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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

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Vinarkaka 360 gr.
359 kr.

Kjúlla
Læri/leggir

Verð áður 1.298 kr/kg.
Verð núna 1.039 kr./kg.

Svínakótilettir
Verð áður 1.898 kr./kg.
Verð núna 1.198 kr./kg.

Svínalundir
Verð áður 2.698 kr./kg.
Verð núna 2.198 kr./kg.

Svínasnitzel
Verð áður 2.349 kr./kg.
Verð núna 1.498 kr./kg.

Svínagúllash
Verð áður 1.994 kr./kg.
Verð núna 1.498 kr./kg.

Pepsi & Max 2 lítra
Verð áður 298 kr.
Verð núna 198 kr.

- á traustum grunni
Vörur á tilboðsverði!

Hólagarði og
Arnarbakka

Það borgar sig að byrja strax
Þú finnur allt sem skiptir máli um lífeyrissparnað á  
landsbankinn.is/istuttumali.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Mjódd

BREIÐHOLTS-
BLAÐIÐ

Jón Gnarr borgarstjóri afhenti þeim félagsmiðstöðvum borgarinnar sem hafa verið með 
tölvufærninámskeið fyrir eldri borgara spjaldtölvur að gjöf frá Mannréttindaráði Reykjavíkurborgar 
miðvikudaginn 6. febrúar sl. en þá var skrifstofa borgarstjóra staðsett í Gerðubergi. Á myndinni eru 
Ágústa H. Gísladóttir frístundaráðgjafi í Þjónustumiðstöð Breiðholts, Jón Gnarr borgarstjóri og Trausti 
Jónsson verkefnastjóri í Þjónustumiðstöð Árbæjar með spjaldtölvurnar.



Framkvæmt verður fyrir um
350milljóniríBreiðholtiánæst
unni. Þegar hefur verið hafist
handa við framkvæmdir á átta
stórum verkefnum sem munu
kosta Reykjavíkurborg tæpar
297 milljónir. Að auki verður
fjölmörgum smærri verkefnum
hrint í framkvæmd í hverfinu
í tengslum við verkefnið Betri
hverfieða fyrirum46milljónir
króna.

Meðal stórraverkefna íBreið
holtinuáþessuáriverða.Endur
bæturá lóðviðSeljaskóla.Lokið
verðurviðþriðjaogsíðastaáfan
gaendurbótaáskólalóðinni,sem
felst m.a. í gerð útikennslurým
is. Kostnaður 65 miljónir króna.
Nýtt timburgólf verður sett í
íþróttamiðstöðina við Austur
berg.Þarerdúklagtgólf ídagen
settverðurnýttuppbyggt, fjaðr
andi timburgólf sem hentar bet
ur fyrir innanhússíþróttir.Kostn
aðurviðþaðeráætlaðurum40
milljónir króna. Komið verður
upphjólaoggöngustíg í Suður
Mjóddsemtengirsvæðiðstígum
í Kópavogi og verður verkefnið
erunniðísamstarfiviðVegagerð
ina. Kostnaður er áætlaður um
40milljónirkróna.Einnigverður
komiðupphjólaoggöngustígá
Selhrygg.Verkefniðfelstítenging
umá fimmstöðumúrSeljahverfi
viðgönguoghjólastígsemliggur
Kópavogsmegin og mun verkið
kostaum35milljónirkróna.Ráð
astá í endurbæturviðÖldusels
skóla þar sem fyrirhugað er að
bætaaðgengiogbyggjaanddyri.
Þááeinnigaðhefjastundirbún
ingur að endurgerð skólalóðar.
Gert er ráð fyrir að kostnaður
verði32milljónirkróna.Þáverð
urráðistíendurbæturogviðhald
á húsnæði menningarmiðstöðv

arinnar Gerðubergs. Vinna þarf
ýmsar endurbætur utanhúss
auk þess að ljúka við byggingu
tengigangsámilli Fagrabergsog
Gerðubergs. Þá á að stækka og
bæta veitingaaðstöðuna. Kostn
aðureráætlaðurum25milljónir
króna. ÍBreiðholtslaugáaðbyg
gjanýtteimbaðfyrirum30millj
ónirkróna.Viðþessaupptalningu
mábætaaðáformaðeraðbæta
gönguoghjólreiðaleiðir iBreið
holtifyrirum30milljónirkróna.

Hverfapottur46milljónir
Hverfapottur Breiðholts er 46

milljóniráþessuári.Framkvæmt
verðureftirhugmyndumaðverk
efnum sem berast frá íbúum að
smærrinýframkvæmdumogvið
haldsverkefnum.Ennerhægtað

koma með hugmyndir að verk
efnuminnásamráðsvefinnwww.
betrireykjavik.is.

Eropiðfyririnnsetninguáhug
myndum til 15. febrúar. Kosið
verðurumverkefnin í rafrænum
íbúakosningum íReykjavík, dag
ana14.til19.marsnæstkomandi.
Talsverðar framkvæmdir hafa
verið í Breiðholti undanfarin ár
ávegumReykjavíkurborgar.Nýr
Fellastígur hefur verið byggður.
Er framkvæmdum við hann nú
að mestu lokið. Stígurinn liggur
sunnan tilmeðfram löngublokk
inni íFellahverfi.Allsnamkostn
aður við stíginn um 110 millj
ónum króna. Þá hefur skólalóð
Fellaskólaveriðendurbyggðoger
þeimframkvæmdumlokið.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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Á5255. fundi borgarráðs Reykjavíkur sem haldinn var
í Gerðubergi fimmtudaginn 7. febrúar var samþykkt
að ganga til ýmissa verkefna í Breiðholti. Flest þessi

verkefni eiga rætur að rekja til ábendinga sem fram hafa
komiðá íbúafundummeðBreiðhyltingum, í ályktunum íbúa
samtakanna Betra Breiðholts, Hollvinasamtaka Elliðaár
dalsins og fleiri aðila auk rafrænnar kosningar um úthlutun
úr hverfapotti borgarstjórnar. Flest lúta þau að umhverfis
málum, bættum möguleikum gangandi og hjólandi umferð
ar og til útivistar. Einnig var ákveðið að hefja nokkur verk
efni til viðhals bygginga í eigu borgarinnar í Breiðholti.

O ft var rætt um á undanförnum árum að Breiðholt
ið hefði gleymst. Þar væri ekkert framkvæmt og nauð

synlegu viðhaldi mannvirkja og umhverfis væri ábótavant.
Meðákvörðunborgarráðsá fundi sínum íGerðubergiádög
unum var verið að koma til móts við vilja Breiðhyltinga.

AðbætaímyndBreiðholtsins

S tundumersagtaðbragðséaðþegarbarniðfinnur.Þaðer
ljóstaðkrökkunum íungmennaráðiBreiðholtsblöskrar
hverumræðanumbyggðarlagið–heimkynniþeirraerá

stundum.Eittafmarkmiðumgóðgerðarvikuþeirraádögunum
varaðvinnaaðbættri ímyndBreiðholtsvegnaþessaðung
mennunumíráðinufinnstslæmumræðahafaveriðumhverfið.

Þessi slæma umræðuhefð um Breiðholtið er gömul.
Hún á rætur allt aftur til byggingar þess. Að hluta mál

rekja hana til mistaka í ákvörðunum borgaryfirfalda á sjö
unda áratug fyrri aldar og að hluta slæmu skipulagi og
vondum arkitektúr á afmörkuðum svæðum. Sú stefna að
byggja margar svokallaðar félagslegar íbúðir á sömu stöð
um – jafnvel heilu hverfishlutana er arfavitlaus og hefur
hún verið aflögð með öllu. Það orð sem komst á Breiðholt
ið vegna fólks sem átti einhverra hluta vegna í vanda með
líf sitt hefur því miður fest við byggðina en alls að ósekju.

Breiðholtið er eitt afmarkaðasta byggðalag Reykjavík
ur. Það liggur miðstæðis á höfuðborgarsvæðinu og er

löngu orðið gróið og vænt til fjölbreytts mannlífs. Margar
hinna félagslegu íbúða hafa fyrir löngu verið seldar á frjáls
um markaði en erfiðara er að bæta fyrir mistök skipulags
fólks og arkitekta þótt slíkt sé hægt með tilkostnaði.

Því er vel til fundiðhjáungmennaráðinuaðvarpaathygl
inni á þetta mál og leggja sitt að mörkum til þess að

bæta ímynd Breiðholtsins. Raunar þurfa margir aðilar að
komaaðþessumáli.Borgaryfirvöld, Þjónustumiðstöð Breið
holts, skólarnir í hverfinu, miðbæjarsamfélagið í Mjódd
inni og þau mörgu félög og það öfluga félagslíf ungra, mið
aldra og eldri borgara sem er að finna í Breiðholti. Með
samtakamætti er hægt að snúa vörn í sókn í þessu máli.

Komiðtilmóts
viðBreiðhyltinga

Framkvæmtverðurfyrirum
350milljóniríBreiðholti

Þessi mynd var tek in á fundi borg ar stjóra með íbú um Breið holts á 
dög un um. Fund ur inn var hald inn í upp hafi þess tíma sem skrif stofa 
borg ar stjóra var stað sett í Gerðu bergi.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

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

Borgarráð samþykkti á fundi sínum íGerðu
bergiádögunumviljayfirlýsinguumstofnuntil
raunaverkstæðis,eðasvokallaðFabLab,íBreið
holti ísamstarfiviðNýsköpunarmiðstöðÍslands
ogFjölbrautarskólanníBreiðholti.

MarkmiðFabLaberaðgefaungumsemöldn
um, einstaklingum sem fyrirtækjum, tækifæri til
aðþjálfasköpunargáfunaoghrindahugmyndum
sínum í framkvæmdmeðþvíaðhanna,mótaog
framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni.
Þáerverkefninueinnigætlaðaðauka tæknilæsi
almennings og almenna tæknivitund. Um leið

skapastvettvangurfyrirnýsköpunogeflingusam
keppnishæfni iðnfyrirtækja, menntastofnana og
nemenda. Reykjavikurborg mun standa straum
afstofnkostnaðivegnaverkefnisins.NMÍogFjöl
brautarskólinníBreiðholtiberafaglegaábyrgðá
starfseminniogstandastraumaflaunaogrekstr
arkostnaðisamkvæmtnánarasamkomulagi.End
anlegtsamkomulagásamtkostnaðaráætlunverð
urlagtfyrirborgarráðtilsamþykktar.Stefnterað
þvíaðverkstæðið taki til starfasem fyrstogeigi
síðarenfyrirupphafhaustannar

Fab-LabsmiðjaíBreiðholti
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EmErgE
orkudrykkur

Tilboðin gilda 14. -  17. feb.
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Kræsingar & kostakjör

Langskorinn
Lambahryggur

mikið úrvaL  
af foLaLdakjöti

bErjadagar Í nEttÓ

50% afsLáttur
50% afsLáttur

26% afsLáttur

1.398
áður 1.889 kr/kg

2.878
áður 3.198 kr/kg

60
áður 119 kr/stk

foLaLdasnitsEL  áður 2.398   
nú 1.559 kr/kg

foLaLdaLund  áður 3.789   
nú 2.993 kr/kg

foLaLdaragú  áður 1.898   
nú 949 kr/kg

foLaLdagúLLas  áður 2.198   
nú 1.429 kr/kg

- 35% 

- 21% 

- 21% 

- 35% 

foLaLdafiLE

jarðarbEr 250g
bLábEr 125g
hindbEr 125g
kirsubEr 200g
brÓmbEr 125g
rifsbEr 125g



SesseljaÁsgeirsdóttir sýn
ir málverk í Boganum í
Gerðubergi um þessar
mundir. Sýningin ber

nafnið Hugmynd og er fyrsta
einkasýninghennar.Húnhófað
stunda myndlist komin á miðj
analduroghefursóttmyndlist
arskólaognámskeiðafkrafti á
undanförnumárum.„Égbyrjaði
svo seintað sinnaþessuáhuga
málimínuaðégvildinámér í
sem mesta þekkingu á skömm
um tíma,“ sagði hún í spjalli
við Breiðholtsblaðið á dögun
um. Sesselja er ekkiókunnug í
Gerðubergi því hún er einn af
fyrstu starfmönnum hússins.
Húnhóf störfþarnokkruáður
en húsið var opnað fyrir 30
árum en Gerðuberg var opnað
4.mars1983semalhliðamenn
ingarmiðstöð rekin af Reykja
víkurborg.Þvímá segja aðum
afmælissýningu sé að ræða og
ánægjulegt að sjá einn fyrsta
starfsmannmenningarmiðstöðv
arinnarminnastafmælisinsmeð
þessumhætti.

Sessselja starfaði íGerðubergi
íumáratugoghúnhefurkomið
víðar við hjá Reykjavíkurborg í
gegnum tíðina og má þar nefna
félagsmiðstöðina Bústaði og
Borgarbókasafnið auk þess sem
húnstarfaði sem fulltrúi í kvört
unarþjónustu Neytendasamtak
anna um tveggja áratuga skeið.
Fljótlegaeftiraðhúnhættistörf
um vegna aldurs átti hún frum
kvæðiaðverkefnisemmiðaðiað
þvíaðráðaeldriborgara íhluta
störf hjá Reykjavíkurborg en á
þeim tíma var mikil mannekla í
umönnunarstörfumhjáborginni.
Sesseljavar ráðinverkefnisstjóri
um hálfs árs skeið og hafði það
hlutverkað tengjasamanáhuga
samaeldriborgaraog lausstörf
innan leikskóla, grunnskóla, frí
stundaheimila og heimaþjón
ustuborgarinnar.Enþarmeðer
sagan ekki sögð til fulls því um
svipað leyti ákvaðhúnað reyna
fyrir sér ímyndlistinni.Hún hóf
aðsækjanámskeiðíteikninguog
málun. Fyrsta námskeiðið var í
félagsmiðstöðinni á Vesturgötu
7enþarvarhúnhvötttilaðfara
í  Myndlistaskólann í Reykjavík
þar sem hún var við nám í fjór
arannir.ÞáhefurSesselja fengið
leiðsögn í félagsmiðstöðvunum
í Hvassaleiti og Hæðargarði auk
þess sem hún sækir reglulega
myndlistarnámskeið hjá Mími –

símenntunogvíðar.„Éghafðiall
tafáhugaámyndlistþóttaðstæð
urhafiekkileyftaðfaraútíhana
á fullumkrafti fyrrenkomiðvar
aðstarfslokum.Sesseljaer fædd
22. nóvember á degi heilagrar
Sesselju verndara tónlistarinn
arogerþaðskemmtileg tilviljun
þar sem nafngift hennar tengist
þvíekki.

Vorumfyrstihópurinní
Gerðubergi

En hvernig kom til að fimm
barnamóðirmeðáhugaámynd
list fór að starfa í félagsmálum.

„Aðdragandinnaðþvívarnokkur.
Ég var búin að vera heimavinn
andi um tveggja áratuga skeið
og komin nokkuð á veg með að
alauppfimmbörn.Yngstadóttir
mín var reyndar aðeins sex ára
þegar Hermann Ragnar Stefáns
son danskennari bankaði upp
á hjá mér. Hann starfaði í frí
stundaráði hjá borginni og var
aðspyrjahvortégvildikomaog
annast um ungmennin í Bústöð
um.ÉgslótilogsíðarkomÓmar
Einarsson að máli við mig og
spurði mig hvort ég gæti farið í
Gerðubergið sem þá var í bygg
ingu og í undirbúningi að opna

menningarmiðstöðina.Jáégvar
með þeim fyrstu sem komu þar
til starfa,“heldurSesseljaáfram.
„GuðjónBjarnasonsem lengivar
húsvörður kom fyrstur til starfa
og Elísabet Bjarklind Þórisdótt
ir, síðar kom Guðrún Jónsdóttir
sem stýrir félagsstarfinu.“ Sess
elja var viðloðandi Gerðubergið
næstu sex árin. „Eitt af því sem
lá fyrir að gera þegar ég kom í
Gerðubergvaraðkomauppveit
ingaaðstöðu. Fljótlega var farið
aðefna tilhinnaýmsuviðburða
sem kölluðu á að hægt væri að
vera með veitingar. Ekkert kaffi
húsvar íölluBreiðholtinuþessu

nýja20þúsundmannahverfiog
hvergihægtaðsetjastniðurmeð
kaffibolla. Ég man að umferðin
um húsið efldist, fleiri og fleiri
komuogeftiraðkaffiteríanopn
aðifórfólkaðkomaumhelgartil
þessaðfásérkaffiogspjallasam
an.“Sesseljavarekki í fullustarfi
íGerðubergiogsegisthafaverið
aðhlaupaámillihinnaýmsustar
faáþessumtíma.„Enégvarmik
ið íGerðubergi.Þettavarámót
unarárummenningarmiðstöðvar
innarogfélagsstarfsinsogégheld
aðéghafigripiðíflestsemtilféll.
Éggreipbæðiíaðskúraogbaka
en þá var allt meðlæti bakað á
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V i ð t a l i ð

Ánægðaðhafaveriðí
fyrstahópnumíGerðubergi

SesseljaÁsgeirsdóttirviðtvöverkasinnaásýningunniíGerðubergi.

Sími 414 9900 www.tekkland.istekkland@tekkland.isHoltagörðumReykjavíkurvegiBorgartúni

.

Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 
leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. janúar 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji



staðnumogsvoþurftiaðveljaall
anbúnaðfyrirkaffiteríuna.Enég
varekki lengieinþarnaþví fljót
lega komu fleiri konur til starfa.
Yndislegar konur sem störfuðu
meðmér.Þegarég lít tilbaka til
þessaraáraþáfinnstméreinsog
þessistarfsemihafiverið fljótað
komastígangogtakaásigmynd
miðaðviðaðGerðubergátti sér
allsengafyrirmynd.Þettavarallt
nýttogbyggtáýmsumhugmynd
in héðan og þaðan. Það hafði
aldreiveriðbyggðmenningarmið
stöðáborðviðþessahérálandi
oghefurekkiennveriðgert.Við
vorum ekki vön svona húsi eða
starfsemiog þettavarnýtt fyrir
mörgum.Égmanað fljótlegavar
fariðaðefna til stórramenning
arviðburðaogsérstaklegatónlist
arviðburðaíGerðubergi.Elísabet
varvelvakandiumaðefnatilvið
burðaogfélagstarfiðundirstjórn
Guðrúnarefldistsmámsaman.“

Kristinnsöng
íhálfbyggðum
bókasafnssalnum

Sesselja minnist sérstaklega
eins viðburðar sem hafi verið
sögulegur. „Ég man sérstaklega
eftir tónleikum með Kristni Sig
mundssyni óperusöngvara. Það
komusvomargiraðsalurinnþar
semtónleikarniráttuaðverafyllt
ist á augabragði og fólk var um
alla ganga. Þá var ekki búið að
opna sal Borgarbókasafnsins og
stóðhannhálf frágengninogfull
urafryki.Þarnavarákveðiðísky
ndi að færa tónleikana þangað
þrátt fyriraðsalurinnværimjög
hrárogallsekkibúinnundirvið
burðafþessu tagi.Þaðvar farið
af stað með flygilinn og ekkert
spurt umhvort þessi herbergja
skipti væri góð fyrir hljóðfærið.
Jónas Ingimundarson sem var
undirleikarihjáKristnitóknótna
bækurnar og gekk á eftir hljóð
færinu inn í hálfbyggðan bóka
safnssalinnoghver tóksinnstól
og fylgdi á eftir. Og þarna söng
KristinnogJónaslékáhljóðfærið
ítroðfullumenhálfbyggðumsuð
ursalnumsemnúhýsirbókasafn
ið.Þarna lögðuallir sig framum
aðþettagætigengið.Tónleikarn
irvoruhaldnirþrátt fyrirástand
húsnæðisinsogaðenginnþurfti
fráaðhverfa.Þettasýnirhversu
mikilþörfvarstraxfyrirþettahús
og þá starfsemi sem sniðin var
inn í það. Það var engin önnur
sambærilegaðstaða íhverfinuá
þessumtímaogerekkienn.Það
var líkastraxmikilbreidd í sýn
ingarhaldi. Settar voru upp sýn
ingar fyrir börn sem var nokkur
nýlundaogeinnig fyrir fullorðið
fólk. Það var reynt að hafa sem
minnstkynslóðabilístarfsemiog
aðallirgætu fundiðeitthvaðvið
sitthæfi.OgsvotelégaðGerðu
berghafistraxveriðheppiðmeð
starfsfólk og að starfsemin hafi
notið þess fram á þennan dag.
Ég verð að segja að Gerðuberg
var byggt af mikilli framsýni og
hvortsemþettavartilraunásín
umtímaeðaekkimá fullyrðaað
húnhefurheppnastágætlega.“

HafðiekkiteiknaðÓla
prikhvaðþámeira

Og nú er Sesselja komin aft
ur í Gerðuberg. Að þessu sinni
með myndlistarsýningu í tilefni
af 30 ára afmæli hússins. Mar
grétBaldursdóttirverkefnastjóri
hefur stjórnað og sett upp sýn
inguna og hefur hún ásamt öðr
um starfsmönnum hússins tek
ið vel á móti mér og sýnt mér
elskulegt viðmót. En hvað kom
til að hún fór að mála. „Ég held

að það hafi alltaf blundað í mér
einhveráhugiámyndlistenþað
eruekkinema fimmár síðanað
ég fór íhanaaf fullumkrafti.Ég
hafðiekki teiknaðÓlaprikhvað
þámeiraenéghafðinokkuðfeng
ist við ýmiss konar handavinnu
ásamt kúnstbróderíi og postu
línsmálun. Ég er búin að vera á
fullu að sækja mér þekkingu og
fagkunnáttu.Verið fjórar annir í
Myndlistarskóla Reykjavíkur og
stundað námskeið hjá myndlist
ardeildMímisásamtöðru.Þetta
hefur eiginlega verið full vinna
hjámérfráþvíaðégbyrjaði.Þeg
ar maður byrjar svona seint þá
verðuraðnýtatímannogégvildi
fá alla þá kennslu sem ég gat á
sem skemmstum tíma en mað

urverður líkaaðmæta til verks
meðopinhugaogtileinkasérþað
semmaðurlærir.Éghættiþóekki
alveg að vinna. Svindlaði svona
aðeinsogstarfaði semverkefna
stjóri hjá Reykjavíkurborg um
tímameðlistnáminu.“

Sækiílandslagiðenmála
annarseftirhugmyndum

Sesseljaerennaðlæra.„Jáég
erennímyndlistarnámihjáMími
símenntun. Ég er ekki útskrifuð
þaðanogíraunútskrifastmaður
aldreiúrmyndlistarnámi.Þarmá
alltaf bæta einhverju við. Nú er
égbúinnaðmálayfir100mynd
irogþaðermjöggamanaðhafa
fengið tækifæri tilþessaðhalda

þessa sýningu. Þá geta vinir og
kunningjarsvoogaðrirsem leið
eiga íGerðubergséðhvaðéger
að fástvið.Égmálamestheima,
Égermeðverkábakviðsófaog
áýmsumöðrumstöðum.Éghef
selt nokkuð af myndum og fjöl
skyldan, börnin og barnabörnin
eiga verk eftir mig.“ En hvaðan
kemurefniviðurinn.„Égsækimik
iðínáttúruna,landslagiðenmála
þó einnig mikið eftir tilfallandi
hugmyndum. Mála ýmsar verur
og annað sem kemur í hugann
ámeðanégeraðvinnaverkin.“
Landslagið er áberandi í mynd
unumásýningunni.Alltfrákulda
jökla til ólgunnar í iðrum jarð
ar. Nokkrar málverk sem sýna
eldsumbroterað finnaáþessari

sýninguenhúnhefurlíkanágóð
um tökum á abstrakt tækninni.
Þegar litiðeryfirverkhennarer
ljóst aðhúnhefur notað tímann
vel.Unniðvelúrþeimefniviðsem
hún hefur sótt sér í myndlistar
náminu.Þaðeránægjuleg tilvilj
unaðeinnaf fyrstustarfsmönn
um Gerðubergs skuli minnast
30áraafmælisþessarnýjungar í
menningarog félagsstarfi ogþá
ekkiaðeins íBreiðholtinuheldur
á landsvísu með þessum hætti.
„Égeránægðmeðaðhafafengið
tækifæri til aðverameð í fyrsta
hópnumsemkomaðGerðubergi
og einnig að fá nú tækifæri til
þessaðminnastþessmeðþess
umhætti á30áraafmælimenn
ingarmiðstöðvarinnar.“
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20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

FERMINGARGJÖF
Í áraraðir hefur Ragnar 

Björnsson ehf. framleitt 
rúm af öllum stærðum og 
gerðum, allt eftir óskum 

viðskiptavina.  
Mismunandi stífleika er hægt að 

velja allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum 
hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur 
létt framúr. Mikið úrval af öllum tegundum 
rúma.
Hafið samband við sölumenn okkar fyrir 
frekari upplýsingar.

DalsHRaun 8RB RÚM 220 HafnaRfiRði sÍMi 555 0397www.RBRuM.is

Opið alla viRka Daga fRá 8 - 18 Og á laugaRDöguM fRá 10 - 14

32.000 kr. 49.000 kr. 59.900 kr. 
Kistill Rúm 90x200 - Verð fráKistill
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Fylgir hverju rúmi

RB rúm hlaut á dögunum alþjóðleg verðlaun 
á International Quality Crown Awards 
í London,fyrir vandaða framleiðslu og 
markaðssetningu.  Þetta eru stór verðlaun en 
það er bara eitt fyrirtæki í hverri grein sem fær 
þessi verðlaun ár hvert.

7.500 kr. 
RB RúM
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Bætt úti vist ar svæði ásamt 
fræðslu um fugla líf í El liða
ár daln um eru með al þeirra 
verk efna sem íbú ar í Breið
holti völdu og komust til fram
kvæmda í tengsl um við verk
efna val „Betri hverfa“ í fyrra.  
Íbú ar sendu fyrst inn hug mynd
ir sem síð an var kos ið um í 
op inni raf rænni kosn ingu. Ósk
ir íbúa í Breið holti beindust 
eink um að bættu um hverfi, 
leik svæð um og úti vist ar mögu
leik um jafnt fyr ir menn sem 
dýr, en hunda gerði var á óska
list an um. 

Af því sem Breið hylt ing ar 
ósk uðu eft ir og komst til fram
kvæmda var að gerð ar yrðu 
end ur bæt ur við tjörn ina í miðju 
Selja hverf is. Leik tæki á skóla lóð 
Öldusels skóla yrðu end ur bætt. 
Fjar lægð ir yrðu stál bog ar sem 
hindr uðu gang andi og hjólandi 
fólk. Gerð ar yrðu end ur bæt ur á 
leik svæði við Engja sel. Sett  ræsi 
á nokkrum stöð um á göngu stíg 
ofan El liða árstíflu til að losna 
við klaka sem mynd ast í frosti. 
Leik vell ir í Selja hverfi yrðu end
ur bætt ir og sett ir upp fleiri 
ruslastamp ar. Und ir göng und ir 
Breið holts braut við Leiru bakka 
yrðu merkt hunda gerði var sett 

upp við Arn ar bakka og ör yggi 
á göngu leið við Arn ar bakka frá 
Rétt ar bakka að Núpa bakka yrði 
bætt með færslu á bið skyldu
merkj um. Fræðslu skilti yrðu sett 
upp  í El liða ár dal um fugla líf ið á 
svæð inu. Gerð ur yrði trimm stíg
ur og æf inga að staða við Bakka
lund var sett upp og geng ið bet

ur frá um hverfi Bakka lund ar og 
gróð ur ker um kom ið fyr ir. Fram
kvæmda fé vegna verk efna Betri 
hverfa í Breið holti var í fyrra um 
46 millj ón ir króna og verð ur það 
óbreytt í ár.   

Útivistarsvæðin
Breiðhyltingumhugleikin

Sýn ing in Þetta vilja börn in 
sjá stend ur nú yfir í Gerðu
bergi en um ár leg an við burð 
er að ræða í menn ing ar mið
stöð inni. Þar eru sýnd ar mynd
ir úr ís lensk um barna bók um 
frá ný liðnu ári. Á sýn ing unni 
í ár eru því mynd ir úr bók um 
frá 2012, en sýn ing in var opn
uð sunnu dag inn 27. jan ú ar, 
sama dag og til kynnt var hver 
hlyti Ís lensku mynd skreyti
verð laun in – Dimmalimm. 

Mynd skreyti verð laun in í ár 
hlaut Birgitta Sif Jóns dótt ir fyr
ir bók ina Ólív sem For lag ið – 
Mál og menn ing gef ur út. Dim
malimm verð laun in í ár eru 
styrkt af Mynd stefi og Fé lagi 
bóka gerð ar manna. Dóm nefnd
ina skip uðu Að al steinn Ing ólfs
son, Hall dór Bald urs son og Kal
man le Sage de Fontenay. Að al
steinn Ing ólfs son list fræð ing ur  
tal aði fyr ir hönd dóm nefnd ar 
og sagði að út gáfu saga þess ar
ar bók ar er óvenju leg, a.m.k. í 
ís lensku sam hengi, því hún er 
þeg ar kom in út hjá bresku for
lagi, Wal ker Books Ltd. Höf und
ur texta og mynda, Birgitta Sif 
hef ur ver ið við nám og störf í 
Bret landi og bók henn ar hef ur 
til að bera ýmsa kosti breskra 
barna bóka á borð  við sér visku

lega per sónu sköp un, vand að
ar vett vangsteikn ing ar, þar sem 
meira er lagt upp úr ljóð ræn
um stemmn ing um en ágengu 
lit rófi, og kímni sem er í senn 
góð lát leg og fjar stæðu kennd. 
Ein föld um boð skap bók ar inn
ar  „mað ur er manns gam an“ 
– eða kannski  „sækj ast sér um 
lík ir“, er ekki þröngvað upp á 
les end ur held ur renn ur hann 
smám sam an upp fyr ir þeim 
m.a. í rök stuðn ingi sín um. Á 
sýn ing unni Þetta vilja börn
in sjá! í Menn ing ar mið stöð inni 
Gerðu bergi má sjá þær bæk ur 
sem kepptu til verð laun anna að 
þessu sinni. Starfs fólk Gerðu
bergs og Borg ar bóka safns ins 
mun bjóða átta ára skóla börn
um upp á skemmti lega dag skrá 
á sýn ing ar tíma bil inu þar sem 
þau fá að skoða sýn ing arn ar 
Þetta vilja börn in sjá og  sýn ing
una Origami – Brot í brot, sem 
sýn ir papp írs lista verk hjón anna 
Dave og Assiu Brill, auk þess að 
taka þátt í spenn andi leikj um 
á bóka safn inu. Einnig er boð in 
leið sögn um sýn ing arn ar fyr ir 
aðra ald urs hópa í sam ráði við 
starfs fólk Gerðu bergs. Sýn ing in 
Þetta vilja börn in sjá stend ur 
til 24. mars.

Þettaviljabörnin
sjáíGerðubergi

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

UnniðviðlagfæringuáútivistarsvæðiíBreiðholti.

Borg a ráð hélt hefð bund inn 
fund fimmtu dag inn 7. febr ú
ar en fund ur inn fór fram í 
Gerðu bergi að þessu sinni. Var 
fund ar stað ur inn val in vegna 
starf semi skrif stofu borg ar
stjóra í Breið holt inu vik urn ar 
á und an. 

Þetta mun vera í fyrsta sinn 
sem borg ar ráð fund ar utan Ráð
húss Reykja vík ur en á fund in um 
voru fjöl mörg mál sem tengj ast 
Breið holti sér stak lega rædd og 
af greidd. Að fund in um lokn um 
heim sótt borg ar ráð Fjöl braut
ar skól ann í Breið holti þar sem 
þeir fengu góð ar mót tök ur og 
var boð ið í há deg is verð. Að því 
búnu gengu borg ar ráðs full trú
ar um Fell in í efra Breið holti 
þar sem þeir skoð uðu end ur
bæt ur á Fella stíg. Sér stak lega 
var um hverfi Fella garða skoð
að með til lit i til end ur bóta á 
svæð inu. 

BorgarráðfundaðiíGerðubergi

ÁmyndinnimásjáhlutaafborgarráðsfulltrúumágönguumFellin.

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is

HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 
HVAR HENTAR ÞÉR AÐ LÁTA SKOÐA?
Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu 
og eina í Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn 
taka á móti þér á þeim öllum. HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG!

Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 17 ár

Fáðu áminningu
 
Skráðu þig á póstlistann 
okkar þegar þú kemur í 
skoðun og veldu í hvaða 
mánuði þú vilt að við 
minnum þig á að láta 
skoða bílinn á næsta ári.
 
Þú gætir unnið 
200 lítra bensínúttekt 
hjá Atlantsolíu eða 
50.000 kr. úttekt 
hjá Pústþjónustu BJB.
 
Vinningar verða dregnir út 
mánaðarlega úr skráningum 
á póstlistann.
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Skrif stofa borg ar stjóra og borg
ar rit ara var stað sett í Gerðu bergi 
í þrjár vik ur frá frá 21. jan ú ar til 
7. febr ú ar. Mark mið ið með þess
ari nýlundu var eink um að borg ar
stjóri og emb ætt is og starfs menn 
skrif stofu borg ar stjóra fengju tæki
færi til þess að kynn ast starf semi 
borg ar inn ar í Breið holti frá fyrstu 
hendi. Breið holt ið er fjöl menn asta 
byggð ar lag Reykja vík ur en þar búa 
nú um 20.600 manns. Hverf ið er 
vel land fræði lega af mark að og þar 
er einnig að finna eitt öfl ug asta 
fjöl menn ing ar sam fé lag inn an borg
ar inn ar en hlut fall ný búa eða fólks 
sem á sér er lend an upp runa er um 
10.2% íbú anna. Jón Gnarr borg ar
stjóri kveðst í starfi sínu hafa tek
ið vakt ir með lög regl unni, sorp
hirð unni, slökkvi lið inu og fleir um 
sem sinna mál efn um Reyk vík inga 
og hafi þess ar vakt ir og kynni af 
störf um fólks reynst sér bæði upp
lýsandi og gef andi. Hann sagði við 
upp haf dval ar inn ar í Breið holti að 
nú væri kom ið að því að eyða tím
an um í öðru hverfi en Kvos inni. 
Þetta væri merki legt til raun og 
hann hlakk aði til að sjá hvern ig 
til tæk ist. Breið holt blað ið hitti Jón 
Gnarr að máli er leið að lok um 
skrif stofu halds ins í Gerðu bergi.

Hann var fyrst spurð ur um reynsl
una af því að starfa þenn an tíma 
í Breið holt inu. „Reynsl an er mjög 
góð. Það er gam an að skipta um 
um hverfi og kynn ast Breið holt inu 
bet ur. Ég hef líka fund ið á íbú um að 
þeir eru mjög ánægð ir með þetta. 
Gerðu berg er nátt úru lega frá bært 
hús að vera í, upp fullt af fólki á öll
um aldri og list. Mér hef ur alltaf þótt 
vænt um Breið holt ið.“ Spurð ur um 
hvort eitt hvað óvænt kæmi upp. 
Eitt hvað sem öðru fram ar brenni á 
Breið hylt ing um. „ „Ég er nú al veg 
þokka lega inní mál um Breið holts ins. 
Nei, það eru mjög svip að ar áhersl
ur í Breið holt inu og í öðr um hverf
um borg ar inn ar. Það sem mér finnst 
einna magn að ast við Breið holt
ið er fjöl menn ing in, og ég smakk
aði besta kaffi sem ég hef á æv inni 
bragð að, það kom á óvart. Það var 
á ví etnamska staðn um Ví et hou se á 
móti Gerðu bergi. Við þurf um síð an 
að meta kosti og galla eft ir að þess
ari til raun er lok ið til að geta tek ið 
ákvörð un um hvort við ger um þetta 
aft ur. Þetta hef ur ver ið bæði lær
dóms ríkt og skemmti legt.“ Hverj ar 
eru helstu áhersl ur Breið hylt inga 
og á hvað vill borg in leggja áherslu 
í mál efn um þeirra. „Það er ósk okk
ar að íbú ar lifi í sem mestri sátt við 
hverf ið sitt og hafi að gengi að þeirri 
þjón ustu sem þeir þurfa. Það er vilji 
okk ar og hlut verk að reyna að mæta 
þeim þörf um í Breið holti sem og 
öðr um hverf um.“

„Breiðholtsmódelið“
Segj um svo að sveit ar fé lög um á 

höf uð borg ar svæð inu verði fækk að 
á kom andi árum sem margt bend ir 
til að verði – jafn vel allt nið ur í tvö/
jafn vel eitt. Er þá kom in grund völl ur 
að því að ákveðn ir byggða hlut ar eða 
hverfi myndi ein ing ar með hverfa
stjórn ir sem sinni þeirri þjón ustu 
sem stend ur næst íbú un um. Hvern
ig stend ur Breið holt ið til þess að 
geta orð ið slík ein ing með til liti til 
íbúa fjölda og land fræði legr ar legu 
sem miðja höf uð borg ar svæð is ins. 
„Ég veit að það yrði til mik illa heilla 
fyr ir íbúa höf uð borg ar svæð is ins 
ef sveit ar fé lög un um yrði fækk að í 
mesta lagi í tvö. Höf uð borg ar svæð ið 
er eitt byggð ar svæði og eitt at vinnu
svæði, en eins og er þá er marg fald
ur rekst ur á öllu og að mörgu leyti 
óheil brigð sam keppni á milli sveit
ar fé laga, þá að al lega í því sem snýr 
að skipu lags mál um. Með sam ein ing
um gefst tæki færi til að hafa hverfa
ráð og hverfa stjóra í öll um hverf um 
með svip uðu sniði og við höf um ver

ið að þróa í Breið holti. Ég held að 
í fram tíð inni gæti þetta mögu lega 
ver ið kall að „Breið holts mód el ið“. 
Ég á eft ir að gleðj ast mik ið þeg ar 
ég les ein hvern tím ann í fjöl miðl um  
„Hverf ið Garða bær tek ur upp Breið
holts mód el ið“.

Mörgsóknarfærií
Breiðholtinu

Jón Gnarr borg ar stjóri kvaddi 
starfs menn Gerðu bergs með hlýj um 

orð um þar sem fram kom að það 
hefði ver ið tek ið ein stak lega vel á 
móti hon um í Breið holt inu og að það 
hefði far ið vel um hann og hans fólk. 
Fram kom í í máli borg ar stjóra hon
um þætti vænt um Breið holt ið og að 
hann þekk ir hverf ið vel. Í hverf inu 
fælust mörg sókn ar færi því þar væri 
mik ill fjöl breyti leiki og jarð veg ur fyr
ir enn meiri grósku og frum kvæði. 
Borg ar stjóri sér fyr ir sér enn meira 
sól skin í Breið holt inu þar sem ríki 
já kvæð ur andi og góð menn ing. 
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Íbúarlifiísemmestri
sáttviðhverfiðsitt

JónGnarrflyturerindiáíbúafundimeðBreiðhyltingumíGerðubergi.
Við borðið sitja Hulda Steingrímsdóttir sem var fundarstjóri, Ólöf
Örvarsdóttirsviðsstjóriumhverfis-ogskipulagssviðs.EllýKatrínGuð-
mundsdóttir borgarritari og Hrafnhildur Brynjólfsdóttir sem ritaði
fundargerð.

 
Opið hús í FB fyrir 10. bekkinga og foreldra þeirra 

fimmtudaginn 28. febrúar kl. 17:00—18:30 

BÓKNÁM, LISTNÁM, VERKNÁM/STARFSNÁM 

Austurbergi 5, 111 Reykjavík     Sími 570 5600     Tölvupóstur: fb@fb.is     www.fb.is 

FJÖLBRAUTASKÓLINN Í BREIÐHOLTI 

Bóknám 

 Félagsfræðabraut 

 Málabraut 

 Náttúrufræðibraut 

 Íþróttabraut 

 Tölvubraut 

Listnám 

 Myndlistarbraut 

 Fata– og textílbraut 

 

 

Starfsnám 

 Húsasmiðabraut 

 Rafvirkjabraut 

 Snyrtibraut 

 Sjúkraliðabraut 

 

Stuðningsnám 

 Framhaldsskólabraut 

 Starfsbraut 

 Innflytjendabraut 

 

    Hægt er að ljúka öllum brautum með stúdentsprófi! 

Góðir kennarar og frábær aðstaða 



„Meirihluti Besta flokks
ins og Samfylkingarinnar hef
ur lagt áherslu á Breiðholtið
frá fyrstadegi,“ segirDagurB.
Eggertsson formaður borgar
ráðs, en tilkynntvarummynd
unmeirihlutansáþakiÆsufells,
einsog alþjóð man. „Sett voru
af stað fjölmörg verkefni und
ir formerkjum111Breiðholtog
skemmsteraðminnastþessað
sérstakur hverfisstjóri var ráð
inn í Breiðholtið. Þetta hafa
verið frábærar vikur hjá okk
ur íBreiðholtinuogégvilnota
tækifærið og þakka þeim fjöl
mörguBreiðhyltingum semvið
höfumhittog rættvið fyrir frá
bæragestrisni ogmóttökur. Ég
séekkibeturenaðþaðsébjart
framundaníþessufjölmennasta
hverfiborgarinnar.“

Líkamsræktvið
Breiðholtslaug

„Það voru fjöl marg ar ákvarð
an ir sem eru góð ar fyr ir Breið
holt ið tekn ar á fundi borg ar ráðs 
í Gerðu bergi í síð ustu viku. Til 
dæm is var borg ar skipu lagi 
falið að und ir búa breyt ingu á 
deiliskipu lagi þannig að komi 
mega fyr ir lík ams rækt ar stöð við 
Breið holts laug og ÍTR á að aug
lýsa eft ir sam starfs að il um í sama 
skyni. Fyr ir ligg ur álit Um hverf
is og skipu lags sviðs Reykja vík
ur borg ar um að mögu lega megi 
koma fyr ir bygg ingu á einni hæð, 
vest an við hús Breið holts laug
ar fyr ir lík ams rækt ar að stöðu. 
Einnig gætu fleiri val kost ir kom
ið til greina varð andi stað setn
ingu lík ams rækt ar stöðv ar við 
Breið holts laug.“

Fab-LabíFellagarða
„Við sam þykkt um líka nokkr ar 

til lög ur sem lúta að því að rífa 
upp Fella garða sem hafa ver ið í 
sorg legri nið ur níðslu. Í fyrsta lagi 
leigj um við hús næði í Eddu felli 2 
þar sem kom ið verð ur fyr ir staf
rænni smiðju, svoköll uðu FabLab 
í sam vinnu við Ný sköp un ar mið
stöð Ís lands og Fjöl braut ar skól
ann í Breið holti. Smiðj an verð ur 
opin öll um og á án efa eft ir að 
vekja mikla at hygli. Verk efn ið 
á ræt ur að rekja til hins heims
þekkta há skóla MIT og mið ar að 
því að gera venju legu fólki, án 
tækni þekk ing ar, kost á því að 
hanna og búa til hluti með nýj
ustu tækni á ný stár leg an hátt. Þá 
verð ur aug lýst eft ir gras rót ar hóp
um til að gera eitt hvað skemmti
legt og fegra um hverf ið í Fella
görð um næsta sum ar. Ég á von 
á því að við mun um sjá margt 
skemmti legt ger ast þarna í nán
ustu fram tíð.“

Fjárfestífólki
„Eitt stærsta mál ið sem var 

kynnt í borg ar ráði var svo sam
eig in legt átak at vinnu leys is trygg
inga sjóðs, mennta mála ráðu neyt
is ins og að ila vinnu mark að ar ins 
til að gefa fólki á vinnu mark aði 
færi á að bæta við sig í námi. 
Breið holt á að vera til rauna hverfi 
frá og með næsta vetri í verk
efni þar sem fólk fær styrk til að 
ljúka form legu námi og búa sig 
þannig und ir fram tíð ina. Alls á 
að verja 950 millj ón um til þessa 
í Breið holti og NVlandi. Þetta er 
ótrú lega stórt og mik il vægt mál 
en einn helsti veik leiki Ís lands er 
að allt að 30% vinnu mark að ar ins 
eða um 40.000 Ís lend ing ar hafa 

að eins lok ið grunn skóla prófi. Það 
er frá bært að nú eigi loks að fara 
að takst á við þessa gríð ar legu 
áskor un, en mark ið hef ur ver ið 
sett á að þessi tala hafi lækk að 
í 10% árið 2020. Og frá bært að 
Breið holt ið verði í fyrsta for gangi.

Framkvæmdirútumallt
„Borg ar ráð hef ur líka sam þykkt 

fjölda fram kvæmda í Breið holti á 
kjör tíma bil inu. Alls verð ur fram
kvæmt fyr ir 350 millj ón ir króna á 
ár inu 2013 og er af nógu að taka. 
Með al stórra verk efna í Breið holt
inu á þessu ári verða end ur bæt ur 
á lóð við Selja skóla. Lok ið verð
ur við þriðja og síð asta áfanga 
end ur bóta á skóla lóð inni, sem 
felst m.a. í gerð úti kennslu rým
is. Kostn að ur við þetta er um 65 
milj ón ir króna. Nýtt timb ur gólf 
verð ur lagt í íþrótta mið stöð inni 
Aust ur bergi. Þar er dúk lagt gólf í 
dag en sett verð ur nýtt upp byggt, 
fjaðr andi timb ur gólf sem hent

ar bet ur fyr ir inn an húss í þrótt
ir. Kostn að ur við þetta er um 40 
millj ón ir króna. Þó nokk ur verk
efni við nýja hjóla og göngu stíga 
eru einnig í far vatn inu. Í Suð ur
Mjódd og á Sel hrygg verða lagð ir 
stíg ar sem miða að því að tengja 
bet ur stíga í Reykja vík og Kópa
vogi. Ann að þess ara verk efna er í 
sam vinnu við Vega gerð ina en tek
ist hef ur að fá kostn að ar þátt töku 
Vega gerð ar inn ar inn í hjól reiða
stíga verk efni í borg inni með nýju 
sam komu lagi. Það er mjög mik
il vægt. Til við bót ar verða ýms ar 
aðr ar göngu og hjóla leið ir bætt
ar.“

Endurbæturvið
Ölduselsskóla

„Það er líka gam an að segja frá 
því að ráð ast á í end ur bæt ur við 
and dyri Öldusels skóla og huga 
að um bót um á lóð skól ans. Það 
er með al ann ars eft ir ábend ing

ar úr for eldra sam fé lag inu en ein 
heim sókn anna sem við gerð um í 
tengsl um við Breið holts verk efn ið 
var að standa vakt ina við skól ann 
með for eldr um og skóla stjóra fyr
ir klukk an átta, þeg ar morg un um
ferð in er sem mest við skól ann. 
Alls verð ur var ið um 32 millj ón
um í end ur bæt ur og und ir bún ing 
frek ari að gerða í ár. Sömu sögu 
er að segja af Gerðu bergi þar sem 
við höf um alið mann inn síð ustu 
þrjár viku. Þar á að ráð ast í end
ur bæt ur ut an húss og ljúka við 
bygg ingu tengi gangs milli Gerðu
bergs og hins nýja Fagra bergs, 
sem Fé lag eldri borg ara er að 
reisa. Auk þess verð ur veit inga
að stað an hugs an lega stækk uð og 
henni breytt. Og þá eru ótald ar 
fjöl marg ar minni fram kvæmd ir í 
tengsl um við Betri hverfi, sem ég 
skrif aði grein um í síð asta tölu
blað Breið holts blaðs ins.“
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Sendiherrar samnings Sam
einuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks kynntu réttindi
fatlaðra fyrir notendum og
borgarstjóra Reykjavíkurborg
ar 6. febrúar sl. Eftir kynn
ingu sendiherrana gafst tími
til fyrirspurna og spunnust
upp skemmtilegar umræður,
þar sem að aðgengi fyrir fatl
að fólk,notendastýrðpersónu
leg þjónusta og ferðaþjónusta
fatlaðrakomumeðalannarstil
umræðu.

Árið 2007 var samn ing ur 
Sam ein uðu þjóð anna um rétt
indi fatl aðs fólks und ir rit að ur 
á Ís landi. Sjö ein stak ling ar eru 
,,Sendi herr ar samn ings Sam ein
uðu þjóð anna um rétt indi fatl
aðs fólks.“ Þess ir ein stak ling ar 
hafa kynnt samn ing inn. Þeir 

hafa kynnt hann víða með al 
ann ars í skól um, ráð stefnu hjá 

fé lags ráð gjöf um og Grein ing ar 
og ráð gjafa stöð.

Réttindifatlaðrakynnt

BorgarráðlæturverkintalaíBreiðholti
DagurB.Eggertssonformaðurborgarráðsferyfirfjölmörgnýsamþykktframfaramálsemsnúa
aðBreiðholti:

Dagur B. Eggertsson formaður
borgarráðs.

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

www.primeraair.com     S. 527-6100

KEFLAVÍK    ÓSLÓ frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    KÖBEN frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    BILLUND frá 17.480
Með sköttum, aðra leið

Borgarráð leggur áherslu á að komið verði upp líkamsrækt við
Breiðholtslaug.

SendiherrakynnirréttindifatlaðraíBreiðholtinu.Tilvinstrimásjá
JónGnarrborgarstjóraogS.BjörnBlöndalaðstoðarmannshans.
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Gunnar Ársæll Ársælsson
tók við starfi verslunarstjóra í
Nettó í Mjóddinni í lok ágúst á
síðasta ári en hann hafði áður
m.a.stýrtverslunSamkaupaefst
á Skólavörðustígnum í Reykja
vík.Breiðholtsblaðið leitviðhjá
honumádögunumogforvitnað
istumhvernighonumlitistásig
íMjóddinni.

„Mér lík ar mjög vel vera kom in 
til starfa í þess ar stóru og glæsi
legu versl un enda spenn andi og 
skemmti legt versl un ar um hverfi 
með mikla mögu leika. Versl un

in hef ur geng ið í gegn um ýms
ar breyt ing ar og lag fær ing ar að 
und an förnu. Þar má nefna nýtt 
og rúm gott and dyri, stækk un og 
ýms ar breyt ing ar sem gerð ar hafa 
ver ið. Vöru val ið hef ur alltaf ver ið 
mik ið og með stækk un og öðr um 
breyt ing um höf um við reynt að 
bæta þar enn um bet ur. Ef ég á 
að leggja mat á breyt ing arn ar þá 
eru þær vel heppn að ar og virð
ast leggj ast vel í okk ar frá bæru 
við skipta vini sem er fyr ir öllu. Sól
ar hringsopn un in hef ur ver ið við 
líði um tals verð an tíma og er hún 

alltaf jafn vin sæl. Sóla hringsopn
un inni var strax vel tek ið og finnst 
fólki gott að geta versl að fyr ir 
utan hefð bund inn opn un ar tíma. 
Marg ir hverf isí bú ar kjósa frek ar 
að vera hér í ró leg heit um eft ir kl 
21 á kvöld in. Já – Breið hylt ing
ar geta átt von á fleiri nýj ung um 
því það eru nokkr ar spenn andi 
breyt ing ar vænt an leg ar og má þar 
nefna lýs ingu sem dæmi.

Það ætti því að vera áfram gott 
og spenn andi að koma til okk ar í 
Mjódd ina,“ seg ir Gunn ar Ár sæll 
Ár sæls son versl un ar stjóri.“

Breytingarnarhafa
heppnastvel

GunnarÁrsællÁrsælssonverslunarstjóriviðkælikisturnaríNettó.

Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

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

Þið eigið val um að panta Endurvinnslutunnuna 
frá Gámaþjónustunni en í hana má setja 
SJÖ flokka af endurvinnsluefnum.

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is

m
ag

gi
@

12
og

3.
is

 2
1.

82
9

Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

Fyrir 7 árum hóf Gámaþjónustan hf. að bjóða upp á Endurvinnslutunnu á höfuðborgarsvæðinu 
til flokkunar á heimilissorpi. Í hana mega fara SJÖ flokkar af efnum, allt laust í tunnuna nema 
rafhlöður sem fara í þar til gerða poka. Aðeins Endurvinnslutunnan bíður upp á þetta marga 
flokka í sömu tunnu, sem er mikil hagræðing. Allt sem í Endurvinnslutunnuna fer er síðan 
flokkað í móttöku- og flokkunarstöð Gámaþjónustunnar hf., baggað og gert klárt til útflutnings. 
Endurvinnsla okkar er ábyrg og örugg!

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

www.breidholt.is
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Reykvíkingar munu eftirleiðis henda pappír,
pappa, dagblöðum, tímaritum, fernum og skrif
stofupappír í bláa endurvinnslutunnu, í grennd
argámaeðaaðrarendurvinnslutunnur íhverfum
sínum. Þetta er í samræmi við breytta og betri
sorphirðuíReykjavík.

Breytinginumþessarmundirerkynntundirslag
orðinu „Pappír er ekki rusl“ íhverjuborgarhverfi
fyrirsig.KynninghefurþegarfariðframáKjalarnesi
ogíGrafarholti,Árbæ,GrafarvogiogNorðlingaholti
ognúerröðinkominaðBreiðholti.

Bæklingur verður borinn í hvert hús með upp
lýsingumumhvaðapappírberiaðflokkafrárusliá
heimilum.Sjónvarpsauglýsingar fara í loftið,blaða
auglýsingar birtar og öflug heimasíða, pappirer
ekkirusl.is,skýrirmáliðísmáatriðumfyrirborgarbú
umogþarereinnighægtaðpantabláartunnur.

Allir vita að dagblöð eiga að fara í endur
vinnslutunnur en ef til vill vita færri hversu fjöl
breytturpappírmá fara í slíkar tunnur.Matarum
búðirerustórþátturafþeimpappírogpappasem
flokkaþarffrárusli,mjólkurogsafafernur,morgun
kornskassarogaðrarslíkarumbúðir.Mikiðmagnaf
sléttumpappírberstþvíóneitanlegamilliverslana
ogheimila.

Flestallirkaupmennog fjölmiðlarsemReykjavík
urborghefurhaftsambandviðfagnaþessaribreyt
ingu hjá Reykjavíkurborg og vilja leggja lóð sitt á
vogarskálina. Kynninginábreyttri sorphirðu mun
þvíeinnigverðaáberandi ímatvöruverslunumþví
umbúðirverðamerktarsérstaklegameðþeimorð
umaðþærséuekkiruslogfólkervinsamlegastbeð
iðumaðstingaþeimíbláatunnuheimviðhúseða
farameðágrenndarstöðínágrenninueftirnotkun.

Þá merkir Domino‘s Pizza í Hólagarði umbúðir
utanummatvörur sínarmeðmiðasemástendur
„Þessi kassi er ekki rusl“ og fólk er beðið um að
hendahonumá réttanstað.Viðskiptavinir eruþá
fullvissirumaðumbúðirnareruverðmæti.

Einnig hafa prentuð dagblöð tekið því vel að
merkjablöðinmeðábendingumumaðskilaþeimtil
endurvinnslu, t.a.m.munuhverfablöðin íReykjavík
skiptaumhausþannigaðáhonumstandit.d.Breið

holtsblaðiðerekkirusl,settumigíbláutunnuna.
Reykvíkingar geta pantað tunnu og leitað allra

upplýsinga á heimasíðunni pappirerekkirusl.is og
þarkemurm.a.framaðhægteraðsparasorphirðu
gjöldmeðþvíaðskiptaúteinnigrárri tunnu fyrir
aðrabláa.Þarmáeinnigfinnamargartillöguraðþví
hvernighægteraðskiparuslinu í ílát íeldhúsinu,
hvaðverðiumpappírinnogþarmáfinnasorphirðu
dagatalogkortyfirgrenndarstöðvaro.fl.

Reykjavíkurborgvillkynnaþessabreytinguvelog
íeinuhverfi íeinumeðþvíaðsendaupplýsingar í
hverthús.KynninginferframíHáaleitiogLaugardal
ímars,íaprílíHlíðumogmiðborginniogummiðjan
maííVesturbær.

Húsfélögfásérstakakynninguoggetaþaupantað
veggspjöldogslæðukynningu.Loksmágetaþessað
áheimasíðunnieröllumhelstuspurningumsvarað
semlíklegteraðuppkomi.

Tenglar:
Lausnirfyrirheimili:http://pinterest.com/tunnan/
Settu dæmið upp: http://www.pappirerekkirusl.

is/#section-settu-daemid-upp
Spurt og svarað: http://www.pappirerekkirusl.

is/?p=sos
Ítarefni fyrirhúsfélög:http://www.pappirerekkirusl.

is/#section-hvada-pappir-er-rusl

Sorpflokkunáheimilum
íBreiðholti

Leiklistarhátíð frístundaheim
ila Miðbergs hefur verið fastur
liðursíðastliðinnár.Núvarhún
haldin föstudaginn 8. febrúar
síðast liðinn í hátíðarsal Breið
holtsskóla. Þennan dag sýndu
börniní3.og4.bekkfrístunda
heimilanna í Breiðholti leikrit
semþauvorubúinaðsemjaog
æfasíðustuvikur.Leikritinvoru
ýmis frumsamineðaendurbætt
arklassískarbarnasögur.

Á sviðinu birtust vampírur,
njósnarar,prinsarogprinsessur
ásamt ýmsum öðrum skrautleg

um persónum.  Börnin blómstr
uðueftir góðandagogaðstand
endur ánægðir með útkomuna.
Stífaræfingarvoruhjábörnunum
vikurnar fyrir sýningunaog ríkti
mikileftirvæntingíhópnum,enda
flestir að taka sín fyrstu spor í
leiklistinni.Börnin fluttu leikritin
Veitingastaðurinn,Prinsessanog
vampíran,Mjallhvítogdvergarn
ir, Krakkagrín, og Rauðhetta og
úlfurinn. Flutningurhversþeirra
tókum10mínúturogmikiðvar
lagt í ljósabúnaðoghljóðkerfi til
aðhafahátíðinasemflottasta.

Leiklistarhátíð
Miðbergs

Föstudaginn 1. febrúar skelltu nemendur, ásamt kennurum og
öðrustarfsfólki,sérísalinntilaðsyngjasaman.HaraldurReynis
sonogElínrósBenediktsdóttir,kennararviðskólann,fluttufyrir
viðstadda lagHaralds,Vinátta.Gárungarnir teljaaðþettaverði
það lag sem íslenska þjóðin kjósi sem sitt framlag í Júróvisíon
þettaárið.Haraldurléksvoafsinnialkunnusnilldundirágítar
innmeðanþeirsemvettlingigátuvaldiðþönduraddböndinvið
lögeinsogÞorraþrælinnogÖlduselsskólalagið.Endahnúturinn
varsvobundinnafþeimstöllumúr10.bekk,HelguSæunniog
LísuMargréti,enþærsáuumaðsamkomugestirgenguútíhelg
inameðstóískriró.

RauðhettaogúlfurinnvoruleikinífrístundaheimilinuVinasel.

Menningarmiðstöðin Gerðuberg | Gerðubergi 3-5  | 111 Reykjavík  |  Sími 575 7700 | gerduberg@reykjavik.is  |  www.gerduberg.is

ára

afmælisdagskrá
ára

2. mars kl. 14  I  Gerðuberg 30 ára – Tónlistardagskrá
Í tilefni afmælisins verður boðið til móttöku og 
tónlistardagskrár í umsjón Margrétar Bóasdóttur.

3. mars kl. 14  I  Gerðuberg 30 ára – Barnadagskrá
Börnum og fjölskyldum þeirra er boðið á tvær 
kveðskaparsmiðjur; Krummi krunkar úti með 
Báru Grímsdóttur og Chris Foster og Dans vil ég heyra 
með Evu Maríu Jónsdóttur og Nönnu Hlíf Ingvarsdóttur.

Allir gamlir og nýir vinir Gerðubergs eru hjartanlega velkomnir.

verið 
velkomin!

aðgangur 
ókeypis!

Fermingarveislusýn
ing var haldin í Garð
heimum helgina 2. og
3. febrúar sl. Sýnt var
flest sem tengist und
irbúningi fermingar
veisluoger áboðstól
umíversluninni.

Helgina9.og10.febr
úar voru það svo smá
hundarnir sem fengu
athyglina í gróðurhúsi
Garðheima, en um 20
tegundir voru á staðn
umogglattáhjallaeins
og jafnanþegarhundar
oghundaeigendurkoma
samantilsýningarhalds.

Fermingarveislu-og
smáhundasýningíGarðheimum

Myndin er tekin þegar stúlkur
frátískuvöruversluninni
Dúkkuhúsiðsýnduþaðnýjasta
ífermingarfatnaði.

Margirföngulegirhundarásýningunnií
Garðheimum.
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■  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

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630

Þemadögumernúlokiðíung
lingadeild Breiðholtsskóla en
unnið var í þrjá daga að völd
um verkefnum. Starfrækt voru
spila, snyrti, skreyti,baksturs,
skemmtiatriða, kvikmynda,
tækni,ogkaffihús.

Búningaþemu voru einnig í
gangiogþemaðfyrstadaginnvar
„eighties“,annandaginnvoruþað
„illmenni“ en þann þriðja „rokk
arar“. Þemadögum lauk með

árshátíð á fimmtudagskvöldinu
24. janúar.Árshátíðarþemaðvar
„stjörnubjart“ogvoruskreyting
arogmatseðill íþeimanda.Eftir
aðhátíðarmálsverðilaukfórfram
skemmtidagskrá á sal. Jón Jóns
sonsöngvarikomeinnigoghélt
uppi stuðinu í hartnær klukku
stund.Eftirþaðvardansað.Árs
hátíðin fórmjögvel framogvar
unglingunumokkartilsóma.

Stjörnubjartá
þemadögumí
Breiðholtsskóla

NokkrirþátttakenduríþemadögumBreiðholtsskóla.

www.borgarblod.is
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Mjódd - S. 557 5900

Nýju vorvörurnar
streyma inn.

Enn hægt að gera góð 
kaup af Útsöluslám.

Verið velkomnar

www.breidholt.is

Verkefnið Læsi í Fellahverfi
hlauthæstaþróunarstyrk skóla-
og frístundaráðs Reykjavíkur-
borgaren ráðiðúthlutaði styrkj-
um vegna skólastarfs á dögun-
um. Verkefnið miðar að auknu
samstarfi um menningu, mál-
þroskaoglæsiíFellahverfi.Þetta
er samstarfsverkefni leikskóla,
grunnskólaog frístundar í Fella-
hverfi, auk Háskóla Íslands og
þjónustumiðstöðvarBreiðholts.

Hólabrekkuskóli fékk 1,2 millj
ónir króna til aðbúa til gagnvirk

málfræðiverkefni fyrir unglinga
í dönsku og íslensku. Yfir sjötíu
umsóknir bárust og fengu fjöru
tíu verkefni styrki fyrir alls um
30milljónir króna.Viðafgreiðslu
þróunarstyrkjavarhaftað leiðar
ljósiaðstyrkjaverkefnisemleggja
áhersluá læsi, lýðræði,mannrétt
indiogupplýsingaogtæknimennt
í leikskólum,grunnskólumog frí
stundastarfi. Þá var m.a. veittur
styrkur til að halda myndlistar
námskeiðfyrirbörníBreiðholti.

Læsi í Fella hverfi og Hóla
brekku skóli hluti styrki

Á góð um degi í Hóla brekku skóla.
Mynd Katrín K.

Ungmennaráð Breiðholts og
Miðberg stóðu fyrir góðgerðar-
viku4. til 9. febrúar.Vikan fór
þannig fram að grunnskólar í
hverfinu lögðu sitt að mörkum
tilaðgeragóðverkogsafnapen-
ingumfyrirLjósiðsemerstuðn-
ingsfélag fyrir fólk sem hefur
greinst með krabbamein og
aðstandendur þeirra. Markmið
ungmennaráðsinsvareinnigað
vinna að bættri ímynd Breið-
holtsvegnaþessaðungmennun-
umíráðinufinnstslæmumræða
hafaveriðumhverfið.

UngmennaráðBreiðholtsvar í
fararbroddi íundirbúningiásamt
starfsmönnum Miðbergs.  Vik
anbyrjaðiáþvíaðnemendaráð
allra skóla í Breiðholtinu hófu
söfnuntilstyrktarLjóssins.Skól
arnir fóru mismunandi leiðir í
söfnun og gekk hún vel hjá öll
um. Föstudaginn 8. febrúar var
„Breiðholt‘s got talent“ sem er
einnstærstiviðburðurfélagsmið
stöðvaíBreiðholti,10atriðitóku
þátt íároghefurkeppninaldrei
verið harðari. Eftir skemmtileg
arkosningarþarsemunglingar í
salnumkusuúrfjögurbestuatrið
unum stóð Stefán Halldór uppi
semsigurvegarienhannvarmeð
frábært dansatriði. Á laugardag
inn var síðan smiðjudagur sem
unglingarnir úr öllum skólum í
Breiðholtinu sóttu, vöktu smiðj
urnar mikla lukku og ekki skað
aðiaðvelflestarvorufríar.Dæmi
um smiðjur voru sushimiðja
,heilsusmiðja,danssmiðja,ævin
týrasmiðja,listasmiðja,matarog
fjölmiðlasmiðja. Vikan endaði
síðan á glæsilegu góðgerðaballi
íHólabrekkuskólaþar semrúm
lega300unglingarkomuogdöns
uðuogfögnuðuþessariglæsilegri
viku. Þrír tónlistarmenn stigu á
svið og gáfu vinnu sína en það
voruEmmsjéGauti,JónJónsson
ogFriðrikDórogviljumviðþakka
þeim kærlega fyrir hjálpina. Við
viljumlíkasérstaklegaþakkaFisk
búð Hólmgeirs fyrir að styrkja

sushismiðjuna okkar svona veg
lega.

Allur peningur sem kom af
þessari viku rennur til Ljóssins
sem er stuðningsfélag fyrir fólk
sem hefur greinst með krabba
mein og aðstandendur þeirra.
UngmennaráðiBreiðholtserrosa
lega sátt með þessa viku sem

tók þrjá mánuði að skipuleggja.
Markmiðið okkar með þessari
vikuvarbæðiaðlátagottafokk
urleiðaásamtþvíaðbætaímynd
Breiðholtstilhinsbetraogokkur
finnstviðhafanáðþví.

Ung menna ráð vill bætta 
ímynd Breið holts ins

Ung menna ráð Breið holts.

Vik an end aði á glæsi legu góð gerða balli í Hóla brekku skóla þar sem 
rúm lega 300 ung ling ar komu og döns uðu og fögn uðu þess ari glæsi
legri viku.

	  

Gáski er með sérútbúinn meðgöngubekk þar sem verðandi mæður geta legið á maganum.  Gáski er í Mjódd 
og í Bolholti. Tímapantanir í síma 568-9009 

	  

Verðandi	  mæður	  fá	  oft	  verki	  í	  mjóbak	  og	  mjaðmagrind	  þegar	  líður	  á	  meðgöngu.	  	  Nokkur	  atriði	  spila	  þar	  
stórt	  hlutverk	  eins	  og	  færsla	  á	  þyngdarpunkti	  sem	  eykur	  sveigju	  á	  mjóbaki,	  	  minni	  styrks	  kviðvöðva	  vegna	  
hormónabreytinga	  og	  strekkingu	  kviðvöðva	  	  og	  svo	  slaknar	  á	  	  liðböndum.	  	  Sjúkraþjálfari	  leiðbeinir	  
hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  stöðu	  mjaðmargrindar	  og	  hvaða	  hreyfingar	  ber	  að	  varast,	  mýkir	  upp	  stífa	  
vöðva	  og	  kennir	  hvernig	  á	  að	  styrkja	  þá	  vöðva	  sem	  hafa	  slaknað.	  	  
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OpiðhúsverðuríFjölbrautaskólanumíBreið-
holti 28. febrúarnæstkomandienþá fer fram
námsráðgjöfískólanum.

Náms og starfsráðgjafar í Breiðholti, Grafar

holti, Norðlingaholti og Árbæ standa að sam
eiginlegri kynningu á framhaldsnámi. Kynn
ingin er ætluð nemendum í 10. bekk og
forráðamönnumþeirra.

Nám skynn ing í FB

Hagþenkir, félag höfunda
fræðiritaogkennslugagna,hef-
ur tilnefnt tíu höfunda til við-
urkenningar Hagþenkis. Verð-
launahafinnhlýtureinamilljón
að launum,enþaðkemur í ljós
í byrjunmars hver það verður
semhlýturviðurkenninguna.

Af þessum tíu höfundum eru
þrír kennarar í Fjölbrautaskól
anum í Breiðholti. Þau eru Ásta
BergljótStefánsdóttirogGuðrún
Pétursdóttir snyrtifræðingar og
kennararásnyrtibrautogGunnar
ÞórBjarnasonsagnfræðingurog
sögukennari. Um bók Bergljótar
og Guðrúnar Andlitsmeðferð og
efnafræðisnyrtivarasegir:Tíma
bærtnámsefniþarsem fjallaðer
umeittmeginsviðsnyrtifræðinn
ar á skýran hátt Um bók Gunn
arsUppmeðfánann.Baráttanum
uppkastið1908ogsjálfstæðisbar

átta Íslendinga segir: Aðgengi
legumfjöllunumpólitísktumrót

ársins1908ogólíksjónarmiðum
tengslÍslandsogDanmerkur.

Hag þenk ir til nefn ir þrjá 
kenn ar ar í FB

Ásta Berg ljót, Guð rún og Gunn ar.

DavíðÖrnHalldórssonmynd-
listarmaður heldur námskeið
fyrir fólk á aldrinum 16 til 20
áraávegumFrístundamiðstöðv-
arinnarMiðbergsdagana25.,27
og28.febrúarnæstkomandiog
fernámskeiðframíGerðubergi.

Á námskeiðinu mun Davíð
kenna hvaða efnum og aðferð
umerhægtaðbeitaígötulisten
mörgverahanssjálfserusprottin
úrheimiteiknimynda,tölvugrafík,
götulistarogteiknimynda.Ánám
skeiðinu mun Davíð m.a. láta

nemendurvinnasameiginlegverk
ástórumflekumogefveðurleyfir
er ætlunin að vinna að útilista
verki.Einkumverðurunniðmeð
Akríllitieneinnigsprayogskapa
lón og miðað verður að því að
eflaskapandiogsjálfstæðvinnu
brögð.Götulistervelþekkt form
í listasögunniogskemmtilegt sé
rétt að farið og á haldið. Raun
verulegagötulistáheldurekkert
skylt við þá skemmdarstarfsemi
semríðurhúsumöðruhvoruog
kallastveggjakrot.

Dav íð Örn 
kenn ir götu list

Fimm rit höfundar heim-
sóttu Seljaskóla á bókamessu
miðvikudaginn 6. febrúar sl.
og lásu upp úr bókum sínum.
Bókamessan er liður í því að
efla bóklestur nemenda og þá
sérstaklega drengja. Höfund-
arnirgáfuallirútbókfyrirsíð-
ustujól.

Rithöfundarnir sem heim
sóttu skólann voru Jón Gnarr
borgarstjóri sem las upp fyrir
elstu nemendur skólans, Illugi
Jökulsson lag fyrir7. til8.bekk,
Atli Sveinn Þórarinsson las fyr
ir 5. til 6. bekk, Gunnar Helga
son las fyrir fyrir 3. bekk og 4.

bekk og Huginn Þór Grétarsson
las fyrir yngstu nemendurna.
Eftir upplesturinn fengu nem
endur í 6. til 10. bekk að hitta
alla rithöfundana og fá tækifæri
til að spyrja þá út í verk þeirra
og vinnulag og eiga með þeim

notalegastundyfirhádegisverði.
Bókamessanerhlutiafþróunar
verkefninuMeðbók íhöndsem
unnið er að í skólanum í vetur
oger liður íþví aðefla bóklest
ur nemenda og þá sérstaklega
drengja.

Bóka messa í Selja skóla
Þriðju dag ur inn 29. jan ú ar sl. var skemmti leg ur dag ur hjá nem
end um í ung linga deild skól ans. Nem end ur fjöl menntu í fé lags
mið stöð ina í Mið bergi þar sem þau fengu umbun fyr ir góða 
ástund un á haustönn, tek ið var í spil og horft á góða mynd, í 
lok in var hald in pít su veisla. 

Fellihýsi til sölu

Viking fellihýsi árgerð 2004 til sölu. Með sólarsellu, gasmiðstöð, 
 og markísu. Nánari upplýsingar í síma 895 8298.
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www.leiknir.com

Reykjavík International
Games (RIG) í sundivarhald
ið helgina 25. til 27. janúar
s.l.SundfélagiðÆgirsáumað
halda þetta alþjóðlega sund
mótsemfór framí fimmhlut
um í Laugardalslaug. Erlend
ir gestir að þessu sinni voru
frá Færeyjum, Noregi og
Danmörku. Mikið var af fín
um sundum þó ekki hafi fall
ið nein Íslandsmet eða móts
met, en nokkur unglingamet
vorusett.

Sérstök verðlaun voru veitt
fyrir fimm stigahæstu sund
mótsins en þau áttu: Eygló
Ósk Gústafsdóttir Ægi sem
hlaut 800 Fina stig fyrir 200 m
baksund,IngibjörgKristínJóns
dóttir SH sem hlaut 777 Fina
stig fyrir 50mbaksund,Anton
Sveinn Mckee Ægi sem hlaut
755Finastigfyrir1500mskrið
sund, Ole Mortensen Havnar
Færeyjum sem hlaut 733 Fina
stig fyrir 1500 m skriðsund og
Eva Marie Wilson Osterhus,
Madla Noregi sem hlaut 713

Finastigfyrir400mskriðsund.
Á RIG 2013 endurnýjuðu

sundfélagið Ægir og Aqu
asport samning sín á milli en
Aquasport er einn af stærstu
styrktaraðilum sundfélagsins. Í

vikunnifyrirRIGvareinnigend
urnýjaður samstarfssamningur
við Landsbankann sem einnig
ereinnaf stærstustyrktaraðil
umsundfélagsins.

Fimm stiga hæstu hlutu verð laun

Þessi mynd var tek in við und ir rit un samn ings ins við Aqu asport. 
Ragna M. Ragn ars dótt ir fram kvænda stjóri Aqu asport og Ragn
hild ur Guð jóns dótt ir for mað ur Ægis.

Leiknismenn komu sáu og
sigruðu Reykjavíkurmótið í
knattspyrnu2013meðstæl.

En eftir frábæran úrslitaleik
gegn KR í Egilshöll sem bauð
uppá allt sem góður úrslitaleik
ur getur boðið uppá urðu okk
armennhlutskarpariogsigruðu
3til2ívítaspyrnukeppni.

Þetta er fyrsti titill Leiknis
í meistarflokki. Til hamingju
Leiknir.

Leikn is menn Reykja vík ur meist ar ar

Skrif að und ir samn ing inn við 
Dav íð Snorra og Frey í fé lags
heim ili Leikn is.

Á dögunum komu tvær lands
liðskonuríknattspyrnuíheimsókn
áæfinguhjá4.og5. flokkikven
na. SifAtladóttir kom íheimsókn
til stelpnanna ámeðan húnvar í
jólafríinu sínu,enhún leikur sem
atvinnumaður í sænsku úrvals
deildinni. Sif gaf stelpunum góð
ráðfyrirframtíðinaogtóksvoþátt
í að stjórnaæfingunni.EgillAtla
son er bróðir Sifjar og er þjálfari
4. flokkskvennaenþessmágeta
aðfaðirþeirraAtliEðvaldssonvar
atvinnumaðuríknattspyrnuogsíð
arlandsliðsþjálfariÍslands.

Skömmu seinna kíkti svo Rakel
Hönnudóttir í heimsókn til stelpn
anna. Rakel er framherji í íslenska
landsliðinu sem tryggði sér þátt
töku í úrslitakeppni  Evrópumóts
landsliða sem fram fer í sumar.

Rakelsagðistelpunumnokkrargóð
arsögur frásínumferliogvarmeð
stelpunumáeinniæfingu.Rakeler
uppalináAkureyrienspilarnúmeð
Breiðablikíefstudeildkvenna.

Stelpurnar hrifust mjög af frá
sögnum Rakelar og Sifjar og létu
þær gefa sér eiginhandaráritanir á
ýmsahlutisemþærhöfðumeðferð
is að heiman  Ýmsir boltar, húfur
og bolir voru því rækilega merktir
að lokinniheimsókninni.Stelpurnar
þakkakærlegafyrirheimsókninaen
fleiri heimsóknir eru á döfinni hjá
ÍR/Leikniánæstuvikum.Einnigeru
keiluferðir,pizzaveisluroggistinæt
urádagskránni aukþessaðstelp
urnar taka þátt í knattspyrnumóti
íDanmörku í júlí.Þærverðanæstu
mánuðinaaðsafna fyrir ferðinniog
hafaþvínógfyrirstafni.

Rakel Hönnu dótt ir og Sif Atla
dótt ir í heim sókn hjá ÍR/Leikni

Sif Atladóttir í heimsókn.

Annast viðhald og viðgerðir 
fasteigna fyrir húsfélög, 

einstaklinga og fyrirtæki.

Gluggar – Gler – Glerlistar – Opnanleg fög
Þakjárn – Þakkantur – Þakrennur – Niðurföll

Sólpallar – Skjólveggir – Girðingar
Skápar – Innréttingar – Parkett – Flísar

Sími: 8974425
fjolhagi@simnet.is

Fjölhagi ehf
Byggingafélag
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Mynd sími: 587 7081 
Tölvu póst ur: hordur@irsida.is
Heimasíða: ir.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

ÍR mætti Haukum í Símabik
ar karla í handbolta í Austur
bergi í gær, en því er okkur
ekki kunnugt um úrslit. Sigur
vegarinn komst í undanúrslit
keppninnarsemframferföstu
dag 8. mars og síðan úrslit 10.
mars. Sömu helgi eru einnig
undanúrslit og úrslit meistara
flokks kvenna, bikarúrslit 4.
flokks kvenna, 3. flokks karla,
4. flokks karla og 3. flokks
kvenna.

ÍR vann afar nauman en sæt
an sigur á Val í N1deild karla í
síðasta leik, 2524, en Björgvin
Hólmgeirsson skoraði sigur
markið um leið og tíminn rann
út. Björgvin var markahæstur
ÍRinga með 8 mörk, en Sturla
ÁsgeirssonogSigurjónFriðbjörn
Björnssonskoruðu6mörkhvor.
Næsti leikur í N1deild karla er

gegn Haukum, aftur, sunnudag
inn 17. febrúar í Austurbergi

og síðan gegn FH í Kaplakríka
fimmtudag21.febrúarnk.

Spennu sig ur ÍR á Val

Um760keppendurtókuþáttí
StórmótiÍRsemhaldiðvarí17.
sinn helgina 26 til 27. janúar í
Laugardalshöll enmótiðer fjöl
mennasta frjálsíþróttamót sem
haldiðhefurveriðáÍslandiinn
anhúss. Því má segja að frjálsí
þróttirhafiveriðmjögáberandi
tværhelgar í röðenStórmótið
varhaldiðíkjölfarRIGleikanna
þann 19. janúar og sendu 29
félögkeppendurámótið.

Á fyrri degi bar hæst enn eitt
Íslandsmet Hilmars Arnar Jóns
sonarÍR,18.17míkúluvarpipilta
1617 ára en árangurinn er jafn
framt lágmark á HM unglinga í
sumar.

LjósteraðAnítaHinriksdóttir
hefurunniðhugoghjörtuáhorf
enda og annarra íþróttamanna
ogfærhúnóskiptaathygliþeirra
þegarhúntekurárás.Anítasetti
enn eitt Íslandsmetið í fullorð
insflokki í dag þegar hún hljóp
1500má4:19,57mínogbættimet
Ragnheiðar Ólafsdóttur FH um
tæpar2sekúndur.

Gríðarleg barátta var í 400 m
hlaupikarlasemendaðimeðþví
aðKolbeinnH.GunnarssonUFA
sigraði á nýju glæsilegu Íslands
meti 48,03 sek en Ívar Jasonar
sonIRvarð2.á48,06seksemer
þriðjibestitímiÍslendingsí400m
innanhúss þessir tímar gefa yfir
1045 IAAFárangursstig.Þessmá
sannarlega geta að lágmarkið á
EM innanhúss er 48 sek sléttar
þannig að strákarnir eru báðir

alvegviðþröskuldinn.SnorriSig
urðssonÍRvarðþriðjiá50.08sek
semeinnigerfínntími.

Hlynur Andrésson íR sigraði
einnig í 1500 m og háði harða
keppni við Færeyskan hlaupara

en Arnar Pétursson ÍR kom fast
á hæla þeim í því þriðja. Bjarki
Gíslason UFA sigraði í stangar
stökki karla og Mark W. Johson
varð2.með4,80m.BörkurSmári
Kristinssonsnériaftur til keppni
eftir um 1 árs fjarveru og stökk
hann4.30mogvarðí4.sæti.Haf
dís Sigurðardóttir UFA sigraði
meðyfirburðum í400mhlaupin
kvennaá56,04sek.

HafdísSigurðardóttirUFAsigr
aði í 200mkvennaá fínumtíma
24.78 sek en Hrafnhild Eir Her
móðsdóttirÍRvarð2.á25.42sek.

Í 200 m karla var mjög hart
barist en Ívar Kristinn Jasonar
son ÍRhafðibeturgegnKolbeini
H. Gunnarssyni UFA, Ívar hljóp
21,86sekenKristinnkomímark
á 21,96 sek. Andrea Stefán Vel
emir ÍR sigraði með yfirburðum
í kúluvarpi pilta 1819 ára með
kastiuppá15,81m.HeiðarGeir
mundsson ÍR sigraði í kúluvarpi
karla með 15,93 m. Mikið var af
bætingum í 800m karla í hlaup
in sem Kristinn Þór Kristinsson
UMFSamhyggðsigraðiímeðnok
krum yfirburðum en hann hljóp
á 1:52,63 mín. Arnar Pétursson
IRbættisigverulegaogvarbara
réttaðeinsyfir2mín,2:00,15mín.
SæmundurÓlafssonbættisigein
nigenhannhljópá flottumtíma
2:01,48 mín. Að lokum bera að
geta tíma Hlyns Andréssonar ÍR
enhannsigraðimeðyfirburðum
í3000mhlaupikarlaþegarhann
hljópá8:52,12mín.

17. Stór mót ÍR í Laug ar dals höll

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

Þjálf ar ar ÍR og Hauka, Bjarki Sig urðs son og Aron Krist jáns son þeg ar 
dreg ið var í 8liða úr slit bik ar keppn inn ar.

ÍR steinlá fyrir Njarðvík í
Dominosdeild karla í körfu
bolta,8198,þegarleikiðvarfyr
ir skömmu. Stigahæstir ÍRinga
í leiknum var D’Andre Jordan
Williams 27 stig, 4 fráköst og
stoðsendingar,Eric JamesPalm
með18stigog5fráköstogSvein
björnClaessenmeð10stig.Eftir
leikinnsagðiþjálfarinnafsér.

Með nýjum þjálfurum, Her
berti Arnarsyni og Steinari Ara
syni vannst sætur sigur áSkalla
grímifráBorgarnesiogámánudag
tapaði ÍR gegn Grindavik og fór
sá leikur 10280. Næsti leikur ÍR
er gegn Stjörnunni í Hertzhellin
um fimmtudaginn21. febrúarnk.
Vonandi tekst ÍRogmjakasér frá
falldraugnum semhefurveriðað
þjakaliðiðlengstafvetrar.

ÍRing ar berj ast fyr ir líf inu sínu

Þorrablót ÍR var haldið í
Hertzhellinum 27. janúar, sal
urinnþéttsetinnoggóðurrómur
gerðuraðmatnumfráMúlalundi
ogeftir skemmtiatriðivardans
aðframánótt.

VeislustjórivarLogiBergmann
Eiðsson og vakti verðskuldaða

kátínu í salnum.Svonasamkom
ur eru ekki bara skemmtilegar
heldur eru nauðsynlegar fyr
ir félagsandann, efla samstöð
una og jafnvel auka aðsóknina
að næstu leikjum í handbolta,
körfuboltaog frjálsumogöðrum
íþróttagreinum.

Glimr andi stemmn ing 
á þorra blóti ÍR!

-mættu Hauk um í gær í bik ar keppn inni

Stjórn körfuknatt leiks deild ar ásamt nokkrum fylgi fisk um. M.a. má 
þekkja Pét ur Hólm steins son, lengst til vinstri, El var Guð munds son í 
blá um jakka hon um við hlið, Við ar Frið riks son for mann körfuknatt
leiks deild ar ÍR með blátt bindi í efri röð og með blöðr um í efri röð er 
Ein ar Ómars son vara for mað ur körfuknatt leiks deild ar inn ar.

Þess ar glæsi legu kon ur spil uðu hand bolta fyr ir nokkrum árum með 
ÍR. Hér hafa þær grip ið þá ver andi þjálf ara sinn, Úlf ar Stein dórs son.

Dom in os-deild karla:

Frá leik ÍR gegn Njarð vík sem tap að ist með 17 stiga mun. Willi ams er 
hér með bolt ann og gerði sitt, en það var eins og sum um leik mönn
um skorti veru lega sjálfs traust. Þá er ekki von á góðu.

Aníta Hin riks dótt ir hef ur unnið 
hug og hjörtu áhorf enda.




