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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

Hólagarði og
Arnarbakka

Fjallalambs Lambalæri Frosið
Verð áður 1.798 kr./kg.
Verð núna 998 kr./kg.

 
Fjallalambs Lambahryggur Frosin

Verð áður 2.298 kr./kg
Verð núna 1.998 kr./kg.

 
Lambafillé með fitu

Verð áður 4.689 kr./kg.
Verð núna 3998 kr./kg.

 
Fjallalambs grillkjöt

20 % afsláttur við kassa

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

 
Emmessís Jarðaberja Ísblóm

Verð áður 659 kr.
Verð núna 449 kr.

 
Fersk jarðarber

198 kr.-

Heill Kjúklingur
Verð áður 1.149 kr./kg.
Verð núna 898 kr./kg.

 
Daimkrans

Verð áður 1.498 kr.
Verð núna 998 kr.

Freyju Ríspáskaegg nr 4.
Verð áður 1.474 kr.
Verð núna 698 kr. 

 
Coca Cola 4 Pack

Verð áður 1.256 kr.
Verð núna 998 kr.

Páska tilboð

Nemendur á námskeiðinu „Íslenska og samfélag“ í Gerðubergi. Í íslenskuþorpinu gefst 
innflytjendum kostur á nýstárlegri íslenskukennslu í Gerðubergi í samskiptum á íslensku fyrir 
útlendinga.  Sjá frétt á bls. 3. 
Mynd: Cristinel Cornelpaun.

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn!

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

Allt sem skiptir máli um íbúðalán á landsbankinn.is/istuttumali

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Rautt pantone 1797C
Blátt pantone  2935C
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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 • 552 1953  • 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 reiðhyltingareruupptilhópaumhverfisvænt fólk.Fólk
sem hefur áhuga á umhverfi sínu. Fólk sem vill nokk
uðvinnatilþessað fegraþaðogbætaogerávaktinni

gagnvartborgaryfirvöldumumnauðsynlegaroghugsanlegar
umbætur. Þetta kemur vel fram í vali Breiðholsbúa í kosn
ingumumbetrihverfi 2014 íReykjavík.Gróðursetning,bætt
lýsingogbetrihirðingá rusli voruámeðalþesssemBreið
hyltingar völdu í kosningunum. Þetta sýnir svo ekki verður
umvillst eignlæganáhugaáþví semnæsterog fyrir augun
berádegihverjum. ÍbúasamtökinBetraBreiðholthafaeinnig
haftumhverfismálástefnuskrásinnialltfráþauvorustofnuð.
ÞóttBetraBreiðholthafisinntýmsumhverfismálumogknúið
áumumbæturhafaumhverfismálinaldreiverið langtundan.

Þ egarfariðerumBreiðholtiðkemuráhuginnáumhverfinu
hvarvetnafram.Margiríbúarhafasýntnánastaumhverfi
sínumikinnsómaogmábendaámargarvelgerðarlóð

irogmikinngróðurvíða íhverfinu.Nokkuðhefurþó í gegn
um árin  skort á að almenningsland hafi fengið þá umhirðu
sem það á skilið og íbúarnir kjósa í næsta umhverfi sínu.
Fyrirnokkrumárumtókungt fólksigtilogsýndi framáhvar
ekkiværinægilegavelaðverkistaðiðog fór í tiltektarherför.
Hvorthúnhafihaftáhrif skalekkiumsagtaðþessusinnien
áhuginnábættuumhverfiogbættriumgengnier fyrirhendi.

E f benda skal á staði þar sem  taka mætti til hendi má
nefnabrekkunaámilliEfraogNeðraBreiðholtsogein
nigAusturbergið.Áþessumvettvangihefuráðurverið

bent á nauðsyn þess að planta trjám meðfram þessari fjöl
förnugötusemer raunverulegmiðbæjargataEfraBreiðholts
þegar litið er til þeirra mörgu stofnana sem þar starfa.Trjá
göngámilligötuogbílastæðamyndugerbreytaútlitiogallri
ásýnd götunnar til mikils batnaðar. Breiðholtsblaðið hvet
ur Breiðhyltinga til þess að bogna hvergi í baráttunni fyrir
bættuumhverfi.Þarhafaþeiralltaðvinnaenenguað tapa.

Umhverfisvænir
Breiðhyltingar

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

VT FASTEIGNIR ER FASTEIGNASALAN ÞÍN
Hafðu samband í síma 537-9988

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:

Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.

2ja til 4ra herbergja íbúðum í Bakka-, Hóla-, Fella- og
Seljahverfi, verðmæti allt að kr. 25 milljónir.

Finnum fyrir mikilli eftirspurn eftir 4ra herbergja íbúðum
í Seljahverfi.

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

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.

Miklar endurbætur verða
unnar á húsnæði Gerðubergs
á komandi sumri. Breytingar
verða gerðar á efri hæð húss
ins og eru helstu breytingar
þær að opnað verður frá kaffi
húsi inn í bókasafnið og inn í
sýningarrými í vesturálmu. Þá
verður núverandi eldhúsað
stöðu breytt í kaffi og fundar
aðstöðu,eneldhúsogafgreiðsla
fluttnæranddyrihússins.Tæki
færið verður einnig notað til
að bæta lýsingu og hljóðvist í
kaffihúsi.Meðþessugerbreytist
öll aðstaða til veitingareksturs
sem er órjúfanlegurhluti starf
seminnarogþjónarfjölbreyttum
hópi gesta, sem sækja lista og
menningardagskrá, þjónustu
bókasafnsins eða félagslega
afþreyingu og þjónustu. Heild
arfjöldigestaárið2012varrúm
lega258þúsund.

Breytingarnar fela m.a. í sér
að allt rými verður opnara og
koma einfaldir glerveggir í stað
veggja meðal annars í kringum
stiga í anddyri. Þetta opnar og
eflir tengslþeirrarstarfsemisem
fram fer íhúsinuhvortsemþað
erísýningarsölum,bókasafnieða
íkaffihúsi. Íkynninguábreyting
unum fyrir borgarráði segir að
unnið sé að úttekt á tækifær
um í samruna Borgarbókasafns
Reykjavíkur og  menningarmið
stöðvarinnarGerðubergs.Styrkja
á framtíðarhlutverk almennings
bókasafna sem menningarmiðja

í hverfum borgarinnar með
áherslu á fjölbreytta dagskrá
áriðumkring.Viljier til aðbók
menntumogbókmenninguverði
gert sérstaklegaháttundirhöfði
með viðburðum t.d. í samvinnu
við Bókmenntaborgina og aðila
sem henni tengjast. Gerðuberg
er alhliða menningar og mann
lífsmiðstöð í Breiðholti og með
breytingunumverðurauðveldara
að samhæfa starfsemina í hús
inu og styrkja rekstrargrundvöll
hennar. Breytingarnar eiga að
bæta nýtingu á húsnæði, auka
flæði milli bókasafns, veitinga
aðstöðu, sem og sýninga og

fundarsala. Ásýnd hússins verð
ur nútímalegri og fallegri, segir
í greinargerð með breytingun
umogaðstaðaveitingaþjónustu
batnar. Velferðarsvið Reykjavík
urborgar rekur félagsstarf íhús
inu og hafa eldri borgarar og
íbúar Fagrabergs beinan aðgang
að Gerðubergi um sólskála sem
tengirbyggingarsaman.Markmið
eraðeldriborgarareigigreiðan
aðgang að þeirri þjónustu sem
menningarmiðstöð Gerðubergs
býðuruppá.Framkvæmdirverða
boðnarútfljótlegaogmunljúkaí
september.

Miklarbreytingará
efrihæðGerðubergs

TölvuteikningaffyrirhuguðumbreytingumíGerðubergi.

Nýlega opnaði Icelandverslunarkeðjan nýja
verslun í Vesturbergi í Breiðholti á sama stað
ogStraumnesvaráárumáður.Þettaerönnur
versluninsemIcelandopnarenfyrstaverslunin
er við Engjahjalla í Kópavogi. Einnig er fyrir
hugaðaðopna IcelandverslunviðArnarbakk
anníNeðraBreiðholtienverslun10–11hefur
veriðlokað.

Vífill Ingimarsson rekstrar og innkaupastjóri
sagði ísamtaliviðBreiðholtsblaðiðað Icelandsé
að koma inn á gömlu verslanakjarnana í Breið
holti.EnginverslunhafiveriðviðVesturbergiðað

undanförnuog Icelandkomi í stað1011.Ekkier
búiðaðákveðnanákvæmlegahvenærverslunin
við Arnarbakka verði opnuð en það verðu fljót
lega.VersluninviðVesturberger í rúmgóðuhús
næðieðarúmlega500fermetrum.Verslunarpláss
iðviðArnarbakkannverðuraðeinsminnaeðaum
450fermetrar.Þettaersústærðafverslunumsem
forráðamennIcelandhorfatilogsegirVífillBreið
holtiðspennandikost.OpnuniníVesturbergihafi
gengið mjög vel og menn bíði spenntir eftir að
getahafisthandaíNeðraBreiðholtinu.

IcelandopnaríBreiðholti

www.breiðholt.is



Hólabrekkuskóli er að byrja
með verkefni sem heitir Vina
liðar. Af því tilefni var haldið
leikjanámskeið fyrir þá nem
endur sem eru vinaliðar og
einnig fyrir kennara skólans.
Aðalmarkmiðið með Vinaliða
verkefninu er að bjóða öllum
nemendumskólansfjölbreyttara
úrval afþreyingar í frímínútum,
þannigaðbæði  yngriogeldri
nemendurskólansfinnieitthvað
viðsitthæfi.Markmiðskólanser
aðallirnemendurskólanshlak
ki til að mæta í skólann sinn,
alla daga. Hólabrekkuskóli er
fyrsti skólinn í Reykjavík sem
tekur Vinaliðaverkefnið upp.
Aðalmarkmiðið með Vinaliða
verkefninu er að bjóða öllum
nemendum fjölbreyttara úrval
afþreyingar í frímínútum, þan
nigaðbæðiyngriogeldrinem
endurskólansfinnieitthvaðvið
sitthæfi.

Foreldrafélag Hólabrekkuskóla
er styrktaraðili verkefnisins og
munsjátilþessaðendurnýjaog
bæta við dótið eftir þörfum. Á
dögunum afhentu fulltrúar For
eldrafélagsins nemendum og
kennurum dót að upphæð 150
þúsund krónur sem mun nýt
ast börnunum vel í frímínútum.
Meðalþesssemkeyptvarvar60
vesti í fjórum litum til að skipta
krökkunumílið,20keilurítveim
urlitumtilaðafmarkaleiksvæði.
Allskonarboltar,handboltar,fót
boltar, körfuboltar, brenniboltar
ogbandíboltarogýmislegtfleira.
Í frétt frá Hólabrekkuskóla segir

m.a. að Skólalóðin og frímínút
urnareru,þvímiður, samkvæmt
eineltisrannsóknum helsti vett
vangur fyrireinelti.Vinaliðaverk
efniðerekkieineltisáætlunheld
urstuðningsverkefniviðeineltis
áætlunskólansogerhugmynda
fræðin sú að þar sem boðið er
uppáskipulagtstarf,fáigerendur
eineltisaðrahlutitilaðhugsaum.
Aðgerðarleysiernefnilegaoftrót
inaðslæmumhlutum.Aðalmark
miðið með þessu verkefni er að

bjóða öllum nemendum skólans
fjölbreyttara úrval afþreyingar í
frímínútum,þannigaðbæðiyngri
og eldri nemendur skólans finni
eitthvað við sitt hæfi. Markmið
okkareraðallirnemendur skól
anshlakki til aðmæta í skólann
sinn, alla daga. Hólabrekkuskóli
er fyrsti skólinn íReykjavíksem
tekurvinaliðaverkefniðupp.Við
erummjögstoltafþvíogspennt
aðsjáþað í framkvæmd.Árskóli
áSauðárkrókivarfyrstiskólinntil

aðbyrjameðverkefniðá Íslandi
og njótum við handleiðslu og

stuðningþeirraámeðanviðstíg
umfyrstuskrefin.
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Prófaðu ljú�enga kæfu
á brauðið

www.ora.is

ÍSLENSK
FRAMLEIÐSLA

Við erum á Facebook

Foreldrarstyðjavinaliði
íHólabrekkuskóla

Fulltrúar foreldrafélagsins afhentu börnum og kennurum skólans
gjafirnarádögunumogvarmyndintekinviðþaðtækifæri.

Í mars 2014 hóf Íslensku
þorpið sem er kennslu
verkefni á vegum Háskóla
Íslands, innreið sína íBreið
holtiðmeðþátttökuímennta
verkefninu„Menntunnúna“.

Með Íslenskuþorpinu gefst
innflytjendumkosturánýstár
legri íslenskukennslu íGerðu
bergi ísamskiptumá íslensku
fyrir útlendinga.  Íslensku
þorpinu er ætlað að svara
brýnniþörferlendranemenda
og innflytjendahérá landi til
aðæfasig í íslenskumeð inn
fæddumáskemmtileganhátt.
Um leið og nemendur sinna
daglegum erindum sínum og
viðskiptum í Íslenskuþorpinu
vinnaþeirverkefnisemstyðja
viðíslenskunámið.

Íslenskuþorpið hefur feng
ið til liðsviðsignokkur fyrir
tækiog stofnanir íBreiðholti
sem taka á móti nemendum
og afgreiða á íslensku, þau
eru:Bónus,Sjávarhöllin,4Dot,
Sveinsbakarí,Nana,Leiksport
ogApótekiðsemeruöllíHóla
garði,Hagabakarí,Söluturninn
Hraunberg, félagsmiðstöðin í
Gerðubergi, Menningarmið
stöðin í Gerðubergi, Breið
holtslaugogBorgarbókasafnið
íGerðubergi.  Starfsfólkþess
ara fyrirtækja er þátttakend
ur í verkefninu og meðvitað
um ákveðnar grunnreglur í
samskiptunumeinsogaðtala
íslensku, sýna þolinmæði og
leyfanemendumaðtakasam
taliðuppefþeiróska.

Íslensku
þorpiðí
Breiðholti



Sigurður Björn Blöndal leið
ir framboð Bjartrar framtíðar
við komandi borgarstjórnar
kosningar í Reykjavík. Björn
eða S. Björn Blöndal eins og
hannkallar siggjarnan tókþátt
í framboði Besta flokksins fyr
ir bráðum fjórum árum. Var á
lista flokksins en gerðist síðan
aðstoðarmaðurJónsGnarrborg
arstjóraoghefurstarfaðviðhlið
hans sem slíkur það kjörtíma
bilsemnúeraðlíða.Björnhef
ur ekki tranað sér fram í starfi
aðstoðarmannsinsenveriðmað
urinn á bak við tjöldin, sinnt
sínu starfi frá degi til dags og
þannig kynnst bæði innviðum
borgarkerfisinsog einnig þeim
málumsemunniðhefurveriðað
hverjusinni.

Björn er fædd ur í Reykja vík en 
ólst upp á Hall orms stað í Skóg
um til átta ára ald urs en flutti 
þá með fjöl skyldu sinni til Hafn
ar fjarð ar þar sem hann óx upp 
til full orð ins ára. For eldr ar hans 
eru Guð rún Sig urð ar dótt ir og 
Sig urð ur Blön dal sem lengi var 
Skóg rækt ar stjóri rík is ins. Sam
býl is kona Sig urð ar Björns er Sig
ur björg Gylfa dótt ir mennta skóla
kenn ari og eiga þau tvo syni, Odd 
og Gylfa og býr fjöl skyld an við 
Brekku stíg í gamla Vest ur bæn um 
í Reykja vík. Björn seg ist lengst 
af hafa fylgst með stjórn mál um 
af hlið ar lín unni. „Fað ir minn var 
virk ur í stjórn mál um og vara
þing mað ur um tíma. Ég hafði ekki 
hugs að mér að gera stjórn mála
þátt töku að ævi starfi og fékkst 
við ýmis störf í gegn um tíð ina. Ég 
hef unn ið við eitt og ann að. Ver
ið versl un ar mað ur, tón list ar mað
ur, blaða mað ur, verka mað ur og 
sjó mað uð. Einnig sér fræð ing ur, 
kvik mynda gerða mað ur, mark aðs
stjóri, fram kvæmda stjóri prent
smiðju, rútu bíl stjóri, rusla hreins
un ar mað ur og lík lega eitt hvað 
fleira. Það sem mér finnst mik il
væg ast í líf inu er að hafa gam an 
af því sem ég er að gera hverju 
sinni.“

Laugardalslauginer
mínlaug

Björn var innt ur frek ar eft ir 
æsku sinni og lífs hlaupi áður en 
Besti flokk ur inn kom til og þar 
koma Fljóts dals hér að og síð an 
Hafn ar fjörð ur fyrst við sögu. „Ég 
bjó fyrstu átta árin á Hall orms
stað þar sem fað ir minn starf aði 
sem skóg ar vörð ur. Þá tók hann 
við starfi skóg rækt ar stjóra og við 
flutt um suð ur nán ar til tek ið til 
Hafn ar fjarð ar þar sem ég ólst síð
an upp. Ég hef líka sterk ar ræt ur 
til Teig anna í Reykja vík. Var oft 
hjá ömmu minni sem bjó þar og 
enn þann í dag fer ég að synda í 
Laug ar dals laug inni. Hún er mín 
laug.“ 

Björn seg ir að gott hafi ver ið 
að al ast upp í Hafn ar firði. „Ég 
hafði það gott og þetta um hverfi 
full nægði þörf um mín um. Það 
var ekki fyrr en að ég komst á 
ung lings ár að höf uð borg in fór 
að draga mig til sín. Smá sam an 
fór stærri og stærri hluti af lífi 
mínu að tengj ast borg inni og ég 
fór fram og aft ur með Land leið
um og stund um bara á putt an
um. Húkk að mér far. Pabbi var 
líka að vinna á Rán ar göt unni þar 

sem skóg rækt in var til húsa og 
ég kynnt ist þannig mið bæn um og 
gamla Vest ur bæn um.“ 

Íþróttaferlinumlauk
skyndilega

Björn seg ir líf ið hafa ver ið hefð
bund ið alla vega fram an af. „Ég 
stund aði íþrótt ir eins og krakk
ar og ung ling ar gera og einnig 
tón list ar nám. Ég lærði á gít ar. 
Íþrótta manns ferl in um lauk þó 
nokk uð skyndi lega um 12 ára 
ald ur inn. Ég var á leið aust ur í 
Skafta fell með fjöl skyld unni. Ég 
skaust nið ur á völl til að spila 
hand bolta og skaut svo kröft
ug lega að hand legg ur inn hrökk 
í sund ur. Þetta varð til þess að 
ferða á ætl un fjöl skyld unn ar 
breytt ist því ég þurfti að kom ast 
und ir lækn is hend ur til þess að 
búa um bein brot ið. Eft ir þetta 
snéri ég mér al far ið að tón list
inni.“

Hann seg ir að þetta hafi ver
ið á þeim árum sem pönk ið var 
að líða und ir lok og ný bylgj an 
að koma sem ný tón list ar stefna. 
„Tón list in var nokk uð hrá og 
hljóm sveit ar nöfn in eft ir því. Þeg
ar ég var 13 ára stofn uð um við 
nokkr ir strák ar hljóm sveit sem 
hét Heila skemmd ir. Nafn gift in var 
í takt við tíð ar and ann í tón list inni. 
Þetta var eft ir Rokk í Reykja vík 
og gerj un í gangi í tón list ar líf inu 
og nýj ar hljóm sveit ir komu fram. 
Menn höfðu þó mis mik ið út hald 
og sum ir duttu fljót lega af vagn
in um. Í Hafn ar firði fór um við að 
spila á skóla böll um, í Lækj ar skóla 
og svo seinna á alls kon ar við
burð um í Flens borg. Flens borg og 
Iðn skól inn í Hafn ar firði voru hin ir 
eig in legu áfanga stað ir ung menn
anna eft ir grunn skóla. Ein staka 
krakki fór þó inn í Reykja vík, í 

MR, MH eða Versló en það var 
ekki al gengt.“ 

Hljómsveitirsemruddu
brautina

Björn rifj ar upp kynni sín af 
ung um mönn um á þess um tíma. 
Kynn um sem áttu eft ir að reyn ast 
af drifa rík síð ar á lífs leið inni. „Á 
þess um árum kynnt ist ég mikl um 
heið urs mönn um. Óttarri Proppé 
og Jóni Gnarr. Frænd un um Þor
geiri Guð munds syni kvik mynda
gerð ar manni og Sig ur jóni Kjart
ans syni kynnt ist ég svo í girð inga
vinnu hjá Sam tök um sveit ar fé laga 
á höf uð borg ar svæð inu. Við Sig
ur jón, Ótt arr og fleiri stofn uð um 
síð ar hljóm sveit ina HAM. Við 
vor um 18  og 19 ára og mest allt 
vit okk ar fór í þessa hljóm sveit 
næstu árin. Þá hófst bæði skraut
leg ur og skemmti leg ur tími. Um 
svip að leyti fluttu for eldr ar mín ir 
aft ur aust ur á Hall orms stað þeg
ar fað ir minn hætti í starfi skóg
rækt ar stjóra og fór á eft ir laun. Ég 
flutti í Kópa vog inn og við strák
arn ir í HAM vor um all ir í fullri 
vinnu til þess að geta fjár magn
að hljóm sveitaræv in týr ið. Okk ur 
fannst sjálf sagt að við ætt um að 
ná ár angri í út lönd um. Syk ur mol
un um hafði þá tek ist að kom ast 
inn á er lend an mark að sem Björk 
tók svo enn lengra eft ir að hún 
fór að starfa sjálf stætt. Og okk ur 
ungu mönn un um í HAM fannst 
sjálfs sagt að við gæt um þetta líka. 
Þess ar hljóm sveit ir sem kenna 
má við Smekk leysu tíma bil ið í 
plötu út gáfu ruddu að mínu mati 
braut ina fyr ir þá tón list ar sköp un 
sem nú hef ur náð að skjóta rót um 
og á góðu gengi að fagna er lend
is. Þetta smit að ist áfram og all ir 
voru að reyna. Þessi bransi tók 
mikl um stakka skipt um á ár un um 

1988 til 1994 og við vor um farn ir 
að njóta ávaxt anna af því und ir 
lok in. Við lögð um mikla vinnu í 
æf ing ar. Æfð um und ir drep ef svo 
má segja og ég held að við höf um 
átt orð ið góða inni stæðu. Loka
hnykk ur inn var svo í Banda ríkj
un um 1993. Okk ur gekk að mörgu 
leiti vel en fund um líka fyr ir því 
að mik ið þyrfti að gera til þess 
að halda áfram. Menn verða líka 
að vera al veg sam stíga til þess 
að geta far ið þessa leið. Við kom
um heim um haust ið. Ákváð um 
að þetta væri orð ið fínt og lét um 
leið ir skilja um sum ar ið 1994.“     

Sjó-ogblaðamennska
eystra

Þarna varð milli bils á stand í 
lífi við mæl anda okk ar. „For eldr
ar mín ir voru flutt ir aust ur og 
ég hélt aust ur á land. Kunn ingi 
minn sagði að það væri mik ið 
upp úr því að hafa að fara á sjó. 
Ég fór nið ur á Eski fjörð og tal
aði við út gerð ar stjór ann hjá Alla 
ríka og var skráð ur um borð. Ég 
próf aði þetta en fann fljót lega að 
ekki væri eins mik ið upp úr því 
að hafa eins og kunn ing inn hafði 
lát ið skína í. Mér fannst ég ekki 
fá borg að sam kvæmt fram lagi og 
fór aft ur upp á land. Um haust ið 
fór ég að vinna í grunn skól an um á 
Hall orms stað og fékk hin og þessi 
verk efni eystra. Ég gerð ist frétta
mað ur við Austra blað fram sókn
ar manna á Aust ur landi. Á þeim 
tíma var far ið í sam krull við Dag 
Tím ann en þá höfðu þau blöð 
verði sam ein uð í eitt og var með 
höf uð stöðv ar á Ak ur eyri. Ég varð 
frétta rit ari þess á Aust ur landi og 
sendi þeim nokkr ar frétt ir á viku 
af aust ur lands byggð ar efni. Svo 
hitti ég Sig ur björgu, kon una mína. 
Hún var úr Hafn ar firð in um og ég 

þekkti hana lít il lega það an. Hún 
var að kenna við Mennta skól ann 
á Eg il stöð um. Þessi gömlu kynni 
rifj uð ust upp og við fór um að búa 
sam an. Svo kom að því að við 
átt um von á barni og þá drif um 
við okk ur suð ur og sett umst að á 
Selja veg in um.“ 

Duttumsvoíheim
borgarmálanna

Þeg ar ég kom aft ur í bæ inn fór 
ég að vinna í hljóm tækja geir an
um. Ég og fé lagi minn opn uð um 
versl un rétt fyr ir alda mót in 2000. 
Rekstr ar grund völl ur inn var ekki 
nægi lega góð ur en ég hélt áfram í 
þessu bransa í nokk ur ár. Við Ótt
arr Proppé og Þor geir Guð munds
son vor um líka með kvik mynda
verk efni. Við vor um að gera heim
ilda mynd ir og stutt mynd ir og all
taf að þróa bíó mynd ir.  Svo kom 
HAM sam an aft ur 2001. Eft ir það 
fór um við að gæla við að gam an 
gæti ver ið að koma aft ur sam an 
og spila og árið 2005 fór um við 
af stað að nýju. Við höf um ver ið 
eins og sauma klúbb ur síð an.“ 

Björn seg ir að finna megi upp
haf ið að Besta flokkn um inn an 
HAM og Smekk leysu. Jón Gnarr 
tengd ist Smekk leysu og var mik ið 
með okk ur. Sig ur jón Kjart ans son 
vildi fá hann til þess að lesa ljóð 
í upp hafi tón leika þarna í byrj
un. Menn höfðu ýms ar skoð an ir á 
því. Þeir fóru svo að vinna sam an 
með Tví höfða og Fóst bræð ur í 
út varpi. Svo lá leið Jóns í Vakt
irn ar þar sem hann túlk aði Bjarn
freð ar son með eft ir minni leg um 
hætti. Svo dutt um við inn í þenn
an heim sem við höf um ver ið í 
síð ustu fjög ur árin. Heim borg ar
mál anna.“

Ánægjulegog
lærdómsríkár

Björn seg ir þessi ár hafa bæði 
ver ið ánægju leg og lær dóms rík 
„Við náð um að koma inn með 
okk ar hug ar far og höf um reynt 
að nálg ast öll verk efni á veg um 
borg ar inn ar á já kvæð an hátt. 
Starfs fólk borg ar inn ar tók okk ur 
vel. Menn ing ar sjokk ið til að byrja 
með var fyrst og fremst að við 
vor um að hluta til far in að vinna 
með fólki sem var ekki að vinna 
með okk ur held ur á móti, það er 
hinn póli tíski hluti starfs ins. Hins 
veg ar náð um við strax að byggja 
upp traust við starfs fólk borg ar
innr og það hef ur hald ið áfram 
að aukast. Þessi póli tíski leik ur 
sem jafn an er spunn inn í borg ar
mál un um líkt og í þjóð mál un um 
og snýst meira um valda bar áttu 
en raun veru leg an skoð ana á grein
ing. Þessi með og á móti leik ur 
get ur ver ið skað leg ur vegna þess 
að hann get ur heft nauð syn lega 
fram þró un. En þrátt fyr ir þessa 
hefð hef ur okk ur tek ist að ná 
sam an um mjög margt. Við erum 
flest nokk uð sam mála hvert skuli 
stefna. Áherslu mun ur inn get ur 
alltaf ver ið nokk ur en meg in mark
mið in eru lík. En það er held ur 
ekk ert eft ir sókn ar vert að all ir séu 
eins. Til hneig ing in er að kalla eft ir 
skörp um skil um en þeg ar öllu er 
á botn inn hvolft þá er þetta bara 
fólk sem er að bjóða fram krafta 
sína en auð vita þurfa kjós end ur 
að vita fyr ir hvað það stend ur.“
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Enginskömmaðhafagaman
afþvísemmaðurgerir

SigurðurBjörnBlöndalleiðirframboðBjartrarframtíðarviðkomandiborgarstjórnarkosningaríReykjavík.
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Viðbyggjumáólíkum
kúltúr

Björn seg ist oft vera spurð ur 
að því hver sé mun ur inn á milli 
Bjartr ar fram tíð ar sem Besti 
flokk ur inn er nú geng inn til liðs 
við og Sam fylk ing ar inn ar. „Við 
erum sam stíga í mörg um til vik
um en erum engu að síð ur ólík ir 
hóp ar með ólík an bak grunn og 
ólík an kúltúr til að byggja á. Það 
er allt ann að and rúms loft inn an 
okk ar raða en hefð bundnu stjórn
mála flokk anna. Ég hef ekk ert á 
móti þess um flokk um en engu 
að síð ur er stað reynd að sá hóp
ur sem mynd aði Besta flokk inn 
og er nú að starfa inn an Bjartr ar 
fram tíð ar hefði ekki gegn ið til liðs 
við gömlu flokk ana eða boð ið sig 
fram á þeirra for send um. Besti 
flokk ur inn var ekki hefð bund inn 
stjórn mála flokk ur. Það mætti 
frem ur flokka hann sem ákveð
inn hugs un ar hátt. Hugs un um að 
geta breytt hlut um til hins betra 
og hafa gam an af. Við vor um ekki 
hrædd við að við ur kenna að við 
viss um ekki allt. Við leit uð um 
okk ur ráð gjaf ar og vor um til bú in 
til að hlusta. Með það að leið ar
ljósi tel ég að okk ur hafi tek ist 
að gera gagn í borg ar stjórn. Ég 
er enn sama sinn is og mun reyna 
gera mitt besta. Ég held líka að 
ákveð in hug ar fars breyt ing hafi 
átt sér stað í borg arpóli tík inni. 
Við höf um opn að dyrn ar fyr ir fólk 
sem ann ars hefði ekki tek ið þátt í 
borg ar mál un um. Við höf um ver
ið að breikka þátt töku hóp inn og 
vinna að því að auka íbúa lýð ræð
ið. Ef vel geng ur með fram hald ið 
þá tel ég það geta haft áhrif til len
gri tíma og þá er tals vert unn ið.“

Reykjavíkerminnstaður
„Við Sig ur björg höf um ver ið í 

Vest ur bæn um síð an við kom um 
að aust an,“ held ur Björn áfram. 

„Við erum orð in vön um hverf inu 
og mann fólk inu og höf um tölu
verð ar taug ar til Vest ur bæj ar ins. 
Reykja vík er minn stað ur og ég 
á erfitt með að máta mig inn í 
ann að um hverfi. Ekki á Ís landi að 
minnsta kosti.“ 

Björn seg ir að Reykja vík hafi 
sinn sjarma nokk uð sem hann 
vilji ekki vera án. „Nú eru strák
arn ir okk ar að stækka og við far in 
að búa nokk uð þröngt þannig að 
við erum far in að líta í kring um 
okk ur eft ir hent ugra hús næði. En 
för um ekki úr fyr ir Reykja vík.“ 

Hugarfarsbreytingin
kemuraðutan

Björn seg ir að mið hluti Reykja
vík ur hafi ver ið að vaxa. Miðja 

borg ar inn ar hafi færst til á und an
förn um árum. Laug ar dal ur inn og 
Hlíð arn ar séu orð in mið svæð is í 
borg inni. Svo hafi hjól reiða menn
ing in ver ið að breið ast út. Ég held 
að þetta teng ist ákveðn um hug ar
fars breyt ing um sem  eru að eiga 
sér stað og ef til vill að ein hverju 
leyti kyn slóða bili. Þetta hef ur 
ver ið að stig magn ast und an far
in tíu ár. Einka bíll inn var upp haf 
og end ir alls til þess að kom ast á 
milli staða. Bíl um fjölg aði mik ið 
á ákveðnu tíma bili og um ferð in 
þyngd ist eink um á álags tím um. 
Nú er kom in kyn slóð sem skynj
ar kosti al menn ings sam anga og 
hjól reiða.“ 

Björn seg ir Besta flokk inn ekki 
hafa skap að þessa hug ar fars
breyt ingu. „Hún hef ur þró ast víða 

um heim  bæði í Banda ríkj un
um og Evr ópu þar sem ungt fólk 
hef ur ver ið að til einka sér nýj an 
lífs stíl. Hreyf ing og heilsu efl ing er 
orð in eðli leg ur þátt ur í lífi margra 
öðru vísi en áður var. Það sem við 
í Besta flokkn um höf um ver ið að 
gera er að bregð ast við þess ari 
þró un og greiða fyr ir henni með
al ann ars með auk inni fjöl breytni 
í sam göng um. Ég bý þannig að 
ég get labb að í vinn una og geri 
það oft ast. Ég nota Strætó líka 
til dæm is ef ég þarf úr ráð hús
inu inn á Höfða torg þar sem stór 
hluti skrif stofu halds borg ar inn ar 
er til húsa. Ég held að fleiri og flei
ri verði sam mála um gildi hreyf
ing ar og fólk vill eiga þess kost 
að geta hreyft sig. Sem dæmi get 
ég nefnt að Há skóli Ís lands hef

ur mark að sér sam göngu stefnu 
og hef ur tek ið upp sam göngu
styrki til starfs fólks. Það hef ur 
með al ann ars leitt til um tals vert 
færri veik inda daga starfs fólks. 
Mér finnst sam fé lags leg skylda 
að standa að baki þess ar ar þró
un ar. Auð vit að eru for rétt indi að 
geta geng ið í vinn una á inn an við 
tíu mín út um. Um hverf ið verð ur 
aldrei þannig að all ir geti nýtt 
sér fæt ur og reið hjól til þess að 
kom ast dag legra leiða sinna. En 
fólk á að geta nýtt sér þenn an 
ferða máta eins og það kýs. Og 
þá kem ur sam fé lag ið til. Í okk ar 
til viki er borg in að greiða fyr ir 
þess um um ferð máta og öðr um 
breyt ing um á lífs stíl fólks. Það er 
þjón usta sem bæj ar fé lög eiga að 
veita íbú un um.“

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

 

Krá • Sportbar

 
KJÚKLINGURGRILL

17 JÚNÍ
*************************

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

 
KJÚKLINGURGRILL
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*************************

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

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

Sjávarhöllin

Páskar í  Hólagarði
Persónuleg 
þjónusta.

Verslið í vinalegu 
umhverfi!

FLUGFARÞEGAR FÁ VSK
AF ÖLLUM GLERAUGUM

SÍMI 527 1515  GÖNGUGÖTU
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Sextíu nemendur útskrifuð
ustfráMímisímenntuníGerðu
bergiþann9.apríl síðastliðinn.
Þar af voru tveir hópar sem
voruaðljúka300kennslustunda
námi í Grunnmenntaskóla sem
ereinafelstunámsleiðunumhjá
Mímioghefurgefið fólkigóðan
grunn til að byggja á í áfram
haldandinámiíáttaðstúdents
eðasveinsprófi. 

Einn hóp ur var að ljúka nám
inu Þjón usta við ferða menn og 
var það nám kennt á ensku til að 
inn flytj end ur gætu nýtt sér það. 
Þess ir ein stak ling ar hafa nú  fjár
fest í þekk ingu sem nýt ist þeim til 
starfa eða starfs leit ar í ferða þjón
ustu geir an um sem er sú at vinnu
grein sem er hvað mest vax andi 
á Ís landi í dag. Tveir hóp ar voru 
að ljúka svo köll uð um fag nám
skeið um I og II sem er ætl að fólki 
sem starfar inn an heil brigð is þjón
ust unn ar og gef ur mögu leika á að 
halda áfram og mennta sig sem 
fé lags liða.

Að spurð um hvers vegna Mím ir 
hafi ákveð ið að halda út skrift ina í 
Gerðu bergi þá sagði Hulda Ólafs
dótt ir fram kvæmda stjóri Mím is 
sí mennt un ar að tengsl við Breið
holt vegna verk efn is ins Mennt un 
núna hefðu ver ið hvat inn af því. 
Tölu verð ur hluti nem enda Mím is 
býr í Breið holti og í Gerðu bergi 
er mjög góð að staða til að halda 
út skrift ir.

MímirogMenntunnúnaí
Gerðubergi

Mím ir sí mennt un tek ur þátt í 
verk efn inu Mennt un núna í Breið
holti en í dag eru tvær náms
braut ir frá Mími í Gerðu bergi. 
Ann ars veg ar „Ís lenska og sam
fé lag“ auk ís lensku fyr ir al bansk
an hóp en þar eru tveir kenn ar ar 
en ann ar þeirra tal ar móð ur mál 
nem enda.  

Vænt ing ar Huldu til „Mennt
un núna“ verk efn is ins eru að það 
auki sam starf milli fræðslu að ila 
og verði til þess að hvetja fólk til 
að nýta tæki fær in sem skap ast 
til náms.  Ekki síst er spenn andi 
að þróa með öðr um kennslu að
ferð ir í ís lensku fyr ir út lend inga 
m.a. með því að virkja sam fé
lag ið til að tala ís lensku við inn
flytj end ur. Nú þeg ar er far ið af 
stað verk efn ið  Ís lensku þorp ið 
sem er hluti af ís lensku nám skeið
um. Ís lensku þorp ið geng ur út á 

að brúa bil ið á milli þess að nota 
ís lensku í kennslu stof unni og úti 
í sam fé lag inu með þátt töku fyr ir
tækja og mark viss um æf ing um og 
náms efni.  

Mím ir hef ur unn ið að því að 
tengja starfs þjálf un við nám ið í 
sam starfi við Reykja vík ur borg 
og ýmis einka fyr ir tækji. Fyr
ir at vinnu leit end ur get ur þetta 
skap að ný tæki færi til starfa og 
erum við spennt að vinna áfram 
með þetta verk efni, seg ir Hulda.

Menntunnúnaíönnur
hverfi

Hulda sér fyr ir sér að sam bæri
legt sam starf fari af stað í öðr um 
hverf um borg ar inn ar í kjöl far ið 
en það er aug ljós kost ur að geta 
boð ið upp á kennslu sem næst 
bú setu fólks. Auk þess að vera 
með kennslu í höf uð stöðv um 
Mím is í Of an leiti 2 er Mím ir einnig 
með kennslu hús næði í Gamla 
stýri manna skól an um á Öldu götu.

SextíuútskrifastfráMími
íGerðubergi

ÚtskriftarhópurinníGerðubergi.

Breiðhyltingurinn Valgeir
Hannesson fór í gegnum raun
færnimat í málaraiðn á síðasta
ári og í framhaldinu í kvöld
skólaíTækniskólanumþarsem
hann stefnir að því að ljúka
sveinsprófinuívor.

Val geir á eitt barn og ann að er 
á leið inni hjá hon um og sam býl
is konu hans. Ég heyrði í Val geiri 
eða Valla mál ara og innti hann 
eft ir reynslu hans af raun færni
mat inu.  

Af hverju fórst þú í raun færni
mat í mál ar an um?  

Ég var búin að starfa lengi í iðn
inni en hafði ekki gef ið mér tíma 
til að ljúka nám inu sök um anna.

Hver var þín reynsla?  
Mín reynsla af raun færni mat

inu er mjög góð og það skil aði 
mér því að ég er að fara í sveins
próf í vor eft ir að eins tvær ann ir í 
kvöld skóla. 

Nú var að fara af stað til rauna
verk efn ið „Mennt un núna“ í Breið
holti þar sem sér stök áhersla er 
lögð á raun færni mat og stuðn ing 
við Breið hylt inga sem vilja taka 
upp þráð inn og ljúka iðn námi. 
Hvað tel ur þú telja að gæti skipt 
sköp um til að auð velda fólki að 
fara aft ur í nám?  

Raun færni mat ið stytti nám ið 
um tals vert fyr ir mig og það skipt
ir miklu máli fyr ir fjöl skyldu fólk 

að geta lok ið nám inu í kvöld skóla 
með fullri vinnu.

 
Er ekki erfitt að vera í námi 

með fram fullri vinnu? 
Jú þetta er búið að vera ansi 

stíft, sér stak lega eft ir ára mót 
þá erum við búin að vera fjög
ur kvöld í viku en fyr ir ára mót 
að eins tvö kvöld í viku.  

Mynd ir þú mæla með raun færni
mat inu?  

Já tví mæla laust, ég veit að það 
eru marg ir a.m.k. í minni stétt 
sem gætu stytt leið ina að rétt
ind um veru lega með því að fara 
þessa leið. 

SGK

Raunfærnimatogkvöld
skóligeraiðnnámað
raunhæfumkostifyrir
fjölskyldufólk

ValgeirHannesson.

Úrval vandaðra úra
 og fallegra skartgripa

 til fermingargjafa.
GULLSMIÐURINN

Í MJÓDD
Sími: 567 3550
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Gróðursetning, bætt lýsing
og betri hirðing á rusli voru á
meðal þess sem Breiðhyltingar
völdu í undangengnum kosn
ingum um betri hverfi 2014 í
Reykjavík.Allstóku5.272Reyk
víkingar, 16 ára og eldri, þátt
í íbúakosningunum en í þeim
forgangsraða íbúar smærri
nýframkvæmdum og viðhalds
verkefnumíhverfumborgarinn
ar.Kosningaþátttakavarhæst í
Hlíðunum,næstmestíVesturbæ
ogGrafarholtiÚlfarsárdal.Kon
ur eru alls staðar fleiri í hópi
þátttakendaenkarlar.

Kosn ing arn ar fóru fram dag ana 
11. til 18. mars og not uð var inn
skrán ing ar þjón usta is land.is til 
auð kenn ing ar, ís lyk ill eða raf ræn 
skil ríki. Var þetta í þriðja sinn 
sem Reykja vík ur borg stend ur fyr
ir kosn ing um með þessu sniði. Í 
kosn ing un um völdu Reyk vík ing
ar 78 verk efni í hverf um borg ar
inn ar sem koma til fram kvæmda 
á þessu ári og verð ur 300 millj ón
um var ið til þeirra eins og síð ustu 
tvö ár. Kosn ing arn ar eru bind
andi fyr ir Reykja vík ur borg.

Kosn inga þátt taka var ívið 
minni en í fyrri kosn ing um. Í ár 
var hún 5.7% í heild ina en 6.3% í 
fyrra. Á kjör skrá voru 96.854 íbú
ar en all ir sem voru orðn ir 16 ára 
um ára mót og eiga lög heim ili í 
Reykja vík gátu tek ið þátt. Hæst 
þát töku hlut fall í öll um hverf um 
er hjá kjós end um á aldr in um 30 
til 50 ára en gera má ráð fyr ir að 

það sé fólk ið sem hef ur ákveð ið 
fasta bú setu í ákveðn um hverf
um og vill helst hafa áhrif á lífs
gæði í hverf inu sem það býr í. 
Um hverf is mál voru Breið hylt ing
um hug leik in í þess um kosn ing
um eins og sjá má af þeim verk
efn um sem þeir völdu en þau 
eru: Að gróð ur setja ávaxta tré og 
berja runna á völd um stöð um í 
Breið holti. Fjölga rusla stömp um 
í hverf inu m.a. nærri strætó skýl
um. Setja bekki og ruslastampa 
við göngu leið frá Ár skóg um í 
Kópa vog. Bæta lýs ingu á svæð inu 
milli Vest ur bergs og Fjöl braut

ar skól ans við Aust ur berg. Bæta 
lýs ingu við stíga í Selja hverfi 
m.a. við Stuðla og Stalla sel. End
ur nýja gang stétt ir í neðra Breið
holti eink um í Bakka hverfi. Setja 
upp fris bígolf völl neð an við Fella 
og Hóla kirkju/Keilu fell. Gróð ur
setja tré, runna o.fl. til að fegra 
um hverfi göt unn ar Aust ur bergs. 
End ur nýja göngu stíg við Skóg
ar sel, með fram Stað ar seli, laga 
göngu leið við norð ur enda Núpa, 
Ósa, Prest og Rétt ar bakka. Alls 
eru þetta fram kvæmd ir sem gert 
er ráð fyr ir að kosta muni um 
2,9 millj ón ir króna.

TréviðAusturbergá
áhugasviðiBreiðhyltinga

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Mjódd - S. 557 5900

Vorið er komið!
Nýkomið Kvartbuxur, 

stuttbuxur og pils.

Mikið úrval af 
sumarlegum bolur

Verið velkomnar

Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Opið alla daga!
Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Opið alla daga frá 08:00-19:00

Svampburstastöð, 54 m löng

Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð

Háþrýstiþvottur

Bónstöð

Aldrei
löng bið!
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Betra Breið holt stóð fyr ir 
fundi með fram bjóð end um til 
borg ar stjórn ar kosn ing anna á 
kom andi voru 9. apr íl sl. Fyr ir 
fund in um lágu spurn ing ar frá 
íbú um í Breið holti og at huga
semd ir vegna að al skipu lags sem 
fram bjóð end ur leit uð ust við 
að svara. Spurn ing arn ar snér
ust flest ar um skipu lags mál og 
að al skipu lag s.s. göngu brú yfir 
Breið holts braut gegnt Stöð inni, 
fram kvæmd ir í Stekkj ar bakka, 
mis læg gatna mót við Spren
gisand (teng ing við Bú staða
veg), trukka stæði við Selja braut 
og hita í götu efst í Höfða bakka. 
Auk fyrr greindra spurn inga 
voru skóla mál rædd, upp bygg
ing á íþrótta að stöðu ÍR og auk ið 
vægi Hverf is ráða. 

Frambjóðendurfráöllumflokk
um nema Framsóknarflokknum
tóku þátt í fundinum þau:  Elín
OddnýSigurðardóttir félagsfræð
ingur (3sætiá listaVG),Halldór
Halldórsson (oddviti Sjálfstæðis
manna),ÞorleifurGunnlaugsson
(oddvitiDögunar),HalldórAuðar
Svansson (oddvitiPírata),Björn
Blöndal(oddvitiBjartrar framtíð
ar)ogDagurB.Eggertsson(odd
viti Samfylkingarinnar). Hverfis
stjóriÓskarDýrmundurÓlafsson
varfundarstjóri.

Gerðubergíöllhverfi
Elín Oddný frambjóðandi og

íbúi íHáaleitishverfi tók fyrst til
máls og þakkaði Íbúasamtökun
um Betra Breiðholt kærlega fyr
ir að standa fyrir fundinum og

sagðiaðþaðværialltafgamanað
koma íGerðubergogaðhennar
ósk til ólíkra hverfa í Breiðholti
væri sú að öll hverfi þyrftu sitt
Gerðuberg,suðupunktmenningar
og félagslífsekkibara íhverfinu
helduríborginniallri.Undirþessi
orðtókuaðrirframbjóðendur.

Önnurlausnátrukka
stæðum

Velvartekiðítillögurogspurn
ingaríbúaenframkomaðhorfið
hefði verið frá hugmyndum um
mislæggatnamótviðBústaðaveg
vegna áhrifa á íbúabyggð. Fram
kom að þrjú undirgöng væru
undir Breiðholtsbrautina í dag
enástæðaþessaðgöngubrúvið
Stöðina (í Fellum) væri farin af
aðalskipulagiværiaðallargöngu
brýrhefðuverið teknarafskipu
laginu.  Frambjóðendum fannst
hugmyndin um að leggja hita í
götuefst íHöfðabakkagóð.Bent
var á kosningar íbúa á netinu
„Betri hverfi“ um framkvæmdir
í sínumhverfumenþarværi til
valið að koma slíkum hugmynd
umá framfæri.Varðandi trukka
stæðiviðSeljabrautþákomfram
aðveriðværiaðvinnatillögurað
fækkunslíkrastæða í íbúabyggð,
mikilvægt væri að finna aðra og
varanlega lausn þó þannig að
ennværisvigrúm fyriratvinnulíf
íhverfunum.

Dagur B. Eggertsson kynnti
stuttlega þær framkvæmdir og
verkefni sem farið hefðu af stað
í hverfinu á yfirstandandi kjör
tímabili s.s. framkvæmdir við

skólalóðir Fellaskóla og Selja
skóla,samningurviðÍRumafnot
af íþróttahúsum,gufubað í sund
lauginni, Fab Lab í Fellagörðum
ogMenntunNúnaverkefnið. Þá
eru fyrirhugaðar endurbætur
á skólalóð Breiðholtsskóla og í
Gerðubergi.HalldórHalldórsson
ræddi framkvæmdirá fyrrakjör
tímabilis.s.uppbyggingáíþrótta
svæðiLeiknis.

Jákvæðartengingarvið
Breiðholtið

Í umræðu um skólamál kom
fram að langur biðlisti væri
á greiningum fyrir fötluð börn.
Hverfisstjóri sagði að það væri
því miður vandamál sem virtist
veraviðvarandiekkibaraíBreið
holtiheldureinnigíöðrumhverf
umborgarinnar.Hinsvegarhefði
veriðunnið talsvert í skimunum
ogbættriþjónustuviðbörnmeð
þroskafrávik og námsörðugleika
þ.e. þjónustu þar sem ekki er
gerðkrafaumgreiningu.

Rættvarumaukiðíbúalýðræði
ogaðe.t.v.hefðiþaðáhrif í fjár
veitingum að hlutfallslega fáir
borgarfulltrúarbyggjuíBreiðholt
inu.Frambjóðendurvísuðumarg
ir íupprunasinnogmargskonar
jákvæðar tengingar við hverfið
auk þess sem flestir sögðu það
veraástefnuskrásinnaflokkaað
auka vægi hverfisráða og vinna
aðþvíað í framtíðinniyrðuþau
valinafíbúumístaðþessaðvera
pólitísktskipuð.

SGK

Gerðubergíöllhverfi

Frambjóðendur sitja fyrir svörum. Óskar Dýrmundur Ólafsson hverfisstjóri og fundarstjóri stendur við
ræðupúltið.

Sam Fest ing ur inn var hald inn 
síð ast liðna helgi, 7. til 8. mars 
í Laug ar dals höll. Þar komu 
sam an ca. 4,500 ung ling ar úr 
fé lags mið stöðv um alls stað ar 
af land inu. Á föstu dags kvöld ið 
var stórt ball þar sem var mik
ið dans að, spjall að og hlust að á 
flotta tón list þar sem Páll Ósk ar 
end aði kvöld ið með stæl þannig 
all ir fóru sveitt ir og sæl ir heim 
að sofa.

Söngkeppni Samfés var svo
haldin hátíðleg í Laugardals
höll laugardeginum eftir. Alls
tóku 30 atriði þátt í keppninni
úr félagsmiðstöðvum víðs veg
araf landinu.FráBreiðholti fóru
tvö atriði. Fyrir hönd félagsmið
stöðvarinnar Hundrað&Ellefu
tók Levi Didriksen þátt og lenti
í 2. sæti með lagið Óendanleg
ást, upprunalegt heiti lagsins er
UnconditionallymeðKatyPerry.

Levi er í 8. bekk í Hólabrekku
skólaoghefuræftsöng ínokkur
ár sem skilaði sér heldur betur
í pakkaðri Laugardalshöll. Við
erum viss um að Levi eigi eftir
aðgerastórkostlegahluti í fram
tíðinni. Við óskum Levi enn og
aftur til hamingju með þennan
frábæra árangur. Hitt atriðið frá
BreiðholtikomfráHólmaseli.Þeir
AlexBirgirogOliverSveinntóku
lagið “Einar” eftir MC Gauta og
í bakröddum voru þær Júlía Sif
ogSvavaSól.Þessmáeinmitt til
gamansgetaaðGauti ereinmitt
stóribróðirOliversogáhannþví
ekki langtaðsækjatónlistarhæfi
leikasína.Krakkarnireruöllúr8.
bekkogkomabæðiúrÖldusels
og Seljaskóla. Þóttu þau standa
sigprýðilegaásviðinuogerþað
greinilegtaðþaueiga framtíðina
fyrirsérsemtónlistarmenn.

LeviDidreksení
öðrusætiáSafFés

LeviDidriksenflyturlagiðÓendanlegástfyrirhöndfélagsmiðstöðv
arinnarHundrað&Ellefuoglentií2.Sæti.

 

Ráðgjöf í Gerðubergi 
Menntun núna verkefnið býður Breiðhyltingum eftirfarandi ráðgjöf án endurgjalds.  

Opnir tímar ráðgjafa í Gerðubergi 3-5:  
Mánudaga  kl. 16 til 18    Náms- og starfsráðgjöf 
Þriðjudaga  kl. 16 til 18    Raunfærnimat og mat á námi frá öðru landi 
Miðvikudaga  kl. 16 til 18     Ráðgjöf til innflytjenda m.a. réttindi, skyldur og ríkisborgararéttur  

Hægt er að panta tíma og óska eftir félags- og fjármálaráðgjöf, ráðgjöf vegna lestrarerfiðleika, 
náms- og starfsráðgjöf alla virka daga kl. 10 - 14 í síma 664 7706 og með því að senda tölvupóst 
á netfangið í menntun.nuna@reykjavik.is.  

Náms- og starfsráðgjafi Menntunar núna er með símatíma mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga 
kl. 10 til 11 í síma 570 5635. 

	  

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35, Rvík. • Símar 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson
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Tveir nem end ur Fella skóla 
unnu til verð launa í teikni sam
keppni barna í 4. bekk grunn
skóla sem Mjólk ur sam sal an 
hef ur stað ið fyr ir und an far in 
ár. Alls tóku rúm lega 1000 nem
end ur frá yfir 40 skól um þátt í 
keppn inni. Mark mið keppn inn ar 
er að vekja at hygli á mik il vægu 
hlut verki mjólk ur í dag legu 
matar æði barna. 

Fellaskóli hefur haft nokkra
sérstöðu í Teiknisamkeppni lið
innaáraenmargarmjöggóðarog
skemmtilegarmyndirhafaborist
fráskólanumoghöfumviðunnið
til verðlauna alls 7 sinnum. Í ár
varenginundantekningþaráog
unnu tveir nemendur Fellaskóla

til verðlauna. Þetta voru þau
MikolajEdwardBiegumogLena
RutMartin.

Að þessu sinni voru veitt
ar viðurkenningar fyrir þrettán
teikningar frá 10 skólum en að
þeim stóðu sextán nemendur.
Viðurkenningar voru veittar að
loknu vali á úrtaki mynda sem
lagðarvoru fyrir IllugaGunnars
son menntamálaráðherra.Verð
launahafarnir koma úr skólum
víðsvegarum landið.Verðlaun í
teiknisamkeppninni eru 25 þús
und krónur sem fara í bekkjar
sjóðviðkomandinemendaogfær
þvíallurbekkurinnaðnjótameð
vinningshöfunum.

TveirnemendurFella
skólameðverðlaun

LenaRutMartinogMikolajEdwardBiegumúrFellaskólameðverð
launaskjölinsínásamtKristínuJóhannesdótturskólastjóra.

Öldusels skóli átti tvo full trúa í 
efstu sæt un um á loka há tíð stóru 
upp lestr ar keppn inn ar í Breið
holti sem fór fram í Selja kirkju 
mið viku dag inn 19. mars sl. Þar 
kepptu tíu ung menni úr 7. bekk, 
en und ankeppn ir höfðu far
ið fram í öll um fimm skól un um 
fyrr í vet ur. Fjöl menni hlýddi 
á lest ur inn sem var skipt í þrjá 
hluta; fyrst lásu kepp end ur kafla 
úr bók inni „Ertu Guð afi?” eft ir 
Þor grím Þrá ins son, síð an ljóð 
eft ir Erlu og að lok um ljóð að 
eig in vali. 

Í fyrstasætivarðÞórunnÁsta
ÁrnadóttirogíöðrusætivarMar
grétBjörgvinsdóttir.MáneyGuð
mundsdóttirúrHólabrekkuskóla
varðsíðaníþriðjasæti.Vinnings
höfumogþátttakendumöllumer
hér með óskað innilega til ham
ingjumeðgóðanárangurogþeir
ogallir aðrirhvattir til aðhalda
áfram að lesa sér til gagns og
gamans.Umsjónarmaðurkeppn
innar að þessu sinni var Lovísa
Guðrún Ólafsdóttir, kennsluráð
gjafi í Þjónustumiðstöð Breið
holts.Markmiðupplestrarkeppni

í 7.bekkgrunnskólaeraðvekja
athygliogáhugaískólumávönd
uðumupplestriogframburði.

Aukupplestrarkeppninnarvoru
flutt þrjú tónlistaratriði, en þar
komuframhljómsveitdrengjaúr
6.bekk íÖlduselsskóla, Sigríður

ValaKvarannemandiíSeljaskóla
spilaði vals á fiðlu og kór Selja
skólasöngþrjú íslensk lögundir
stjórn Vilborgar Þórhallsdóttur.
ÞjónustumiðstöðBreiðholtsbauð
gestumuppáveitingaríhléi.

Ölduselsskóliíefstusætum
ástóruupplestrarkeppninnar

KeppendurálokahátíðstóruupplestrarkeppninnaríSeljakirkju.

Ný og betriheimasíða!

NORRÆN SUMUR GERA KRÖFU 

UM HÁMARKS FRAMMISTÖÐU

Á Íslandi vitum við að sumarveður getur þýtt alls konar veður! 

Þess vegna hefur Nokian þróað sumar- og heilsársdekk sem 

henta fjölbreyttu veðurfari norðlægra slóða. 

NOKIAN 
FINNSK SUMAR- OG HEILSÁRSDEKK

 Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Ný dekkjaleitarvél

á MaX1.is!

Finndu réttu dekkin undir bílinn þinn!

Skoðaðu 
MAX1.is

Mundu:

nagladekkin 

af fyrir 15. apríl!

Fáðu vaxtalaust kortalán eða 
10% staðgreiðsluafslátt af dekkjum!

veldu MargverðlauNuð NokiaN gæðadekk hjá MaX1

Reykjavík: 
Bíldshöfða 5a 
Jafnaseli 6
Knarrarvogi 2

Hafnarfjörður: 
Dalshrauni 5 515 7190

Opnunartími:
Öll verkstæði opin virka daga kl. 8-17
Laugardaga: sjá MAX1.is

Aðalsímanúmer: 

Mikið úrval fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

Á laug ar dag inn kem ur, laug ar dag inn fyr ir 
páska, standa hverfa fé lög Sjálf stæð is flokks ins í 
Breið holti fyr ir páska eggja leit. Júl í us Víf ill Ingv
ars son borg ar full trúi mun stýra leit inni.

Hannsegiraðmeðárunumhafiskapastákveðin
hefðíþessumleik.Viðhöfumokkareiginútgáfuaf
honumsemeraðallegavegnaþessaðbörninsem
takaþátt eruorðin svomörg.Páskaeggjaleitiner
orðinmjögvinsælbæðiafungumsemöldnum.Eig
inlegamáekkimillisjáhvorumhópnumfinnstþetta

meiraspennandi.Ég fæþaðskemmtilegahlutverk
að ræsa páskaeggjaleitina og stýra samkomunni.
Þettaverðurenginnbrekkusöngurenvið reynum
aðtakaeittlagtilaðhitaupp.Viðsjáumtilhvernig
þaðfer.Fyrstogfremsterþettafjölskylduskemmt
un.Allireruauðvitaðvelkomnir.Viðbyrjumklukk
aneittviðgömlurafstöðina íElliðaárdalnum. Svo
væriágættaðþausemkomaíeggjaleitinatakimeð
sérkörfueðaplastpokatilaðtínaí.Þaðferenginn
tómhenturfráþessumleik,“segirJúlíusVífill.

Páskaeggjaleitálaugardaginn
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Fyrirrúmuárivarégeinnfrum
mælenda á fundi Íbúasamtaka
Breiðholts og ræddi þar hinar
ýmsu hliðar íbúalýðræðis, svo
semgildiupplýsingaogaðgengis
íbúannaaðþeim,lýðræðiskennslu
í leik og grunnskólum, fjárhags
áætlunargerð með þátttöku íbú
annaogsvohverfalýðræði.

Ef Breið holt ið væri 
sveit ar fé lag

EfBreiðholtiðværi sveitarfélag
væri það fjórða stærsta sveitar
félag landsins, á eftir Reykjavík,
KópavogiogHafnafyrði.EfBreið
holtiðværi sveitarfélag,væriþar
lýðræðislegakjörinbæjarstjórnog
nefnda og ráða. Þar væri ráðhús
ogallrahandaþjónustustofnanir
ogsvomættilengitelja.EnBreið
holtið,þetta rúmlega20.000 íbúa
samfélaghefurnánastengasjálf
stjórn eins og berlega kom fram
á fundi íbúasamtakanna í síðustu
viku.

Sjálf stæði eða sjálf stjórn?
Ætti Breiðholtið að segja sig

úr lögumviðReykjavíkoggerast
sjálfstætt sveitarfélag?Þaðerein
leiðoghúnværiekkiáskjönvið
stjórnskipulag höfuðborgarsvæð
isins með sín sex sveitarfélög.
Þaðer líkahægtaðgrípa tilann
arra ráða þar sem sjálfsákvörð
unarréttur íbúanna væri virtur
en hagkvæmni samlegðaráhrifa
höfuðborgarinnargætt.Árið2005
samþykktiborgarstjórnuppskipt
inguborgarinnar í ákveðinhverfi
og setja á fót þjónustumiðstöðv
ar fyrir þau. Jafnframt voru sett

á fót hverf
i s ráð  sem
áttuaðsinna
nærumhverf
inu.  Hugs
unin var sú
að allt það
semtilheyrði
nærumhverf
inu flyttist til
þjónustumið
s t ö ð v a n n a
og íbúarnir
g æ t u  s ó t t
flesta þjón
ustuþangað.

Þettakerfikomstaldreifyllilega
áogkennamá,fyrirstöðukjörinna
fulltrúaogæðstuembættismanna,
andstöðu sem í raun kristallast
í átökum á milli miðstýringar og
dreifstýringar.

Kom inn tími til að taka af 
skar ið

Miðstýringin í Borgartúni og
Ráðhúsinuerennaðbólgnaútá
kostnaðdreifstýringarogvið

sitjumuppimeðhverfiráðsem
eru nánast valdalaus. Núver
andi meirihluti lofaði að breyta
þessuenhefurekkistaðiðviðorð
sín.Þaðerkominntímitilaðtaka
af skarið og færa íbúum hverf
annaákveðnasjálfstjórnþarsem
allt sem tilheyrir nærumhverfinu
flyst tilþjónustumiðstöðvannaog
valdamikil hverfisráð verði kosin
afíbúunum.

ÞorleifurGunnlaugsson.
HöfundurleiðirframboðDögunar

vegnaborgarstjórnarkosningaívor.

Sveit ar fé lag ið
Breið holt?

Þorleifur
Gunnlaugsson.

	  

Fimmtudagsfræðslan	  hefst	  Sumardaginn	  fyrsta	  	  
Menntun	   núna	   verkefnið	   býður	   upp	   á	   opin	   námskeið	   endurgjaldslaust	   	   fyrir	   Breiðhyltinga	   á	   fimmtu-‐
dögum	  eftir	  páska.	  	  Þeir	  sem	  hafa	  áhuga	  skrái	  sig	  til	  þátttöku	  í	  síðasta	  lagi	  daginn	  fyrir	  námskeiðið	  í	  síma	  
664-‐7706	  eða	  netfang	  menntun.nuna@reykjavik.is.	  	  

Lágmarksþátttaka	  eru	  10	  þátttakendur	  svo	  að	  af	  námskeiðum	  verði.	  	  

Dagskrá	  í	  apríl	  og	  maí	  

Sumardagurinn	  fyrsti,	  24.	  apríl	  	  kl.	  17	  til	  19	  
Á	  líðandi	  stundu.	  Bryndís	  Jóna	  Jónsdóttir	  náms-‐	  og	  starfsráðgjafi	  kynnir	  núvitund.	  	  Láttu	  þér	  líða	  
vel	  og	  njóttu	  þess	  að	  vera	   í	  núinu.	  Á	  þessari	  kynningu	  verður	  farið	   í	  hvernig	  ástundun	  núvitundar	  getur	  
auðgað	  líf	  okkar	  og	  hjálpað	  okkur	  að	  takast	  á	  við	  áreiti,	  álag	  og	  áskoranir	  í	  daglegu	  lífi.	  	  
	  
Fimmtudagurinn	  8.	  maí	  kl.	  17	  til	  19	  
Hvað	  á	  að	  gera	  við	  afa?	  umfjöllun	  um	  hlátur	  og	  húmor.	  Kristín	  Einarsdóttir	  þjóðfræðingur	  	  flytur	  
fyrirlestur	  um	  húmor	  og	  tengsl	  hans	  við	  samfélagið.	  Hún	  ræðir	  t.d.	  fræg	  hlátursköst,	  húmor	  og	  hörmung-‐
ar	  og	  bannaðan	  húmor.	  

Fimmtudagarnir	  15.	  og	  22.	  maí	  	  kl.	  17	  til	  19	  
Tveggja	   kvölda	   námskeið	   í	   skyndihjálp	   og	   endurlífgun;	   Farið	   verður	   í	   hvernig	   athuga	   á	   meðvitund,	  
hjartahnoð	   og	   blástur	   ásamt	   fleira	   ef	   tími	   gefst.	   Þátttakendur	   fá	   skírteini	   frá	   RKÍ	   að	   námskeiði	  
loknu.	  	  Kennari	  á	  námskeiðinu	  er	  Guðrún	  Þorláksdóttir	  hjúkrunarfræðingur	  og	  kennari	  á	  Heilbrigðissviði	  
Fjölbrautaskólans	  í	  Breiðholti.	  

	  

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu

Brio bláskel
Kræklingur, Brio bjór, chorizo, hvítlaukur.

Brio og 
Breiðafjörður

Bláskelin úr 
Breiðafirði er elduð 
í Brio bjór frá Borg. 
Einstaklega vel 
heppnað hjónaband 
sem er kryddað til 
með hvítlauk og 
spænskri chorizo 
pylsu. Kaldur á 
kantinum í fallegu 
glasi fullkomnar 
þennan smárétt 
sem er vinsæll t.d. 
fyrir eða eftir leikhús 
eða sem forréttur.

Kokkarnir á UNO 
kunna svo sannarlega
að færa íslenskt úrvals-
hráefni í miðjarðarhafsbúning og þessi 
notalegi veitingastaður í hjarta borgarinnar skapar 
fallega umgjörð fyrir stefnumót og góðra vina fundi. 
Glas af prosecco gleður á undan máltíð sem svíkur 
engan, enda UNO búinn að skipa sér í fremstu röð 
veitingahúsa í Reykjavík.

MATUA SAUV BLANC  
- Nýja Sjáland
Ferskt vín með þroskuðum greip og 
ananas í bland við grösugri tóna, 
jafnvel grænan aspars

Montalto Pinot Grigio 
- Sikiley
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, 
þurrt, fersk sýra. Pera, melóna, sítrus.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

UNO cucina italiana
Hafnarstræti 1-3
101 Reykjavík
Sími 561 1313

Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga
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Mjög mik il vægt er að hugsa 
vel um bif reið ar þeg ar kem ur að 
bíla þvotti. Það skil ar sér í end
ur sölu að bíl arn ir líti vel út og 
lakk ið sé óskemmt auk þess sem 
það er auð vit að miklu skemmti
legra að aka um á hrein um bíl. 
Með reglu bundn um þvotti og 
góðri um hirðu end ist bíll inn 
mun leng ur og verð ur síð ur ryði 
að bráð. Páll Magn ús son hjá 
Löðri bend ir á að þvottakúst ar á 
bílal plön um rispi gjarn an lakk ið 
á bíl un um með hár fín um risp
um sem á end an um ger ir lakk ið 
matt. 

,,Fjölmörgdæmieruumnýlega
bíla semeru farnir að látaveru
legaásjáþvílakkiðerorðiðafar
mattogorsökiner í langflestum
tilfellum tvíþætt. Annars vegar
þvottakústar bílaplananna og
hinsvegar tjarasemaflitar lakk
ið og eyðuleggur herslu þess.
Bílakústar rispa og matta öll
bílalökk.Efbíllinneðaþvottakúst
urinn er óhreinn virkar kústur
inneinsogsandpappírá lakkið.
Tjaran og eldfjallaaskan sest á
bílanna og gerir það að verkum
aðennmikilvægaraeraðþvobíl
annaáréttanhátttilaðrispaekki
lakkið,“segirPáll.

Fjór um sinn um meira 
vatn til spill is á bílaplani

Hann bætir við að malbikið
hér á landi sé yfirleitt samsett
úrmöluðugrágrýti,10 til15mm

kornastærð,og tjöruásamtöðr
um aukaefnum sem er ætlað að
bætastyrkogviðloðun.,,Íslenskt
grjótermjögmjúktísamanburði
viðerlentgrjótsemveldurþvíað
nagladekkineiganokkuðauðvelt
meðaðrífaþaðupp í svifrykog
tjörusemhleðstábílanaokkar.
Tjaranfermjögillameðlökkábíl
um.Húnbæðiaflitar lakkiðmeð
tímanumogdregurúrstyrkleika
þess. Salt pækillinn á götum úti
ersvoekkitilaðhjálpatil,“segir
hann.

Páll segir ennfremur að varð
andiumhverfisþáttinnsýni rann
sóknir að fólk notar allt að fjór
um sinnum meira vatn við bíla
þvottinnþegarbíllinnerþveginn
heimaeðaáþvottaplanibensín
stöðvaenþegarhonumerekið í
gegnumsnertilausaþvottastöð.

Þvottakúst ar rispa
og skemma lakk ið

GULL-ÚRIÐ • MJÓDDINNI
Álfabakka 16 • sími 587 4100 
Axel Eiríksson úrsmíðameistari

Stál  
50 m  

Öryggislás

18.900 kr.

14.980 kr.
Stál  50 m

Auka leðuról fylgir
19.900 kr.





Vönduð & falleg úr                    
í leik & starfi F 16592 stál-50m

verð kr. 19.900

Eigum góð úr fyrir fallegt fólk og 
falleg úr fyrir gott fólk 

Festina - Casio - Boss - DKNY.

Úrval af vasatólum frá

Ferminga- og tækifærisgjafir

Það er erfitt hjá mörgum barna
fjölskyldumað látaendanásaman
og eiga fyrir fjölbreyttum frístund
umfyrirkrakkanaogöðrumútgjöld
um.Tónlist, íþróttirogaðrarskipu
lagðar frístundir eruenguaðsíður
ómetanlegur undirbúningur fyrir
framtíðina.Þaðerprinsippaðefna
hagur foreldra ráði ekki úrslitum
umþátttöku í frístundastarfi. Sam
fylkinginhefurþvísamþykkttillögur
umhækkunfrístundakortsúr30.000
í 50.000áhvertbarn.Þettaverður
innleitt í áföngumogútfært í sam
ráðiviðfrístundageirann.

Hækkunfrístundakortsinserhluti
af “barnapakka”Samfylkingarinnar
fyrir borgarstjórnarkosningarnar í
vor.Borgsemergóðfyrirbörnhlúir
að framtíðinni.Þannigborgergóð
fyriralla.

Barnapakkinnerífjórumliðum.
• Í fyrsta lagi. Reykjavík er og

verði áfram hagstæðust fyrir fjöl
skyldur.Þettaþýðiraðsamanlagðir
skattar, fasteignaskattar, gjöld og
gjaldskrár verði áfram hagstæðust

íReykjavík í samanburðiviðönnur
sveitarfélög.

• Í öðru lagi. Systkinaafslátt
ur verði veittur þvert á skólastig.
Reykjavik býður  ríkulega systk
inaafslætti fyrir barnafjölskyldur.
Þessi nýjung þýðir að fjölskyldur
fái afslátt vegna systkina þóaðað
annað þeirra séá leikskóla enhitt
í grunnskóla.Þetta teljumviðvera
sanngjarna kjarabót sem nýtist
barnmörgumfjölskyldum.

•Íþriðjalagi.Frístundakortverði
hækkuð úr 30.000 kr í 50.000 kr. á
hvert barn á kjörtímabilinu, skv.
útfærslusemunninverðiísamstarfi
við íþróttafélög, tónlistarskóla og
æskulýðssamtök.Viðhöfumáhyggj
urafþvíaðsumbörnfariámisvið
skipulagttómstundastarfvegnafjár
hagsaðstæðna. Með því að hækka
frístundakortiðvinnumviðgegnþví.

• Í fjórða lagi. Biliðmilli fæðing
arorlofs og leikskóla verði brúað
meðfjölbreyttumaðferðumíáföng
um.Þettaerrisastórtsamfélagslegt
verkefni sem mun taka tíma en er
ekkiaðhægtskiljaeftirtilúrlausnar

fyrir foreldra
ungra barna.
Fæðingarorlof
þarfaðlengja.
Síðan þarf að
tryggjaöryggi
og auðveld
ara aðgengi
að þjónustu
eftir að orlofi
lýkur í sam
v i n n u  v i ð
dagforeldra,
ungbarnaleik
skóla en síð
ast en ekki síst að krakkar komist
yngriinnávenjulegaleikskóla.

Barnapakkinn er eitt af aðal
stefnumálumSamfylkingarinnar fyr
ir borgarstjórnarkosningarnar.Öll
stefnumál okkar taka mið af fimm
áraáætlunum fjárhagReykjavíkur
borgarogábyrgristefnuífjármálum
borgarinnar.

Höfundur er borgarstjóraefni Sam
fylkingarinnaríReykjavík

Barna pakk inn
DagurB.Eggertssonskrifar:

DagurB.
Eggertsson.

Tölvur og gögn ehf.
þ e k k i n g  o g  r e y n s l a

T& G PC & Mac

Pe
rsó

nuleg og traust tölvuþjónusta í Mjódd, er
um

 í 
sam

a húsi og Íslandsba
nki.

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

PállMagnússonhjáLöðri.

www.breiðholt.is



Líf Jesú ein kennd ist af kær leika. 
Hann mætti fólki í kær leika, lækn
aði sjúka, tók börn í faðm sinn 
og bless aði þau. Í Bibl í unni fáum 
við að kynn ast lífi Jesú og boð
skap hans. Páska boð skap ur inn 
sem hljóm ar um pásk ana í öll um 
kirkj um lands ins  um Jesú Krist, 
son Guðs, sem sigr aði dauð ann 
og gaf okk ur þar með trú á hinn 
upp risna frels ara okk ar Jesú 
Krist, sem leið ir okk ur frá dauða 
til ei lífs lífs með sér. Krist in trú er 
upp risu trú, trú á sig ur lífs ins yfir 
dauð an um. Jesús var kross fest ur, 
lagð ur í gröf og sú gröf var tóm á 
páska dags morg un. Jesús var ekki 
þar, hann var upp ris inn!

Biblí an okk ar sem geym ir þetta 
fagn að ar er indi er sú bók sem hef
ur haft víð tæk ustu áhrif á trú, 
sögu, menn ingu fjöl margra þjóða 
um all an heim. Ís lensk saga og 
menn ing er þar ekk ert und an skil
in. Lista fólk úr öll um lista geir an
um hef ur sótt hug mynd ir og túlk
að boð skap Bibl í unn ar í list sinni. 
Bibl íu fé lag ið var stofn að 10. júlí 
1815 og er elsta fé lag ið á Ís landi. 
Mark mið fé lags ins er að stuðla að 
því að Biblí an verði alltaf að gengi
leg og fá an leg á Ís landi og hvetja 
fólk til lest urs Bibl í unn ar.  Ís lend
ing ar voru með al 20 fyrstu þjóða 
heims sem fengu Bibl í una á eig in 
þjóð tungu. Það var menn ing ar
legt af rek Odds Gott skálks son ar 
og Guð brands Þor láks son ar og 
hafði ómet an legt gildi fyr ir okk ur 
sem þjóð. 

Á næsta ári verð ur Bibl íu fé lag ið 
200 ára og fé lag ið er eitt af elstu 
Bibl íu fé lög um í heim in um. Þó að 
Bibl íu fé lag ið sé virt og gam alt 
fé lag er það sí ungt og vill vinna 
að því að nýj ar kyn slóð ir hér á 

landi fái að kynn ast Bibl í unni 
sem hef ur haft svona mik il áhrif 
á sögu okk ar og menn ingu. Biblí
an miðl ar kær leika og um hyggju 
Guðs og því hve miklu máli sam
fylgd við Hann skipt ir í dag legu 
lífi. Með því að skrá sig í Bibl íu fé
lag ið tök um við þátt í því verk efni 
að út breiða Bibl í una, boð skap og 
áhrif henn ar hér á Ís landi. Biblí an 
er grund völl ur krist inn ar trú ar 
og okk ar kristnu arf leifð ar. Ef við 
vilj um að hver ný kyn slóð kynn ist 
boð skap Bibl í unn ar, taki kristna 
trú og láti mót ast af krist inni líf
sýn og lífs gild um, þurf um við öll 
að taka hönd um sam an og stuðla 

að út breiðslu Bibl í unn ar. 
Pásk arn ir eru mesta há tíð krist

inna manna. Kirkju feð urn ir nefn
du pásk ana há tíð há tíð anna, fest
um festorum, því þá fögn um við 
upp risu Jesú Krists. Við fögn um 
hinu ei lífa lífi sem hefst nú og var
ir um alla ei lífð. Þenn an boð skap 
fáum við að taka við og til einka 
okk ur. 

Gleðilegapáska!

RagnhildurÁsgeirsdóttirverkefn

isstjóri kærleiksþjónustu á Bisk
upsstofuog fyrrumdjákni í Fella
ogHólakirkju.
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Gleðilegapáska!

RagnhildurÁsgeirsdóttir.

Stjúp fað ir minn starf aði lengi í 
Fella helli. Ég fór oft með hon um 
í vinn una, tólf ára göm ul, og tók 
þátt í ung linga starf inu þar, sem á 
þess um tíma var lík lega ein hvers
kon ar frum kvöðla starf. Á þess um 
tíma var að verða vit und ar vakn
ing um mik il vægi frí stunda og 
tóm stunda starfs. Mér þótti ótrú
lega gam an að fara með hon um 
því þar var alltaf svo mik ið um að 
vera. Svo hafði mað ur eitt hvað 
heyrt tal að um”Breið holtsvill
ing ana” og ég var mjög for vit in 
um þá. Ég hitti samt aldrei neinn. 
Ekki fyrr en eft ir að ég var orð in 
full orð in og kom in í Kenn ara há
skól ann. Einn af sam nem end um 
mín um varð him in lif andi þeg ar 
hann frétti hver væri pabbi minn. 
Hann hafði nefni lega ver ið rót laus 
“Breið holtsvill ing ur” sem flest ir 
höfðu af skrif að, nema starfs fólk 
Fella hell is og stjúp fað ir minn. 

Í Fella helli hafði þessi „vill ing
ur“ feng ið tæki færi til að ná átt um 
utan skóla tíma, kom ast úr hefð
bundnu um hverfi sínu og láta 
reyna á ým is legt sem hann fékk 
ekki að gera í grunn skól an um. Í 
Fella helli fékk þessi vin ur minn 
trúna á sjálf an sig og í dag finnst 
hon um hann eiga Fella helli og 
fé lags starf inu þar mik ið að þakka.

Fella hell ir er ekki leng ur til, en 
við við ur kenn um í dag gildi frí tím
ans. Öll börn eiga að fá tæki færi 
til að sinna hugð ar efn um sín um, 
stunda íþrótt ir og tóm stund ir 
og efla fé lags þrosk ann. Til þess 
þurfa borg ar yf ir völd að leggja 

sig fram við 
að gera vel 
og hlúa að 
fé lags starfi 
við börn og 
ung linga. Í 
B r e i ð  h o l t i 
er það stað
r e y n d  a ð 
m e i r i  h l u t i 
barna sem 
e k k i  s æ k 
ir fé lags tarf 
eða íþrótt ir 
eru inn flytj end ur eða eiga efna
litla for eldra. Á þessu ætla Vin
stri græn að taka á af mynd ug leik 
þannig að öll börn fái tæki færi til 
að vaxa og rækta frí tíma sinn. 

Við vilj um að þessi þjón usta 
sé gjald frjáls svo hér geti skap
ast raun veru leg ur sam fé lags leg ur 
jöfn uð ur. Með mark vissu íþrótta 
og tóm stunda starfi má koma í veg 
fyr ir að börn leið ist út í óæski
lega hegð un. Gott og inni halds
ríkt íþrótta og tóm stunda starf í 
æsku og á ung lings ár um er mik
il væg ur þátt ur í því og efna hags
að stæð ur eða aðr ir þætt ir mega 
ekki verða til þess að börn verði 
út und an. Veg ar nest ið sem þau 
hljóta á frí stunda heim il inu get ur 
ver ið drjúgt  sam an ber vin minn 
úr Kenn ara há skól an um. Þannig 
veg ar nesti vilj um við Vinstri græn 
veita öll um börn um í Reykja vík

EftirLífMagneudóttur
Höfundur skipar annað sæti á

listaVinstrihreyfingarinnar græns
framboðs.

Breiðholtsvillingar

LífMagneudóttur.

  

Hátíð við Félagsmiðstöðina Hólmasel 

Kl. 13.00 Dagskrá hefst 

Hoppukastalar, andlitsmálning, grillaðar pylsur til sölu, candyfloss ofl.  

Kynning á starfi ÍR og Skátafélagsins Seguls 

Kl. 13.30 Sigurvegarar frá Breiðholt got Talent: 

Stefán Halldór, Leví, Asian Style, Gabríela Ósk 

Kl. 13.50 Dans Brynju Péturs 

 Kl. 14.00 Páll Valdimar JóJó listamaður 

Kl. 14.15 Jón Víðis Töframaður  

Kl. 15.00 Dagskrárlok 

 
 

 

 

 

 

 

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

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

HÁRLAUSNIR 
Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping 
kr. 3.450.-

Tímapantanir í sími 552 1345

Þjón ustu mið stöð Breið holts var 
stofn uð árið 2005 og skap aði sér 
strax sér stöðu í sér fræði þjón ustu 
við börn. Sér staða Breið holts er 
fólg in í því að öll um beiðn um frá 
skól um og for eldr um um stuðn
ing er mætt strax, án þess að bíða 
form legr ar grein ing ar á or sök um 
vand ans. Sér fræð ing arn ir fara út í 
skóla, leik skóla og frí stunda heim ili 
og að stoða starfs fólk með gagn legri 
ráð gjöf ef um er að ræða t.d. kvíða 
og hegð un ar erf ið leika í barna hópn
um. Barn ið er ekki endi lega tek ið 
út úr hópn um held ur er unn ið með 
barna hóp inn í heild sinni. Á sama 
tíma hef ur ver ið lögð mik il áhersla 
á nám skeiða hald fyr ir börn, for eldra 
og starfs fólk sem vinn ur með börn
um. Grein ing er ekki for senda fyr
ir þátt töku á nám skeið um, held ur 
skim un kenn ara og fjöl skyldu sem 
bend ir til þess að þörf sé  á stuðn
ingi.  Á nám skeið un um er fjall að um 
börn sem eiga t.d. við kvíða, at hygl
is brest, hegð un ar trufl an ir og fleira 
að stríða. For eldr um og starfs fólki 
er kennd tækni til að takast á við 
vand ann. Þetta leið ir til þess að 
færri börn fá form leg ar grein ing ar 
þar sem skim un kenn ara og for eldra 
ákvarð ar hvaða stuðn ing hvert barn 
þarf á að halda. Þetta hef ur hins 
veg ar leitt til þess að biðlisti eft ir 
grein ing um þar sem grun ur leik ur á 
fötl un, hef ur lengst og er nú óá sætt
an lega lang ur. Bæði skort ir meira fé 
frá borg ar yf ir völd um en einnig spil
ar inn í að heilsu gæsl an er nú hætt 
grein ing um og biðlisti hjá Grein ing
ar – og ráð gjaf ar stöð rík is ins hef ur 
lengst. Þetta er verk efni sem verð ur 
að takast á við í sam vinnu margra.

Hverfaskipulag
Breið hylt ing arn ir í ráð inu eru ein

huga um það besta fyr ir hverf ið sitt. 
Nú í vet ur höf um við í tvígang unn
ið með hverfa skipu lag Breið holts 
sem verð ur aug lýst á næst unni. 
Hverfa skipu lag ið á að leggja grunn 
að þró un hverf is ins til fram tíð ar, 

á vist væn um 
for  send um. 
Marg ir sér
f r æ ð  i n g  a r 
koma að gerð 
hverfa skipu
lags og þeir 
voru gest ir á 
fund um hverf
is ráðs, sem 
og full trú ar 
u n g  m e n n a 
í Breið holti 
s e m  l ý s t u 
sín um sjón ar
mið um. Það 
var at hygl is vert að hverf is bú ar, ung
ir sem eldri voru miklu já kvæð ari 
í garð hverf is ins en þeir sem unnu 
að verk inu og voru gest ir. Sér stak
lega var gagn legt að heyra sjón ar
mið unga fólks ins sem þótti vænt 
um hverf ið sitt og voru með mjög 
gagn leg ar at huga semd ir.

Springumút
Framund an eru mörg fram fara

verk efni í Breið holti sem við Breið
hylt ing ar völd um í kosn ing unni í 
mars 2014. En auk þeirra á að fara í 
breyt ing ar og end ur bæt ur á and dyri 
menn ing ar mið stöðv ar inn ar okk ar 
Gerðu bergs og end ur nýja á skóla
lóð ir Breið holts skóla og Öldusels
skóla, auk marg vís legra við halds
fram kvæmda í Breið holt skóla. 

Það er alltaf til hlökk un ar efni að 
funda með hverf is ráði Breið holts. 
Á dag skrá eru mál efni hverf is ins og 
aldrei hef ur orð ið póli tísk ur ágrein
ing ur um af greiðslu mála; hvort sem 
við erum að af greiða styrki til fram
fara mála, velja verk efni til íbúa kosn
inga eða ræða breyt ing ar á starf
semi ein stakra stofn ana.

Nátt úr an sem um lyk ur okk ur í 
hverf inu er að springa út  og við 
ætt um að leyfa okk ur að gera það 
líka. 

Sjá umst í sundi – eða bara þar 
sem við hitt umst. 

Kær kveðja, Björk .

Sérstökbörneru
einstökbörn

Björk
Vilhelmsdóttur.

Heilsulindir í Reykjavík

www.itr.is ı sími 411 5000

Afgreiðslutími
Annar í Páskum
21. apríl

Sumard. fyrsti
24. apríl

Páskadagur
20. apríl

Laugardagur
19. apríl

Föstud. langi
18. apríl

Skírdagur
17. apríl

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 9-18 

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18   

kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  Lokað  kl. 9-18  kl. 9-18 

kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15  Lokað  kl. 11-15  kl. 11-15

kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 8-22  kl. 10-18  kl. 8-22  kl. 8-22

kl. 10-18  Lokað  kl. 8-16  Lokað  kl. 10-18  kl. 10-18

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-18  kl. 9-18

      

Lykill
að góðri
 heilsu

SUND
Skelltu þér í

um páskana
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Meistaraflokkur Leiknis mun
sem fyrr leika í1.deildkarla í
sumar. Leiknisliðið endaði í 7.
sæti á síðasta tímabili en liðið
leikurnúsittníundatímabilí1.
deild.

DavíðSnorriJónassonogFreyr
Alexandersson tóku við þjálfun
Leiknisliðsinsfyrirsíðastatímabil
oghaldaennumstjórnartaumana
þetta tímabilið. Nokkrar breyt
ingar hafa orðið leikmannahópi
liðsins. Edvard Börkur Edvards
son kom frá Tindastóli, Eiríkur
IngiMagnússonkomfráKF,Arn
ar Freyr Ólafsson kom að láni
fráFjölniogMattHorthkom frá
Bandaríkjunum. Ásamt þessum
leikmönnumhafaungir leikmenn
komiðuppúryngrastarfi félags
insogæftmeðliðinuívetur.

Leiknisliðið er að leggja loka
höndáundirbúning fyrir tímabil
ið en liðið heldur til Spánar 22.
aprílogmunæfa íviku.1.deild
in mun hefjast laugardaginn 10.
maíþarsemokkarstrákarverða
íeldlínunni.Fyrstileikurinnverð

ur leikinn á Leiknisvelli og eru
mótherjarnirGrindavík.

Nánar má fylgjast með liðinu
á www.leiknir.com en ljóst er
að sem fyrr er spennandi knatt

spyrnusumar fyrir höndum.
HvetjumallaBreiðhyltinga til að
mætaogstyðjaLeikniísumar.

LeiknirmætirGrindavíkífyrstaleik

MeistaraflokkurLeiknis.

www.leiknir.com

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630

www.clean.is

Leiknisstrákarnir í 8. flokki
léku á dögunum vináttuleiki
gegnHKíKórnum.Leiknisstrák
arnirvorueinstaklega fallegirá
vellioghreinlegaótrúlegtaðsjá
taktana á yngstu Leikniskrökk
unum.

8.flokkurhefurgengiðvelívet
uroghefuraldreiveriðæft jafnt
stífteinsogíár.Tværæfingareru
ávikuhjáflokknum,miðvikudaga
oglaugardaga.8.flokkurerætlað
urbörnumá leikskólaaldri. Frítt
eraðæfaeinsogalltafhefurverið
ogþátttakanveriðfínívetur.

8.flokkurLeiknisíheimsókntilHK

ÁttundiflokkurLeiknis.

KnattspyrnusambandÍslands
hefur á þessu ári staðið fyrir
æfingum fyrirefnilegustu leik
menn4.flokkskarlaáÍslands.
Æfingunumerskipteftirlands
hlutumogæfastrákarnirundir
stjórn yngri landsliðsþjálfara
Íslands.

Leiknismenn eiga fimm full
trúasemtókuþáttíæfingunum.
VukOskarDimitrijevic,Beniam
inHoti, SævarAtliMagnússon,
Ísak Richards og Daníel Finns

Matthíassonvoruallirvaldir til
æfingannasem fóru fram ívik
unni. Strákarnir stóðusigmeð
prýði en allir leika þeir með
4.flokkiLeiknis.Þessmágetaað
4.flokkurLeiknishafastaðiðsig
vel á tímabilinu og eru komn
ir í úrslitakeppni Reykjavíkur
mótsins. Óskum strákunum til
hamingjumeðþennanáfangaog
bindumvonirviðaðþeirhaldi
áframaðæfavel.

Leiknisstrákarí
HæfileikamótunKSÍ

EfnilegirLeiknisstrákar.

Knattspyrnufélag Breiholts,
KB,ervaraliðLeiknisog leik
ur í 4. deild. KB var stofnað
17. janúar árið 2007 af Þórði
Einarssyni framkvæmdastjóra
KBogElvariGeirMagnússyni
Leiknismanni. Markmiðm KB
ertvíþætt.

Annars vegar að gefa þeim
Leiknismönnum sem ekki geta
vegna mismunandi ástæðna
æftmeðmeistaraflokkiLeiknis
tækifæriáað leikaknattspyrnu
áfram innan Leiknis. Hins veg
araðgefa ungum leikmönnum
í2. flokkiLeiknis tækifæriáað
spila ímeistaraflokki og undir
búaþábeturfyrirmeistaraflokk

Leiknis.
Allseru5leikmennúr2.flokki

LeiknissemmunuleikameðKB
ásamt2. flokkiLeiknis í sumar.
ÞaðeruþeirHlynurHelgiArn
grímsson, Hörður Haldórsson,
Eyþór Guðmundsson, Kamil
PiekarskiogÁrniElvarÁrnason.
Allteruþettaefnilegirleikmenn
í2.flokkiLeiknisogverðurgam
anað fylgjastmeðþeim í leikj
umKBísumar.

KB undirbýr sig nú að krafti
fyrir tímabilið en liðið leikur í
Briðli 4. deildar í sumar og
verður fyrsti leikur liðsinsmið
vikudaginn21.maíáLeiknisvelli
gegnMídas.

UngirLeiknismenn
fáeldskírníKB



VíðavangshlaupÍRverðurásumardaginnfyrsta
24.aprílenþettaerí99.skiptiðsemhlaupiðfer
fram. Hlaupið var fyrst haldið árið 1916 og þá
aðenskrifyrirmynd,ensíðanþáhefurþaðverið
árvissviðburðurogásinnháttnauðsynlegurhluti
afhátíðarhöldumReykjavíkur.

Hlaupiðermeðfyrstuhlaupumvorsinsogfastur
liður í undirbúningi margra fyrir komandi keppn

istímabil. Í fyrrahlupu330hlaupararáöllumaldri
þessa5km leið íkringumTjörninaensáelstivar
86áragamall.Einsogsjámááaldrihlaupsinser
þaðeinnafelstuíþróttaviðburðumÍslandssögunnar
og tilgamansmágetaþessaaðskipuðhefurverið
nefnd til að undirbúa 100 ára afmæli hlaupsins á
næstaári.Hlaupiðíárhefstkl.12ogerskráningá
www.hlaup.is
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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

HilmarÖrnJónssonhefursett
nýtt Íslandsmet í sleggjukasti.
Kastafrek þessa 18 ára ÍRings
halda áfram en Hilmar hefur
sýntog sannað aðhanner eitt
mesta kastaraefni sem Ísland
hefurátt.

Hilmar setti nú í  byrjun
apríl enn eitt Íslandsmetið í
sleggjukasti en nú með 7.26 kg
sleggjunni semersúþyngdsem
karlar í fullorðinsflokki kasta.
Kastsería Hilmars var stórglæsi
leg,öllköstingildogstigvaxandi
lengingáköstumupp ímetkast
iðeinsogeftirfarandi tölursýna
enöllköstinvoruyfirgamlamet
inu. 61,46m – 63,51m – 62,70m
–63,74m–65,00m 67,34m.Með
árangri sínum náði Hilmar Örn
lágmarki á heimsmeistaramót
19 ára sem fram fer í Oregon í
Bandaríkjunum í júlí. Þar er
keppt með 6 kg sleggju þó svo
að hægt sé að ná lágmarki með
þyngra áhaldi eins og Hilmar
gerði. Árangur Hilmars er jafn

framtíslensktunglingametíflokki
1819ára.Aðeins Íslandsmethaf
innBergurIngiPéturssonFHhef
urkastaðkarlasleggjunni lengra.
Hilmar Örn keppti einnig í lóð
kastimeð15kg lóðiogbættisig
töluvertþar.Kastaði lengst19,44
m.Sáárangurereinnigunglinga
metíflokki1819áraog2022ára,
ogseturhann í 3. sæti áafreka
listaÍslands.

HilmarÖrnmeð
nýttÍslansmet

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

Aðalfundur Íþróttafélags
Reykjavíkur (ÍR) var hald
inn miðvikudaginn 9. apríl
s.l.  Á fundinum kom fram að
árið 2013 hefði verið eitt allra
bestaár í sögu félagsinsef litið
er til fjölda iðkenda, árangurs
íþróttafólksfélagsinsogreksturs
félagsins.

ÍR er eitt af fimm stærstu
íþróttafélögum landsinsog virkir
iðkendur félagsinsvoru rúmlega
2000 á s.l. ári og er ÍR þar með
í hópi fimm stærstu íþróttafé
laga landsins.  Frjálsíþróttadeild,
knattspyrnudeild og handknatt
leiksdeildhafa innan sinna raða
mestanfjöldaiðkendaafdeildum
félagsins.

FrábærárangurÍR-ingaá
íþróttasviðinu

ÍþróttafólkÍRsótiframálands
og alþjóðamælikvarða  í fjölda
íþróttagreina.  Meistaraflokk
urkarla íhandboltavannbikar
meistartitil HSÍ,   frjálsíþróttlið
félagsins  sigraði í Bikarkeppni
FRÍ  1. deild fimmta árið í röð,
meistaraflokkur karla í knatt
spyrnu var hársbreidd frá því
aðfarauppumdeildogkeilarar
félagsins urðu Íslands og bikra
meistarar í liðakeppni.   Helga
María Vilhjálmsdóttir skíðakona
vara valin til keppni á Ólympíu
leikunum í Sochy og Aníta Hin
riksdóttir frjálsíþróttakona vann

það ótrúlega afrek að verða
heimsmeistari ungmenna og
Evrópumeistari unglinga í 800m
hlaupi.

Fyrirmyndarreksturhjá
ÍRogskuldirlækka

Umfang íþróttastarfseminn
ar hjá ÍR er mikið og mikla fjár
muni og sjálfboðaliðastarf þarf
til að bjóða upp á þau gæði og
fjölbreyttni sem einkennir starf
félagsins.  Fullyrða má að fjár
hagslegur reksturaðalstjórnar ÍR
ogdeildannasémeðeindæmum
traustur. Rekstur aðalstjórnar
skilað hagnaði og fimm af nýju
deildum félagsins skila einnig
hagnaði, frjálsíþróttadeild,knatt
spyrnudeild,körfuknattleiksdeild,
TaeKwonDo deild og júdódeild.
Þegarreksuraðalstjórnarogallra
deilda er lagður saman er velt
an 315 milljónir og hagnaður af
rekstri um 2,5 milljónir.  Skuld
ir félagsins í heild eru 18 millj
ónirogerumeðþvíallra lægstu
semþekkisthérálandisémiðað

við íþróttafélög af sambærilegri
stærð. Frjálsíþróttadeild, skíða
deild, TaeKwonDo deild, dans
deildogjúdódeilderuskuldlaus
ar með öllu. Knattspyrnudeild
skilaðihagnaðiás.l.áriogskuldir
lækkuðuverulegafráárinu2012.

BjarkiÞórSveinsson
kjörinnnýrformaðurÍR

HjálmarSigurþórssonsemleitt
hafði félagið undanfarin þrjú ár
semformaðurgafekkikostásér
til áframhaldandi starfa og var
BjarkiÞórSveinssonkosinnnýr
formaður  í hans stað.  Bjarki
Þórhefurstarfaðumárabil fyrir
handknattleiksdeild félagsins og
gegndi auk þess varaformanns
embætti  í fráfarandiaðalstjórn.
Með Bjarka í stjórn voru kosnir
ÞórarinnMárÞorbjörnsson,Sig
urður Albert  Ármannsson, Ingi
gerður H. Guðmundsdóttir og
Reynir Leví Guðmundsson en  í
varastjórn Sigurður G. Kristins
sonogGuðrúnBrynjólfsdóttir.

Nýrformaðurtekurvið
góðubúihjáÍR

HilmarÖrnJónsson.

EinsogundanfarinárstendurÍRfyrirfjölþættunámskeiðahaldi
íhverfinuísumar.Meðalþesssemverðuríboðiereftirtalið:

Heilsdagsnámskeið:
Íþróttaogleikjanámskeiðfyrir510ára.
Hálfsdagsnámskeið:
Fjörkálfar,fjölbreyttíþróttanámskeiðfyrir59ára,fyrirhádegi
Frjálsíþróttaskólifyrir1014áraáÍRsvæðinu,byrjendur
fyrirhádegi,lengrakomnireftirhádegi.
Knattspyrnuskólifyrir1014áraáÍRsvæðinu,eftirhádegi.
Handboltaskólifyrir1016áraíAusturbergi.
Körfuboltaskólifyrir1014áraíSeljaskóla.
Nánariupplýsingaráwww.ir.isoghjástarfsfólkiÍRí
síma5877080
UpplýsingavefurÍTRumframboðásumarnámskeiðum
íborginniopnar28.apríl:www.itr.is
Skráninghefst1.maíá:www.ir.is

SumarnámskeiðÍR
fyrirbörnogunglingaVíðavangshlaupiðásumardaginnfyrsta

20% afsláttur af nýjum ÍR - 
Jako vörum til mánaðarmóta!

                                      
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ENGIHJALLA OG VESTURBERGI
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FRÁBÆRT VERÐ
Í Iceland færðu allt sem þú þarft 

fyrir páskahátíðina

OPNUNARTÍMI UM PÁSKA

SKÍRDAGUR: Opið allan sólarhringinn í Vesturbergi og Engihjalla.
FÖSTUDAGURINN LANGI: Opið allan sólarhringinn í Vesturbergi. Opnum á miðnætti í Engihjalla.
LAUGARDAGUR: Opið allan sólarhringinn í Vesturbergi og Engihjalla.
PÁSKADAGUR: Opið allan sólarhringinn í Vesturbergi. Opnum á miðnætti í Engihjalla.
ANNAR Í PÁSKUM: Opið allan sólarhringinn í Vesturbergi og Engihjalla.

ROCKSTAR ORKUDRYKKUR
500 ML

198
kr. stk.

LAMBALÆRI
FJALLALAMB

1098
kr. kg.

Coca Cola
4x2 l

Lambahryggur
Fjallalamb

Á NAMMIBAR
LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA

50%afsláttur

MAGNUM CLASSIC
3 STK.

398
kr. pk.

STJÖRNUSNAKK
170 G

298
kr. pk.

CHICAGO TOWN 
PIZZUR

398
kr. stk.

1698 kr. 
kg.998

COCA COLA
12x33 CL

998
kr. pk.
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