA
500 ML

KR/STK
238 KR/L

MINI
FLIPPER
120 G

249

119
KR/STK
238 KR/L

KR/STK
2075 KR/KG

MERRILD
500 G
2 TEG

599

BOLTABLANDA
200 G

KR/PK
1198 KR/KG

COKE &
COKE ZERO
1L

249
KR/STK
1245 KR/KG

HNETUR
OG ÁVEXTIR
190 G

249

169
BAVARIA
LÉTTÖL 300 ML

99

KR/STK
1311 KR/KG

AUNT MABELS
MUFFINS

KR/STK
300 KR/L

ATKINS
STANGIR
60 G, 4 TEG

129

199

KR/STK
1265 KR/KG

GRANDIOSA
480-575 G
5 TEG

KR/STK
3317 KR/KG

499

FRÓN
KEX, 3 TEG
200-260 G

KR/STK
868-1040 KR/KG

199
KR/PK
765-995 KR/KG

FRÓN
JÓLAPIPARKÖKKUR
350 G

499
KR/STK
1426 KR/KG

KR/STK
169 KR/L

CLA
FITUSÝRUR
180 TÖFLUR

2299
KR/PK
13 KR/ HYLKIÐ

GRANDIOSA
GLUTENFRÍ OG
HELMAX 570-590 G

699
KR/STK
1185-1226 KR/KG

