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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Jón Heið ar Gunn ars son leik mað ur ÍR og Ólaf ur Hrann ar Krist jáns son leik mað ur Leikn is tóku við 
heilla ósk um frá Jóni Gnarr borg ar stjóra í blíð skap ar veðri á sund laug ar bakk an um í Aust ur bergi en 
sann kall að bik ar regn varð í Breið holt inu á dög un um. Sjá nán ar í frétt á ÍR-síð unni. 
Mynd: Hauk ur.

Hólagarði og
Arnarbakka

Lax

Verð áður 2.598 kr./kg.
Verð núna 1.998 kr./kg.

 
SvínakótiLettur

Verð áður 1.898 kr./kg.
Verð núna 1.498 kr./kg.

 
Svínahnakki

Verð áður 1.898 kr./kg.
Verð núna 1.498 kr./kg.

 
 SvínaLundir

Verð áður 2.698 kr./kg.
Verð núna 1.998 kr./kg.

Stærri griLLaðir

 kjúLLar aLLa daga.
1.398 kr./kg.

MyLLu guLrótakaka

Verð áður 1.466 kr.
Verð núna 1.098 kr.

 toppur ½ Lítra

Verð áður 180 kr.
Verð núna 99 kr.

kjöríS

vaniLLu- og SúkkuLaði íS

1 Lítra

Verð áður 769 kr.
Verð núna 598 kr.

 

vaniLLu íSpinnar 
10 Stk

Verð áður 874 kr.
Verð núna 698 kr.

 
grænir FroStpinnar

 10 Stk

Verð áður 694 kr.
Verð núna 598 kr. - á traustum grunni

Frábær tilboð

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

     

Velkomin í Landsbankann í Mjódd
Ánægðustu viðskiptavinirnir eru í Landsbankanum. Útibúið í Mjódd 
er opið alla virka daga frá 9.00 til 16.00. Við tökum vel á móti þér.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn í Mjódd

oStar Frá MS

höFðingi

Verð áður 447 kr.
Verð núna 411 kr.

 

Ljótur

Verð áður 640 kr.
Verð núna 568 kr.

daLaauður

Verð áður 520 kr.
Verð núna 473 kr.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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B reiðholtið er fjölmennasta byggðarlag Reykjavíkur. Með bygg
inguþessvarhaldiðánýjar lendur íþróunborgarinnar.Byggð
arlagiðvar skipulagt frágrunni fyrirutan fyrribyggðir.Gengið

varút fráaðþessinýjabyggðyrðiaðmestusjálfbær.Skammtyrði í
þjónustuoghún jafnvel í göngufærivið íbúana.Ýmsumnýungumvar
beitt. Bakkahverfið er skipulagt sem ein samstæð held. Í Seljahverf
inuerþéttbyggðþarsemumferðer takmörkuðmjögmeðbotnlöng
um og einstefnugötum. Hóla og Fellahverfin hafa einnig sýna kosti
þótt skipulegs og arkitektúrleg mistök hafi verið gerð í hluta þess
–einkum íFellunum.MeðBreiðholtinuvarunniðkraftaverk í íslenskri
byggingasögu. Yfir 20 þúsund manna byggð var reist á fáum árum.
Vandræðahúsnæðisem lengihafiverið tilvansa íReykjavíkurborgvar
útrýmtognýirmöguleikaropnuðust fyrir fólkað flytja tilborgarinnar.

Ýmsar þjóðfélagsbreytingar urðu til þess að sú þjónustustarfsemi
semhönnuðirBreiðholtsinsgerðuráð fyrirkomastekkiá fóteða

ílengdistekki íbyggðahlutunum.Einkumréðþarstórmarkaðavæðingin
semefldistmjögá lokaáratug liðinnaraldarþegarverslunarogþjón
ustustarfsemi fluttist ímiklummæli íverslanamiðstöðvarþarsemöll
áherslavarlögðáferðireinkabílsins.Meðhækkandieldsneytisverðiog
auknumkostnaðiviðbílferðirhafaóskirumaðfáþjónustunatilbakainn
ííbúahverfinkomiðfram.Spurningumhvortþessiþróunmungangaað
einhverjuleytitilbakaerósvarðaenallsekkiútilokaðaðsvogetifarið.

F rumbyggjar Breiðholtsins komu víða að. Úr öðrum borg
arhlutum. Úr nágrannabyggðum og utan af landi. Á síð

ari árum hefur fólk sem á sér erlendar rætur skotið sínum rót
um þar. Breiðholtið varð því snemma fjölbreytt að innri
gerð sem gefið hefur byggðinni aukið litríki í gegnum árin.

Enginástæðaer fyrirBreiðholtsbúaaðörvæntaum framtíðina.Þeir
erumiðsvæðisáhöfuðborgarsvæðinuogúrBreiðholtierskemmsttil

allraáttaínágrenninu.AfmörkunBreiðholtsinsábökkumElliðaárdalsins
ernokkuðsemekkiverðurfráBreiðhyltingumtekin.Umhverfiðogekki
síður fjölbreytileikimannlífsinsmyndaákveðinstyrk fyrirþessaborg
arbyggðstyrksemóvíðaeraðfinnaábyggðubólihérálandi.Framtíð
Breiðholtsinserbjörtenvissulegaerhúnundiríbúunumsjálfumkomin.

FramtíðBreiðholtsins
erbjört

„Við höf um mik inn áhuga á að 
virkja fólk í Breið holti til að til
nefna kon ur í þetta verk efni en 
hægt er að koma með til nefn ing
ar til 26. apr íl,“ seg ir Krist ín R. 
Vil hjálms dótt ir verk efna stjóri fjöl
menn ing ar hjá Reykja vík ur borg í 
sam tali við Breið holts blað ið. Um 
er að ræða verk efn ið Heims ins 
kon ur á Ís landi mið ar að því að 
gera fram lag kvenna af er lend um 
upp runa til ís lenskr ar menn ing ar 
og sam fé lags sýni legt. Með fram
lagi til ís lensks sam fé lags er átt 
við hvers kon ar já kvæð áhrif á 
um hverfi sitt, hvort sem er nán
asta um hverfi svo sem á vinnu
stað, í til tekn um hópi eða nærum
hverfi eða í stærra sam hengi. 
Gef in verð ur út við tals bók um 
þátt töku fjölda er lendra kvenna 
í ís lensku sam fé lagi og sam hliða 
út gáfu henn ar verð ur sett upp 
ljós mynda sýn ing og vef ur.

Kristínsegiraðverkefninustan
da fjórar konur af íslenskum og
erlendumupprunaísamvinnuvið
Söguhring kvenna, sem er sam
starfsverkefni Borgarbókasafns
ReykjavíkurogSamtakakvennaaf
erlendumuppruna.Konurnar fjór
areruAniaWozniczka,KristínR.
Vilhjálmsdóttir,KristínViðarsdótt
irogLetetiaB. Jónsson. „Framlag
þeirra fjölmörgukvennasemhafa
afýmsumástæðumkosiðaðgera
Íslandaðheimili sínuerómetan
legt. Búseta kvenna af erlendum
upprunaá Íslandiauðgar íslenska
menningu og samfélag, opnar

augu fólks fyrirólíkumhugsunar
hættiogmenninguogskaparnýja
möguleika í annars nokkuð eins
leitu samfélagi. Með því að gera
framlag þessara kvenna sýnilegt
og fagna því vilja aðstandendur
verkefnisinsstyrkjafjölmenninguá
Íslandisemogsjálfsmyndkvenna
af erlendum uppruna, enda hef
ur framlagþeirraekkialltafverið
metið sem skyldi. Að sama skapi
getur verkefnið beint sjónum að
því sem tengir fólk þvert á ólíka
menningu,“segirKristín.

Þeir sem vilja leggja þessu
verkefni lið geta tilnefnt konuraf
erlendum uppruna sem búsett
areruá Íslandimeðþvíaðsenda

inn ábendingar fram til 26. apríl
næstkomandi í gegnum heima
síðu Borgarbókasafns, www.
borgarbokasafn.is eða með því
að senda tölvupóst á netfangið
heimsinskonur@gmail.com.

ViljumfákonurúrBreiðholti
ífjölmenningarverkefni

Þessa mynd get um við kall að fjöl menn ingu en hún á upp runa 
að rekja til Fella skóla þar sem börn sem eiga upp runa í ýms um 
menn ing ar sam fé lög um stunda nám.

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Vissir þú að margskipt gler geta verið mismunandi að gerð og gæðum?

Við bjóðum eingöngu upp á  gler með "free form" tækni og er 
sjónsviðið því breiðara en almennt gerist.  

Hægt er að ráða hraða skiptingar og sérsníða glerin 
e�ir þörfum hvers og eins.

Verið velkomin í eina glæsilegustu gleraugnaverslun landsins

Álfabakka 14a s. 527 1515

Frí sjónmæling og sérfræðiráðgjöf í glerjavali.

Glerjadagar
 30% afsláttur af öllum sjónglerjum

Ný verslun í göngugötu    gleraugnabudin@gleraugnabudin.is
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Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053
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Lækkum skatta
– aukum ráðstöfunartekjur

Hanna Birna 
Kristjánsdóttir

Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir

Áslaug María 
Friðriksdóttir

Vilhjálmur  
Bjarnason,  
Garðabæ

Guðlaugur Þór 
Þórðarson

Ingvar 
Garðarsson

Pétur  
Blöndal

Þórey 
Vilhjálmsdóttir

Sigríður Á. 
Andersen

Teitur Björn 
Einarsson

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins  
í Reykjavík suður

Góð og vel launuð störf eru grundvöllur velferðar fólksins í landinu. Þess 
vegna þarf öflugt atvinnulíf sem býr við stöðugleika og hvetjandi skilyrði.

› Afnemum gjaldeyrishöft
› Lækkum skatta og gjöld
› Eflum einkaframtak og nýsköpun
› Minnkum ríkisafskipti og miðstýringu

Öflugt atvinnulíf - Næg atvinna - Traust heilbrigðiskerfi

Það er bara einn 
flokkur sem mun koma 
atvinnulífinu í gang

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík   NÁNAR Á 2013.XD.IS



Jón Frið rik Daða son tölv
un ar fræð ing ur er ætt að
ur úr Breið holt inu. Hann 
flutti þang að á fyrsta ári 

og fjöl skyld an bjó þar þang að 
til hann fór í mennta skóla. Jón 
starfar nú hjá Árna stofn un og er 
að ljúka við gerð leið rétt ing ar for
rits fyr ir ís lensku sem bygg ir á 
öðr um grunni en slík for rit hafa 
gert fram að þessu. Nefn ist for
rit ið „Skrambi“ en það orð hef ur 
þann eig in leika að geta haft bæði 
nei kvæða og já kvæða merk ingu.

„Ég er al inn upp í Selja hverf inu 
þar sem ég man fyrst eft ir mér 
enda fluttu for eldr ar mín ir þang
að þeg ar ég var á fyrsta ár inu. 
Þetta er árið 1984 og um hverf ið að 
mestu orð ið gró ið. Ég man því ekki 
eft ir mestu æv in týr un um í kring
um bygg inga fram kvæmd irn ar og 

drullu poll ana sem krakk ar sem eru 
nokkrum árum eldri fengu að upp
lifa. Ég gekk í Selja skóla öll grunn
skóla ár in og ég man eft ir ein hverj
um stráka lát um þar. Ég veit ekki 
hvort ég var bara svona stillt ur 
en ég lenti aldrei í nein um átök um 
eða úti stöð um þar. Þetta var allt 
frem ur opið um hverfi og mann líf ið 
var mjög fjöl breytt í kring um skól
ann. Að mínu mati var Selja hverf ið 
barn vænt hverfi og gott að al ast 
þar upp. Marg ir krakk ar héldu sig 
í litl um hóp um sem mynd uð ust. 
Þannig var það í mínu til viki að 
minnsta kosti. Við tefld um mik ið 
heima. Pabbi er góð ur skák mað ur 
og kenndi okk ur bræðr un um að 
tefla. Við erum þrír og tveir okk ar 
hafa feng ist tals vert við skák ina 
í gegn um árin. Ég held að þetta 
heim il is sport að tefla skák hafi 

hald ið okk ur dá lít ið heima á kvöld
in. Fjöl skyld an átti sér eitt sam eig
in legt áhuga mál og það þjapp aði 
henni að ég held dá lít ið sam an. Ég 
tefldi líka fyr ir Selja skóla á mót
um og gott ef ég á ekki ein hverj
ar medal í ur frá þeim tíma. Og svo 
kom tölv an. Pabbi vann í tölvu geir
an um þannig að hún kom snem
ma inn á heim il ið. Fyrsta tölv an 
sem við not uð um var af gerð inni 
Comm odore 64 og ég var fjög urra 
ára þeg ar ég fór að nota hana. Þær 
voru ákaf lega vin sæl ar um og upp 
úr 1990 en eru auð vit að orðn ar 
forn grip ir í dag. Við net tengd umst 
líka fljótt og ég man að við vor um 
að spila og tefla á net inu við fólk 
alls stað ar að úr heim in um. Fyrstu 
teng ing arn ar voru mjög hæg geng
ar mið að við það sem við þekkj um 
í dag og trú lega myndi eng inn vilja 
að not ast við þann bún að nú en 
svo breytt ist það smám sam an. Ég 
man eft ir fyrsta mótald inu. Stór um 
hlunk og það þurfti að láta það 
hringja inn   svona eins og fast
línusím ann. Ég var því far inn mjög 
snemma að grúska í tölv unni og 
á net inu“.

Fékk áhuga á tungu mál um
„Ég held að þetta tölvu grúsk 

mitt og kannski skák in hafi orð ið 
vísir inn að því sem ég er að fást 
við í dag. Tölvu grúsk ið er án efa 
ein af ástæð um þess að ég fékk 
áhuga á tungu mál um. Ég eign að ist 
tölvu vini um all an heim sem ég 
hafði sam skipti við á ensku, svo 
ekki sé minnst á alla æv in týra leik
ina sem ég spil aði sem kröfð ust 

þess að mað ur hefði orða bók við 
hönd ina. Það er sagt að börn eigi 
auð veld ara með að læra tungu mál 
en full orðn ir. Ég held að ég hafi 
lært ensku að mestu leyti af tölv
unni. Ég átti aldrei í nein um erf ið
leik um með hana í skól an um. Ég 
tók eft ir því að krakk arn ir skipt ust 
nokk uð að þessu leyti. Þau sem 
komu frá heim il um þar sem tölva 
var kom in virt ust eiga auð veld ara 
með ensk una en þau sem höfðu 
ein ung is alist upp við ís lenska rík
is sjón varp ið. Um það leyti sem 
grunn skól an um lauk flutt um við 
úr Breið holt inu og ég fór á eðl is
fræði braut í MR, og síð an fet aði ég 
í fót spor föð ur míns og fór í tölv
un ar fræði við Há skóla Ís lands. Ég 
út skrif að ist úr grunn nám inu sum
ar ið 2009 og hélt því næst áfram í 
meist ara nám. Ég var á þeim stað 
í líf inu um þetta leyti að ég varð 
að ákveða hvort ég ætti að leita 
mér að vinnu eða að klára fram
halds nám ið þeg ar ég frétti af átaki 
á veg um Vinnu mála stofn un ar fyr
ir há skóla nema. Ég sá að Stofn un 
Árna Magn ús son ar aug lýsti eft ir 
tölv un ar fræð ingi í sum ar vinnu til 
þess að leið rétta vill ur í safni af 19. 
ald ar text um sem ver ið er að koma 
upp. Þetta eru tíma rit og bæk ur 
sem Lands bóka safn hef ur ver ið 
að skanna inn og færa yfir á texta
snið. Þetta er mik il vægt verk efni 
þar sem að hlut falls lega mjög lít
ið af ís lensk um text um frá þessu 
tíma bili er til á tölvu tæku formi. 
Það ger ir fræði mönn um oft líf ið 
leitt því ít ar leg ar mál rann sókn ir á 
ís lensku frá eldri tíð krefjast þess 
oft að þeir fletti í gegn um ógrynni 

af prent uð um bók um til þess 
að safna þeim gögn um sem þeir 
þarfn ast. Vanda mál ið við skönn
un ar verk efn ið var þó að hug bún
að ur inn sem not ast er við á það til 
að rugla sam an lík um stöf um þeg
ar hann býr til texta skjal ið. Orð ið 
„þar“ í upp haf lega text an um verð
ur t.d. oft að „par“ í texta skjal inu. 
Það þarf því að próf arka lesa text
ana áður en þeir eru hæf ir til rann
sókna.“ Jón Frið rik seg ir að þótt 
að tölv un ar fræð in hafi orð ið fyr ir 
val inu væri tungu mála á hug inn enn 
til stað ar. „Þarna sá ég kjör ið tæki
færi til þess að sam eina þessi tvö 
áhuga mál. Ég ákvað því að sækja 
um starf ið og var svo hepp inn að 
fá það. Það má segja að úr þessi 
hafi frum gerð in af Skramba orð
ið til, en með henni tókst okk ur 
að lag færa vel yfir helm ing inn af 
öll um skönn un ar vill un um í text un
um, sem létti próf arka lesur un um 
starf ið til muna. Ég sá að það var 
hægt að kom ast mun lengra með 
þessa frum gerð og ákvað að gera 
það að meist ara verk efn inu mínu 
að halda áfram að þróa hana. Það 
gerði mér mun auð veld ara fyr ir að 
Árna stofn un hef ur ver ið mjög virk 
á sviði mál tækni rann sókna síð
ustu ára tugi og býr í raun yfir öll
um þeim gögn um sem leið rétt ing
ar for rit eins og Skrambi þarfn ast. 
Án þessa grunn ar hefði ver ið mun 
örð ugra að fást við þetta verk efni. 
Skrambi er ólík ur öðr um leið rétt
ing ar for rit um fyr ir ís lensku að því 
leyti að hann at hug ar í hvaða sam
hengi orð in koma fyr ir. Orð eins og 
„fleirri“ og „kanski“ eru auð vit að 
alltaf staf setn ing ar vill ur, en orð ið 
„mér“ get ur ver ið rangt staf sett 
eft ir því hvaða sögn það stend ur 
með. Skrambi er þjálf að ur á stóru 
safni af próf arka lesn um texta og 
lær ir í hvaða sam hengi til tek in 
orð geta kom ið fyr ir. Þannig get ur 
hann fund ið og leið rétt vill ur sem 
önn ur for rit geta ekki. En þetta er 
auð vit að bara skref á lengri leið. 
Tölvu tækn inni er alltaf að fleygja 
fram og hugs an lega get ur þessi 
vinna not ast við gerð ann arra for
rita – til dæmi þýð ing ar for rita. 
Mað ur veit aldrei hvert krakka
grúsk ið leið ir mann og þarna hef ur 
reynsla mín af Comm odore 64 og 
net notk un mín allt frá fjög urra ára 
aldri fund ið sér far veg í verk efni af 
þessu tagi.“
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V i ð t a l i ð

Net grúsk ið varð að Skramba

Jón Frið rik Daða son höfundur leiðréttingaforritsins Skramba sem koma mun á markað innan tíðar.

Jón um níu ára ald ur með bik ar eft ir skák mót á milli skól anna 
í Breið holt inu.

Framsókn leggur meðal annars áherslu á að:
       Stökkbreytt verðtryggð húsnæðislán verði leiðrétt.

       Verðtrygging á neytendalánum verði afnumin.
  
       Sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum verði tryggð.

Suðurlandsbraut 24, sími: 852 2027 
www.framsokn.is netfang: reykjavik@framsokn.is
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Fuglar–listinaðverafleygurnefnistsýningsem
opnuðvar íGerðubergi sl. laugardag.  Sýningin
munstandafrá13.apríltil21.júníogverðursett
upp í öllum fjórumsýningarrýmumGerðubergs.
Einsognafniðbendirtilverðaásýningunnifuglar
íöllummögulegumbirtingarmyndum.Fuglareins
ogmaðurinn sérþá; fiðraðir, tálgaðir, teiknaðir,
glerjaðir,málaðir,myndaðir,mótaðirogtalaðirá
flug.Fuglaráljósmyndogfuglarílifandimynd.

Leitað hefur verið til fjölmargra listamanna og
eigendaverka sem tengjast fuglumum þátttöku í
sýningunni og hafa undirtektir verið góðar. Í því
ferlihefurveriðsérstaklegaánægjulegtaðkomast
aðþvíhvað fuglarhafa skipaðstóransess íhuga
margraallt frábarnæskuoghvaðþeireiga fallegt
plássívitundokkarÍslendinga.Listamennirnirsem
hafafallistáaðtakaþáttísýningunnieigaallirsinn
fuglogsínanálgunáhann.Þeirlistamennsemeiga
verk á sýningunni eru; Aðalheiður Eysteinsdóttir,
BenediktGröndal,BirgirAndrésson,BjarniMassi,
BjörnBjörnsson,Björn Ingvarsson,BragiÁsgeirs
son,BrynhildurÞorgeirsdóttir,BrynjaDavíðsdóttir,
FinnbogiPétursson,Frosti Friðriksson,Guðmund
ur frá Miðdal, Guðmundur Páll Ólafsson, Hafþór
RagnarÞórhallsson,HelgiÞorgilsFriðjónsson,Helgi
Þórsson,HuldaHákon, IlmurStefánsdóttir, Ísleifur
Jónsson,JarþrúðurKarlsdóttir,JónBaldurHlíðberg,
JónKarlsson,JónÓskar,KristínÞóraGuðbjartsdótt
ir,MagnúsKjartansson,MagnúsPálsson,ÓmarÓsk
arsson,PállSteingrímsson,PéturMagnússon,Sara
Gunnarsdóttir,SaraRiel,SignýKolbeinsdóttir,Stein
grímurEyfjörð,SvanaLovísaKristjánsdóttir,Svava
Björnsdóttir, Tumi Magnússon, Vera Sölvadóttir,
ÞórarinnEldjárn,ÞórdísAldaSigurðardóttir.Ásýn
ingunni verður sérstaklega hugað að börnum og
þarverðasettirframmunirtengdirfuglumsvosem
vængir,lappiro.þ.h.semupplifamámeðsnertingu.

Boðið verður upp á leiðsögn um sýninguna og
smiðju í gerð fuglahúsa fyrir börn og fjölskyldur
þeirra á Barnamenningarhátíð í Reykjavík sunnu
daginn 28. apríl. Á sýningartímabilinu verða auk
þess ýmsir viðburðir í tengslum við sýninguna í
Gerðubergi. Sýningarstjóri er Þórunn Elísabet
Sveinsdóttir.

Listinaðverðafleygur
íGerðubergi

Efnt verður til glæsilegrar
handverkssýningar í Árskóg
umásumardaginnfyrstaþann
25. apríl n.k. Boðið verður
uppágóðgætimeðkaffinuog
ReynirSigurðssonmunspilaá
píanófyrirhandverksogkaffi
gesti.

Þá mun Félag harmonikku
unnendamætaástaðinnenþar
er á ferðinni á bilinu 15 til 20
mannahópur semmun leikaá
nikkursínarundirstjórnReyn
is. Félag harmonikkuunnenda
hefurhaftæfingastöðuíÁrskóg
um en Elsa Haraldsdóttir frá
farandi forstöðumaður er sjálf
góður harmonikkuleikari. Af
öðrusemeraðgerastíÁrskóg
ummánefnaBocciahópinnsem
er sjálfssprottinn hópur fólks
sem stundar bocciaíþróttina

afkappi.KarlakórinnKBkarlar
synguráþriðjudögumogfélags
vistineralltafvel sóttaðsögn
Eslu. Þetta eru sjálfssprottnir
hóparsemfallavelaðþvíformi
semveriðeraðfærayfirfélags
starfsemina.

Handverkssýning
ogkaffiíÁrskógum

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

Komum heim til aðstandenda ef óskað er

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Allan sólarhringinn
Komum heim til 

aðstandenda ef óskað er

Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir

Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Þórunn Elísabet Sveinsdóttir vinnur að uppsetn
ingusýningarinnar.

Söngur á handverkssýningu í
Árskógum. Myndin var tekin
fyrirnokkrumárum.

Flökkusýning Listasafns
Reykjavíkur verður staðsett í
göngugötu Mjóddarinnar Dag
ana24. og26. apríl nk. ogeru
grunn og leikskólabörnum
í Reykjavík boðið að koma og
taka þátt í verkefninu. Börn
unumverður boðiðuppá leið
sögnumsýningunaoglistsmiðju
að leiðsögninni lokinni. Unnið
verðurmeðendurnýttanefnivið
og kannaðir verða snertifletir
myndlistarogsjálfbærni.

Ferðaflækjaáflakkieinsogsýn
inginnefnistersamvinnuverkefni
ListsmiðjuHugrúnarogÁsdísar,
ListasafnsReykjavíkur,Mjóddar
innarog listkennslunema LHÍog
HÍ.VerkefniðbyggiráFlökkusýn
inguListasafnsReykjavíkur sem
er farandsýning sem hefur að
geyma listaverk ásamt fræðslu
og fróðleik um samtímamynd
listmeðáhersluásjálfbærni.Að
smiðjunni lokinni taka börnin
þáttígjörningnum.HvíslaðíEyra
Móður Jarðarsemerhelgileikur
til heiðurs náttúrunni. Tilgang
urþessagjörningserað iðkaást
á náttúrunni með táknrænum
hætti. Framkvæmd gjörningsins
felst í að fágestioggangandi til
þessaðbúa tileyraMóðurJarð
armeðþaðaðmarkmiðiaðgeta
hvíslaðíeyrahennarskilaboðum

ogóskumsérogöðrumtilheilla.
Helgileikurinnfelst íaðgefasjálf
umsértímaogrýmiísamtalivið
náttúruna. Gestum og gangandi
ervelkomiðaðskoðaFlökkusýn
ingunaogfylgjastmeðbörnunum
í smiðjunni. Afrakstur listsmiðj
unnarverðurtilsýnisíMjóddinni

helgina 27. til 28. apríl. Á föstu
deginum 26. apríl kl. 15 verður
gestumMjóddarinnarboðiðupp
á leiðsögn um Flökkusýninguna
ogsmiðjuaðleiðsögninnilokinni.

FlökkusýningíMjóddinni

Krakkaraðstörfumílistasmiðjunni.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagarðar AkureyriReykjavíkurvegurBorgartún

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 15. apríl 2013
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Ágústa Halldóra Gísladótt
ir frístundaráðgjafi hjá
Þjónustumiðstöð Breið

holtsmuntakaviðstarfiforstöðu
manns félagsmiðstöðvarinnar
Árskógafyrsta júnínæstkomandi
en þá lætur Elsa Haraldsdótt
ir af störfum vegna aldurs. Elsa
munþóverðaviðloðandiÁrskóla
áframþvíhúnmun stýramynd
listarnámskeiðum sem hún hef
urgert jafnframt forstöðumanns
starfinuogaldreieraðvitahvort
hún muni birtast með harmon
ikkuna og leika þátttakendur
félagsstarfsemienhúnerpíanó
og harmonikkuleikari og hefur
leikið mikið á harmonikkuna á
liðnum árum. „Ég á ábyggilega
eftir að koma oft hingað,“ segir
Elsaþarsemhúnhefurkomiðsér
fyrir á skrifstofu forstöðumanns
insásamtÁgústuHalldóruogtíð
indamanniBreiðholtsblaðsins.

Enverðaeinhverjarbreytingará
starfinumeð tilkomuÁgústuHall
dóru.„Já–éggeriráðfyrirþvíað
við munum hrinda í framkvæmd
verkefni sembúiðeraðvinnaað
alveg frá því árinu 2006 og nefn
ist opið og sjálfbært félagsstarf
í Breiðholti. Elsa hefur unnið að
þessuásamtfleirumogþekkirþví
vel tilmálsins.Égmun takaþráð
innuppþarsemhúnhættirogvið
ætlumaðhaldaþessuáfram.Eitt
það fyrstasembúiðeraðgeraaf
þessutilefnieraðskátunumhefur
verið boðin aðstaða í Árskógum
en hluti af þessu verkefni miðar
að því að tengja allskyns félags
starf saman. Ég geri ráð fyrir að
fleirum verði boðin aðstaða hér
eftirþví semþettavinnstáfram.“
ÁgústaHalldórasegirað16félags

miðstöðvar séu nú starfræktar í
Reykjavíkog fari starfsemiþeirra
fram vítt og breytt um borgina.
„Viðhofumorðiðvörviðaðmargt
fólk telur að þetta félagsstarf sé
einungisætlaðeldriborgurumeða
fólki sem orðið er 67 ára. Það er
alrangt því félagsstarfið er opið
fólki á öllum aldri og algerlega
óháðkennitöluogfélagsmiðstöðv
arnarerureknarsamkvæmtþeirri
stefnu borgarinnar að um sjálfs
sprottiðfélagsstarfséaðræðaþar
semhverogeinngeturhaftáhrifá
þróunþess.“Enhvaðmerkirsjálf
bærniífélagsstarfi.Ekkiervístað
allirgerisérgrein fyrirþví.„Nei–
fólkhefurveltþvífyrirsérenþað
felur einkum í sér að hugmyndir
koma fráþátttakendum– frá fólk
inusjálfusemþaðvinnurúrísam
vinnu við félagsmiðstöðvarnar.
Þettaer fyrstog fremsthugsaðtil
þess að auka fjölbreytnina, gefa
fleirumkostáaðkomaað félags
starfinuogleyfaáhugamálumfólks
aðnjóta sín.“ÁgústaHalldóraog
Elsa segja að í borgarsamfélag
inu vilji fólk oft fjarlægjast hvort
annað. Félagslíf færist inn á hin
ar ýmsu stofnanir og auðveldara
verði fyrir fólkað lenda íeinangr
un. Út frá þessum staðreyndum
hafim.a.veriðunniðaðverkefninu
umsjálfbærtfélagsstarf.

Markvisstogreglulegt
samráð

Á komandi hausti verður að
sögn Ágústu Halldóru unnið að
þvíaðræðaviðnotendurogverði
samtölviðfólkofiðsamanviðalla
starfsemifélagsogfrístundastarfs
í Árskógum 4 og í Gerðubergi.

„Viðætlumað hafamarkvisstog
reglulegtsamráðvið íbúahverfis
ins semer í taktvið lýðræðisleg
arkröfur ínútímasamfélagioger
lykillinn að þróun þjónustu sem
mætir þörfum íbúa á viðeigandi
og hagkvæman hátt. Við viljum
að félagsmiðstöðvarnar séu vett
vangur góðra og uppbyggilegra
samskipta og skapandi athafna
þannig að sérhver einstaklingur
getisembestnotiðsínísamfélag
inu. Með því að einstaklingar og
hóparvirki frumkvæði sitt í frjóu
og skemmtilegu umhverfi aukast
möguleikarþátttakendaáaðkoma
að skipulagi, framþróun og allri
framkvæmd félagsstarfsins. Við
munumleggjaáhersluáaðfélags
starfið er fyrir fólk á öllum aldri
og húsnæði félagsmiðstöðvanna
verður opið fyrir einstaklinga og
hópasemviljanýtaþað fyrir fjöl
breytilegtogsjálfbært félagsstarf.
Þá verður komið á fót notenda
ráðum sem starfa munu bæði í
ÁrskógumogíGerðubergiogþeir
semáhugahafaáaðstarfaíþeim
geta komið að máli við forstöðu
menneðaskilað

nafni,heimilisfangiogsímanúm
eri í hugmyndakassa staðanna. Í
ágústmánuði munu hugmynda
kassarnir standa frammi í félags
starfinu þar sem hægt verður að
koma á framfæri hugmyndum að
verkefnum og uppákomum sem
notendaráðinvinnasíðanúr.Við
vonumaðsemflestirkjósiaðnot
færasér félagsstarfiðog leggiþví
lið m.a. með því að leggja fram
hugmyndireðaaðsegjafrááhuga
málumsínum.“
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ÁgústatekurviðÁrskógum

Ágústa Halldóra Gísladóttir og Elsa Haraldsdóttir. Á milli þeirra er
málverkafkonusemElsamálaði.Húnsegirengasérstakfyrirmynd
veraaðkonunniaðraenmyndlistaráhugasinn.

Á réttri leið!

Samfylkingin

Sanngjörn 
leiðrétting skulda

Heilbrigði og
velferð í forgangi

Ljúkum aðildarviðræðum við ESB

Jafnræði leigjenda 
og kaupenda

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Helluhrauni 10 - Hfj.
Sími 565-4080

Verslum við litla manninn

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu
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Breiðhyltingar kusu 14 verk
efnitilframkvæmdaííbúakosn
ingu á dögunum en kostnaður
við þær framkvæmdir á þeim
verður44,5milljónirkróna.Fjöl
diatkvæða íBreiðholtivar817
og kjörsókn um 5%. Skipting á
milli kynja var nokkuð jöfn en
þar kusu 5,3% kvenna  á móti
4,6%karla.

Meðal verkefna í Breiðholti á
þessuáriverða lagfæringgöngu
stíga íEfraBreiðholti semkosta
mun um 10 milljónir. Setja á
bekki og ruslastampa á ýmsa
staðiíSeljahverfisemkostaáum
4 milljónir. Lagfæra á lóð skóla
lóð Breiðholtsskólaupp á um 5
milljónir. Bæta skíðaaðstöðu
í Seljahverfi með nestisbekkj
umog fleiruuppá5milljónirog
bæta aðgengi að tjarnarsvæði í
miðjuSeljahverfi semkostarum
4milljónir.

Kjörsókn í borginni var alls
6,3%. Hæst varhúnáKjalarnesi
þar sem 12,4% íbúa tóku þátt,
næsthæstíHlíðumþarsem8,5%
íbúa kusu en kjörsókn í Grafar
holtiogÚlfarsárdalogVesturbæ
mældist8,0%.Lægstvarkjörsókn
íBreiðholtiþarsemhúnvar5,0%.
Athyglivekuraðfleirikonurkjósa
enkarlar.Áþaðviðumöllhverfin

í borginni en á Kjalarnesi kjósa
15,6% kvenna á móti 9,5% karla
og í Hlíðum er hlutfallið 10,1%
ámóti 6,8%. Íbúarkusualls 111
verkefni til framkvæmda, þar af
mörg meðalstór, en hugmyndir
aðöllumverkefnunumkoma frá

íbúumíhverfumborgarinnar.All
ar hugmyndirnar fegra og bæta
borginaáeinhvernhátt.Kosning
arnar eru bindandi fyrir Reykja
víkurborg sem mun framkvæma
verkefnináþessuári.

Umhverfis-ogútivistarmál
vinsælust

Bætt að gengi að tjörn inni í Selja hverfi var eitt þeirra verk efna sem 
Breið hylt ing ar kusu. Þessi mynd sýnd ir ung an mann kanna botn 
tjarn ar inn ar á góð viðr is degi.

ÍbúasamtökinBetraBreiðholt, íþróttafélöginLeiknirog ÍR, Fjöl
brautaskólinníBreiðholtiaukleikskólaoggrunnskólaíBreiðholti
hafasentborgarstjórabréfþarsemþesserfariðáleitaðReykjavík
urborghlutist tilumaðFjölskylduhjálpÍslandsflytjiekkistarfsemi
sína í Iðufell14. Íbréfinusegiraðvarlaverði taliðheppilegt fyrir
skjólstæðinga Fjölskylduhjálparinnar, sem því miður hafa oftast
ekkertannaðval,aðstígasínþungusporogleitaséraðstoðarinní
mittíbúðahverfiogínæstanágrenniviðíþróttastarfsemi,sundlaug,
framhaldskólaoggrunnskóla.

Íbréfinuerbentáaðþessistaðsetningséekkiásættanlegef tekið
ermiðafsamgöngumallsstaðaraðafhöfuðborgarsvæðinu.Framhafi
komiðhjáframkvæmdastjóraFjölskylduhjálparinnaráfundi21.febrú
arsl.aðþaðværivonáalltað750til1000mannsíhverjaúthlutunen
þærfaraframeftirhádegiáhverjummiðvikudegi.Gatnakerfihverfisins
anniþessuenganveginntilviðbótarviðaðraumferðm.a.vegnaFjöl
brautarskólansogsundlaugarinnarenaukþessnotanemendurFjöl
brautarskólansstrætisvagnamikiðáþessumtíma.

Munalaáfordómum
Íbréfinuerbentáaðrahliðáþessumálisemerubörnogunglingar

íhverfinu.Þaðsegir.„Viðsemhöfumstarfaðmeðþeimíáraraðirog
horftuppáþautakastáviðýmsa ljóta fordóma ísamfélaginuvegna
búsetuogjafnvelskóla,getumekkihugsaðtilþessaðþaulendi jafn
vel íþvíað fáásigáæfingum,eða í skólanum“égsámömmuþína,
afa,frænda,frænkueðasysturíFjölskylduhjálpinniígær”.Ekkiopnaá
þennanmöguleika.Þettaermjögviðkvæmtmálfyrirallflesta,líkabörn
ogunglinga.Þaðer skyldaokkar semerum fullorðinað forðaþeim
fráþví.ÓgninsemíbúumstendurafstarfsemiFjölskylduhjálparerað
húnmunialaáogstyðjaviðákveðna fordómasema.m.k.hluti íbúa
hverfisinshefurmáttbúaviðogFjölbrautarskólinnhefurtilaðmynda
glímtviðvegnastaðsetningar.Velhefurtekisttilviðaðvinnaámótiog
vindaofanaffordómum.Þaðsíðastasemviðviljumerstarfsemisem
getursnúiðviðþessariannarsjákvæðuþróun.“

Slegiðáputtanaáímyndaruppbyggingu
ÍbréfinuerfjallaðumaðunglingaríMiðbergihafiveriðmeðátaká

dögunumtilaðreynaaðbreytaþeirrirönguímyndsemhverfiðþeirra
hefur íhuga fólks.Þettasévinnasembæði félög, félagsmiðstöðvar
ogskólarkomaað.Bréfritarar segjaaðhjálpaeigiþessumduglegu
einstaklingum við að byggja upp nýja ímynd af hverfinu, það er til
hagsbóta fyrirallaReykvíkinga.Algerlegaóþolandiséoggegnstefnu
borgarinnarað félagasamtöksemskilgreinasigsemgóðgerðarfélag,
meðaðstoðfasteignafélagsinsReitaætliaðstandafyriraðgerðumog
starfsemisemslæráputtanaáþessumunguReykvíkingum.

Ekkertgerst?
Áfundisemvarhaldinnumþettamálefni21.febrúarsl.ogmættir

voru fulltrúar frá ÍbúasamtökunumBetraBreiðholt, íþróttafélögum.
FjölskylduhjálpÍslands,LeikskólanumÖsp,íbúaríhverfinu,fulltrúifrá
HverfisráðiBreiðholtsogHverfisstjóriBreiðholtsbauð framkvæmd
arstjóriFjölskylduhjálparinnaraðfrestaframkvæmdumviðhúsnæðið
ívikutil tíudagaámeðan leitaðværiannarra lausnaogkvaðstvera
tilbúin til að farameðstarfseminaannað, efhúsnæðiværi íboði á
viðráðanleguverði.Áþeim fundivarbentáannaðhúsnæðiáheppi
legristaðsemgætihentaðFjölskylduhjálpinnioghægtværiaðganga
til samningaum.Samkvæmtupplýsingum frá ÍbúasamtökunumBetra
Breiðholtivirðistþósemekkerthafigerstíþvímálifráþvíífebrúarog
fáttbenditilannarsenFjölskylduhjálpinflytjistarfsemisínaíIðufell14.

ViljaekkiFjölskyldu-
hjálpinaíIðufell

■  Ætlar þú að fara með ökunema í æfingaakstur?
Við bjóðum upp á sérstakt leiðbeinendanámskeið vegna æfingaaksturs á tveggja vikna fresti.

■ Þarf þú að bæta þekkingu þína á nýjungum í  umferðinni?
 Bjóðum upp á bæði fræðilega og verklega þjálfun.

■ Vilt þú læra meira um bílinn þinn?
 Námskeið í bíltækni getur hjálpað.

■ Vilt þú komast á skyndihjálpar námskeið fyrir bifreiðarstjóra?

■ Vilt þú bæta þekkingu þína í umferðafræði?

■ Ökuskólinn í Mjódd bíður upp á fjölda gagnlegra námskeiða um umferðamál.

■ Fagmennska í fararbroddi.

Breiðholtsbúar:  Ökuskólinn í  hver finu ykkar. 
Auk hefðbundins réttindanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eftir farandi fjölda námskeiða m.a.

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga.

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is

Tveir af nemendum Breið
holtsskóla hlutu verðlaunasæti
í 9. bekk í stærðfræðikeppni
en það eru þeir Starri Snær
Valdimarsson sem varð í fyrsta
sæti og Ármann Pétursson
íöðrusæti.

ÞaðvarMenntaskólinníReykja
vík sem stóð fyrir grunnskóla
keppniístærðfræðiþann13.mars
sl. Tilgangur keppninnar er m.a.
að efla áhuga nemenda á stærð
fræði.Öllumnemendumunglinga
deildarstóðtilboðaaðtakaþátt.
Keppnin er árgangaskipt, allir
keppendur fenguviðurkenningar
skjal, tíuefstu íhverjumárgangi
fá bókaverðlaun og þrír efstu fá
peningaverðlaunaðauki.

StarriSnærogÁrmannhlutuverðlaun

Starri Snær og Ár mann með við ur kenn ing ar sín ar.



Lokahátíð Stóru upplestrar
keppninnar í Breiðholti 2013
fór fram í Fella og Hólakirkju
miðvikudaginn20.mars.Radd
ir,samtökumvandaðanupplest
ur og framsögn stendur árlega
fyrir upplestrarkeppni allra
grunnskóla í landinu.Barnakór
inn”Litrófið” söngundir stjórn
RagnhildarÁsgeirsdótturdjákna
aukþesskomuframungirhljóð
færaleikarar sem stundanám í
Breiðholti.ÁrniDaníelÁrnason
léká trompet,ÞórhildurKatrín
BaldursdóttirlékápianóogSól
veigAðalbjörtGuðmundsdóttir
lékáselló.

Nemendur í sjöunda bekk, úr
grunnskólumhverfisins,lásubrot
úrskáldverkiogljóð.

Þeirsemtókuþátt íupplestra
keppninni að þessu sinni voru:
Davíð Edward Anderson, Breið
holtsskóla, Helena Sól Alexand
ersdóttir, Seljaskóla sem varð í
þriðjasæti,KatlaBjörkGunnars
dóttir, Ölduselsskóla semvarð í
öðrusæti,DíanaÝrReynisdóttir,
Fellaskóla,TelmaRósJónsdóttir,
Hólabrekkuskóla,SólveigA.Guð
mundsdóttir, Breiðholtsskóla,
Svava Sól Matthíasdóttir, Selja
skólisemvarðífyrstasæti.Xenia
KatrínGonzalesMunos,Öldusels
skóla, Mary Jane Rafael, Fella
skóla og Sævar Atli Magnússon,
Hólabrekkuskól.
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Lokahátíðstóru
upplestrarkeppninnar

VIÐ ERUM NÁLÆGT ÞÉR!

Jafnaseli 6, 
við hliðina á 

Krónunni og Sorpu

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

Þetta gerum við á Max1!

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

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

Bremsuþjónusta

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

Smurþjónusta

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

Demparaþjónusta

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

Rafgeymaþjónusta

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

Önnur þjónusta 

Renndu við hjá Max1

 - ávallt heitt á könnunni

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

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

Neyðarþjónusta: Sjá nánar á max1.is 

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

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

Þetta gerum við hjá Vélalandi!

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

Drifrásarviðgerðir:
kúpling, gírkassi, driföxlar og drif

Rafkerfi:
tölvulestur og greining, rafkerfi og 
ljósabúnaður

Þjónustuskoðanir skv. staðli framleiðenda

Vélaviðgerðir 

Túrbínuviðgerðir 

Sóthreinsun á brunahólfum 

Hreinsun á eldsneytisspíssum 

Rúðuskipti og rúðuviðgerðir
Skiptum um allar rúður í bifreiðum 

Gerum við framrúður

Samningar við tryggingarfélög

Almennar vélaviðgerðir 

Hedd viðgerðir 

Tímareima- og tímakeðjuskipti

Pantaðu tíma 
- lausnir eru okkar fag

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

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

max1.is velaland.is

í Breiðholtinu

velaland@velaland.ismax1@max1.is

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

Svana Sól, Katla Björk og Hel ena Sól vori í fyrstu þrem ur sæt un um.

Tón list ar at r iði eru jafnan flutt 
á loka há tíð Stóru upp lestr ar-
keppninnar. Hér leik ur Þór hild ur 
Katrín Bald urs dótt ir á pí anó. 

Nemendur í níunda bekk
Hólabrekkuskóla fá spjaldtölv
ur frá Nýherja í tengslum við
samvinnuverkefni á vegum
Hólabrekkuskóla, Upplýsinga
tæknideildar Reykjavíkurborg
ar, Skóla og frístundasviðs og
Nýherja.

Hólabrekkuskólihefurunniðað
þróunkennsluefnis fyrirverkefn
ið í rúmlega ár. Nú hyggst skól
innprófaþrjárgerðirafSamsung
spjaldtölvum.Umerað ræða75
spjaldtölvur fyrir nemendur í
níunda bekk og kennara þeirra
semverðaprófaðar til að leggja
matviðvalábúnaðitilframtíðar.
„Við óskum Hólabrekkuskóla til

hamingjumeðáfangann.Ljóster
aðskólarmunuákomandiárum
reiða sig meira á spjaldtölvur í
kennslu enda hefur komið í ljós
aðslíkurbúnaðurer tilþess fall
innaðýtaundiráhuganemenda
á ýmsum viðfangsefnum, auka
gæði náms, létta byrðar nem
enda vegna námsbóka og draga
úr ýmis konar prentkostnaði til
lengri tíma.Nýherjibýryfirháu
þekkingarstigiákröfumnotenda
áþessusviðiogþeimtæknilausn
um sem til eru fyrir skólaum
hverfið. Við hlökkum því til að
þróaverkefniðáframmeðskólan
um,” segir Emil Einarsson fram
kvæmdastjóriVörusviðsNýherja.

Hólabrekkuskóli
færspjaldtölvur

Hólm fríð ur Guð jóns dótt ir skóla stjóri Hóla brekku skóla, Anna Þor kels-
dótt ir, kenn ari við skól ann, Vign ir Diego að stoð ar skóla stjóri, Sverr ir 
Jóns son og Magn ús Sig urðs son fá Ný herja ásamt nem end um.

www.breidholt.is
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Ég er úr Breið holt inu. Er 
inn fædd ur þar og al inn upp í 
Fella hverf inu. Fyrst í Asp ar fell
inu en síð ar í Yrsu felli. Þeg ar 
ég var að al ast upp á árunum 
frá 1985 til 2000 var tals vert 
öðru vísi um horfs í Fell un um 
en í dag. Það hef ur í raun orð
ið al veg gríð ar leg breyt ing. 
Á þess um tíma var íbúa sam
setn ing in allt önn ur en nú er. 
Marg ar barna fjöl skyld ur bjug
gu í Fell un um. Marg ir krakk ar 
voru á svæð inu og rosa legt líf 
í kjörn un um sem hver blokk ar
sam stæða mynd aði. Fyr ir mér 
er nostal gí an í hverju fót máli 
hvort sem mað ur er fram an við 
blokk irn ar eða fer inn á milli 
þeirra. 

Ég til heyrði stóru leik svæði 
sem er í kring um Asp ar- og Æsu-
fellið og þar var fyrsta hafn ar-
bolta fé lag ið stofn að sem hét 
Kylf an. Ég man að það voru all-
taf ein hverj ir á fót bolta vellin un 
frá því snemma á vor in og langt 
fram á haust og stund um líka á 
vet urna þeg ar viðr aði til þess að 
sparka. Svo var líka fót bolta völl-
ur við Völvu fell sem var kall að ur 
Wembley og þar upp lifði mað ur 
sig alltaf sem al vöru mann í bolt-
an um því völl ur inn var svo stór 
og líka með al vöru mörk um. Þeg-
ar ég var sex ára og kom í Fella-
skóla var pönk ið að byrja og 
þeir sem voru komn ir í ní unda 
og tí unda bekk voru gríð ar leg 
ógn í hug um okk ar sem vor um 
að byrja í skól an um. Sum ir eldri 
strák anna voru dá lít ið ógn andi 
að okk ur fannst. Þeir voru svona 
að reyna að vera með ógn andi 
áhrif en voru ekk ert hættu leg ir. 
Þeir settu þó tals verð an svip á 
skóla líf ið.

Brunaútsala,
gjaldmiðinnog
skammvinntskólaball

Því mið ur er ekki sama líf ið á 
þess um stöð um. Íbúa sam setn-
ing in hef ur breyst og mun færri 
krakk ar á svæð inu. Fjör ið sem 
ég man eft ir er ekki leng ur fyr ir 

hendi. Þeg ar ég kom heim frá 
Dan mörku fór ég að kenna dön-
sku við Fella skóla og þá sá ég 
þessa breyt ingu svo greini lega. 
Í mörg um bekkj anna var bara 
ein bekkj ar deild sem ekki hefði 
dug að þeg ar ég var í skól an um 
og svo mik il fækk un barna hef-
ur ekki bara áhrif á skóla hald-
ið held ur líka á um hverf ið. Það 
verð ur ekki eins líf legt. Við vor-
um býsna þétt ur hóp ur þarna 
í Fell un um mörg okk ar halda 
tengsl um enn þann dag í dag. 
Margt var brall að og við stofn-
uð um til dæm is okk ar eig in 
gjald mið il. Mig minn ir að það 
hafi ver ið Sig mund ur Frið geir 
sem stóð fyr ir því hag fræði lega 
fram taki og við köll uð um hann 
Foccacia-til boð upp á ítölsku. 
Það vara allt mælt í til boð um 
og það var mik ið líf í kring um 
versl an irn ar fyr ir stráka eins og 
okk ur því þá var fullt af búð um 

þarna. Ég man vel þeg ar sjopp an 
brann. Þetta var dá lít ið sér stakt. 
Svo lít ið merki legt fyr ir krakka 
að sjá eld inn leika um í búð-
inni. Og svo var hald in bruna út-
sala. Mamma fór á út söl una og 
keypti með al ann ars prjóna garn 
sem hafi far ið illa út úr brun-
an um en var þó talið not hæft. 
Svo fór hún að prjóna bæði vett-
linga og sokka og mað ur ang aði 
af bruna lykt næstu vik urn ar og 
mán uð ina því lykt in fór ekk ert 
úr garn inu þótt það væri orð ið 
að fatn aði. Ann að sem ég man 
eft ir úr Fella skóla var að kakk ar 
úr ní unda og tí unda bekk söfn-
uð ust oft sam an á laug ar dags-
kvöld um. Ein ára mót in  fór þetta 
að eins úr bönd un um. Ein hverj ir 
strák ar voru með lykla að skól-
an um und ir því yf ir skini að þeir 
væru plötu snúð ar. Þeir ákváðu 
að opna skól ann. Þeir fóru svo 

í gryfj una með krakka sk ar ann 
á eft ir og kveiktu á græj un um. 
Þeir voru ekk ert að spara hljóð-
styrk inn og tón list in heyrð-
ist um hverf ið. Þetta gekk í um 
20 mín út ur þar til ein hverj um 
í ná grenn inu fannst nóg um og 
hringdu í lög regl una sem kom 
æð andi og smal aði því af lið inu 
út sem ekki hafði þá þeg ar feng-
ið veð ur af þess ari yf ir vof andi 
heim sókn og forð að sér á hlaup-
um út í Fell in. Þetta var prakk-
ara gang ur en ég man  ekki eft ir 
því að neinn hafi ver ið með vín 
eða neitt þannig.. En þetta var 
skamm vinnt skóla ball.

KynntistBökkunum
ogSeljunumígegnum
handboltann

Staða mín í Fella hverf inu 
var þó að einu leyti önn ur en 

flestra krakk anna því ég tengd ist 
Bök un um og Selj um í gegn um 
hand bolt ann hjá ÍR. Þar kynnt ist 
ég öðr um krökk um en á þess um 
tíma var ekki mik ill sam gang ur 
á milli hverf anna. Flest ir héldu 
sig heima í sínu hverfi hvort sem 
þau hétu Bakk ar, Fell eða Sel. En 
það komu krakk ar úr þeim öll um 
sam an til að spila hand bolta hjá 
ÍR. Svo fór ég í FB ásamt  megn-
inu af krökk un um úr Fella skóla 
sem héldu áfram eft ir grunn-
skól ann. Þá kynnt ist mað ur enn 
fleira fólki. Vegna þess hversu 
mik ið ég var í hand bolt an um á 
þess um árum tók ég minni þátt 
í fé lags líf inu í FB. Hand bolt inn 
tók svo mik inn tíma. Þetta var 
mjög massív ur hóp ur í hand bolt-
an um og mik il stemn ing í kring-
um hann ekki síst þeg ar ÍR-ing ar 
urðu bik ar meist ar ar 2005. Svo 
þró að ist áhugi á stjórn mál um 
með fram hand bolt an um. Bjarni 
Fritz son fé lagi minn úr hand bolt-
an um er mik ill áhuga mað ur um 
sam fé lags mál og var ein hverju 
sinni kom in með þá hug mynd að 
stofna stjórn málafokk og bjóða 
fram í borg inni. Við sjá um hvað 
set ur í þeim efn um.

SlysiðáÍR-vellinumvar
misskilningur

Ég var líka að eins í fót bolt-
an um. Æfði með Leikni og var 
einn af efni leg ustu mark vörð um 
fé lags ins þang að til að ég lenti 
í slysi á ÍR mal ar vell in um. Við 
vor um að spila leik á móti ÍR 
og ég var í mark inu fyr ir Leikni. 
Leikn um lauk með 17:1 fyr ir ÍR. 
Ég fékk 17 mörk á mig og tókst 
þannig að slá út fræg an lands-
leik við Dani sem lauk með 14:2 
fyr ir þá og enn er í minn um hafð-
ur. Ég vil koma því á fram færi 
að þetta slys á ÍR vell in um var 
einn stór mis skiln ing ur og gef ur 
enga mynd af stöðu minni sem 
mark mað ur í Leikn islið inu. Þessi 
steina hrúga ÍR vell in um var ekki 
bjóð andi jafn efni leg um mark-
verði og mér á þeim tíma. Þetta 
hefði get að end að mjög illa ef ég 
hefði skutl að mér á þessa bolta. 
Ég pru faði líka að æfa sund með 
Ægi sem lauk með skelf ingu. Ég 
týndi sund gler aug un um í miðri 
keppni. Sá ekk ert og villt ist eitt-
hvað af leið. Pabbi dró mig upp 
úr laug inni og fór með mig út í 
bíl. Eft ir þetta ákvað ég að fót-
bolti og sund ættu ekki al veg við 
mig og hélt mig bara við hand-
bolt ann eft ir það. Ég er að horfa 
á Breið holt ið i ljósi nostal g í unn-
ar. Ég held að þótt margt hafi 
breyst og ekki sé sama líf ið í Fell-
un um og fyrr þá eigi Breið holt ið 
sér bjarta fram tíð. Þetta er fjöl-
menn asta og fal leg asta byggð ar-
lag ið í Reykja vík og lík lega það 
fjöl breyttasta að innri gerð og 
menn ingu. Þetta eiga hverf is-
bú ar að nýta sér vegna þess að 
fram tíð Breið holts ins er und ir 
íbú un um sjálf um kom in.

SlysiðáÍRvellinumvarmisskilningur

Sjötti flokk ur ÍR í hand bolta árið 1991.

Gulu BMX reið hjól in voru vinælt far ar tæki stráka á ní und ára tugn
um. Hér er Tryggvi með eitt slíkt fyr ir ofan Bakka byggð ina Breið
holti sum ar ið 1988.

Tryggvi Har alds son. Laxá í Kjós í bak sýn.

Tryggvi Har alds son er Fella dreng ur. Ólst upp í Fell un um og gekk í Fella skóla á ní unda ára tugn um og síð ar í FB. Hann 
fór til Dan merk ur þar sem hann spil aði hand bolta á Suð ur Jót landi en gerð ist um tíma dönsku kenn ari þeg ar hann 
kom til baka. Í dag starfar Tryggvi sem verk efn is stjóri At vinnu torgs en það er sam starfs verk efni Reykja vík ur borg ar 
og Vinnu mála stofn un ar við að finna störf og starfstengd úr ræði fyr ir ungt fólk sem stend ur utan vinnu mark að ar og 
er í sum um til fell um far ið að þiggja fjár hags að stoð hjá borg inni.. „Þetta er í fyrsta sinn sem ríki og borg vinna sam an 
með þess um hætti auk þess að um ein stak lings mið að ar að gerð ir er að ræða en ekki heild ar lausn þar sem eitt á yfir 
alla að ganga,“ seg ir Tryggvi þeg ar hann er sest ur með tíð inda manni í bak arí inu í Mjódd inni á dög un um.
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Hvern ig á að fjár magna skatta-
lækk an ir sem Sjálf stæð is flokk ur-
inn boð ar og hvern ig á að fjár-
magna auk in út gjöld til heil brigð-
is mála ef þið ætlið að lækka skat-
ta? Þess ar eðli legu og sann gjörnu 
spurn ing arn ar fæ ég í sam töl um 
mín um við kjós end ur.

Svar ið er eitt og hið sama við 
báð um spurn ing um: Of skött un 
vinstri stjórn ar inn ar rýr ir tekj ur 
rík is ins. Lækk un skatta mun auka 
skatt tekj ur rík is sjóðs. Í þess um 
efn um er sag an besti vitn is burð-
ur inn.

Allt þetta kjör tíma bil hafa skatt-
ar ver ið hækk að ir og skatt kerf-
ið gert flókn ara. Röng efna hags-
stefna hef ur leitt til þess að vöxt-
ur efna hags lífs ins hef ur ekki orð-
ið sá sem sér fræð ing ar töldu að 
væri raun hæft. Vegna þessa hafa 
ríki og sveit ar fé lög orð ið af 95 
millj arða króna tekj um frá 2011.

Al þjóða gjald eyr is sjóð ur inn 
taldi í nóv em ber 2008 að mögu-
leik ar Ís lands til vaxt ar væru mikl-
ir. Talið var raun hæft að vöxt ur 
ef ana hags lífs ins yrði 4,5% árin 
2011 og 2012 og 4,2% á þessu 
ári. Reynd in er önn ur. Á liðnu 
ári varð að eins 1,6% vöxt ur og 
á þessu ári er lík legt að hann 
verði litlu meiri. Vegna þessa er 
ís lenska efna hags kerf ið 115 millj-
örð um minna en það væri ef áætl-
an ir hefðu geng ið eft ir.

Skattalækkanirbjörguðu
finnskavelferðakerfinu

Eko Aho fyrr  um for sæt-
is  ráð herra Finn lands ful l -
yrð ir að skatta lækk an ir hafi 
bjarg að finnska vel ferð ar kerf inu. 

Aho sagði að 
það hafi ver-
ið mjög erfitt 
a ð  k o m a 
breyt ing um á 
skatt kerf inu 
sem lækk uðu 
skatta og ein-
föld uðu kerf-
ið í gegn um 
þing ið,  því 
þ i n g  m e n n 
hafi haft af 
því áhyggj-
ur að skatt-
tekj ur rík is ins myndu minnka í 
kjöl far ið. Reynsl an hafi hins veg ar 
ver ið allt önn ur og inn an tíð ar 
hafi skatt tekj ur rík is ins af fyr ir-
tækj um tæp lega þre fald ast.

Við ís lend ing ar höf um sömu 
reynslu því á ár un um 1991 til 
2004 hækk uðu skatt tekj ur rík is ins 
um 60% að raun gildi. Sjálf stæð is-
flokk ur inn lækk aði skatta á þess-
um tíma og jók með því tekj ur 
rík is ins. Fyr ir tæk in fengu auk-
ið súr efni og ráð stöf un ar tekj ur 
heim il anna hækk uðu. Lífs kjör in 
bötn uðu ár frá ári.

Þetta ættu kjós end ur að hafa í 
huga. Og það er að eins einn flokk-
ur sem að lof ar skatta lækk un um.

GuðlaugurÞórÞórðarson.

Erábyrgtaðlækka
skatta?

Guð laug ur  Þór 
Þórð ar son.

Haldi ný rík is stjórn rétt á mál-
um get ur al menn ing ur gert sér 
von ir um að kaup mátt ur auk ist 
á kom andi árum og lífs kjör fólks 
batni veru lega.   Það er því mið ur 
stað reynd að helm ing ur heim ila 
í land inu nær ekki end um sam an 
um hver mán að ar mót og því verð-
ur að breyta.  Það þarf að auka 
ráð stöf un ar tekj ur heim il anna með 
því að lækka skatta, gjöld og tolla - 
þannig að end ar nái sam an.  Lækk-
un höf uð stóls hús næð is lána og 
létt ari af borg an ir eru einnig mjög 
mik il væg ar að gerð ir sem þarf að 
hrinda í fram kvæmd strax.  Sam-
hliða því skipt ir miklu máli að 
af nema stimp il gjald og  veita tæki-
færi til að fara frá verð tryggðu láni 
yfir í óverð tryggt.

Sókn in til bættra lífs kjara fel ur 
þó fyrst og fremst í sér að virkja 
kraft inn í at vinnu líf una þar sem 

ein stak ling um og fyr ir tækj um er 
gef ið færi á að nýta þau fjöl mörgu 
tæki færi sem blasa við hér á landi.  
Í stað þess að standa frammi fyr ir 
erf ið leik um með nag andi óvissu 
um hver mán aða mót, eiga þús-
und ir Ís lend inga að geta not-
ið þess sem líf ið hef ur upp á að 
bjóða. Verk efni kom andi mán aða 
og ára er að auka lífs gæði okk ar 
allra – gera það eft ir sókn ar vert að 
búa í þessu góða landi. 

En til þess að svo verði er nauð-
syn legt að halda rétt á mál un um. 
Kjós end ur hafa tæki færi til tryggja 
betri fram tíð í kosn ing un um 27. 
apr íl næst kom andi.   Sjálf stæð is-
flokk ur inn hef ur einn flokka lagt 
fram skýra stefnu um hvern ig fjár-
hags legt ör yggi fjöl skyldna verð-
ur tryggt og hvern ig hjól at vinnu-
lífs ins geta far ið aft ur á fulla ferð. 
Með þessu verð ur grunn ur vel-

ferð ar kerf is-
ins styrkt ur 
og við get um 
aft ur sam eig-
in lega stað ið 
stolt  und ir 
öfl ugu heil-
brigð is kerfi, 
þ r ó t t  m i k l u 
mennta kerfi 
o g  t r y g g t 
eldri borg ur-
um og ör yrkj-
u m  m a n n -
s æ m  a n d i 
kjör.  Kosn ing arn ar í lok þessa 
mán að ar eru því kosn ing ar um 
fram tíð ina – um lífs kjör in. Þetta 
eru kosn ing ar þar við við get um 
lát ið von irn ar ræt ast.

EftirHönnuBirnuKristjánsdóttur.

Voninumauðveldarimánaðarmót

Hanna Birna 
Krist jáns dótt ir.

Sjálf stæð is flokk ur inn, einn 
flokka, hef ur lagt meg in á herslu á 
skatta lækk un í kosn inga bar átt unni. 
Ástæð an er sú að þeg ar efna hags-
kerf ið dregst sam an er nauð syn legt 
að auka tekj ur og örva hags vöxt. 
For senda þess að svo verði er að 
lækka skatta. Gjarn an er spurt 
hvern ig Sjálf stæð is flokk ur inn ætli 
að mæta sam svar andi tekju tapi 
rík is sjóðs. Svar ið er ein falt. Þeg-
ar skatt ar og gjöld eru lækk að ir 
á ein stak linga og fyr ir tæki hvet ur 
það auk inna fjár fest inga og verð-
mæta sköp un ar. Af því leið ir aukn ar 
tekj ur fyr ir rík is sjóð. Þetta er eng in 
töfrafor múla og hef ur bæði ver ið 
gert hér á landi áður og í öðr um 
lönd um sem þurfa að rífa sig upp 
úr kreppu á skömm um tíma. 

Einnig heyr ist gagn rýni á til lög ur 
sjálf stæð is manna að skatta lækk an-
ir nýt ist eink um þeim tekju hærri. 
Það er rangt. Nú ver andi rík is stjórn 
bætti við um 200 nýj um skött um 
og hækk aði aðra. Hækk un virð-
is auka skatts og ann arra skatta á 
vöru og þjón ustu  bitn uðu mest 
á tekju lág um eðli máls ins sam-
kvæmt. Eigna skatt ur kom verst 
við aldr aða sem áttu eina eign en 
höfðu litl ar tekj ur. Sama á við auð-
legð ar skatt inn að hluta. Al menn 
tekju skatts lækk un kem ur hlut falls-
lega jafn mik ið til góða fyr ir alla. 
Hátt trygg inga gjald á fyr ir tæki kem-
ur í veg fyr ir minnk un at vinnu leys-
is. Háir skatt ar og flók ið skatt kerfi 
leið ir einnig til auk inna skattsvika 
og mik illa út gjalda fyr ir rík is sjóð 

v i ð  f r a m -
kvæmd og eft-
ir lit. Tekju auk-
inn verð ur því 
minni en til 
stóð en skatt-
byrð in verð-
ur mjög þung 
fyr ir þá sem 
alltaf greiða 
s ína skatta 
og gjöld. Allt 
leið ir þetta 
til doða og 
dreg ur úr kjarki og þor ein stak-
linga til að skapa verð mæti. Það 
verð ur sam fé lag inu dýrt til lengri 
tíma lit ið.

BrynjarNíelsson.

Afhverjuernauðsynlegtaðlækkaskatta

Brynj ar Ní els son.

www.gamar.is • Sími 535 2510

www.gamar.is • Sími 535 2510

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

Gleðilegt sumar 

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

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

Gardatunnan.is

Gardatunnan.is

Garðaúrgangur

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

• Losuð á tveggja vikna fresti yfir sumartímann.

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

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

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

• Garðaúrgangurinn fer til moltugerðar hjá Gámaþjónustunni hf.

með Garðatunnunni!

Vantar þig kraftmikinn jarðvegsbæti?

Seljum og sendum moltu og kurl til fagaðila og 
annarra stórnotenda eftir sérstöku samkomulagi.
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Skuldamál heimilanna eru
áframforgangsmálhjáFramsókn
arflokknum. Eftir að dómstólar
dæmdugengistryggðuláninólög
leg situr stór hópur fólks eftir
sem ekki hefur fengið forsendu
brestinn sem varð á haustdög
umbættan.Stórhópurfólkssitur
uppimeðstökkbreyttverðtryggð
lán og er forsendubresturinn
algjör.Þessuviljumviðframsókn
armennbreyta.Ekkivar fariðað
tillögum okkar 2009 sem fólst í
flatri 20% niðurfellingu skulda
semflestirviðurkennanúaðhafi
veriðréttaleiðin.

Hæstiréttur dæmdi gegnis
tryggðu lánin ólögleg. Fengu
landsmennmikla réttarbæturog
niðurfellingu skulda með þess
umdómi.Fjármálastofnanirhafa
verið tregar að fara að úrskurð
umdómstólasemeralvegóskilj
anlegt, en sýnir kannski þá lin
kindsemstjórnvöldsýnaáþessu
kjörtímabili.Þaðerkannskiekki
nema von að fjármálastofnanir
lúti ekki æðsta dómstól lands
ins þegar einstakir ráðherrar
hafa sjálfir hlotið dóma vegna
embættisfærslana sinna. Eng
um dettur í hug að segja af sér
og áfram er haldið eins og ekk
erthafiískorist.Ennúskalhorft
til framtíðar og við framsóknar
menn viljum afnema verðtrygg
ingu neytendalána. Neytendalán
eru lán til einstaklingasem not
uðerutilíbúðarkaupa,bílakaupa
ogalmennneyslulán.Viðverðum
aðrjúfaþannvítahringsemverð
trygginginer í íslenskuhagkerfi.
Viðhöfumkjarkogþortilaðstíga
þettaskref.Viðhöfumfundiðleið
til þess að leiðrétta forsendu
brestinn sem varð hér á haust
dögum2008.Viðætlumaðsækja
þessar réttarbætur til þrotabúa
gömlu bankanna sem vogunar
sjóðir eiga í dag. Vogunarsjóð

i r n i r  h a f a
þegar farið
framánauða
s a m n i n g a
við íslenska
ríkið og því
er tækifærið
runnið upp.
Andstæðing
arokkarfinna
þe irr i  le ið
allt til foráttu
og rétt er að
staldraviðþá
spurn ingu ,
hvers vegna
hinir flokk
arnir styðji
okkur ekki í
þessu mikla
réttindamáli
t i l  h a n d a
í s l e n s k u m
h e i m i l u m .
Skuldabirgði
heimi l anna
hamlar hag
vexti   þess
vegnaverður
aðrjúfaþennanvítahringogleysa
heimilin úr þessum skuldafjötr
um. Það er engum til hagsbóta
aðhafaþettabankaumsáturum
heimilin.Viðverðumaðgetaum
frjálst höfuð storkið án þess að
hafaþrúgandiáhyggjurumhver
mánaðarmót hvort launin dugi
fyrirafborgunumaf íbúðarlánun
um. Heimilin eru hornsteinninn
og við setjum þau í fyrsta sæti.
Viðhvetjumþigtilaðleggjaokk
urliðíþessarimikilvægubaráttu
fyrirheimilinogkjósaFramsókn
arflokkinnþann27.apríl–þannig
leggurþúþittlóðávogarskálarn
arfyrirbættumhagheimilanna.

Vigdís Hauksdóttir alþingismaður 
framsóknarflokks Reykjavíkur og   
Karl Garðarsson fyrrv. fréttastjóri.

Rjúfumumsátur
umheimilin

Vigdís 
Hauksdóttir.

Karl 
Garðarsson.
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HelgiHjörvar,alþingismaður,og
Björk Vilhelmsdóttir, borgarfull
trúi, skipa2.og3. sæti framboðs
lista Samfylkingarinnar í Reykja
víkurkjördæmisuður.Bæðibúaað
mikilli reynslu af stjórnmálastörf
umíþáguReykvíkinga.Hvaðamál
umviljaþauhelstkomaáframfæri.

Helginefnir efnahagsmálin ,,Við
höfumnáðmiklumárangri í efna
hagsmálumeftirhrun.Þærskuldir
sem ríkið tók á sig til að endur
reisaSeðlabankannogbankakerfið
þýddi að halli ríkissjóðs var 216
milljarðar króna árið 2008. Ríkið
þarf að borga 90 milljarða króna
á ári í vexti af þessum kostnaði
við hrunið. Við höfum minnkað
þennanhallaniður í 3,7milljarða
áþessuári.Verðbólganerkomin
niður í3,9%,oghagvöxturermeð
þvísembestgerist íokkarheims
hluta.Skuldavandiheimilannahef
ur sett mikinn svip á stjórnmálin
ogekkiaðástæðulausu.Þarhefur
mikiðveriðunniðogskuldirheim
ilannaerunúsvipaðarogþærvoru
ummittár2007enviðþurfumað
haldaáframaðvinnaíþeimmálum
ánæstumisserum.”

Jafnræðileigjenda
ogeigenda

Björknefnirþávinnusemhefur
veriðunnintilaðbyggjauppleigu
markað. „Um25%afölluhúsnæði
erleiguhúsnæðienumræðansnýst
meiraogminnaöllumþásemeiga
eðaskulda–sitthúsnæði.Viðhöf
um náð miklum árangri í málefn
um leigjendaogmunumsetjaþau
máláoddinnáframánæstuárum.
Við höfum bætt í húsaleigubætur
á þessu ári, ríkisstjórn Jafnaðar

manna,ogbæturnarmunuhækka
tvisvar fyrirárslok.Viðhöfumlíka
lokiðviðaðmótamarkvissastefnu
umþaðhvernigviðtökumuppeitt
kerfihúsnæðisbóta fyrir eigendur
og leigjendur. Liður í því verður
m.a.að fjölga leiguíbúðum íborg
innium tvöþúsundogmestmið
svæðis.“

Ljúkumaðildarviðræðum
Helgisegirnauðsynlegtaðkoma

á stöðugleika til frambúðar ogog
hefjanýjasókn.„Handaþarfáfram
þeim aga á hagstjórninni sem
núverandi ríkisstjórn hefur sýnt.
Við þurfum að búa til umhverfi
þarsemfólkþarfekkiaðleggjastí
áhættufjárfestingartilþessaðeign
astheimili.Þessvegnaþurfumvið
aðlosaokkurviðkrónunaogmeð
henni verðtrygginguna, háu vext
inaogverðbólguna.Verðtrygging
unaþarfaðafnemaenhúnerfylgi
fiskurkrónunnarogverðbólgunnar
sem fylgir krónunni. Leiðin til að
afnema verðtryggingu er að taka
upp annan, stöðugan gjaldmiðil.
Þessvegna leggjumviðáhersluá
að ljúkaaðildarviðræðumviðESB
ogberaaðildarsamningundirþjóð
ina sem fyrst. Það er þjóðin sem
tekur ákvörðun um aðild að ESB.
Kannanir sýna að 60% þjóðarinn
ar er sammála okkur um að það
eigiaðkláraviðræðurnarogleggja
fram samning þannig að fólk geti
tekið upplýsta ákvörðun. Það er
enginverðtryggingáevrusvæðinu.
Húsnæðisvextir í evrulöndunum
eru tvöfalt eða þrefalt lægri en á
Íslandi.” Helgi segir að fyrst þurfi
að ljúka við að vinna úr skulda
vandanumsemhruniðolli.„Skuld
ir heimilanna nú komnar niður í

þaðsemþærvoruummittár2007.
En við þurfum að koma betur en
gerthefurveriðtilmótsviðþásem
keyptusínareignirsíðustuárinfyr
irhrunogsitjaennuppimeðóleið
réttar,stökkbreyttarskuldir.”

Velferðogfjölbreytileiki
Björk bendir á mjög sterka

sýn á framtíð íslensks samfélags
í anda jafnaðarstefnunnar og í
samaandaognágrannaþjóðirokk
arhafabyggtuppsínsamfélögog
sittvelferðarkerfi. „Viðviljumekki
að Íslandverðieyland í samfélagi
þjóðanna.Viðþurfumað losavið
höftinogverðahlutiafalþjóðlegu
umhverfiþarsemfólkogfyrirtæki
býr við sömu tækifæri og sama
umhverfi og aðrar íbúar þeirra
þjóða sem við viljum helst bera
okkur saman við. Við Breiðholts
búareigumað lítaáhverfiðokkar
semdæmium fjölbreytt samfélag
þarsemalþjóðlegáhriffáaðnjóta
sínogbætalitílífokkarallra.Slíkt
samfélager íandaokkar jafnaðar
manna.”

Íslandáekkiaðveraeyland

Helgi Hjörv ar og Björk Vil helms
dótt ir fyr ir fram an menn ing ar
set ur Breið hylt inga, Gerðu berg.

KærleiksríkuBreiðhyltingar.Það
krefstkjarksaðkjósasérnývinnu
brögðístjórnmálumogégveitað
stór hluti Breiðhyltinga á hlut í
þvíaðtekisthefuraðnútímavæða
stjórnmálin í borginni. Stór hluti
hverfisinshafði kjark til aðkjósa
fólk tiláhrifa íborginnisemhafði
algjörlega nýtt svigrúm í stjórn
málum. Það hafði svigrúm til að
nálgast stjórnmál á þann veg að
geragagnhversemmálefninvoru.
Þau höfðu svigrúm til að gera
stjórnmál skemmtileg og þannig
aðgengilegri fyrir almenning. Þau
höfðu enga ástæðu til að taka
þátt í leiðindunum og argaþras
inu við hina því þau höfðu svig
rúm til að sleppa því. Þau höfðu
þetta svigrúm því þau tilheyrðu
ekkistjórnmálaflokkummeðúrelta
átakasögu á bakinu sem eitrandi
áhrif hefur á alla ákvarðanatöku

ístjórnmálumídag.
Íkosningunum27.aprílfáBreið

hyltingar aftur tækifæri til breyt
inga. Stjórnarformaður Bjartrar
framtíðar sagði muninn á Besta
flokknum og Bjartri framtíð vera
þannaðBestiflokkurinnværihug
arástandmeðanBjörtframtíðværi
stjórnmálaflokkursembyggiáþví
hugarástandi. Kosningaáherslur
Bjartrar framtíðar byggja m.a. á
meirifjölbreytni,minnisóun,meiri
stöðugleika,minnaveseniogmeiri
sátt. SemuppalinnBreiðhyltingur
þáfullyrðiégaðfjölbreytniséeitt
vanmetnastahugtakíöllumsamfé
lögum.Stórmáláborðviðskulda
vanda heimilanna verða aldrei
leyst af gömlum flokkum með ný
loforðnemastjórnmálamenningin
breytistog fólk fariaðsýnahvort
öðru og skoðunum hvors annars
meirivirðinguengerthefurverið

í stjórnmál
um til þessa.
Þú hefur val
umaðsetjaX
við A á kjör
seð l in um í
vor og fylgja
þar með eftir
þeim vinnu
brögðumsem
komið hafa
B r e i ð h o l t 
inu svo vel
í borginni á
síðustu miss
erum. Kynnið ykkur nánar kosn
ingaáherslur Bjartrar framtíðar
áwww.bjortframtid.is

Tryggvi Har alds son.
Breið hylt ing ur og fram bjóð andi 

Bjartr ar fram tíð ar í 5. sæti í Reykja
vík ur kjör dæmi suð ur.

FráBestatilBjartrar

Tryggvi 
Har alds son.

Óskum viðskiptavinum 
okkar gleðilegs sumars.

20% afsláttur af DKNY 
og Fossil dömuúrum

á vordögum.

GULLSMIÐURINN
Í MJÓDD
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Mjódd - S. 557 5900

VORIÐ ER KOMIÐ

Verið velkomnar

Afmælisboð

Aðalsafn Ársafn Foldasafn Gerðubergssafn Kringlusafn Sólheimasafn Bókabíllinn Höfðingi

Borgarbókasafn fagnar 90 ára afmæli vikuna 22. til 28. apríl

Dagskrá Gerðubergssafns: 
Föstudagur 26. apríl kl. 16.00
Afmæliskaffi og Gerðubergskórinn. Stjórnandi kórsins er 
Kári Friðriksson og undirleikari Árni Ísleifsson
Laugardagur 27. apríl Kl. 14.00
Sirkus Íslands mun troða upp með ýmsum skemmti- 
atriðum eins og blaðrara, stultara og andlistmálun

Sjá dagskrána í heild á 
www.borgarbokasafn.is

Ölduselsskóli hefur vakið
athygli fyrir frábæran árangur
áReykjavíkur-ogÍslandsmótum
grunnskólasveita í skákaðund-
anförnu.Reykjavíkurmótgrunn-
skólasveita sem fram fórmánu-
daginn 11. febrúar markaði
tímamót fyrir skáklið Öldusels-
skóla, sem í fyrsta skipti sendi
tvær sveitir til keppni. Liðið
ermjögungtogaðmestu skip-
að keppendum frá fyrsta upp í
fjórðabekk,ogstóðuallirkepp-
endursigmeðstakriprýði.

Keppninvaræsispennandi,en
unglingasveit Rimaskóla hafði
nokkra yfirburði og sigraði.
Asveit Ölduselsskóla náði þeim
glæsilegaárangriaðhafna íöðru
sætimeð19,5vinninga,ogskák
aðiþarmeðsterkumskáksveitum
Laugalækjarskóla og Rimaskóla
B sem komu þeim fast á hæla.
Ung og bráðefnileg Bsveit skól
ans náði jafnframt glæsilegum
árangri og hafnaði í 17.  sæti af
28 með 13,5 vinninga. Öldusels
skólitókeinnigþáttíÍslandsmóti
grunnskólasveita sem fór fram
17. mars síðastliðinn. Asveitin
hafnaði í fjórða sæti og bsveit
in í því 18. Óskar Víkingur Dav
íðsson fékk jafnframtborðaverð
launámótinu,enhann fékk fullt
húsvinningaáþriðjaborði fyrir
sveit Ölduselsskóla. Þá má geta
að keppendur frá Ölduselsskóla
náðu afburðagóðum árangri á

nýafstöðnu unglingameistara
mótiReykjavíkur,þarsemMikh
aelKravchukhafnaðiíþriðjasæti
ogÓskarVíkinguríþvífjórða,og
tryggðuþeir sérþarmeðannað

og þriðja sæti í flokki 12 ára og
yngri. Ölduselsskóli óskar þess
um frábæra keppendahóp til
hamingjumeðárangurinn!

ÖflugtskákfólkíÖlduselsskóla

Við tafl borð ið í Öldu seli.

En Full búð af litríkum og spennandi.
Vor og sumarfatnaði fyrir konur á.

Öllum aldri.
Munið vordagana 22. - 27. apríl.

Augl‡singasími: 511 1188

kr. 1000.-

Ármúli 42
www.facebook.com/brautarstodin

APRÍL OG MAÍ TILBOÐ
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

AntonSveinnsettiÍslandsmet
Anton Sveinn McKee setti glæsilegt Íslands

met í 400 m skriðsundi á fyrsta degi ÍM50.
Hannsyntiátímanum3:56,65engamlametinu
3:56,91deildihannmeðErniArnarsyni.

Þetta er líka B- lág mark fyr ir Heims meist ara mót-
ið í Barcelona í sum ar. Eygló Ósk Gúst afs dótt ir 
var að eins 6/100 úr sek úndu frá Ís lands meti sínu í 
200 m fjór sundi. Hún synti á tím an um 2:14,93. Með 
þess um tíma náði hún sínu öðru A-lág marki fyr ir 
Heims meist ara mót ið.

Á hverri önn er farið í vett
vangsferðir í jarðfræðiáföngum
skólansenþaðerÁslaugGísla
dóttir jarðfræðikennari sem
skipuleggur ferðirnar. Íþessum
ferðum er leitast við að skoða
þaðsem fariðhefurverið í tím
umyfirveturinn.

Í öðr um áfang an um skoða nem-
end ur nýt ingu jarð hita og vatns-
falla og um merki fleka skila á 
Þing völl um. Í hin um áfang an um 
er far ið út á Reykja nes þar sem 
skoð uð eru um merki og af leið-
ing ar eld virkni og hvaða áhrif 
ytri öfl hafa á yf ir borð jarð ar. 
Þess ar ferð ir eru mjög mik il væg-
ur þátt ur í kennslu jarð fræði en 
í þeim kom ast nem end ur í tæri 
við náms efn ið í réttu um hverfi 
og tengja þannig náms efn ið við 
raun veru leik ann.

VettvangsferðiráÞingvöllogReykjanes

NemarájarðvarmaslóðumáReykjanesi.

Ágústaerkennari
aprílmánaðar

Kennari mánaðarins hjá Félagi fram
haldsskólakennaraeraðþessusinniÁgústa
Jóhannsdóttir kennari á heilbrigðissviði
FjölbrautaskólansíBreiðholti.

Ágústa sem er hjúkr un ar fræð ing ur og ljós-
móð ir að mennt, hef ur kennt við skól ann frá 
ár inu 2001 og hef ur m.a. um sjón með verk-
legu námi sjúkra liða við heil brigð is stofn an ir. 
Gert var kynn ing ar mynd band um Ágústu þar 
sem hún seg ir frá við horfi sínu til kennsl unn-
ar og einnig er rætt við nokkra nem end ur FB 
og sam kenn ara. Sjá nán ar á heima síðu Kenn-
ara sam bands Ís lands  www.ki.is

Ágústa Jóhannsdóttir
kennariviðFB.

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

EyglóÓskGústafsdóttirúr Ægikomstnærri
eigin Íslandsmeti í 200mbaksundiþegarhún
kom fyrst ímarká2.11,98mínútumá Íslands
meistaramótií50mlaugfyrirskömmu.

Ant on Sveinn McKee einnig úr Ægi var 11 sek-
únd um frá eig in meti í 1.500 m skrið sundi en vann 
engu að síð ur yf ir burð ar sig ur á 15.38,58 mín út-
um. Næst ur varð Fær ey ing ur inn Oli Morten sen á 
16.08,20 sem er fær eyskt met. Rebekka Jafer i an, 
Ægi, varð Ís lands meist ari í 400 m skrið sundi á 
4.32,24.

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

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Handboltalið ÍRogknattspyrnulið Leiknis sáu
tilþessaðþrírbikararhafanúskilaðséríBreið
holtiðúrboltaíþróttum áyfirstandandi tímabili.
Þaðergríðarlegamikilluppganguríboltagreinum
íBreiðholtinu umþessar mundir og JónGnarr,
borgarstjóri, heilsaði upp á leikmenn liðanna í
vikunniogóskaðiþeim tilhamingjumeðgóðan
árangur.

Það þótti við hæfi að hitt ast í Breið holts laug inni 
en sund laug in kom mik ið við sögu í bik ar fögn uði lið-
anna fyrr í vet ur. Jón Heið ar Gunn ars son (leik mað-
ur ÍR) og Ólaf ur Hrann ar Krist jáns son (leik mað ur 
Leikn is) tóku við heilla ósk um frá borg ar stjóra í blíð-
skap ar veðri á sund laug ar bakk an um í Aust ur bergi. 
ÍR ing ar urðu bik ar meist ar ar í hand bolta í síð asta 
mán uði þar sem þeir lögðu Stjörn una ör ugg lega að 
velli, 33-24, fyr ir fram an troð fulla Laug ar dals höll. 
Áður hafði ÍR einnig tryggt sér Reykja vík ur meist-
ara tit il inn með fjög urra marka sigri á Val í Voda-
fo ne-hölll inni í sept em ber. Leikn is menn komu sáu 

og sigr uðu Reykja vík ur mót ið í knatt spyrnu en þeir 
tryggðu sér Reykja vík ur meist ara tit il inn með sigri í 
úr slita leik gegn KR, 3-2.  

BikarregníBreiðholti

Öll stjórn Frjálsíþróttadeildar
innar ÍRvar endurkjörin á aðal
funddeildarinnarþann20.mars
sl. en hana skipa Margrét Héð
insdóttir formaður, Fríða Rún
Þórðardóttirvaraformaður,Helga
Jensen gjaldkeri, Guðbjörg Lilja
SvansdóttirogSigurðurÞórarins
son meðstjórnendur. Varamenn
eruGuðmundurÞ.Guðmundsson
ogGuðfinnaHallaÞorvaldsdóttir.
Venjuleg aðalfundarstörf voru í
hávegumhöfðen síðan tókuvið
viðurkenningar tilþeirra íþrótta
manna sem sköruðu fram úr á
árinu2012.

Aníta Hin riks dótt ir var val in 
frjáls í þrótta kona ÍR, besti kven-
hlaup ari og efni leg asta stúlka ÍR 
15 til 17 ára á að al fund in um, Ein-
ar Daði Lár us son var val inn 
frjáls í þrótta karl ÍR og besti karl-
stökkvari ÍR, Ívar Krist inn Jason-
ar son og Snorri Sig urðs son voru 
vald ir bestu karl hlauparar ÍR, Sig-
rún K. Bark ar dótt ir var val in besti 
kvenskokk ari ÍR, Sig urð ur Þór ar ins-
son var val inn besti karlskokk ari 
ÍR, Sig ur björg Eð varðs dótt ir var 
val in besti kvenöld ung ur ÍR, Sig ur-
jón Sig ur björns son var val inn besti 
karlöld ung ur ÍR, Jó hanna Inga dótt-
ir var val in besti kven stökkvari ÍR, 
Sandra Pét urs dótt ir var val in besti 
kvenkast ari ÍR, Guð mund ur Sverr-

is son var val inn besti karlkast ari 
ÍR, Ár mann Ey dal Al berts son sýndi 
mestu fram far ir 18 ára og eldri, 
Hilm ar Örn Jóns son var val inn efni-
leg asti pilt ur 15 til 18 ára, Vil borg 
Mar ía Lofts dótt ir var val in efni leg-
asta stúlka 11 og 14 ára og Al ex-
and er Freyr Lúð víks son var val inn 
efni leg asti pilt ur 11 til 14 ára.

Einnig hlutu þau Þór dís Gísla-
dótt ir, Gunn ar Páll Jóakims son og 
Þrá inn Haf steins son við ur kenn-
ingu fyr ir ötult og óeig in gjarnt starf 
í þágu deild ar inn ar. Á fund in um 
kom fram að 38 þjálf ar ar störf uðu 
hjá deild inni við þjálf un þeirra 
rúm lega 700 iðk enda sem skráð-

ir eru hjá deild inni á aldr in um 6 
ára og upp úr. Fram tíð deild ar inn-
ar er tal in björt með all an þann 
mannauð sem hún hef ur á að skipa 
og íþrótta æsk una sem alin er upp 
hjá deild inni. „Það sem skipt ir 
mestu er að skapa gott um hverfi 
fyr ir börn in og ung ling ana til að 
al ast upp í og njóta þeirra sam vista 
sem íþrótt irn ar bjóða uppá. Einnig 
er starf semi deild ar inn ar vet tvang-
ur fyr ir fjöl skyld ur til að sam ein ast 
í gef andi fé lags tarfi þar sem all ir 
eru jafn ir og all ir geta lagt sitt af 
mörk um,“ seg ir Fríða Rún Þórð ar-
dótt ir,“ vara for mað ur deild ar inn ar.

Mikillmannauðurífrjálsíþróttadeildinni

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

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

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

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

Judodeild hefur verið starf
rækt hjá ÍR í bráðum 10 ár.
Margir iðkendur hjá deildinni
hafanáðgóðumárangriogeiga
ÍRingar meðal annars nokkra
ÍslandsogReykjavíkurmeistara.
Einnighafakeppendurfrádeild
inni keppt  og unnið til verð
launaámótumerlendis.

Nú í maí og júlí verð ur hald ið 
18 æf inga judo nám skeið hjá deild-
inni. Kennt verð ur á mánu dög um 
og mið viku dög um milli klukk an 
18:30 til 20:00 fyr ir ald urs hóp inn 
14 ára og eldri. Þeir sem vilja prófa 
Judo geta feng ið að prófa nokkr ar 
æf ing ar áður en þeir borga æf inga-
gjöld.  Vel er tek ið á móti ný lið um.  

Fyrstu æf ing arn ar snú ast um að 
kenna jafn vægi, brögð og velt ur.  
Byrj end um er aldrei kastað í gólf ið 
fyrr en þeir hafa lært að lenda án 
nokk urs sárs auka.  

Marg ir rugla Judo sam an við 
sjálfs varnar í þrótt ir eins og Kara te. 
Judo er glímu í þrótt þar sem kepp-
end ur taka glímu tök í jakka hvors 
ann ars og reyna að kasta and-
stæð ingn um þannig að hann lendi 
á bak inu. Ef kast bragð ið tekst ekki 
nógu vel held ur viður eign in áfram 
í gólf inu þar sem með al ann ars 
er hægt að sigra með áhrifa rík-
um fasta tök um. Iðk un Judo eyk-
ur mjög styrk,  út hald,  lið leika 
og snerpu iðk enda. Þó að Judo sé 

öfl ug sjálfs vörn þá er Judo fyrst 
og fremst íþrótt en ekki leið til að 
standa öðr um fram ar í átök um.  
Þess vegna er lögð áhersla á að 
iðk end ur forð ist átök utan æf inga 
og keppni. Mik il áhersla er lögð á 
drengi lega fram komu og já kvæð an 
aga þannig að iðk end ur beri virð-
ingu fyr ir sjálf um sér og öðr um.

Leið bein end ur á nám skeið inu 
verða Ás geir Er lend ur Ás geirs son, 
Garð ar Elís Ara son, Gísli Fann ar 
Vil borg ar son og Kjart an Magn ús-
son. Nám skeið ið er níu vik ur og 
kost ar 15.000 kr. Það fer fram í 
ÍR heim il inu, Skóg ar seli 12. Nán-
ari upp lýs ing ar fást hjá ÍR í síma 
5877080. 

NámskeiðhjáJudodeildÍR

Það verður heilmikið um að
vera á næstunni hjá ungum
knattspyrnustrákum í ÍR. Þrjú
mót eru framundan og verða
þauöllhaldinágervigrasiÍRvið
Skógarsel.

Mót in eru: Hlyns mót ÍR í 7. 
flokki karla. Það verð ur hald-
ið sum ar dag inn fyrsta, 25. apr íl, 
í sam vinnu við Nettó og Ís lensk 
fjalla grös. Subway-mót ÍR í 6. 
flokki karla verð ur síð an hald ið 
á verka lýðs dag inn, 1. maí. Sub-
way-mót ÍR í 5. flokki karla verð ur 
svo hald ið á upp stign ing ar dag, 
9. maí. Fjöl mörg fé lög senda lið á 
þessi mót og því verð ur ansi líf-
legt í Skóg ar sel inu á þess um dög-
um. Fólk er að sjálf sögðu hvatt 
til þess að koma þang að og kíkja 
knatt spyrnu stjörn ur fram tíð ar-

inn ar og ekki sak ar að geta þess 
að marg vís legt góð gæti verð ur í 
boði á með an mót in standa yfir.

Þrjúknattspyrnumót
ánæstunnihjáÍR

Ungirmennæfataktanaáknatt
spyrnuvellinum.
Mynd.ÍR.

Nýstjórnvarkosináaðalfundiknattspyrnudeild
arÍR,semhaldinnvar20.marssíðastliðinn.Hana
skipa: Jóhannes Guðlaugsson, sem jafnframt er
formaðurhennar,HrólfurSumarliðason,gjaldkeri,
GuðmundurSigurðsson,ritari,ogÁrniBirgissonog
Þórður Már Jónsson, meðstjórnendur. Varamenn
eruSveinnSveinssonogGylfiGuðmundsson.Þá
varþað tilkynntá fundinum aðSigurður Þ.Þor
steinsson, knattspyrnuþjálfari með meiru, yrði í
hlutastarfisemframkvæmdastjórideildarinnar,en
hannvaráðurvaraformaðurhennar.

Hinn ný kjörni for mað ur deild ar inn ar, Jó hann es 

Guð laugs son, leys ir af hólmi Ídu Jens dótt ur. Kvað 
hann í sam tali við Breið holts blað ið mik inn  hug vera 
í ÍR-ing um og að stefn an væri að gera gott starf enn 
betra, ekki síst með því að virkja meira en áður hinn 
al menna fé lags mann til ým issa starfa. Þess má geta 
að Jó hann es er Skaga mað ur  að upp lagi og þekk ir 
vel til allra þátta sem snúa að knatt spyrn unni eft ir 
að hafa leik ið með ÍA og þjálf að þar yngri flokka. Þá 
er hann fað ir tveggja drengja sem æfa knatt spyrnu á 
veg um ÍR, ann ar er einnig að þjálfa þar, og skor ar hér 
með á aðra for eldra, sem eiga börn í bolt an um, að 
styðja vel við bak ið á fé lag inu á kom andi miss er um.

NýstjórnhjáknattspyrnudeildÍR

Munið að skoða öll sumar
námskeið sem verða í boði
hjá ÍR í sumar. Upplýsingar
um þau koma fljótlega inn á
heimasíðuÍRwww.ir.is

Íþrótta- og leikja nám skeið, all-
ar bolta deild irn ar hjá ÍR verða 
með nám skeið (karfa, knatt-

spyrna, hand bolti), keilu deild in 
verð ur með nám skeið í Öskju-
hlíð og Eg ils höll, frjáls í þrótta-
deild in á vall ar svæði ÍR og 
júdódeild in í ÍR heim il inu. Nám-
skeið í boði fyr ir 5 ára og eldri. 
Hlökk um til að sjá káta krakka 
hjá ÍR í sum ar.

Sumarnámskeið
hjáÍR

Sumarvinnafyrirkrakka
í9.og10.bekk

Allirkrakkarí9.og10.bekk
eru hvattir til að sækja um
vinnu hjá Vinnuskóla Reykja
víkur.Núnamega9.bekkingar
vinna eins og 10. bekkingar
þ.e.7klst.ádagí3vikur.

Laun í 9.bekk verða 397 kr./
klst. og laun 10.bekk 528 kr./
klst. All ir sem vilja vinnu hjá 

ÍR þurfa að fara í gegn um þetta 
um sókn ar ferli hjá Raf rænni 
Reykja vík, en verða einnig að 
hafa sam band við Sig rúnu Grétu 
íþrótta stjóra ÍR sigrun@ir.is 
s: 587 7080. Vinn an felst í að stoð 
inni á sum ar nám skeið um og 
um hirðu á svæði ÍR.




