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Áttunda bekkjarferð Hólmasels
Erum á Óðinsgötu 1
Afgreiðslutími:
Mán: 11-16
Þri-fös: 11-18
Lau 11-16

sjá nánar á facebook.com/Systrasamlagid

Netverslun: systrasamlagid.is
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PIZZUR MÁNAÐARINS

Viðtal við Söru Björg
formann íbúaráðs
Breiðholts

Um 60 unglingar úr Seljahverfi fóru í áttundu bekkjarferð með félagsmiðstöðinni Hólmaseli
1. október síðastliðinn. Farið var í skíðaskála ÍR og Víkings í Bláfjöllum og gist yfir nótt.
Fjölbreytt dagskrá var í boði og má þar meðal annars nefna kvöldvöku, draugasögur og varúlf.
Rífandi stemmning var á kvöldvökunni og máttu heyra hópsönginn lengst upp í brekkur. Einnig
var mikið spilað, spjallað og hlegið fram eftir kvöldi. Ferðin var frábært hópefli fyrir unglingana
sem koma bæði úr Seljaskóla og Ölduselsskóla og sækja saman félagsmiðstöðina Hólmasel.

EIN STÓR PIZZA

1.790 KR.
AÐEINS EF ÞÚ PANTAR Á NETINU EÐA MEÐ APPINU, GREIÐIR FYRIRFRAM OG SÆKIR

DOMINOS.IS | DOMINO’S APP

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

Heyrumst

510 7900

VIÐ

OPNUNARTÍMAR ICELAND Í BREIÐHOLTINU:
Vesturberg - Arnarbakki - Seljabraut:
Virka daga 07:00-24:00 - Helgar 09:00-24:00

BREIÐHOLTIÐ
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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
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Um 400 nýjar íbúðir
í þremur kjörnum

Heimasíða: borgarblod.is
Netfang: borgarblod@simnet.is
Framkvæmda- og auglýsingastjóri: Kristján Jóhannsson
Umbrot: Valur Kristjánsson
Prentun: Landsprent ehf.
Dreifing: Póstdreifing ehf.
10. tbl. 27. árgangur
Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

Á fleygiferð
fram á við
M

ikill áhugi var á frumkynningu hverfisskipulags
Breiðholts í lok ágúst og fram í byrjun september.
Eitt markmið hverfisskipulagsins er að skipuleggja gróin
hverfi borgarinnar á vistvænan og sjálfbæran hátt í takt
við samfélagslegar breytingar. Þar eru höfð að leiðarljósi
græn gildi, mannfjöldaþróun, fjölbreyttar samgöngur og
þarfir komandi kynslóða, en einnig styrking verslunar
og nærþjónustu innan hverfanna, samhliða því að fegra
borgarlandið og hvetja til heilbrigðs lífs.

Þ

etta kemur fram í spjalli við Söru Björg Sigurðardóttur
formann íbúaráðs Breiðholts hér í blaðinu. Einnig er
frétt um fyrirhugaðar byggingaframkvæmdir í þremur
hverfiskjörnum í Breiðholti.

B

reiðholt er að verða um hálfrar aldar gömul íbúðabyggð.
Með nýja hverfaskipulaginu er lögð áhersla á nauðsynlegar
breytingar og framkvæmdir í takt við tímann. Íbúum
Breiðholts hefur fækkað nokkuð frá því að flestir byggðu
Breiðholtshverfin. Með fleiri íbúðum mun fólki fjölga að nýju
og innviðir byggðarinnar styrkjast. Skólar, verslunarstarfsemi,
menningarlíf og annað sem til daglegu lífi heyrir mun eflast.

E

itt af því sem einkennir Breiðholt er fjölbreytni mann
félagsins. Fólk sem flust hefur víða að til landsins
hefur valið sér búsetu þar. Með tímanum hefur myndast
raunverulegt fjölmenningarsamfélag. Nú er unnið að því að
styrkja fjölmenningu og laða fólk sem ef til vill hefur haldið sér
til hlés eða ekki náð að tengjast nýjum aðstæðum að því sem í
boði er. Ungmennaverkefnið þar sem áhersla er lög á að fá sem
flest ungmenni til frístundastarfs og þátttöku í íþróttum er liður
í því starfi.

M

eð mikilli uppbyggingu á aðstöðu ÍR eru að opnast meiri
möguleikar unga fólksins til þess að stunda íþróttir.
Breiðholtið er komið á fleygiferð fram á við.

Þjónustukjarninn við Arnarbakka má muna fífil sinn fegurri. Eftir að Reykjavíkurborg festi kaup á
húsnæði þar hefur húsnæði verið leigt út til bráðabirgða fyrir ýmsa starfsemi. Nú er ætlunin að
ráðast í endurbyggingu ásamt íbúðabyggingum.

Í drögum að hverfisskipulagi Breiðholts er gert
er ráð fyrir að byggja megi allt að 400 íbúðir í
þremur kjörnum í Breiðholti. Í sömu kjörnum
er einnig gert ráð fyrir að efla verslun og aðra
þjónustu við íbúa byggðanna.
Fyrsti reiturinn sem um ræðir er við Arnarbakka.
Þar er horft til þess að stækka núverandi hver
fiskjarna og skilgreina reit undir íbúðabyggð. Auk
atvinnuhúsnæðis er þar gert ráð fyrir allt að 150
íbúðum og er sérstaklega tekið fram að þar á meðal
verði nemendaíbúðir.
Næsti reitur er Eddufell-Völvufell í Efra Breiðholti.
Er þar bæði horft til þess að stækka verslunar- og
þjónustusvæði, en einnig íbúðabyggð upp á 150
íbúðir. Í núverandi aðalskipulagi hefur þar verið

gert ráð fyrir allt að 50 íbúðum þannig að þetta væri
fjölgun upp á 100 íbúðir.
Þriðji reiturinn er Rangársel í Breiðholti. Þar er líkt
og á hinum reitunum á undan gert ráð fyrir stækkun
verslunar- og þjónustusvæðis, en auk þess að auka
við mögulegt byggingarmagn íbúðabyggðar. Í dag er í
aðalskipulagi heimild fyrir 10 íbúðum, en samkvæmt
tillögunni gæti fjöldinn farið upp í 100 íbúðir.
Í auglýsingu vegna tillögunnar segir að markmið
breytingarinnar sé að tryggja aukið framboð íbúðar
húsnæðis í borginni í samræmi við meginmarkmið
húsnæðisstefnu aðalskipulagsins og að stuðla að
auknu framboði íbúða á viðráðanlegu verði. Þá eigi
þetta einnig að stuðla að bættri nýtingu svæða innan
borgarinnar og sterkari hverfisheildir.

SÖFNUNARÁTAK
Á RAFTÆKJUM í október

Í tilefni af alþjóðlegu átaki í söfnun raftækja 14. október
Við hvetjum landsmenn til að skila inn raftækjum, ljósaperum
og rafhlöðum til endurvinnslu á næsta gámasvæði.

Lestu meira um átakið á: www.gamafelagid.is

óttir, Án titils, 2012

Hallgerður Hallgrímsd

Fjarski og nánd. Íslensk
samtímaljósmyndun
19.9.2020–10.1.2021

www.borgarsogusafn.is

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Breiðhöfða
13

Stærsta
verkstæði
landsins
í næsta
nágrenni
við þig

Grjóthálsi
10

Bókaðu tíma á www.nesdekk.is

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 og niðurgrafnar lyftur og snertilausar umfelgunarvélar fyrir fólksbíla.

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080

Grjótháls 10
110 Reykjavík
561 4210

Fáðu ráðleggingar fagmanna okkar
við val á réttum dekkjum.

nesdekk.is
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Betri borg fyrir börn í Breiðholti
- segir Sara Björg Sigurðardóttir formaður íbúaráðs Breiðholts

S

ara Björg Sigurðardóttir er
Breiðhyltingur, varaborgar
fulltrúi, formaður íbúaráðs
Breiðholts, varamaður í
Skóla- og frístundaráði, Samgönguog skipulagsráði og Menningaíþrótta og tómstundaráði. Sara
Björg er ekki fædd í Breiðholti
heldur í næstu byggð Kópavogi.
Leiðir hennar hafa þó legið með
Breiðholtinu bæði fyrr og nú. Sara
Björg spjallar við Breiðholtsblaðið
að þessu sinni.
„Kynni mín af Breiðholtinu
hófust þegar ég var níu ára
gömul árið 1986, þegar ég fór að
æfa sund í Breiðholtslaug með
Sundfélaginu Ægi. Sem barn hjólaði
ég úr Kópavogi, um undirgöngin
í Mjóddina, eftir göngustígum
hverfisins upp í sundlaug.
Ræturnar gagnvart hverfinu voru
lagðar, og liggja víða um byggðina.
Ég vissi ekki þá, að ég myndi
sjálf enda sem íbúi í Breiðholti,
að ungarnir okkar þrír myndu
hjóla um sömu göngustíga og ég
gerði forðum. Maðurinn minn er
uppalinn Breiðhyltingur og heitir
Guðmundur Axel Hansen. Það er
gaman að segja frá því, að öll hans
fjögur systkini og tengdaforeldrar
mínir hafa búið í hverfinu nær alla
tíð. Þannig að tenging mín er sterk,
þrátt fyrir að hafa ekki alist þar
upp.“

Gott að ala upp börn
í Breiðholti
Sara Björg hefur búið að
nokkrum stöðum en kveðst hvergi
vilja ala upp börn annars staðar en
í Breiðholti. „Eftir að hafa búið á
austurströnd Bandaríkjanna með
foreldrum mínum sem unglingur,
dvalið vetrarlangt á Spáni til
að læra spænsku, tínt vínber í
Beaune í Frakklandi og numið
í Kaupmannahöfn þá myndi ég
hvergi vilja ala upp börnin mín
nema hér á landi. Ætli örlögin hafi
ekki ráðið því að við enduðum
hérna eftir að hafa skoðað heiminn.
Hér var gott að festa rætur og
hérna líður okkur vel.“

Langaði að tengjast
foreldrum barna í hverfinu
Sara Björg er ein þeirra sem
stóð fyrir fjölmenningarhátíð
í Breiðholtsskóla. Hún segist

alltaf hafa haft áhuga á fólki,
fjölbreytileika og ólíkri menningu.
„Kannski að þessi þvælingur á
mér hafi ýtt undir áhugann, ég veit
ekki en þarna gafst mér tækifæri
að búa í ólíkum löndum og læra
tungumál þeirra og kynnast fólki
með annarskonar bakgrunn en
minn. Ég held að þetta hafi átt
þátt í að fjölmenningarhátíðin
varð til í Breiðholtsskóla en ég
gekk lengi með hugmyndina að
hátíðinni í maganum. Mig langaði
að tengjast betur foreldrum
barnanna í hverfinu, gera
þau virkari í nærsamfélaginu
samhliða því að kynna fyrir
mínum börnunum uppruna
barnanna sem þau umgangast og
hitta daglega í skólunum sínum.
Þannig að þau beri strax í upphafi
virðingu fyrir ólíkum uppruna,
tungumálum og hvað geri þau
að þeim einstaklingum sem þau
eru. Kenna þeim það að ekki öll
börn á Íslandi þekkja grjónagraut
og slátur eða flatköku með
hangikjöti. Við erum öll einstök
en á sama tíma eigum við fagna
fjölbreytninni, virða hvort annað
sem einstaklinga í samfélaginu.“

veganesti sem hófst í innilauginni
í Breiðholtslaug og á ég enn mínar
bestu vinkonur síðan á þeim tíma.“

Fannst mikilvægt að leggja
mitt af mörkum
„Hausið 2016 lagði ég upp í
vegferð til að tryggja uppbyggingu
íþróttamannvirkja á svæði ÍR
við Suður Mjódd, þannig að
börnum hverfisins og komandi
kynslóðum yrði tryggður aðgangur
að fjölbreyttu íþróttasvæði um
ókomna tíð. Mér fannst mikilvægt
að leggja mitt af mörkum til að
þær ákvarðanir, sem þáverandi
meirihluti hafði unnið að undir
forystu Samfylkingarinnar, myndi
vera tryggt brautargengi inn á nýtt
kjörtímabil. Þegar mér bauðst að
taka sæti á lista Samfylkingarinnar
fyrir kosningarnar 2018 þá sagði
ég já. Mig langaði að sjá fjölnota
knatthúsið fyllast að kátum
krökkum, frjálsíþrótta völlinn
komast í notkun og parkethúsið
rísa. Fimleika- og danshöll er líka
í kortunum og vonandi verður
hún að veruleika sem fyrst. Það
var því einstaklega ánægjulegt
þegar knatthúsið var vígt nú
í byrjun september.“

Tengsl milli fólks
skapa traust
Sara Björg segir að með því
að byggja brýr milli fólks skapist
traust og mikilvæg tengsl, bæði
milli foreldra og barnanna sem
voru svo stolt af sínum uppruna
og menningu sem þau deildu
með öðrum börnum, foreldrum
og gestum. Tengsl milli fólks
skapar traust og með því að fræða
og miðla nýrri þekkingu brýtur
maður niður fordóma og fáfræði.
Mér finnst það mjög mikilvægt
veganesti fyrir börn í dag að taka
með sér út í lífið.

Mikilvægt að hafa net til að
grípa þá sem þess þurfa
„Í mér hefur alltaf slegið
jafnaðarhjarta en ég er alin
upp við sterka réttlætiskennd
af víðsýnum og vinnusömum
foreldrum sem ræddu málefni
líðandi stundar í matartímum og
yfir morgunkaffinu um helgar.
Foreldrar mínir hafa alltaf treyst
mér til að taka ákvarðanir sjálf
og standa síðan með þeim. Læra

Betri borg fyrir börn
í Breiðholti

Fjölskyldan á góðum degi á ferð við Goðafoss. Sara Björg og
Guðmundur Axel ásamt börnunum sínum þremur þeim Sigurðuri
Arnari, Bjarndísi Olgu og Leópold Axel.

af mistökum og koma sterkari til
baka reynslunni ríkari. Eftir að
hafa búið í öðrum löndum þá veit
ég hvað mikilvægt er að vera með
sterka samfélagslega innviði, sem
við sem þjóð eigum glöð að greiða
fyrir með sköttum. Á þessu ári
hefur það komið bersýnilega í ljós
sem aldrei fyrr, hversu mikilvægt
er að búa í samfélagi sem hefur
net til að grípa þá sem þess þurfa,
heilbrigðisþjónustu og starfsfólk
sem vinnur í þágu heildarinnar og
skólasamfélagið með kennara og
skólastjórnendur sem knýr hjól
atvinnulífsins áfram.“

Ein besta forvörnin fólgin
í skipulögðu íþrótta- og
tómstundastarfi
Sara Björg hefur tekið þátt í
borgarmálunum að undanförnu.
Hvað leiddi hana þangað. „Það
voru börn í Breiðholti sem leiddu
mig út í borgarmálin, sérstaklega
staða barna af erlendum uppruna
og uppbygging aðstöðu til
íþróttaiðkunar. Rannsóknir hafa
sýnt að þátttaka í skipulögðu
íþrótta- og tómstundastarfi sé
ein besta forvörn sem völ er á og
skiptir þar máli að aðstaða sé fyrir
hendi. Ég hef alla tíð búið að því

Meirihlutinn í borginni hefur
sett tvö mikilvæg tilrauna
verkefni á laggirnar. Það
fyrra tengist gróskumiklu
íþrótta- og tómstundastarfi en
verkefnið gengur út á að hækka
frístundakortið úr 50 þúsund
krónum í 80 þúsund fyrir
fyrsta og annan bekk barna í
hverfinu. Markmiðið sé að auka
þátttökuhlutfall barna í íþrótta
og tómstundastarfi í Breiðholti til
jafns við önnur hverfi borgarinnar.
„Þátttaka í skipulegu íþrótta- og
frístundastarfi sem og nýting
frístundakorts í Breiðholti er lægri
en í öðrum hverfum borgarinnar
og hefur verið um alllangt skeið.
Með því að huga að þátttöku
og félagslegri aðlögun barna af
erlendum uppruna, sem og barna
er búa við fátækt, er von bundin
við að auka þátttöku og virkni
bæði barna og foreldra. Alveg
eins og með fjölmenningahátíðina,
þá skapast tengsl milli barna

Matur er manns gaman hvar sem er. Hér
kynna börn rétti frá fyrri heimkynnum
sínum á fjölmenningarhátíð.

Sara Björg segir að með því að byggja
brýr milli fólks skapist traust og mikilvæg
tengsl, bæði milli foreldra og barnanna
sem voru svo stolt af sínum uppruna og
menningu sem þau deildu með öðrum
börnum, foreldrum og gestum. Börn af
ýmsum uppruna á fjölmenningardegi
í Breiðholtsskóla.

og foreldra þeirra í gegnum skipulagt
íþrótta og tómstundastarf. Börn, eins og
fullorðnir, þurfa tækifæri til að upplifa sig
velkomin í hópi, fá jákvæða endurgjöf á eign
verðleika og tækifæri til að efla styrkleika
sína.“ Sara Björg segir að samhliða því
verði styrktarsjóður stofnaður til að greiða
þeim fagaðilum fyrir umfram kostnað vegna
þátttöku í verkefnum og foreldrum barnanna
til að standa straum af aukakostnaði t.d.
vegna þátttöku í viðburðum, kaupa eða
leigu á búnaði. „Það er því heit ósk mín að
þetta tilraunaverkefni nái til þess hóps sem
því er ætlað að virkja og efla.“ „Betri borg
fyrir börn er annað tilraunaverkefni sem
er í gangi í Breiðholti en það snýst um að
flétta skóla- frístundar- og velferðarþjónustu
barna og unglinga saman í gegnum
Þjónustumiðstöð Breiðholts. Þannig að
þjónustan sé samfelld út frá þörfum barnsins
og er framkvæmd í skóla- og nærumhverfinu
í stað þess að foreldrar sæki þjónustuna víða
út um borgina.“

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar
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Ferli umsókna hraðað
og einfaldað
Nú hefur nýtt hverfisskipulag fyrir
Breiðholt verið kynnt. „Við í Breiðholtinu
erum heppin að fá að vera annað
hverfi borgarinnar á eftir Árbæ til að fá
hverfisskipulag. Markmið hverfisskipulagsins
er tvíþætt. Annars vegar er það hugsað til að
einfalda líf borgarbúans og hins vegar til að
endurskipuleggja gróin hverfi með komandi
kynslóðir í huga.“ Sara Björg segir að fyrir
venjulega íbúa í borginni geti skipulagsmál
og umsóknir þeim tengdum virkað flóknar og
hægfara í afgreiðslu. „Sumum finnst tungutak
tæknilegt og því getur verið torvelt að skilja
leikreglurnar fyrir venjulegt fólk sem er
ekki að byggja hús, reisa kvisti eða stækka
eignina sína nema einu sinni á lífsleiðinni.
Hverfisskipulagið er hannað á mannamáli og
er aðgengilegt fólki á öllum aldri og einfalt í
notkun. Vönduð vinna, myndræn framsetning
og skýr efnistök gerir það í senn áhugavert
og skiljanlegt fyrir hinn almenna borgarbúa.
Með fyrra markmiði hverfisskipulagsins
er ferli umsókna hraðað og það einfaldað.
Með því að sýna á aðgengilegan hátt hvaða
heimildir eru til staðar í skipulaginu og
t.a.m. hvort hækka megi þak, reisa kvist
eða stækka húsnæði.“

Valkvæðir byggingakostir
Sara Björg segir að í almennri umræðu
hafi borið á þeim misskilningi að borgin ætli
að hækka þök á fjölbýlishúsum í Breiðholti,

byggja hús á bílastæðum við sundlaugina
og fjölga íbúðum allt að 3000. Svo er ekki.
„Einungis er verið að útbúa heimildir til
hækkunar húsa og breytinga á lóðum. Borgin
ætlar ekki að byggja ofan á fjölbýlishús en
hins vegar er íbúum gert kleift að breyta
og bæta eignir sínar, hvort sem það er í
sérbýli eða fjölbýli. Gert er hins vegar ráð
fyrir nýjum íbúðum við þéttingareiti. Við
Arnarbakka í kringum 140 íbúðir, í Seljahverfi
í kringum 100 íbúðir og í Efra Breiðholti eru
nokkrir reitir. Við Gerðuberg er áætlað að
byggja 60 til 70 íbúðir á efri hæðum bygginga
og í kringum 120 íbúðir við Völvufell.
Aðrar tölur um fjölgun íbúða eru valkvæðir
kostir eigendanna.

Græn gildi, mannfjöldaþróun
og fjölbreyttar samgöngur
„Seinna markmið hverfisskipulagsins
er að skipuleggja gróin hverfi borgarinnar
á vistvænan og sjálfbæran hátt í takt við
samfélagslegar breytingar. Þar eru höfð að
leiðarljósi græn gildi, mannfjöldaþróun,
fjölbreyttar samgöngur og þarfir komandi
kynslóða, styrking verslunar og nærþjónustu
innan hverfanna, samhliða því að fegra
borgarlandið og hvetja til heilbrigðs
lífs. Mikill og ánægjulegur áhugi var á
frumkynningu hverfisskipulagsins í hverfinu
í lok ágúst og fram í byrjun september en
starfsmenn hverfisskipulagsins voru með
aðsetur sitthvora vikuna í Gerðubergi og í
göngugötunni í Mjódd. Síðan voru haldnar
þrjár göngur um hverfið sem þó nokkur fjöldi
mætti í. Hugmyndirnar voru síðan kynntar
á streymisfundi. Núna er verið að vinna úr
þeim athugasemdum og ábendingum sem
bárust starfsmönnum hverfisskipulagsins.
Þegar niðurstaða liggur fyrir um næstu skref
mun starfsfólk hverfisskipulagsins kynna þau
og íbúaráðið verður upplýst um þau.“

Íbúaráðin eitt af stóru
lýðræðisverkefnunum
Nú hafa verið stofnuð íbúaráð í hverfum
borgarinnar. Eitt þeirra er í Breiðholti. Er það
nýr hluti stjórnkerfis borgarinnar. „Íbúaráðin
eru eitt af stóru lýðræðisverkefnum
meirihlutans í borginni. Hlutverk þeirra er að
styrkja tengingu og stytta boðleiðir milli íbúa
og stjórnsýslu borgarinnar, stuðla að aukinni

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Sími:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
822 2307

Sími:

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
569 7024

Sími:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
778 7272

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

Sími:

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
697 9300

Jason Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Sími:

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 • 108 Reykjavík • Sími 569 7000
www.miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali
899 5856

Gunnar Helgi Einarsson
lögg. fasteignasali
615 6181

Sími:

Páll Þórólfsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 893 9929

upplýsingagjöf til íbúa, styrkja möguleika
þeirra til að koma sjónarmiðum sínum á
framfæri og vekja athygli á áskorunum innan
hverfisins. Íbúaráð eru skipuð sex fulltrúum,
þar af þremur úr hópi borgarfulltúra
eða varaborgarfulltúra, einum fulltrúa
íbúasamtaka, einum fulltrúa foreldrafélaga í
hverfinu og loks einum fulltrúa úr hverfinu
sem valinn er með slembivali. Íbúaráð
eru lifandi samstarfsvettvangur samráðs
íbúa, bakhóps hverfisins, félagasamtaka,
atvinnulífs og borgaryfirvalda. Íbúaráðin
eru virkir þátttakendur í útfærslu á allri
stefnumörkun hverfanna, ráðgefandi fyrir
starfsemi þjónustumiðstöðva í hverfum
og skulu stuðla að eflingu félagsauðs
í hverfum Reykjavíkurborgar.“

Á þriðja milljón króna
ráðstöfunar fyrir framtakssama
Breiðhyltinga
„Íbúaráðin stuðla einnig að kynningu
skipulags auk framkvæmda og þjónustu
borgarinnar í hverfunum,“ heldur Sara Björg
áfram. „Þau beita sér fyrir því að samráð
verði haft við íbúa, allt eftir eðli máls hverju
sinni. Íbúaráð skulu fá til kynningar auglýstar
breytingar á skipulagsáætlunum er snerta
hverfið, meginbreytingum á þjónustu
auk kynninga á stærri framkvæmdum
s.s; við umhirðu borgarlandsins og vorog vetrarþjónustu. Ég get einnig nefnt
Hverfissjóð Breiðholts. Hann styrkir
hverfisbundin félagasamtök, íbúa og aðra
þá sem vilja leggja sitt af mörkum og standa
fyrir hverfistengdum verkefnum og/eða
viðburðum með framangreind markmið til
hliðsjónar. Íbúaráðið úthlutar styrkjum úr
hverfissjóði en við í Breiðholtinu höfum
á hverju ári vel á þriðju milljón króna til
ráðstöfunar fyrir framtaksglaða Breiðhyltinga
sem búa yfir góðum hugmyndum.“
Að lokum vil ég hvetja áhugasama
Breiðhyltinga að fylgjast með starfsemi
íbúaráðsins, sem fundar fyrsta mánudag
í hverjum mánuði til að senda mér eða
íbúaráðinu tölvupóst, skilaboð eða koma
athugasemdum á framfæri til að gera gott
hverfi enn betra.

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
897 0634

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120

Sími:

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Hilmar Jónasson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 9500

Ragnheiður Pétursdóttir Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
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Bókabrölt í
Breiðholti hlaut
hvatningarverðlaun

Við Mjódd – skiptbókahilluna í Breiðholtsskóla.

Bókabrölt í Breiðholti hlaut Hvatningarverðlaun Heimilis og
skóla. Foreldrafélögin fimm í Breiðholti hleyptu af stokkunum
samfélagsverkefninu Bókabrölt í Breiðholti. Foreldrafélögin
bjuggu hvert um sig til bókaskáp og fóstra hvert sinn bókaskáp
sem eru staðsettir á fimm stöðum í Breiðholtinu en þar er hægt
að gefa bók og þiggja bók. Í skiptibókahillurnar má gefa allar
tegundir bóka, á öllum tungumálum fyrir allan aldur og er gert
ráð fyrir að bókum sé að jafnaði fljótt skipt út þannig að sem
flestir fái að njóta.
Hugmyndinni að bókabröltinu skaut upp í samstarfi þessara fimm
öflugu foreldrafélaga í Grunnskólum Breiðholts. Markmiðið er að
fá bæði börn og foreldra til að lesa meira og því eru hillurnar ekki
eingöngu ætlaðar barnabókum. Allar bækur eru velkomnar, hvort
sem á íslensku eða öðrum tungumálum. Vonast er eftir að það verði
mikið gegnumflæði, margir komi með bækur og margir taki, en það
þarf ekki að koma með bækur til að fá að taka sér eintök."
Hillurnar eru í Breiðholtslaug, Hólagarði, Mjóddinni, ÍR heimilinu
og Iceland.
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Vilja nýtt umhverfismat um
vegastæði um Vatnsendahvarf
Andstæðingar lagningar
Arnarnesvegar um Vatnsenda
hvarf segja að sá hluti vegarins
sem fyrirhugað er að leggja
hafi upphaflega verið hugsaður
sem ofanbyggðarvegur og
settur sem slíkur á skipulag
fyrir 40 árum. Þeir telja ljóst að
forsendur fyrir upprunalegu
umhverfismati séu brostnar.
Meðal annars vegna mikilla
breytinga á fyrirkomulagi
byggðar og að vegurinn muni
hafa mikil áhrif á náttúrulífs- og
útivistarsvæði. Þá telja þeir að
umferð um væntanlegan veg
muni auka verulega umferð
um Breiðholtsbraut sem þegar
sé fullsetin. Því sé nauðsynlegt
að fram fari nýtt umhverfis
mat þar sem fyrra mat er
nær 18 ára gamalt.
Áætluð umferð um Arnar
nesveg, 1,3 km langan þjóðveg
í þéttbýli, um vestanverða
Vatnsendahæð var endurmetin í
allt að 20.000 bifreiðar á dag árið
2013, sem er langt umfram upp
haflegrar áætlunar frá umhverfis
mati 2003 sem var 9.000 til 15.000
bifreiðar. Bent hefur verið á að
rútur og þungaflutningabifreiðar
munu einnig fara um Arnarnes
veginn til og frá Reykjanesi sem
þýðir stóraukna umferð í mikilli
nálægð við einn fjölmennasta
skóla höfuðborgarsvæðisins.  

Náttúrulegt útivistarsvæði
Andstæðingarnir telja að
vegurinn komi til með að
skerða náttúrulegt útivistar- og

Af Vatnsendahvarfi.

útsýnissvæði í tvennt. Svæði sem
mikið er nýtt af íbúum borgar og
nágrennis. Þá er bent á að allt
fyrirhugað vegarstæði sé þakið
fjölbreyttum gróðri og sé einnig
árlegt varplendi fuglategunda
eins og lóu, hrossagauka og spóa.
Vegurinn mun koma til með að
breyta ásýnd og notagildi þessa
dýrmæta græna svæðis til fram
búðar. Þá muni hann skerða fyrir
hugaðan Vetrargarð sem er á nýju
hverfisskipulagi fyrir Breiðholt.

Úr Jaðarseli í Kópavog
Í nýju hverfisskipulagi Breið
holts koma fram áætlanir um að
opna umferð inn í Kópavog úr
Jaðarseli fyrir strætisvagna. Við
það vaknar spurning um hvort
þá opnist ekki möguleiki að
leyfa umferð slökkvibíla, sjúkra
flutninga- og lögreglubifreiða að
fara þar í gegn þegar útkall á sér
stað en ein megin röksemd fyrir
lagningu vegarins er að auðvelda
aðkomu þessara aðila að efri
byggðum Kópavogs.

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur
þannig þæginda og öryggis
Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is
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Mössun og
keramíkhúðun
Motormax býður
keramíkhúðun
á frábæru kynningarverði
Litlir fólksbílar
Stórir fólksbílar & jepplingar
Jeppar
Breyttir bílar & sendibílar

Verð frá 79.900 kr.
Verð frá 99.900 kr.
Verð frá 109.900 kr.
Verðtilboð

Starfsmenn Motormax dekra við bílinn með

vörum

Profiline CC36 (ceramic coating 36) frá Sonax veitir lakki bílsins langtímavörn gegn UV geislum, eiturefnum og öðrum
umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru og vegryki. Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig sérlega sterkan
varnarhjúp svo að yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og verður sérlega auðvelt í þrifum.
Varnarhjúpurinn eykur styrk og mótstöðu lakksins, gefur hámarksgljáa, frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt.
Vörnin endist í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega.

Bókaðu tíma í keramíkhúðun hjá Motormax
í síma 545 4040 eða á motormax@motormax.is

Bónstöð
motormax@motormax.is
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Umfangsmiklar viðgerðir
á Breiðholtskirkju
„Ég ætla mér að messa í kirkju
nni uppi á jólunum,“ segir séra
Magnús Björn Björnsson prestur
í Breiðholtskirkju þar sem hann
situr að skrafi með tíðindamanni
Breiðholtsblaðsins í lítilli
skrifstofu í kjallara kirkjunnar.
Við hliðina á skrifstofu prestsins,
sem hann deilir með djákna
kirkjunnar er kjallarasalurinn
eða samkomusalurinn sem
þjónar sem hin eiginlega kirkja
þessa dagana. Á efri hæð
kirkjunnar – í kirkjuskipinu
sjálfu er öllu umturnað og
iðnaðarmenn á hverju strái.
Einnig á toppi kirkjunnar þar
sem verið er að skipta um þak
og glugga auk margra annara
nauðsynlegra lagfæringa.
„Kirkjan hefur legið undir
skemmdum um árabil og ekki
seinna vænna en að ráðast í
umfangsmiklar aðgerðir og
viðhald,“ segir séra Magnús.
„Loksins tókst að fá nokkurt fé
til framkvæmda, styrk til að gera
við þakið, en þetta er mikið átak
fyrir fámennasta söfnuðinn á
höfuðborgarsvæðinu. Söfnuðurinn
er á stærð við það sem gerist í
þorpi eða byggðarlagi úti á landi.
Vegna þessa verðum við að leita
til sóknarbarna um stuðning. Við
ráðum sæmilega við viðgerðirnar
að því að séð verður en þá er

rekstur safnaðarins eftir og einnig
ýmsar lagfæringar sem þarf að
vinna vegna langvarandi skorts
á viðhaldi. Þar á meðal að setja
orgelið upp að nýju en taka varð
það niður vegna framkvæmdanna.
Þetta er gott hljóðfæri – 19 radda
pípuorgel smíðað af Björgvin
Tómassyni 1998. Ég veit að við
eigum velunnara hér í sókninni
og máltækið segir að margt smátt
geri eitt stórt. Litlar upphæðir
frá hverjum og einum geta
valdið miklu þegar saman eru
komnar. Ég er því ekkert kvíðinn
framtíðinni. Með samtakamætti
mun þetta hafast.“

Heimasöfnuður og
alþjóðlegur söfnuður
Breiðholtskirkja er sérstök.
Eiginlega er um listaverk að ræða
þegar horft er til arkritektúrs.
Indíánatjaldhugmyndin var
útfærð í nútíma byggingarverki.
Kirkjan er auk þess staðsett
í fallegu umhverfi þar sem
Reykjavíkurborg vinnur nú
að því að laga og bæta enn
frekar. Kirkjan stendur í
Mjóddinni og er því miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu.
Söfnuðurinn var stofnaðar 1972
þegar Neðra Breiðholt var að
mestu byggt og einskorðaður við

það svæði. Nú hafa söfnuðirnir
við Breiðholtskirkju og Fella- og
Hólakirkju verið gerðir að
einum en ætlunin er að nýta
báðar kirkjurnar til helgihalds
og annars safnaðarstarfs í
framtíðinni. Séra Magnús segir
að fjölbreytni Breiðholtsins
endurspeglist í kirkju- og
safnaðarstarfi. Tveir söfnuðir
starfa nú í Breiðholtskirkju.
Heimasöfnuðurinn og Alþjóðlegi
söfnuðurinn í Breiðholtskirkju.
Hann hefur aðsetur í kirkjunni
og þar er starfsstöð séra Toshiki
Toma sem er prestur innflytjenda.

Spennandi tímar
en einnig áskoranir
Séra Magnús segir að fram
undan séu spennandi tímar en
einnig miklar áskoranir. „Við
viljum þjóna sóknarbörnunum
vel. Fyrir utan safnaðarstarfið eru
AA samtökin með fundi hér og á
síðasta ári voru PEPP samtökin
sem eru grasrótarsamtök sem
berjast gegn fátækt og að rjúfa
einangrun fátæks fólks með
aðstöðu hér en hafa nú fegnið
góða aðstöðu í Mjóddinni.“
Séra Magnús segir að vegna
covitbygljunnar sé safnaðarstarfið
í lágmarki um þessar mundir en
um leið og hún líði hjá sem allir
vona fari starfið á fulla ferð að
nýju. Eftir áramótin sé ætlunin
af fara af stað með svonefnt Alfa
námskeið. Námskeiðið verður
bæði á íslensku og ensku og
þar tilvalið tækifæri til þess að
kynnast bæði trúnni og fólkinu í
söfnuðinum.“

Fjölbreytt safnaðarog félagsstarf

Ef þarf að skipta út gleri,
bæta þéttingu glugga og hurða,
lagfæra glugga og hurðir
eða skipta því út fyrir nýju
erum við réttu mennirnir.
Við höfum góða reynslu í þessum efnum.

smidavik@smidavik.is
sími 898-0503
Guðlaugur

Breiðholtskirkja umvafin haustlitum. Myndir: Vigdís Pálsdóttir.

Öflugur sunnudagaskóli er í
kirkjunni og að kyrrðarstundir
eru þar alla miðvikudaga.
Þá má nefna að eldri
borgarar eiga sér félagsstarf
í Breiðholtskirkju. Séra Gísli
Jónasson prófastur og fyrrum
sóknarprestur í Breiðholtssókn
hefur starfsaðstöðu í kirkjunni
ásamt héraðspresti Eystra
Reykjavíkurprófastdæmis. „En
það sem brennur á okkur þessa
dagana er að ná endum saman
vegna viðgerðanna. Þær voru
löngu komnar á tíma og að þeim
loknum mun mannvirkið verða
í góðu ásigkomulagi. Ég hef
tilfinningu fyrir að í kirkjunni felist
ákveðið stolt á meðal sóknarbarna
og jafnvel Breiðhyltinga. Ég á von
á að þeir bregðist vel við að létta
undir með okkur. Vonir standa
til að framkvæmdum við kirkjuna
muni ljúka í desember þannig
að orð mín hér í upphafi geti
reynst að sönnu.”

Séra Magnús Björn Björnsson við messugjörð í safnaðarsalnum
á neðri hæð Breiðholtskirkju sem nú er notaður tímabundið til
helgihalds.

Taka þurfti orgelið í Breiðholtskirkju niður og hreinsa það vegna
viðgerðanna.

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi
s. 551 1266 | utfor@utfor.is
utfor.is

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

VIÐ ÞJÓNUM
ALLAN SÓLARHRINGINN

Örn Magnússon organisti og píanóleikari leikur á píanó við helgihald
í safnaðarsalnum.
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Nemendur FB í fjarnámi
Vegna ástandsins í þjóðfélaginu hefur mest allt
nám í FB undanfarið verið í fjarnámi.
Kennarar FB hafa verið duglegir að aðlagast
breyttum aðstæðum þar sem mest allt nám fer

Breytingar í Hólagarði

nú fram í fjarnámi vegna Covid-19. Tilteknir hópar
nemenda í verknámi, listnámi og á starfsbraut hafa
þó verið kallaðir inn í skólann í litlum hópum. Þessi
ákvörðun gildir jafnt um dagskóla sem kvöldskóla.

Piknik er ný verslun með nikótínvörur.

Nokkrar breytingar hafa orðið á verslunarrekstri í Hólagarði
að undanförnu. Verslunin Esjugrund er farin en aðrar verslanir
hafa komið í staðinn.
Verslunin Piknik sem er ný verslun með nikótín er kominn
þar sem Esjugrund var áður og Pizzan er komin í hluta þess
húsnæðis sem var undir verslun Fisku. Fiska er áfram á staðnum
en í helming þess húsnæðis sem áður var.
Haustlitirnir hafa verið fallegir að undanförnu. Hér
má sá þá blasa við fyrir utan FB þótt kennslustarf
verði að fara fram í fjarnámi.

Hér má sjá gerð kennslumyndbands fyrir nemend
ur sjúkraliðabrautar.

Augl‡singasími: 511 1188

Hugum að trjágróðri
við lóðarmörk
Trjágróður sem vex út fyrir lóðarmörk getur skapað
óþægindi fyrir vegfarendur. Umferðarmerki eiga að
sjást vel og trjágróður má ekki byrgja götulýsingu.
Gæta þarf að lágmarkshæð trjágróðurs þar sem
vélsópar, snjóruðningstæki og sorphirðubílar
þurfa að fara um.
Hugsum út fyrir garðinn svo leiðin
sé greið allt árið!

Lóðamörk

Lágmark
2,80 m

Stétt/stígur

Lágmark
4,20 m

Akbraut

Lágmark
2,80 m

Lóðamörk

Stétt/stígur

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/trjagrodur

Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið
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Hverfisskipulag
Breiðholts
Síðustu misseri hefur hverfis
skipulag Breiðholts verið til
kynningar. Hverfaskipulagið
er hugsað sem deiliskipulag
og mun hafa í för með sér tölu
verðar breytingar fyrir hverfið.
Breiðholtið hefur mestu leyti
verið afskipt af hálfu borgar
yfirvalda síðustu ár. Sumt í
nýja hverfaskipulaginu verður
Breiðholtinu til góðs þó annað sé
gagnrýnivert. Íbúum í hverfinu
hefur fækkað um þúsundir síðustu
ár, innviðum hefur ekki verið
haldið við og lítil sem engin
uppbygging í hverfinu hefur
bitnað á gæðum hverfisins. Þegar
farið er í róttækar breytingar á
skipulagi sem snertir þúsundir
íbúa er mikilvægt að vinna málið í
sátt og samlyndi við hverfið.

sú að langflestir borgarbúar velja
bílinn sem ferðamáta þrátt fyrir að
stefna borgarinnar sé að draga úr
hlutfalli þeirra sem nota bíl. Þessar
áhyggjur eru ekki úr lausu lofti
gripnar þar sem þessi vandamál
hafa nú þegar skapast þar sem
byggð hefur verið þétt annars
staðar í borginni. Ljóst er að borgin
getur ekki sett kvaðir á tilvonandi
íbúðareigendur um að hafa ekki
bíl til umráða í bílastæðalausum
blokkum. Það skerðir eignarétt.

Hækkun blokka
– flókin framkvæmd
Kynnt hafa verið áform þess að
bæta hæðum ofan á lyftulausar
blokkaríbúðir og bæta um leið lyftu
við húsnæðið. Hugmyndirnar gætu

Jákvæð uppbygging
og fegrun

trausti íbúa á sveitarstjórnum og
á aldrei rétt á sér.“

Samráð eða stefna
meirihluta

Arnarnesvegur og
Vetrargarður

Borgin stærir sig á miklu samráði
við íbúa hverfisins við vinnu
skipulagsins. Færa má rök fyrir
því að sá ferill sé einhliða að hálfu
borgarinnar, þ.a.s. íbúar hvattir
til þess að taka þátt í umræðum
og segja sína skoðun. En dæmin
sýna að þegar niðurstöður
samráðsvettvangs er birt, er stefna
meirihluta flokkanna í borginni
það eina sem kynnt er og unnið
eftir. Vinnubrögð sem þessi
skapa ekki sátt um breytingar
á borgarskipulaginu. Handbók
Sambands íslenskra sveitarfélaga
sem leiðbeinandi plagg fyrir
sveitastjórnir til að bæta samráð
við íbúa og auka þátttöku þeirra
að ákvörðunartöku í nærsamfélagi
þeirra. Þar stendur m.a. „Áður en
lagt er af stað í vegferðina þarf
þó að vera alveg ljóst að það sé
enn þá svigrúm til að hafa áhrif á
ákvörðunina og sveitarstjórn þarf
að hafa raunverulegan áhuga á að
hafa viðhorf íbúa til hliðsjónar.
Málamyndasamráð grefur undan

Ein af áhugaverðustu
hugmyndum hverfaskipulagsins
er Vetrargarður við skíðabrekkuna
ofan við Jafnasel. Hugmyndin er
hugsuð sem skíðabrekka fyrir
skólabörn og ungt fólk allt árið um
kring. Fyrst um sinn leit út fyrir
að fyrirhugaður Arnarnesvegur
sem Reykjavíkurborg hefur
skuldbundið sig að framkvæma
vegna samgöngusáttmálans, myndi
stangast á við Vetrargarðinn.
Nú hefur komið fram tillaga
að lagningu vegarins með
ljósastýrðum gatnamótum í bland
við mislæg gatnamót sem tengjast
við Breiðholtsbraut. Útfærslan
mun ekki hafa áhrif á fyrirhugaðan
Vetrargarð. Hins vegar mun
útfærslan í reynd stífla alla umferð
inn og úr Breiðholti sem liggur í
gegnum Breiðholtsbraut. Hvaða
skoðun hafa Breiðhyltingar á því?

B12-vítamín

Með ströngu grænmetisfæði
• Með hækkandi aldri
• Vegna glúteinóþols
• Samhliða ýmsum lyfjameðferðum
•

Samspil íbúa og borgar

Betolvex 1 mg (cyanocobalamin) filmuhúðaðar töflur.
Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamini (B12 vítamíni).
Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti og þegar hætta er á slíkum skorti.
Viðhaldsskammtar/fyrirbyggjandi meðferð: Venjulega 1 tafla á dag.
Töflurnar skal helst taka á fastandi maga. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar,
varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað. Lesið vandlega
upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til
læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og
aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

TEVA 028052

Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.

Bílastæði og Bakkatún
Þegar farið er í uppbyggingu í
grónum hverfum borgarinnar er
ákveðin hætta á að gengið sé á
mikilvæg svæði. Skipulagsdrögum
hlýtur að vera breytt til að halda í
svæði eins og Bakkatún. Svæðið er
mikilvægt í hverfinu en þar var t.d.
fjölskylduhátíð haldin þar 17. júní
síðastliðinn.
Fjöldi fólks hefur áhyggjur
af bílastæðamálum á þeim
þéttingarreitum sem stendur til
að reisa blokkir á. Staðreyndin er

hljómað ágætlega fyrir einhverja.
Sömu breytingar hafa verið leyfðar
í Árbæjarhverfi. Síðan þá hefur
ekkert húsfélag óskað eftir því
að fara í þessar breytingar, enda
um flókna framkvæmd að ræða
sem getur verið mikil fjárhagsleg
áhætta fyrir íbúa og húsfélög þeirra
blokka. Að auki getur það valdið
skekkju í heildarsýn hverfisins.
Uppbygging opinna svæða í
úthverfum borgarinnar hefur setið
á hakanum í mörg ár. Vonandi
á nýtt hverfisskipulag eftir að
breyta því. Til samanburðar hefur
þúsundum milljóna verið eytt í slíka
uppbyggingu í miðbæ Reykjavíkur.

Rétt væri að skipta fjármunum
jafnar milli hverfa.

Betolvex

Uppbygging hverfiskjarnanna í
Breiðholti er þörf og flest af þeim
svæðum sem lagt er til að þétta
byggð eiga eftir að hafa jákvæð
áhrif á hverfið. Í Reykjavík er hins
vegar offramboð af verslunar
húsnæði, svo þetta þarf kannski að
skoða betur. Nýja skipulagið gerir
einnig ráð fyrir mikilli uppbyggingu
lítilla íbúða. Stór hluti Breiðholts
er byggður upp af litlum íbúðum
og stærri einbýlishúsum, því ekki
skortur á þeim í hverfinu, frekar
offramboð. Aftur á móti er skortur
á íbúðum í hverfinu fyrir hjón og
einstaklinga á miðjum aldri sem
enn vill búa í hverfinu en þurfa
til dæmis að minnka við sig úr
einbýlishúsum. Einnig er skortur
á fjölskylduíbúðum fyrir ungt fólk
með 2 til 4 börn.

Aukinn íbúafjöldi og meiri þéttni
íbúa ætti að ýta undir þjónustu í
hverfinu sem hefur oft á tíðum átt
erfitt með að þrífast til langs tíma.
Nefna má dæmi um hverfiskjarna
eins og Rangársel, Arnarbakka og
Völvufell, auk kjarna í Iðufelli og
Tindaseli. Einnig eru spennandi
hugmyndir um uppbyggingu
stúdentaíbúða í hverfinu. Hins
vegar hafa stúdentar í gegnum
tíðina sóst meira eftir búsetu í
nærumhverfi háskólasamfélagsins
en í útjaðri borgarinnar. Verði þetta
að veruleika verður þó vel tekið á
móti stúdentum í hverfinu.
Vegna afskiptaleysis
borgaryfirvalda síðust ár er
þörf á átaki í viðhaldi og fegrun
hverfisins. Hverfið, eins og mörg
önnur úthverfi borgarinnar,
hefur verið illa hirt og viðhaldi
á grunnstoðum samfélagsins
verið verulega ábótavant.
Borgin gæti t.a.m. skoðað þann
kost að bjóða húsfélögum og
húsfélagseiningum upp á samtal
og samráð um fegrun stórra svæða
í umsjá húsfélagseininga. Þannig
gæti borgin verið ráðgefandi
aðili íbúa hverfisins í að fegra
og byggja upp svæði sem lengi
hafa verið látin afskipt. Samspil
íbúa og borgarinnar væri því
lykill í jákvæðri uppbyggingu
og fegrun hverfisins.

Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi.

OKTÓBER 2020

FÆST ÁN
LYFSEÐILS

Egill Þór Jónsson
Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
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Opinbert félag um upp
Náttúra og útinám
byggingu samgönguinnviða
- borgarlínan talin ábatasöm en mun tefja umferð einkabíla
Ríkið og sex sveitarfélög á
höfuðborgarsvæðinu, Garðabær,
Hafnarfjörður, Kópavogur,
Mosfellsbær, Reykjavík og
Seltjarnarnes, hafa gengið frá
stofnun opinbers hlutafélags um
uppbyggingu samgönguinnviða
á höfuðborgarsvæðinu. Heiti
félagsins er Betri samgöngur ohf.
og tilgangur þess er að hrinda
í framkvæmd uppbyggingu
samgönguinnviða í samræmi
við samgöngusáttmála
höfuðborgarsvæðisins
sem fól í sér sameiginlega
framtíðarsýn og fjárfestingar
í samgönguframkvæmdum
til fimmtán ára.
Hluthafasamkomulag og
samþykktir félagsins hafa verið
samþykktar í sveitarstjórnum
allra hlutaðeigandi sveitarfélaga.
Borgarlínan er hluti
af samgönuginnviðum
framtíðarinnar. Gert er ráð
fyrir að fyrsta lota Borgarlínu
skili 25,6 milljarða samfélags
legum ábata á næstu 30 árum
samkvæmt útreikningum dönsku
verkfræðistofunnar COWI og
Mannvits sem birt hafa verið.
Gert er ráð fyrir að línan valdi
auknum umferðartöfum fyrir
einkabíla á höfuðborgarsvæðinu
en að slysum og dauðsföllum
í umferðinni fækki. Gert er ráð
fyrir að daglegum ferðum með

Þann 16. september síðastliðinn var Dagur íslenskrar náttúru
haldinn hátíðlegur í Breiðholtsskóla.
Nemendur í þriðja bekk fóru út í náttúruna og unnu saman að
skemmtilegu útinámsverkefni þar sem þeir fundu efni til þess að
búa til vegglistaverk. Nemendur skrifuðu nafnið sitt við myndina
sína og hvaða hluti þeir notuðu í verkefninu.

Myndin var tekin þegar stofnsamningurinn var undirritaður af
forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra ásamt borgar- og bæjarstjórum sveitar
félaganna sex og framkvæmdastjóra Samtaka sveitarfélaga á höfuð
borgarsvæðinu í Hörpu á dögunum.

almenningssamgöngum fjölgi
um 13% og ferða- og biðtími
styttist. Tíminn sem farþegar
spara sér með þessu er metinn
á 94 milljarða króna á þrjátíu
árum. Vegfarendum sem ferðast
með öðrum hætti muni hins
vegar fækka lítillega. Daglegum
ferðum borgarbúa með einka
bílum muni fækka um 0,7 prósent,
eða 9000 ferðum á dag. Gert
er ráð fyrir að hjólreiðafólki

ÍÞRÓTTIR OG FRÍSTUNDIR

fækki þótt innviðir fyrir það
batni. Sú innviðauppbygging er
metin á 1,2 milljarða króna, og
samfélagslegur ávinningur vegna
fækkunar bílslysa á 2,6 milljarða.
Aukin notkun
almenningssamgangna og
hjólreiða er í skýrslunni sögð
draga úr bílaumferð sem leiðir
af sér minni hljóðmengun,
loftmengun og losun
gróðurhúsalofttegunda.

Á myndinni má sjá afrakstur dags íslenskrar náttúru í
Breiðholtsskóla.
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Stelpur filma í Fellaskóla
Umhverfisvæn íslensk hönnun

www.aswegrow.is
Garðastræti 2, Reykjavík.

- sýndi stuttmyndina „Leitin að súkkulaðinu“ á RIFF
Sex stelpur úr Fellaskóla, þær
María, Alexsandra, Magdalena,
Þórey, Natalía og Agnes, úr 8. og
9. bekk, voru valdar til að taka
þátt í verkefninu Stelpur filma.
Verkefnið er unnið í tengslum
við Reykjavik International Film
Festival (RIFF).
Markmið verkefnisins var
að kveikja áhuga stelpna á
kvikmyndagerð til þess að fá fleiri
konur inn í geirann.
Það fór fram í vikunni 7. til
11. sept. sl. Verkefnið fólst í
kvikmyndanámskeiði, þar sem
stelpurnar lærðu öll helstu
grunnatriði kvikmyndagerðar,
þær lærðu kvikmyndatöku,
að klippa, handritagerð,
persónusköpun o.fl.
Hópurinn samdi í sameiningu
handrit að stuttmynd sem fjallaði
um vinkonur sem dreymdi um að
baka bestu súkkulaðiköku í heimi
og ferðuðust því til Belgíu til að
finna besta súkkulaði í heimi til
að nota í kökuna.
Þegar handritið var tilbúið
þá hófust æfingar, þar sem
stelpurnar skiptu niður
hlutverkum, æfðu línurnar og
ákváðu staðsetningar. Seinni hluti
vikunnar fór svo í upptökur og
eftirvinnslu. Myndin fékk nafnið
„Leitin að súkkulaðinu“ og var
frumsýnd fyrir nemendur skólans
fim. 17. sept. - Myndin var svo
einnig sýnd á RIFF 24. sept. til
4. okt. við hátíðlega athöfn.

María, Alexsandra, Magdalena, Þórey, Natalía og Agnes.

Aðspurðar sögðu stelpurnar
að það hafi verið gaman að taka
þátt, sérstaklega fannst þeim
skemmtilegt að hitta Baltasar
Kormák, sem sagði þeim frá
sínum ferli. Upptökurnar voru
líka spennandi en erfiðast fannst
þeim að klippa myndina, þá
aðallega að velja hvaða klippur
ætti að nota.

Stelpurnar voru sammála um
að verkefnið kveikti áhuga þeirra
á kvikmyndagerð og þær væru
alveg til í að búa til fleiri myndir
seinna.
Ritað af Maríu og Alexöndru
með aðstoð Kristínar Ýrar.

Hólagarður
- Persónuleg þjónusta í vinalegu umhverfi -

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

AfroZone

Sarin

- nuddstofa
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Bíó í Bakkaseli
Á dögunum ákváðu börnin í 3. og 4. bekk á
frístundaheimilinu Bakkaseli að setja á stofn
kvikmyndahús. Engu var til sparað við að gera
bíóið eins glæsilegt og raunverulegt og hægt er.
Útbúin voru sýningarsalur, miðasala og sjoppa
með öllu tilheyrandi.
Börnin tóku að sér að sinna hinum ýmsu
störfum sem til falla í kvikmyndahúsi, svo sem
sýningarstjóri, dyraverðir og starfsfólk í miðasölu og
sjoppu. Til að hægt yrði að greiða fyrir miða, popp
og safa voru útbúnir peningaseðlar með myndum

af stjórnendum frístundaheimilisins. Einnig voru
búnir til sérstakir bíómiðar. Til að halda utan um
peningana var sérstakur bankastjóri skipaður úr
hópi barnanna. Eins og sjá má á meðfylgjandi
myndum skapaðist mikil og góð bíóstemning
í Bakkaseli þennan dag. Lesendur verða bara að
ímynda sér poppkornsilminn sem fyllti húsið,
eins og gerist í öllum betri bíóhúsum. En látum
myndirnar tala sínu máli.

Þá er komið í bíósalinn og myndin á skjáinn – nei
auðvitað tjaldið svo notað sé bíómál.

Útbúa þurfti peningaseðla til þess að greiða fyrir
aðgöngumiða.

Fjöldi bóka frá Hólum
Bókaútgáfan Hólar í
Breiðholti gefur á þessu
ári út á annan tug bóka.
Nokkrar þeirra eru komnar
út: Vegan-Eldhús grænkerans, eftir Rose Glover og
Laura Nickoll, Siddi gull, um
Sigmar gullsmið sem lengi
starfaði við Hverfisgötuna
eftir Guðjón Inga Eiríksson,
Gljúfrabúar og giljadísir,
eftir Svavar Alfreð Jónsson,
Vestmannaeyjar, eftir Sigurgeir Jónsson, Pétrísk-íslensk
orðabók, eftir Pétur Þorsteinsson og 140 vísnagátur,
eftir Pál Jónasson í Hlíð
Kápa bókarinnar um íslensku
á Langanesi.
fuglana og þjóðtrúna.
Spurningabókin 2020, eftir
Guðjón Inga Eiríksson, Fótboltaspurningar 2020 og eftir
Bjarna Þór Guðjónsson og Guðjón Inga Eiríksson eru nýkomnar.
Þá er bókin Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, eftir Sigurð Ægisson.
Viðamikið verk og prýtt fjölda stórfenglegra ljósmynda af viðkomandi fuglum. Í bókinni, sem er afrakstur 25 ára heimildasöfnunar,
eru teknir til skoðunar allir íslenskir, reglubundnir varpfuglar, í
hérlendri og erlendri þjóðtrú. Dæmi: Á horni í Sléttuhreppi boðaði
það rigningu ef lómurinn stóð á öðrum fæti og skrækti. Í Heklu átti
að vera bústaður hrafna með glóandi klær og nef úr járni.
Vegna smæðar, litar og atferlis, eða með öðrum orðum vegna
þess hversu jarðbundinn hann er og gjarn á að skjótast í felur í
holum og gjótum eða þéttu kjarri, í stað þess að bjarga sér á flugi,
var músarrindillinn löngum talinn skyldari mús en fugli. Geta má
um að Jónas Jónasson frá Hrafnagili nefndi forn ráð við gulu. Eitt
var það að hræra arnarheila út í þemur mörkum af víni og drekka
svo. Annað, að drekka vatn af arnarkló og „pissa strax í eld“.

Fimmaugabrandarar
Að lokum má svo nefna Fimmaurabrandara 2, þar sem leynast
gullkorn á borð við: Getur feitt fólk fylgst grannt með fréttum?
Laddi er — án gríns — ekkert fyndinn. Ég keypti klósettbursta
fyrir viku síðan - en er nú búinn að skipta aftur yfir í klósettpappír.
“Ég var á leið í búðina, svo konan bað mig um að setja tómatsósu
á innkaupalistann - og nú get ég ekki lesið neitt á honum. Hvað
kallast lúsmý sem treðst framfyrir? Skjúsmý. Við búum svo afskekkt að bréfberinn þarf að senda okkur bréfin í pósti. Í hvers
konar fötum gengur starfsfólk Sorpu? Ruslafötum.

Heimagerðir peningaseðlar í hrúgum og dollara
merki í hverju horni.

Bíómiðinn kostaðir þúsund kall, Popppokinn 500
kalla og djúsinn 200 kall. Allt greitt með heimatil
búnum peningaseðlum.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Hannes Ó. Sampsted

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

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

Hafðu lyfin tilbúin þegar þú sækir
Pantaðu tiltekt á appotek.is
eða í síma 568 0990
Garðs Apótek - í leiðinni
Fáðu lyfin send heim með póstinum
Pantaðu sendingu á appotek.is
Garðs Apótek - um land allt
Sogavegi við Réttarholtsveg og Miklubraut
Opið kl. 9-18 virka daga, lokað um helgar

Húsfélagaþjónusta

√ Bókhald og fjármál

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ MÍNAR SÍÐUR

√ Húsfélagafundir
√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 11-16
alla virka daga

Verið velkomin

www.eignaumsjon.is
Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Heilsueflandi Breiðholt

Hvernig nýta Breiðholtsbúar frístundakortið?

Miðjumaðurinn Árni Elvar
Árnason lætur verkin tala innan
sem utan vallar, segir á heimasíðu
Leiknis. Árni Elvar er mikilvægur
hlekkur í Leiknisfjölskyldunni og
hjarta hans slær svo sannarlega í
takt við félagið.
Það var því mikið gleðiefni í vikunni
þegar hann tók upp pennann og
skrifaði undir samning við Leikni út
2023. Árni Elvar verður 24 ára í næsta
mánuði en þessi öflugi miðjumaður
lék sinn fyrsta Íslandsmótsleik
fyrir meistaraflokk Leiknis í 1.
deildinni 2016. Á þessu tímabili hefur Árni Elvar Árnason ásamt tveimur ungum Leiknisstrákum.
hann leikið 19 af 20 leikjum Leiknis í
Lengjudeildinni. Árni Elvar er uppalinn
gæðaleikmaður á miðjunni. Þegar hann er inni á vellinum er spil liðsins einhvern veginn bara
öðruvísi. Það sést ekki alltaf augljóslega að það sé hans vegna en hann les leikinn vel og getur gefið
geggjaðar sendingar. Í fyrrasumar skorði hann meirað segja sitt fyrsta keppnismark fyrir Leikni.

Tilraunaverkefnið ,,Frí
stundir í Breiðholti“ er farið af
stað og eitt af þremur megin
markmiðum verkefnisins er að
auka notkun frístundakortsins
í hverfinu. Miðað við önnur
hverfi er nýting þess lág
og þá sérstaklega í EfraBreiðholti. Þá vekur sérstaka
athygli lágt nýtingarhlutfall
frístundakortsins hjá stúlkum
í Efra-Breiðholti og mun
lægra nýtingarhlutfall meðal
barna af erlendum uppruna borið saman
við börn foreldra sem bæði tala íslensku
sem fyrsta mál. Markmið verkefnisins
,,Frístundir í Breiðholti“ er meðal annars
að ná til þessara barna sem ekki nýta
frístundakortið og hvetja þau og gera
þeim kleift að taka þátt í íþrótta- og
frístundastarfi til að geta notið þeirra
jákvæðu þátta sem slíkri þátttöku fylgir.
Þó nýting frístundakortsins sé undir
Reykjavíkurmeðaltali í Breiðholtinu er
mikill meirihluti sem nýtir kortið og fróðlegt
að sjá í hvað kortið er nýtt af börnunum Þráinn Hafsteinsson.
í hverfinu.
Frístundaaðili

109

111

Heildarfjöldi

%

ÍR

779

92

871

42,65%

Frístundaheimili

98

67

165

8,08%

Leiknir

0

126

126

6,17%

World Class

124

64

188

9,21%

Dansskóli Brynju

60

41

101

4,95%

Sundfélagið Ægir

42

29

71

3,48%

Dansskóli Mjódd

24

9

33

1,62%

Tónskóli Eddu Borg

57

0

57

2,79%

Tónskóli Sigursveins

0

38

38

1,86%

Skólahljómsveit B/Á

37

0

37

1,81%

Skátafélagið Hafernir

15

0

15

0,73%

Gerpla

56

56

2,74%

Fylkir

44

94

4,60%

Ármann

24

24

1,18%

Víkingur

20

20

0,98%

HK

20

20

0,98%

12

0,59%

23

1,13%

Fjölnir
Reebok

50

12
23

Mjölnir

14

14

0,69%

Hnefaleikafélagið Æsir

11

11

0,54%

Menntasvið RVK

11

11

0,54%

35

55

2,69%

2042

100,00%

Pólski skólinn

20

Árni Elvar með Leikni til 2023

Hvað er
Ljónavarpið?
Ljónavarpið er óháð hlaðvarp (podcast)
stuðningsmanna um málefni Knattspyrnufélagsins
Leiknis í Reykjavík.
Ljónavarpið er kostað af fasteignasölu venjulega
fólksins; Domusnova segir á heimasíðu Leiknis.

Húsfélagaþjónusta

√ Bókhald og fjármál

Leiðandi í hagkvæmni og
rekstri húsfélaga

√ MÍNAR SÍÐUR

√ Húsfélagafundir
√ Þjónustusaga húss
√ Önnur þjónusta

www.eignaumsjon.is

Heimild: ÍTR

Á töflunni má sjá að 42.65% eða 871 þeirra Breiðholtsbúa sem nýta
frístundakortið nýta það til að greiða fyrir íþróttastarf hjá ÍR. Næst
hæsta nýtingin er hjá líkamsræktarstöðinni World Class með 9.21%
eða 188 einstaklinga af nýtingunni í Breiðholti. Þriðji hæsti aðilinn
í nýtingu kortsins eru frístundaheimilin en 8.08% eða 165 börn sem
nýta kortin þar. Í fjórða sæti er svo Íþróttafélagið Leiknir með 6.17%
nýtingarhlut og 126 einstaklinga.
Af tölunum má augljóslega lesa að ÍR með sínar tíu íþróttagreinar
í boði ber höfuð og herðar yfir aðra frístundaðila í hverfinu hvað
þátttöku varðar. Ætla má að fjölbreytni framboðsins hjá ÍR sé
að falla í góða jarðveg hjá þeim sem nýta frístundakortið. Þá er
athyglisvert að sjá hve hátt hlutfall frístundakorta er nýtt til að greiða
fyrir líkamsrækt hjá World Class. Þeirra aðstaða og starfsemi er
greinilega að höfða til unglinganna. Síðan er greinilegt að mörg börn
nýta frístundakortin sín til að greiða fyrir fimleika utan hverfis en
gera má ráð fyrir að kort nýtt í Gerplu, Ármanni, Fylki og Fjölni séu
að mestu nýtt fyrir fimleikaþátttöku eða um 9% að heildarnýtingu
hverfisins. Niðurstöðurnar sína einnig að lang stærsti hluti nýtingar
frístundakortsins er innan hverfis eða 83%. Flest börn í Breiðholti
eru því að finna starfsemi við sitt hæfi í hverfinu sem er afar jákvætt.
Af þeim 17% sem nýta kortin sín utan hverfis er meira en helmingur
að nýta kortin fyrir fimleikaiðkun. Af þessu væri hægt að álikt að
ef íþrótta- og frístundastarfsemi og aðstaða er til staðar í hverfinu
nýta hverfisbúar þá starfsemi og aðstöðu umfram það sem býðst í
öðrum hverfum. Áætlanir borgaryfirvalda um byggingu íþróttahúss í
Efra-Breiðholti fyrir fimleika, dans og bardagaíþróttir virðast því eiga
fullan rétt á sér. Höldum áfram að bæta í íþrótta- og frístundaflóruna í
Breiðholti til að geta boðið upp á fjölbreytt og uppbyggilegt íþrótta- og
frístundastarf innan hverfis.
Þráinn Hafsteinsson.
Verkefnisstjóri frístunda og félagsauðs.
Þjónustumiðstöð Breiðholts.

T& G

Tölvur og gögn ehf.

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

Arnar Freyr ráðinn
yfirþjálfari yngri flokka
Handknattleiksdeild ÍR hefur
ráðið Arnar Freyr Guðmundsson yfirþjálfara yngri flokka
deildarinnar. Arnar mun hafa
yfirumsjón með faglegu starfi
yngri flokka deildarinnar. Mun
hann leiða stefnumótunarstarf
varðandi þjálfun yngri flokka og
skipuleggja hvert tímabil m.t.t.
þjálfunarstefnu deildarinnar
og veita þjálfurum ráðgjöf og
aðhald varðandi þjálfun.
Á heimasíðu ÍR segir að
þjálfaras tarfið sé eitt mikil
vægasta starfið sem unnið er
innan handknattleiksdeildarinnar.
Starfið krefjist þess að þjálfarar
búi yfir faglegri þekkingu á líkam
legum, andlegum og félagslegum
þörfum og getu þess aldurshóps
sem starfað er með hverju sinni.
Þjálfarar handknattleiksdeildar
gegni lykilhlutverki í því að skapa
uppbyggil egan og heilbrigðan
félagsanda og stuðla jafnframt
að framkoma iðkenda sé félaginu
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Fréttir

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

Hlynur setti Íslandsmet í hálfu maraþon

Arnar Freyr Guðmundsson er til vinstri á myndinni.

ávallt til sóma sem og að sjá til
þess að hver iðkandi fái verkefni

við sitt hæfi þannig að allir njóti
sín sem best.

Gunnar Þór og Karitas
Reykjavíkurmeistarar í keilu
Gunnar Þór Ásgeirsson úr ÍR er Reykjavíkurmeistari einstaklinga í keilu í karlaflokki árið 2020.
Gunnar Þór var í efsta sæti eftir forkeppnina en
fimm efstu kepptu til úrslita.
Gunnar Þór sigraði Einar Má Björnsson ÍR með 224
gegn 182. Linda Hrönn Magnúsdóttir ÍR varð í öðru
sæti í kvennaflokki en laut í lægra haldi í úrslitum
gegn Dagnýju Eddu Þórisdóttur KFR með 154 pinnum
gegn 213. Í þriðja sæti í karlaflokki varð Guðmundur
Sigurðsson ÍA og í þriðja sæti í kvennaflokki varð
Marika Lönnroth KFR.

Gunnar Þór Ásgeirsson og Linda Hrönn Magnus
dóttir með verðlaunagripina.

Karitas Róbertsdóttir sigraði kvennaflokkinn á
Reykjavíkurmótinu í keilu með forgjöf. Í gærkvöldi fór
fram ein af fyrstu keppnum vetrarins í keilu en þá var
keppt á Reykjavíkurmótinu með forgjöf en í karlaflokki
stóð Tristan Máni Nínuson sem er fæddur 2008 sig
frábærlega. Hann komst í úrslit fimm efstu en tapaði
lokaleiknum með 209 pinnum gegn 223 hjá Guðjóni
Júlíussyni KFR. Í öðru sæti í kvennaflokki varð Bára
Ágústsdóttir úr ÍR en alls var ÍR með 2/3 keppenda á
mótinu í ár.

Karitas Róbertsdóttir fyrir miðju ásamt keilu
systrum.

ÍR-ingurinn Hlynur Andrésson setti nýtt Íslandsmet í hálfu
maraþoni er hann tók þátt á heimsmeistaramótinu í Gdynia í
Póllandi á dögunum.
Hlynur gerði sér lítið fyrir og kom í mark á 1:02:48
klukkustundum í hlaupi dagsins. Bætti hann þar með Íslandsmet
Kára Steins Karlssonar um rúmar tvær mínútur. Met Kára Steins
hafði staðið frá árinu 2015.
Kári setti metið á sínum tíma í Berlín í Þýskalandi.
Alls tóku 117 keppendur þátt í dag. Hlynur, sem hefur aðallega
einbeitt sér að styttri vegalengdum, hafnaði í 52. sæti. Hlynur á
fjölda Íslandsmeta í 1500 metra til 10.000 metra hlaupum.
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GETRAUNANÚMER ÍR

GETRAUNIR.IS

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

Heimasíða

ÍR
www.ir.is

Áfram ÍR

Aukin þjónusta
við eldri borgara
Við bjóðum eldri borgurum, sem ekki hafa tök á
að nýta sér Íslandsbankaappið eða netbanka, að
hringja í okkur í sérstakt símanúmer 440-3737
fyrir alla helstu bankaþjónustu.
Góð þjónusta breytir öllu

