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Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Kristall Mexican Lime
2 lítra

Verð áður 349 kr.
Verð núna 219 kr.

 

Skyr.is 500 gr. allar gerðir
Verð áður 340 kr.
Verð núna 298 kr.

--------
Hleðsla Sexutilboð

Verð áður 1.364 kr.
Verð núna 898 kr.

 Kjúllabringur
Verð áður 2.859 kr./kg.
Verð núna 2.274 kr./kg

--------
Kjúlli Heill

Verður áður 1.149 kr./kg.
Verð núna  898 kr./kg.

 Klaustur Bleikja
Verð áður 2498 kr./kg.
Verð núna 1.998 kr./kg

- á traustum grunni
Spennandi tilboð!

     

Hafðu bankann í vasanum
Á farsímavefnum L.is kemstu alltaf í bankann. Nýtt öryggis-
kerfi gerir auðkennislykla óþarfa og hámarkar öryggi.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn í Mjódd

Alls luku 164 námi og fengu próf skír teini af hent við út skrift Fjöl brauta skól ans í Breið holti sem fór fram 
í Há skóla bíói 21. des em ber sl. 93 nem end ur út skrif uð ust með stúd ents próf og 71 með starfs mennta próf, 
þar af 28 með próf í húsa smíði. Mynd in sýn ir út skrift ar nem ana á svið inu í Há skólabíó.
Nán ar er sagt frá út skrift inni í máli og mynd um á bls. 11.

Ljósmynd: Gréta S. Guðjónsdóttir

Hólagarði og
Arnarbakka



Um 20% reyk vískra for eldra sitja 
í for eldra ráði í skóla, leik skóla, 
íþrótta- eða æsku lýðs fé lagi barna 
sinna. Þetta er nið ur staða spurn-
ing ar sem lögð var fyr ir 650 for-
eldra sem tóku þátt í  könn un á 
síð asta ári sem unn in var fyr ir Vel-
ferð ar svið Reykja vík ur. Könn un in 
bar yf ir skrift ina „Að stæð ur reyk-
vískra for eldra: Fé lags legt tengsla-
net, tóm stund ir og al mennt heilsu-
far barna.“ 

Virk þátt taka for eldra í starfi með 
börn um sín um stuðl ar að vellíð an 
og vel ferð barna, gild ir það jafnt um 
þátt töku á vett vangi skól ans sem 
frí tíma. Á vef síðu Heim il is og skóla 
kem ur fram að rann sókn ir sýna að 
sam skipti for eldra og skóla hafa 
já kvæð áhrif á skóla starf, ávinn ing
ur sam starfs er með al ann ars:

• Betri líð an nem enda í skóla
• Auk inn áhugi og bætt ur 
    náms ár ang ur
• Auk ið sjálfs traust nem enda
• Betri ástund un og minna 
   brott fall
• Já kvæð ara við horf for eldra 
   og nem enda til skól ans
• For vörn gegn áhættu hegð un 
   (eða vímu efna notk un). 

Í upp lýs inga bæk lingi ÍSÍ, „íþrótt
ir, for eldr ar og börn“ eru for eldr ar 

hvatt ir til að sýna við fangs efn um 
barns ins áhuga og að for eldr ar leggi 
áherslu á að iðk un sé ekki kvöð 
held ur hafi gleði og ánægju í för 
með sér. For eldr ar ættu að styðja 
börn sín á íþrótta svæð inu og vera á 
staðn um þeg ar keppni stend ur yfir. 
Virkni sem flestra í starf semi fé laga 

auð veld ar vinn una og leið ir til að 
fjöl skyldu með lim ir skapa sér sam
eig in leg an vett vang og áhuga mál.

Virkni for eldra get ur birst í virkri 
þátt töku án þess að um form lega 
setu í ráð um sé að ræða. Ver um 
virk ir for eldr ar í Breið holt inu á nýju 
ári 2013.
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Í við tali við fyrsta tölu blað nýs árs ræð ir Helgi Krist ó
fers son for mað ur Íbúa sam tak anna Betra Breið holts um 
hverf ið þar sem hann hef ur búið í 32 ár og sinnt fé lags

mál um næst um jafn lengi – fyrst í for eldra starfi í Breið holts
skóla en síð an sem for mað ur íbúa sam tak anna. Hann hef
ur fylgst með mál efn um Breið holts ins nán ast frá þeim tíma 
að það var full byggt og þekk ir að stæð ur því öðr um bet ur. 
Í nið ur lagi við tals ins bend ir hann á að þótt Breið holt ið nái 
að verða hálfra ald ar gam alt inn an fárra ára eigi það eft
ir að þroskast enn frek ar. Hann seg ir að ef íbú arn ir standi 
sam an þá muni þessi fjöl menna byggð þroskast á já kvæð
an hátt. Breið holt ið sé miðju StórReykja vík ur svæð is ins 
og stutt og þægi legt að fara í all ar átt ir og Mjódd in sé mið
dep ill menn ing ar, heilsu þjón ustu, við skipta og sam skipta.

Vissu lega má taka und ir þetta með Helga. Hann horf ir á kosti 
byggð ar inn ar og tel ur að galla sem megi finna sé hægt að laga 
ef góð sam staða sé fyr ir hendi. Íbúa sam tök in sem hann stýr
ir hafa í gegn um tíð ina barist fyr ir marg vís leg um um bót um 
– eink um sem snerta ör ygg is mál hverf is búa en einnig öðr um 
nauð syn leg um lag fær ing um. Oft eru þessi má smá í snið um en 
geta þó skipt veru legu máli fyr ir byggð og borg ara. 

Mörg þeirra mála sem íbúa sam tök in hafa beitt sér fyr ir hafa 
náð fram að ganga og lausn ir fund ist þótt enn megi eitt og ann
að bæta. Í raun er ei lífð ar verk efni íbúa sam taka að vakta það 
sem bet ur má fara á hverj um tíma, smátt sem stórt, og vinna 
að úr bót um. Og í því efni má minn ast hins gamla og góða mál
tæk is um að margt smátt ger ir eitt stórt. 

Einelti–Ekkimeir

Þ ótt það hegð un ar mynst ur sem dag lega er kall að ein elti 
hafi ugg laust fylgt mann kyn inu frá örófi er fátt sem bend
ir til að menn ing ar og neyslu mynst ur nú tím ans dragi 

úr því af sjálfs dáð um. Frem ur er svo að þar fari einn af þeim 
ágöll um mann legr ar hegð un ar sem nú tím inn hef ur fært í auka. 
Fjöl breytni mann lífs og eink um stór auk in sam skipta tækni 
virð ast hafa opn að þess ari hegð un nýj ar leið ir og gef ið henni 
tæki færi til þess að þró ast. Af þeim ástæð um þarf sam fé lag
ið að vera vel á verði. Í því efni verð ur aldrei of seint að hafst. 

Í við tali hér í blað inu seg ir Kol brún Bald urs dótt ir sál fræð ing
ur að því fyrr sem byrj að er að ræða við börn um sam skipti og 
fram komu þeirra við önn ur börn og full orðna því meiri lík ur 
eru á að þau eigi far sæl sam skipti við aðra. Kol brún er þessa 
dag ana að hefja sam starf við leik skóla sem er byggt á bók sem 
hún hef ur skrif að um efn ið og nefn ist Ekki meir þar sem hún 
legg ur áherslu á að byrja strax að vinna með börn um að þessu 
leyti.

Þetta er þarft verk efni hjá henni vegna þess að ein eldi er and
fé lags legt at ferli og hegð un ar mynst ur sem hvergi á að líð ast.  

Margtsmátt-
eittstórt

Aukaþarfþátttöku
foreldraíforeldrastarfi

Virk þátt taka for eldra í starfi með börn um sín um stuðl ar að vellíð
an og vel ferð barna, gild ir það jafnt um þátt töku á vett vangi skól
ans sem frí tíma. Þessi mynd var tek in af börn um i Hóla brekku skóla 
skömmu fyr ir ný lið in jól.
Mynd: Katrín K.

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

Hið ár lega skák mót um 
Áss-bik ar inn og þar með skák-
meist ara tit il Breið holts skóla 
fór fram þann 4. des em ber sl. 
Ævar Ann el Val garðs son sigr-
aði á mót inu og er hann því 
skák meist ari Breið holts skóla 
árið 2012 og fær bik ar inn til 
varð veislu í eitt ár auk gull-
verð launa pen ings til eign ar. 

Í öðru sæti hafn aði Snæ dís 
Birna Árna dótt ir og í þriðja sæti 
varð Ólaf ur Magn ús Ólafs son. 
Snæ dís Birna Árna dótt ir bar sig
ur úr bít um á skák móti stúlkna 
sem hald ið var í Breið holts
skóla í lok nóv em ber. Í öðru 
sæti varð Ás dís Gunn ars dótt
ir og Guð rún Holm Að al steins
dótt ir í því þriðja. Þar var keppt 
um Þor vald ar bik ar inn en það er 

bik ar sem Þor vald ur Ósk ars son 
fyrr ver andi skóla stjóri gaf til að 

efla skák á huga með al stúlkna í 
skól an um. 

ÆvarAnnelogSnædís
Birnasigurvegarar

Skák krakk ar úr Breið holts skóla.



Kær leiks dag ur Mið bergs var 
hald inn há tíð leg ur í ann að sinn 
8. des em ber síð ast lið inn. Mark-
mið ið með kær leiks deg in um er 
tví þætt, bæði að bjóða fólk inu í 
hverf inu upp á að eiga há tíð lega 
stund sam an á að vent unni og í 
leið inni að láta gott af sér leiða 
til sam fé lags ins. 

Í ár var ákveð ið að styrkja 
Um hyggju, fé lag til stuðn ings 

lang veik um börn um. Gest ir gátu 
gert ým is legt til þess að leggja 
þessu góða mál efni lið, t.d var 
hægt að spila Bingó þar sem 
marg ir frá bær ir vinn ing ar voru 
í boði. Ung ling arn ir í hverf inu 
ráku kaffi hús með mikl um sóma, 
þar var hægt að kaupa vöffl ur, 
muffin skök ur, kaffi, kakó og djús. 
Einnig stóð gest um og gangi til 
boða að mála pip ar kök ur og 
skreyta kerti. Það vakti mikla 

kátínu hjá börn un um þeg ar að 
jóla svein inn kíktí í heim sókn og 
gátu þau feng ið að taka mynd af 
sér með hon um inni í sér stöku 
jóla landi sem búið var að setja 
upp í Mið bergi. Það var mál 
manna að dag ur inn hafi geng ið 
ein stak lega vel og það voru stolt ir 
ung ling ar sem skil uðu inn ágóð
an um af deg in um til Um hyggju. 
Kær leiks dag ur Mið bergs er kom
inn til að vera. 
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Vorönn 2013 hefst 14. janúar
JAZZballett- STREET- HIPHOP -MUSICAL- BREAK- CONTEMPORARY -BOLLYWOOD

Markvisst vandað dansnám frá 5 ára aldri. - byrjendur - framhald - sýningarflokkur
NÝTT: DANSWORKSHOP  DANSKEPPNI 

Kennslustaðir   Reykjavík-Seljavegi, Árbæ-Seljabraut    Kópavogur-Sporthúsið     
Garðabær- Ásgarður    Hafnarfjörður-íþróttahúsið Strandgötu

Innritun og upplýsingar í síma 6945355 eða birna@dansskolibb.is www.dansskolibb.is 

DANS
DANS
DANS

20% afsláttur
fyrir eldri borgara og

öryrkja miðað við staðgreiðslu

KærleiksdagurMiðbergs
íannaðsinn

Frá kær leiks deg in um 8. des em ber.

Ung linga smiðj urn ar Tröð 
og Stíg ur heyra und ir Þjón-
ustu mið stöð Breið holts en 
veita ung menn um þjón ustu 
hvar vetna úr Reykja vík. 
Smiðj urn ar eru það sem kall-
ast sér tækt úr ræði og veita 
ung ling um, sem eru fé lags-
lega illa stödd og ein angr uð 
stuðn ing en þessi ung menni 
eru oft vina laus og hafa sum 
hver orð ið fyr ir ein elti. Mark-
mið ið er að efla fé lags þroska, 
sjálfs traust og já kvæða sjálfs-
mynd ung ling anna. Ná ist þau 
mark mið hef ur það ótví rætt 
for varn ar gildi, bæði hvað 
varð ar neyslu vímu gjafa og 
/ eða þró un geð rænna erf ið-
leika síð ar á æv inni. Auk þess 
dreg ur það úr fé lags legri ein-
angr un og eyk ur lík ur á virkri 
þátt töku ung ling anna í sam fé-
lag inu í fram tíð inni.

Í hvorri smiðju eru tveir 
átta manna hóp ar og eru því 
32 ung ling ar að nýta sér starf
sem ina að jafn aði. Þar fer fram 
mark viss hóp með ferð og mæt
ir hver hóp ur fyr ir sig tvisvar 
í viku í fjöl breytt kvöld starf. 
Helstu verk efn in í smiðj un um 
eru hóp fund ir, blaða út gáfa, 
æv in týra ferð ir, mat ar gerð, 
bæj ar ferð ir,  mynd banda
gerð, úti vist, skaut ar og keila 
svo eitt hvað sé nefnt þar sem 
áhersla er lögð á virð ingu og 
traust í sam skipt um. Fimm 
leið bein end ur starfa í hvorri 
smiðju fyr ir sig, þar sem unn ið 
er með ung ling un um að því að 
styrkja sig og bæta líf sitt. Þeir 
leið bein end ur hafa fjöl breytta 
mennt un og reynslu, svo sem 
há skóla próf í fé lags ráð gjöf, sál
fræði, náms og starfs ráð gjöf, 
upp eld is og mennt un ar fræði, 
lærð ir leik ar ar og fleira.

Sé tal in þörf á til vís un í ung
linga smiðj urn ar má hafa sam
band við ráð gjafa á þjón ustu
mið stöð. Frek ari upp lýs ing ar 
er að finna á vef Reykja vík ur
borg ar, und ir Þjón ustu mið stöð 
Breið holts. 

Starf andi for stöðu mað ur 
ung linga smiðj anna er Belinda 
Karls dótt ir.

Unglinga
smiðjurnar
TröðogStígur



Helgi Krist ó fers son er 
einn af stofn end um 
íbúa sam tak anna Betra 
Breið holts og hef

ur gegnt starfi for manns þeirra 
frá upp hafi. Íbúa sam tök in hafa 
beitt sér fyr ir ýms um fram fara
mál um í Breið holt inu og fylgt 
hug mynd um um úr bæt ur eft ir 
til borg ar yf ir valda. Á að al fundi 
sam tak anna, sem hald inn var 
skömmu fyr ir lið in jól spunn
ust með al ann ars um ræð ur um 
stöðu og vald Hverf is ráðs Breið
holts og stöðu hverf is stjóra eink
um gagnvart emb ætt is mönn um 
borg ar inn ar. Að drag andi þess
ara um ræð na var að hverf is
ráð virt ist ekki hafa ver ið lát ið 
vita af að fyr ir hug að væri að 
loka hverf is stöð inni við Jafn a
sel efst í Selja hverf inu og að um 
hreina emb ætt is manna á kvörð un 
væri að ræða. Margt fleira var 
til um ræðu á fund in um. Ör ygg
is mál í hverf inu voru nokk uð í 
brennid epli og einnig al menn 
þjón usta borg ar inn ar við íbú ana 
ásamt nauð syn þess að fækka 
trukka stæð um. Breið holts blað ið 
hitti Helga að máli á dög un um.

„Ég er of gam all til þess að vera 
inn fædd ur Breið hylt ing ur,“ sagði 
Helgi í gam an söm um tón þeg ar 
hann var innt ur eft ir upp runa sín
um. „Ég er fædd ur 1958 og bjó 
fyrstu árin á Kára stíg í mið borg 
Reykja vík ur og flutt ist í Safa mýr
ina um fimm ára ald ur. Þetta þýð
ir þó ekki að ég sé ný græð ing ur 
hér efra því tengsl mín við Breið
holt ið má rekja rúma þrjá ára tugi 
aft ur í tím ann eða til árs ins 1980 
að ég flutti í Uglu hól ana í byrj un 
þess árs. Ég kunni strax mjög vel 
við mig þar. Það var dá sam legt að 
búa í ná grenni við fal leg úti vist ar
svæði og þá eink um El liða ár dal
inn sem er nátt úruperla. Dvöl in í 
Uglu hól un um varð þó ekki löng 
því við flutt um í Dverga bakk ann 
í júlí 1982. Bakk arn ir eru mjög 
skemmti legt svæði og þægi legt 
til bú setu. Þeir eru hann að ir sem 
ein heild og sam ræm ing á milli 
byggð ar og þjón ustu. Þetta hent
aði börn un um af skap lega vel og 
þau þurftu ekki að fara yfir götu 
til þess að fara í skól ann en við 
lögð um mik ið upp úr því að þeim 
liði vel. Við vor um líka svo hepp in 
að eign ast góða ná granna og þau 
góða leik fé laga. Þeg ar við flutt um 
í Dverga bakk ann var lít il þjón
ustu mið stöð í miðju hverf is ins 
við Arn ar bakk ann þar sem með al 
ann ars var að finna banka úti bú, 
póst hús, fisk búð, bak arí, barna
fata búð og fleira auk þess sem 
Breið holts kjör var þá ein að almat
vöru búð in í Breið holti.“ 

Eitt besta skipu lag 
í Reykja vík

Helgi seg ir að skipu lag Bakk
anna sé eitt það besta í Reykja vík 
og þótt víð ar væri leit að. „Við vor
um í Dverga bakk an um í um ára
tug en vor um þá kom in með tvö 
börn og það þriðja var vænt an legt 
þannig að far ið var að þrengj ast 
um fjöl skyld una. Við þurft um því 
að finna stærri íbúð en það kom 
ekki til greina að fara úr Breið
holt inu. Því tók tals verð an tíma 

að finna réttu íbúð ina.Við fór um 
að fylgj ast með hvað væri í boði 
í Bakka hverf inu og skoða íbúð
ir sem voru til sölu. Við höfð um 
heppn ina með okk ur og fund um 
íbúð sem við vor um að leita að 
og upp fyllti okk ar þarf ir. Þessi 
íbúð er í Bakka hverf inu og þang að 
flutt um við í jan ú ar 1992 og í febr
ú ar sama ár fædd ist þriðja barn ið.
Við erum þar enn tutt ugu árum 
síð ar og get um ekki hugs að okk
ur að fara – hvorki úr íbúð inni né 
hverf inu. Við erum með gott fólk í 
kring um okk ar og líð ur eins og við 
vær um í ein býl is húsi.“ 

Fé lags starf ið hófst 
í for eldra fé lagi

Helgi gegndi for mennsku í For
eldra fé lagi Breið hols skóla (FOK) 
á ár un um 1997 til 2000 og sat í 
stjórn SAM FOK á ár un um 1998 
til 2002 og ef lit ið er yfir funda
skrá FOKS er ljóst að fé lag ið hef
ur ver ið mjög virkt og stað ið fyr
ir margs kon ar við burð um í þágu 
nem enda. Helgi átti einnig sæti 
í nefnd þar sem Breið holts skóli 
var móð ur skóli í for eldra starfi í 
þrjá vet ur auk þess að starfa með 
SAM AN hópn um sem varð til um 
ára mót in 1999 til 2000 þeg ar hóp
ur fólks tók sig sam an og stóð að 
hvatn ing ar átaki und ir yf ir skrift
inni ,,Fjöl skyld an sam an á tíma
mót um”. „Átak ið fólst m.a. með 
því að póst kort um var dreift inn 
á heim ili lands manna, aug lýs ing
ar birt ust í ýms um fjöl miðl um og 
grein ar voru rit að ar í dag blöð. 
Átak ið var end ur tek ið ári síð ar og 
ákvað hóp ur inn að vinna áfram 
sam an að for vörn um í tengsl um 

við at burði þar sem lík legt var að 
neysla vímu efna með al ung menna 
færi vax andi. Þessi hóp ur starfar 
enn og í des em ber á liðnu ári var 
und ir bún ing ur jóla há tíð ar inn ar 
að vanda sá að SAM AN hóp ur inn 
hvatti for eldra til að fylgja börn
um sín um og njóta sam vist ar með 
þeim.“ 

Ánægju leg ar ferð ir með 
börn um og for eldr um

Helgi rifj ar upp tím ann þeg
ar hann var í for eldra starf inu 
í Breið holts skóla. „Þeg ar ég var 
í for eldra starf inu fann ég vel 
hversu gam an var að vinna á 
já kvæð an hátt með börn um og 
full orðn um sam an. Mik ið af dug
legu fólki vann með manni og allt 
það sem var gert hefði ekki ver ið 
fram kvæm an legt nema að marg
ir góð ir kæmu að. Við byrj uð um 
með ní unda bekkj ar ferð irn ar sem 
voru raun veru lega und ir bún ing
ur að tí unda bekkj ar ferð um. Öll 
börn voru hvött til að koma í ferð 
og for eldr ar áttu að koma með 
og ef þannig stóð á að þau gátu 
það ekki þurftu for eldr arn ir að 
fá ann að for eldri til að taka áby
rgð á sínu barni. Sem dæmi um 
ferð má nefna að far ið var aust
ur að Skóg um og gist yfir nótt. 
Far ið í fjör una við Reyn is dranga. 
Björg un ar sveit in á Hellu kom til 
að stoð ar og kenndi bjarg sig og 
klif ur og fannst mörg um gam an og 
ekki síst for eldr um. Ég man að eitt 
árið þeg ar kom að tí undu bekkj
ar ferð að þá sagði einn pabb inn 
að hann myndi ör ugg lega mæta 
þó son ur sinn mætti ekki því 
pabb an um fannst svo gam an í 

ní undu bekkj ar ferð inni.“ 

Jóla fönd rið var mik ið 
og skemmti legt

Helgi held ur áfram að rifja upp 
ánægju lega daga úr for eldra starf
inu í Breið holts skóla. „Jóla fönd
rið var mik ið og skemmti legt. 
Fyr ir jól in var bak að laufa brauð 
og hald ið bingó fyr ir páska var 
mjög vin sælt. Haust há tíð var 
hald in og leik skól um var boð ið 
í heim sókn og þá kom slökkvi
lið og lög regla og fræddi börn og 
full orðna um sitt starf og var þá 
velti bíl inn líka vin sæll. Þetta starf 
okk ar í Breið holts skóla spurð
ist eitt hvað út og ég man að við 
Finn bogi Al berts son sem vor um 
sam an í stjórn FOK vor um fengn ir 
til að halda fyr ir lest ur á Sel fossi 
þar sem mark mið ið var að ræða 
öfl ugt for eldra starf og sam starf 
for eldra og barna. Þetta var hald
ið á veg um Heim il is og skóla en 
þá var Jón ína Bjart marz síð ar 
þing mað ur og ráð herra for mað ur 
þeirra sam taka.“ 

Ör ygg is mál in alltaf 
til um ræðu

Þetta starf Helga leiddi til þess 
að hann var feg inn í þann hóp 
sem stóð að stofn un íbúa sam taka 
í Breið holti. Þeg ar kom að því að 
stofna Íbúa sam tök in sem starfa í 
dag hafði þá ver andi fram kvæmda
stjóri Þjón ustu mið stöðv ar inn ar 
í Breið holti Ragn ar Þor steins son 
sam band við hann en Ragn ar var 
skóla stjóri í Breið holts skóla á 
sama tíma og Helgi var for mað ur 
FOK. Ragn ar spurði hvort hann 

gæti ver ið með í að stofna Íbúa
sam tök in. „Ég sló  til og frá því 
sam tök in voru stofn uð hafa þau 
kom ið mörg um mál um í gegn og 
af ka stað miklu. Ég veit ekki hvort 
íbú ar hverf is ins hafi alltaf orð
ið var ir við það en hlut irn ir hafa 
þok ast áfram. Á síð asta að al fundi 
okk ar nú í des em ber voru ör ygg
is mál gang andi og hjólandi veg
far anda rædd. Hjóla stíg ar hafa 
tek ið mikl um fram för um í Reykja
vík á und an förn um árum og má 
nefna dæmi um mjög góða stíga 
um Foss vogs dal inn. Í því samb an
di er þó ein kenni legt að brú sem 
var sam þykkt fyr ir 30 árum að 
byggja yfir Breið holts braut hafi 
ekki kom ist í fram kvæmd. Ég hygg 
að víða í borg inni væri búið að 
koma fram kvæmd sem þess ari 
fram og henni væri löngu lok ið. 
Vegna þess að brú in er enn ókom
in er Selja hverf ið slit ið frá Efra
Breið holt inu en þessi hverfi nýta 
um margt sam eig in lega þjón ustu. 
Dæmi um það má nefna að eng in 
sund laug er í Selja hverfi og nú er 
búið að loka úti búi Borg ar bóka
safns ins þar til þess að spara. Það 
er mitt mat í stað inn verði þess
ir háu herr ar sem halda að þeir 
séu að spara að setja þessa brú 
upp. Sam drátt ur þjón ustu kall ar 
á um bæt ur í sam göng um hvort 
sem um er að ræða um ferð bíla, 
al menn ings sam göng ur, hjól reiða
fólk eða gang andi veg far end ur.“ 
Íbúa sam tök in hafa átt gott sam
starf við Hverf is ráð ið og Þjón
ustu mið stöð ina og er það mjög 
mik il vægt og von andi að það auk
ist enn frek ar. Gott sam starf og 
sam staða ger ir stærri verk in að 
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V i ð t a l i ð

Breið holt ið á eft ir að 
þroskast enn frek ar

Helgi Krist ó fers son. Ljós um prýtt Breið holt ið í bak grunni.



létt um verk efn um. Þeg ar þetta 
er rit að er ekki enn búið að setja 
lyft una í skíða brekkunni ofan við 
Breið holt ið í gang en von andi 
verð ur hún kom in í gang þeg ar 
þetta blað kem ur út.“

Flutn ing ur þjón
ustu á Dal veg inn er 
óskilj an leg ur

Hverf is stöðv ar mál ið var til 
um ræðu á ný liðn um að al fundi 
íbúa sam tak anna. „Við höfð um 
haft spurn ir af því að loka ætti 
hverf is stöð inni við Jafn a sel. Eng
inn vildi þó kann ast við að sú 
ákvörð un hafi ver ið tek in. Á að al
fund in um okk ar kom fram að 
henni yrði ekki lok að og nú verða 
borg ar yf ir völd að standa við það. 
Ef hverfa stöð inni verð ur skyndi
lega lok að næsta vor þá er það 
til bók að í votta við ur vist að ekki 
eigi að loka stöð inni og því verða 
menn að gera sér grein fyr ir því 
að þeir þurfa að standa við sín 
lof orð – að henni verði ekki lok
að að vori. Hverf is stöðv ar mál ið 
er próf steinn á borg ar yf ir völd.“ 
Helgi seg ir að ef stöð inni verði 
lok að fari mik il þekk ing úr hverf
inu eins og þeg ar lög reglu stöð in 
var flutt burt. „Við höf um átt mjög 
gott sam starf við lög regl una en 
það eru aðr ir en lög reglu menn
irn ir sjálf ir sem gera það að verk
um að lög regl an á erfitt með að 
standa við sín lof orð. Stað setn ing 
lög reglu stöðv ar inn ar við Dal veg 
í Kópa vogi er óskilj an leg. Dal veg
ur inn er löngu sprung inn þeg ar 
lit ið er til um ferð ar og lög regl
an þarf að sýna mikla að gát við 
for gangsakst ur frá Dal veg in um. 
Það þarf ekki ann að en opna aug
un til að sjá það. Sama má segja 
með stað setn ingu póst húss ins, en 
það er ekki gert ráð fyr ir að fólk 
kom ist með strætó þang að. Það 
eru eng ar gang braut ir frá strætó
stopp stöð inni vest an meg in við 
Dal veg inn enda alltaf spurn ing 
hvað er ör ugg ast í þeim mál um. 
Bíla stæð in við Póst hús ið eru svo 
fá en sem bet ur fer hef ég ekki 
þurft að koma þar oft en þeg ar 
ég hef þurft þess þá er erfitt að fá 
stæði. Það er eig in lega hvorki gert 
ráð fyr ir að kom ast þang að með 
strætó eða bíl.“ 

Þarf að sam ræma 
um ferð ar ljós in á 
Breið holts braut inni

Helgi held ur áfram að ræða 
ýmis mál sem íbúa sam tök in telja 
að þarfn ist úr bóta í Breið holt

inu og verða gatna mót in neð an 
Mjódd ar inn ar næst á þeirri veg
ferð. Gatna mót sem raun ar hafa 
alltaf ver ið um deild frá því Breið
holt ið tók að bygg ast fyr ir meira 
en fjór um ára tug um.“Gatna mót 
Stekkj ar bakka, Skóg arsels og 
Breið holts braut ar eru í fimmta til 
sjötta sæti á list an um yfir hættu
leg ustu gatna mót á höf uð borg ar
svæð inu. Þar urðu tólf um ferð ar
slys á ár un um 2008 til 2011. Skoða 
þarf þann hluta Breið holts braut
ar inn ar sem ligg ur frá teng ingu 
Jað arsels og Breið holts braut ar 
nið ur að gatna mót um Stekkj ar
bakka, Skóg arsels og Breið holts
braut ar sér stak lega og skil greina 
þá skoð un sem ákveð ið verk efni 
því leið in er eng an veg in ör ugg en 
þetta er þjóð veg ur í þétt býli. Sam
göngu nefnd var kynnt þetta mál 
á fundi nefnd ar inn ar og kom þar 
greini lega fram mik ið áhuga leysi 
á mál inu. Nýir stjórn kass ar stjór
na um ferð inni efst og neðst en á 
milli þeirra eru gaml ir stjórn kass
ar sem gera það að verk um að 
ekki er hægt að fleyta um ferð inni 
með jöfn um hraða upp og nið
ur þessa akst ursleið Breið holts

braut ar. Af þeim sök um er oft ekið 
mjög hratt til að ná milli ljósa og 
ég hef ver ið á ferð þarna þeg ar 
stór ir flutn inga bíl ar aka um og 
nauð hemla vegna þess að þeir ná 
ekki grænu ljósi og renna jafn vel 
hálfa leið ina yfir gatna mót in. Þess 
má geta að árið 2001 fóru 6.609 
bíl ar um Breið holts braut og 2010 
voru þeir orðn ir 14.182 eða 114 
% fjölg un.“ Helgi seg ir að eitt slys 
á þess ari leið geti orð ið kostn að
ar sam ara en að skipta út ljós um 
á þess um tveim ur stöð um og vel 
það og ætti þetta ekki að vera til 
um hugs un ar held ur ein ung is til 
fram kvæmd ar hið fyrsta. „Þetta 
eru að eins fá af þeim mál um sem 
íbúa sam tök in Betra Breið holt 
hafa lát ið til sín taka og von andi 
eiga þau eft ir að beita sér fyr ir 
ýms um fram fara mál um í fram tíð
inni.“ 

Breið holt ið á eft ir að 
þroskast enn frek ar

Helgi seg ir marga hafa hald ið að 
hann væri á laun um í fé lags starf
inu. „Það er mik ill mis skiln ing ur 
því svo er ekki og hef ur aldrei ver
ið. Ég hef oft ver ið spurð ur að því 
af hverju ég sé að þessu. Svar
ið við því er af skap lega ein falt. 
Mér þyk ir gam an að börn um og 
mér þyk ir líka vænt um nærum
hverfi mitt og vil leggja því lið ef 
og þeg ar ég get. Þótt Breið holt ið 
nái að vera hálfra ald ar gam alt 
inn an fárra ára þá á það eft ir að 
þroskast enn rek ar. Ef íbú arn ir 
standa sam an þá á borg ar hverf
ið eft ir að þroskast á já kvæð an 
hátt. Breið holt ið er í dag í miðju 
StórReykja vík ur svæð is ins. Stutt 
og þægi legt í all ar átt ir. Til dæm is 
er það an bein lína til Kefla vík ur 
og flug vall ar svæð is ins og þægi
legt hvort sem á að fara aust ur 
fyr ir fjall eða Vest ur lands veg inn. 
Mjódd in er mið dep ill menn ing ar, 
heilsu þjón ustu, við skipta og sam
skipta. Í lok in lang ar mig til þess 
að koma á fram færi þakk læti til 
þeirra sem hafa kom ið að Íbúa
sam tök un um og unn ið með mér 
að fram fara mál um í Breið holt inu.“
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Helgi er mik ill úti vist ar mað ur og þarna hef ur hann brugð ið sér af bæ 
og er stadd ur við Gróttu á Sel tjarn ar nesi

Heilsulindir í Reykjavík 

Fyrir
líkama
og sál

opnar 
snemma
í öllum 
veðrum

í þínu
hverfi

fyrir alla
 fjölskylduna

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



Hef opnað fótaaðgerðastofu í Mjódd 
 Býð nýja og eldri viðskiptavini velkomna 

Tímapantanir í síma: 557-5022 

Erna G. Gunnarsdóttir 
lögg. fótaaðgerðafræðingur 
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Sýning á olíu- og vatnslitamyndum Sesselju
Ásgeirsdótturverðuropnuð íBoganum íGerðu-
bergi20 janúarn.k..Þettaer fyrstaeinkasýning
Sesseljuenhúnhefur tekiðþátt ínokkrumsam-
sýningum.

Sesselja er ekki ókunnug Gerðubergi en hún
varmeðalfyrstustarfsmannahússinsþarsemhún
hófstörfnokkruáðurenmenningarmiðstöðinvar
formlegaopnuðárið1983. ÍGerðubergi starfaði
Sesseljaíhartnæráratugenhúnhefurkomiðvíð-
arviðhjáReykjavíkurborg.Máþarnefna félags-
miðstöðinaBústaðiogBorgarbókasafnið.

FljótlegaeftiraðSesseljahættistörfumvegnaald
ursáttihún frumkvæðiaðverkefnisemmiðaðiað
þvíaðráðaeldriborgaraíhlutastörfhjáReykjavík
urborgenáþeimtímavarmikilmanneklaíumönn
unarstörfumhjáborginni. Sesseljavar ráðinverk
efnisstjóriumhálfsársskeiðoghafðiþaðhlutverk
að tengja samanáhugasamaeldriborgaraog laus
störf innan leikskóla, grunnskóla, frístundaheim
ilaogheimaþjónustuborgarinnar.Umsvipað leyti
ákvaðSesseljaað reyna fyrir sér ímyndlistinniog
hófaðsækjanámskeiðíteikninguogmálun.Fyrsta
námskeiðiðvar í félagsmiðstöðinniáVesturgötu7
enþarvarhúnhvötttilaðfaraíMyndlistaskólanní
Reykjavíkþarsemhúnvarviðnámífjórarannir.Þá
hefurSesseljafengiðleiðsögnífélagsmiðstöðvunum
íHvassaleitiogHæðargarðiaukþesssemhúnsækir
reglulegamyndlistarnámskeiðhjáMími–símenntun
ogvíðar.Sesseljaá fimmbörnogmeðframheimil
ishaldiogbarnauppeldisinntihúnýmsumstörfum.
Varvinnudagurinn jafnan langur.Auk fyrrgreindra

starfahjáReykjavíkurborg vannhúnviðþjónustu
og ræstingar, var dagmamma og rak gistiheimili
fyrir ferðamenn.ÞegarSesseljakomstáeftirlauna
aldurhafðihúnunniðhjáNeytendasamtökunum í
umtuttuguár.

SesseljaÁsgeirsdóttir
sýniríBoganum

Ein af mynd um Sess elju sem verð ur á sýn ing unni í 
Gerðu bergi.

OpnuðverðursýningíGerðu-
bergi sunnudaginn 27. janúar
n.k. sýning á myndskreyting-
um úr íslenskum barnabókum
semgefnarvoruútáárinu2012.
Þetta er í ellefta skiptið sem
sýninginerhaldinmeðþessum
hættiogerhúnorðinfasturlið-
urístarfsemiGerðubergs.

Síðustu ár hafa verkin verið
hengdupp á neðri hæð hússins
ennúerætluninaðbreytatilog

hafasýningunaáefrihæðinni.Eft
irsemáðurverðuráttaáraskóla
börnumíReykjavíkboðiðíheim
sókn í samstarfi viðBorgarbóka
safnið.Eftiraðsýningunnilýkurí
Gerðubergileggurhúnlandundir
fótog liggjaþegar fyrirpantanir
frááhugasömumsýningaraðilum
víðaum land.Sýningámyndum
fráárinu2011hefurveriðsýndá
sjöstöðumutanReykjavíkur.

 

Þettaviljabörnin
sjáíGerðubergi

IngiÞór,SölviSteinnogBjarni
Sævar fráHólmaseliurðusigur-
vegararíSöngkeppniBreiðholts
varhaldin í salBreiðholtsskóla
föstudaginn21.desember2012.

Þeirmunutakaþátt fyrirhönd
Breiðholtsins í SöngkeppniSam
féssemframferíLaugardalshöll
inniímars.ÍöðrusætivoruHelga
Þorkelsdóttir og Lísa Margrét
Rúnarsdóttirog íþriðjasætivar
SóleyArngrímsdóttirenþærkom
einnig frá Hólmaseli. Níu atriði
tókuþáttogkomukeppendurfrá
öllum þremur félagsmiðstöðun
umíBreiðholti.

IngiÞór,SölviSteinnogBjarniSævar
sigruðuíSöngkeppniBreiðholts

Ingi Þór, Sölvi Steinn og Bjarni Sæv ar á svið inu í sal Breið holts skóla.

SýningáOrigamisemerbréf-
brotogákveðintegundafpapp-
írslistverðuropnuð íMenning-
armiðstöðinniGerðubergiísam-
starfi við áhugamannafélagið
OrigamiÍsland24.janúarn.k.Á
sýningunni eru fjölbreyttpapp-
írslistaverkeftirhjóninDaveog
Assiu Brill. Dave er enskur en
AssiaerfráRússlandi.Þauhafa
hannað fjölda bréfbrota, gefið
út bækur, fengist við kennslu
og sýntverk sínvíðaumheim.
Verk þeirra voru flutt sérstak-
legatil landsins fyrirsýninguna
íGerðubergioggefstgestumþví
einstakt tækifæri til að skoða
þessifallegulistaverk.

Í tengslumviðsýningunaverð
urhaldiðnámskeiðíorigamihelg
ina26.til27.janúarþarsemDave

og Assia sjá um kennsluna. Á
námskeiðiðertakmarkaðurfjöldi
þátttakenda og námskeiðsgjald.
Einnigverðurboðiðuppáókeyp
is sýnikennslu íorigamiáhand
verkskaffi miðvikudagskvöldið
6. febrúar kl. 20. Það kvöld er í
umsjónþeirraBjörnsFinnssonar
og JónsVíðis fráOrigami Ísland
en þeir eiga einnig verk á sýn
ingunni. Í fréttatilkynningu frá
Gerðubergi má segja að skapa
megi stórkostleg listaverk með
þvíeinuaðbrjótasamanpappír
ogersúlistjafnannefndorigami
eðabréfbrot.Reglur listformsins
eru einfaldar; aðeins má brjóta
pappírinn en hvorki klippa né
líma. Margir kannast við froska,
fugla,goggaogskutlurenmögu
leikarnireruíraunóþrjótandi.

Origami–pappírslist
íGerðubergi

Origami assia – dæmi um mögu
leika þessa list forms.

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
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Nemendur í 4. bekk og
umsjónarkennararnir þeirra
kynntu foreldrum þemavinnu
um nærumhverfið sem þau
unnuaðívetur.

Hvernemandiafhentisíðanfor
eldri sínu möppu sem þeir hafa
unniðítengslumviðþemað.

Það er hluti af matinu fyrir
þemavinnuna að foreldrar meti
vinnubarnasinna.Aðafhending
unnilokinnivarboðiðuppáheitt
kakóogsmákökur.

Nem end urn ir kynntu þema vinn una og fengu sér kakó og smákök ur 
með mömm um og pöbb um.

Foreldrartakaþáttíaðmeta
þemavinnuna

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

Nemendur í 3. bekk Selja-
skóla sýndu söngleikinn Ronja
ræningjadóttir eftir söguAstrid
Lindgrenundir stjórnVilborgar
Þórhallsdóttur, tónlistarkennara
og umsjónarkennaranna sinna
þeirraBergdísarogLiljuádög-
unum.

Öllbörnintókuþáttísöngleikn
um.RonjaræningjadóttirogBirk
ir, rassálfar, nornir, ræningjar,
foreldrarRonjuogBirkisogstór
kórkomufram.Búningarnirvoru
mjög flottir. Sagan gerist úti í
skógiogfjallarm.a.umsamskipti
ogvináttu.Áeftirvarboðiðupp
á heitt kakó og piparkökur sem
krakkarnirhöfðubakað.Sýningin
tókstmjögvelogvorunemend
ur, foreldrar og kennarar mjög
ánægðirmeðárangurinn.

SýnduRonjuræningjadóttur

Ronju hóp ur inn á svið inu í Selja skóla.

María Perla Breiðfjörð, nem-
andi í3.bekk,barsigurúrbýt-
umannaðáriðíröðípiparköku-
húsakeppni Hólabrekkuskóla,
en úrslit voru kunngjörð í dag
fimmtudaginn20.desember.

Hús hennar var vel að sigrin
umkomiðoggreinilegtaðvelvar
vandað tilverksins.Annaðsætið
komíhlutMildredarBirtuMarin
ósdótturí3.bekkogíþriðjasæti
lenti Stefán Örn Ingvarsson í 4.
bekk.Þaðvarekki léttverk fyrir
dómnefndaðveljaúrþeimhús
umsemkepptutilúrslita.

MaríaPerlaogMildredBirta
sigruðuípiparhúsakökukeppninni

Nokk ur þeirra glæsi legu 
pip ar köku húsa sem urðu til
 í pip ar húsa köku keppn inni 

í Hóla brekku skóla.



Í til efni af 40 ára af mæli Fella
skóla rifj aði Ólöf Sig urð ar
dótt ir sér kenn ari við skól
ann upp á starfs manna fundi 

í skól an um að drag anda að bygg
ingu Breið holts ins. Breið holt ið 
á sér merki lega sögu sem vert 
er að rifja upp seg ir Ólöf sem 
hef ur gef ið Breið p holt blað inu 
góð fús legt leyfi til þess að birta 
frá sögn ina.

Á sjötta ára tug síð ustu ald ar 
voru verk föll nokk uð tíð og muna 
marg ir af eldri kyn slóð inni lík lega 
eft ir löngu og ströngu verk falli 
árið 1955.  Árið 1958 var samið 
í fyrsta sinn í 15 ár án verk falls. 
Síð an var langt verk fall árið 1961 
og stóð það í fimm vik ur. En árið 
1964 var samið án verk falls um 
svo kall að ,,jún í sam komu lag” þar 
sem pró sentu hækk un var hóf leg 
en laun vísi tölu bund in og hús
næð is lán stór hækk uð.  Á þess um 
árum voru börn kyn slóð ar inn ar 
sem flutti á möl ina í stríð inu kom
in á barn eigna ald ur og mik il hús
næðisekla í Reykja vík. 

Síð an var aft ur samið eft
ir verk fall 1965 um hóf lega pró
sentu hækk un en áfram hug að að 
hús næð is mál um og  samið um 
upp bygg ingu í Breið holti. Þetta 
var í tíð Bjarna Bene dikts son ar 
for sæt is ráð herra en Finn bogi 
Rút ur Valdi mars son fyrr ver andi 
þing mað ur var einnig tal inn einn 
af helstu hvata mönn um hús næð
is samn ing anna en hann þekkti vel 
til upp bygg ing ar verka manna bú
staða á Ís landi á fyrri hluta síð
ustu ald ar.

Kalt kaffi og harð ur ost ur
Í bók um Guð mund J. Guð

munds son er oft var nefnd ur 
Gvend ur Jaki kem ur fram að eft
ir samn ing ana 1965 hafi Torfi 
Hjart ar son sátta semj ari rík is ins 
boð ið samn ings að il um á Hót el 
Borg upp á hálf kalt kaffi og brauð 
með hörð um osti sem hann fékk 
með af slætti til að spara fyr ir rík
ið. Það mætti kannski læra eitt
hvað af þess ari spar semi? Með 
þess um samn ing um var ætl un
in að út rýma stöð um eins og 
Höfða borg, brögg um, kömp um 
og öðru heilsu spill andi hús
næði. Sam komu lag ið fól í sér að 
1250 íbúð ir væru fyr ir lág launa
fólk og  Reykja vík ur borg fékk 
út hlut að 250 íbúð um á sömu 
kjör um. Til þess að sjá um alla 
fram kvæmd var stofn uð svoköll
uð Fram kvæmda nefnd bygg
ing ar á ætl un ar. Í nefnd inni voru 
m.a. Guð mund ur J. Guð munds
son vara for mað ur Dags brún ar 
og Ingólf ur Finn boga son einn af 
fram kvæmda stjór um Að al verk
taka á Kefla vík ur flug velli og voru 
þeir ekki sam mála í póli tík inni. 
Þeir köll uðu hvor ann an aldrei 
ann að en hermangs brask ar ann 
og Moskvu kommann en máttu 
ekki hvor af öðr um sjá og voru 
sessu naut ar á fund un um. 

Bygg ing ar lán á 
2% vöxt um

Bygg ing ar lán voru veitt til 40 
ára á 2% vöxt um og var út borg
un 15% en hana mátti greiða á 
þrem ur árum. Í dag hljóm ar þetta 
sem nokk uð hag stæð kjör en á 
þess um árum voru að stæð ur allt 
aðr ar og átti lág launa fólk í fullu 
fangi með að standa und ir þess
um kjör um. 

23,4% íbúða reist ar með 
op in ber um stuðn ingi

NeðraBreið holt eða Breið holt 
1 var byggt á ár un um 1966 til 
1973 og fluttu fyrstu íbú ar  inn 
í  maí 1968. Þar kost aði þriggja 
her bergja íbúð um eina til eina og 
hálfs millj ón. EfraBreið holt ið eða 
Breið holt 3 var skipu lagt næst en 

það bygg ing ar svæði hafði áður 
ver ið hugs að sem fram tíð ar svæði 
fyr ir Reykja vík. Fram kvæmd ar
nefnd in fór fram á að skipu leggja 
svæð ið því hús næðisekl an var 
svo mik il í Borg inni. Voru Geir
harð ur Þor steins son og Hró bjart
ur Hró bjarts son  arki tekt ar fengn
ir til að deiliskipu leggja svæð ið  á 
ár un um 1966 til 68. Hverf ið reis 
síð an á ár un um 1969 til 1980.  En 
Breið holt II eða Selja hverf ið reis 
að eins  síð ar eða á ár un um 1970 
til 1985. Í Breið holti eru 23,4% 
íbúða reist ar með op in ber um 
stuðn ingi sem er hærra hlut fall 
en í öðr um hverf um. Í Sví þjóð 

fékkst reynsla af þessu fyr ir komu
lagi strax á fjórða ára tugn um og 
ákveð ið þar að hætta því. Breið
holt ið hef ur einnig þá sér stöðu að 
það er með fyrstu út hverf um sem 
skipu lagt er þannig að hverf in eru 
að greind með mikl um um ferð ar
æð um og kom Reyn ir Vil hjálms
son lands lags arki tekt m.a. þar að 
skipu lagn ingu.

Klöpp in spar aði
Ákveð ið var að hafa öll hús 

Fram kvæmda nefnd ar í Fella hverfi 
því stutt var þar nið ur á klöpp 
og því ekki eins  mik ill kostn að

ur í und ir stöð ur og grunna líkt 
og þar sem var mýri. Kran ar og 
fær an leg mót voru not uð til að 
lækka bygg ing ar kostn að en mik il 
áhersla var lögð á að hafa íbúð
irn ar sem ódýrast ar. Gafl arn
ir voru dýr ast ir þar sem í þá fór 
mesta steyp an og því voru byggð
ar lang ar lengj ur með allt að 20 
stiga göng um og þekkt ust er langa 
blokk in sem fljót lega fékk nafn
ið ,,Langa vit leys an“.  Upp haf lega 
áttu blokk irn ar að vera þriggja 
hæða og rað hús in tvegga hæða 
en því var breytt og heild ar mynd
in varð ekki sú sem ætl að var í 
upp hafi.

Keilu fellið átti að skipu leggja 
síð ar og sníða af þá van kanta sem 
þeg ar höfðu kom ið upp. En eld
gos ið í Vest manna eyj um 1973 
breytti þeim áætl un um og reist 
voru inn flutt sænsk timb ur hús 
fyr ir þá sem þurftu að flýja gos ið 
en frænd ur okk ar á Norð ur lönd
um sáu um að fjár magna. Þar er 
út lit húsa allt ann að en í hverf
inu og mynd ar vina legt um hverfi 
í ná lægð út vistar perlunn ar við 
El liða ár. Hóla berg er yngsti hluti 
hverf is ins og gert var ráð fyr ir 
því að þar væri hægt að stunda  
smá iðn að vegna þeirr ar gagn rýni 
að ekki væri neina at vinnu að 
hafa í borg ar hlut an um. Í Asp ar 
og Æsu felli eru íbúð ir af ýms um 
stærð um. Menn  höfðu há leit ar 
hug mynd ir um að þar gæti ver ið 
lít ið bland að sam fé lag sem hefði 
margt sam eig in legt til dæm is 
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Að drag and inn voru verk föll og samn ing ar
ByggingBreiðholtsins:

Felliníbyggingu.Hérerveriðaðbyggjaáttahæðahúsineða„Kastalann“svokallaða.Óbyggðusvæðiní
kringsjástvel.Myndirnareruteknar1971til1972.

ÓlöfSigurðardóttir.

Í Breið holti er að finna fjölda ör nefna sem 
flest eiga sér ræt ur í lands lagi. Nöfn sem 
urðu til löngu áður en bygg ing borg ar hverf
is hófst í landi Breið holts jarð ar inn ar. Mörg 
þess ara heita eru horf in úr dag legu tali og 
tengj ast ekki nú ver andi byggð nema með 
óbeinu móti. Vet ur inn 1986 lét tíma rit ið 
Heima er best vinna upp drátt af Breið holti 

fyrri tíma. Stuðst var við frá sagn ir Þóru Jóns
dótt ur sem alist hafi upp í gamla Breið holts
bæn um og þekkt þetta um hverfi af eig in 
raun auk þess sem upp lýs ing ar voru fengn ar 
frá Ör nefna stofn un Þjóð minja safns ins. Ólaf
ur H. Torfa son þá ver andi rit stjóri Heima er 
Best og síð ar kvik mynda gagn rýn andi vann 
þetta efni ásamt Þóru og Guð laug ur R. Guð

munds son stað setti ör nefn in á kort. Kiwan
is blað ið Víf ill, sem kom út um ára bil í Breið
holt inu fékk leyfi Heima er best til þess að 
nýta sér þetta efni og birti ör nefn in og mynd 
af korti Guð laugs. Breið holts blað ið leit ar nú 
í þessa smiðju í tengsl um við grein Ólafar 
Sig urð ar dótt ur þar sem hún seg ir bygg ing ar
sögu Breið holts ins.
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Árbæjarþrek • Fylkishöll • Fylkisvegur 6 • Sími: 567-6471

www.threk.is

Þar sem þú skiptir máli!
VIÐ TÖKUM VEL Á MÓTI ÞÉR

ÁRSKORT Á FRÁBÆRU VERÐI! 
46.500 kr.46.500 kr.

Minnum á 
frístundarkortið

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur  Föstudagur Laugardagur
06:10 Spinning 06:10 Tabata 06:10 Gæðastyrkur 06:10 Super-Fit 06:10 Spinning    

09:30 Morgunþrek   09:30 Morgunþrek   09:30 Zumba  09:00 Spinning
10:00 Helgarpúl 

  12:15 Kviður & bak   12:15 M-R-L 11:00 Zumba
12:00 Jóga

16:30 Vaxtamótun 16:30 Jóga 16:30 Vaxtamótun 16:30 Jóga 16:30 Föstudagsfjör 
17:30 Átak++ 17:30 Step & styrkur 17:30 Átak++ 17:30 Þol & þrek
18:30 Hámark   18:30 Spinning 18:30 Hámark  
19:30 Zumba 19:30 Karlapúl 19:30 Zumba 19:30 Karlapúl

Árbæjarþrek áskilur sér rétt til breytinga á stundaskrá

barna gæslu og hár greiðslu stofu. 
Jafn vel væri hægt að sjóða ýs una 
á ein um stað. Sumt af þessu varð 
að veru leika og er enn til stað ar. 

Götu nöfn úr átt um, fræð
um og Breið holts sög unni

Nokkr ar göt ur í hverf inu eru 
nefnd ar eft ir höf uð átt un um og 
ramma inn hverf ið. Dæmi um það 
eru Suð ur og Norð ur fell, Aust
ur og Vest ur berg, Norð ur, Suð
ur og Vest ur hól ar. Einnig er þeim 
rað að eft ir staf rófs röð svo auð
velt er að rata í hverf inu. Í Hóla
hverf inu bera göt urn ar fugla heiti 
s.s. Krumma hól ar og Uglu hól ar. Í 
Fella hverf inu bera göt urn ar heiti 
úr Goða eða þjóð sög um og eru 
allt  kven kynsnöfn; Æsa  Edda 
 Jóra (tröll kon an)  Nönnu fell  
en Nanna var kona Bald urs eins 
af ás un um og Katla sem minn
ir á eld stöð ina og þjóð sög una.  
Í gamla Breið holts bæn um sem 
stóð ná lægt ný byggðu hús un um 
við Skóg ar sel  bjuggu seint á 19. 
öld hjón með 13 börn m.a. syst

urn ar þær Þóru, Lóu og Mar íu 
Jóns dæt ur. Þær fengu hver sína 
götu, hver í sínu hverfi eða; Þóru
fell, Lóu hóla, Mar íu bakka. Var 
það vel við hæfi að heima sæt ur 
í bæn um sem hverf in draga nafn 
sitt af fengju sín götu nöfn til að 
minna okk ur á að hverf ið á sér 
langa sögu en hana má m.a. lesa 
á skilt um við gamla bæj ar stæð ið.

Best heppn að asta 
menn ing ar hús í Borg inni

Þeg ar lok ið var við að reisa 
bygg ing arn ar var haf ist handa 
við að reisa Menn ing ar stöð ina 
við Gerðu berg og var hún opn
uð 1983. Er hún af mörg um tal in 
vera eitt best heppn að asta menn
ing ar hús í borg inni og vel þess 
virði að koma þar við og njóta alls 
þess sem þar er boð ið uppá. Upp
haf lega voru hug mynd ir um að 
reisa tvær kirkj ur í EfraBreið holti 
og tengja þær við versl un ar kjarn
ana líkt og þekk ist á Norð ur lönd
um og ein hug mynd in var að hún 
myndi rísa þar sem bens ín stöð in 

Sel ect er nú en nið ur stað an var 
sú að reisa eina kirkju í út jaðri 
hverf is ins.  

Ör nefn in frá lands lagi 
og bú skap

Ör nefni á svæð inu eru flest 
tengd bú skap eins og; Lamba
stekk ur, Sel flat ir, Hrossa mýri, 
Sauð hóll eða tengd lands lagi 
eins og; Mjódd, Stóri hvamm ur 
og Hvarfs hól ar. Í næsta ná grenni 
Fella skóla er hóll sem ber nafn
ið Sauð hóll og erum við alltaf 
þakk lát fyr ir að það ör nefni hafi 
ekki ráð ið nafn inu á skól an um. 
Þeir Orm ar Þór Guð munds son 
og Örn ólf ur Hall arki tekt ar teikn
uðu Fella skóla sem eitt sinn var 
einn fjöl menn asti skóli lands
ins en er nú með rúm lega 300 
nem end ur. Við höld um nú upp 
á 40 ára af mæli skól ans sem  er 
sí ung ur og reyn ir að fylgja öll um 
þeim öðru breyt ing um sem eru 
í þjóð fé lag inu. 

VesturbergiðíEfraBreiðholtiíbyggingu.

Innritun og upplýsingar 
í síma 564 1111 - www.dansari.is

DANSSKÓLI SIGURÐAR HÁKONARSONAR
Dansíþróttafélag Kópavogs - AUÐBREKKU 17 KÓPAVOGI

Starfsmanna- og stéttarfélög veita styrki vegna 
dansnámskeiða. Frístundakort og niðurgreiðsla 
hjá Sveitarfélögum.

Zumba tímar

 í hádeginu og á kvöldin

á mánudögum, miðvikudögum 

og á fimmtudögum

Tapað - fundið
Pandora–armbandglataðist íágústsíðastliðnumágöngu í
Fella-ogHólahverfi.Finnandiervinsamlegastbeðinnaðskila
armbandinuáskrifstofuHólabrekkuskóla.
Skrifstofa skólans er opin alla virka daga milli kl. 8:00
og16:00.
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Bernskuminningar úr Breiðholtinu

Andri Frið jóns son út skrif að ist 
sem stúd ent og sjúkra liði frá FB 
á lið inni haustönn og er eitt þús
und asti ein stak ling ur inn sem lýk
ur því námi frá skól an um. Andri 
flutt ist í Breið holt ið um 12 ára 
ald ur og hef ur búið þar síð an. 
Hann hef ur auk náms ins tek ið 
mik inn þátt í fé lags lífi í FB og 
seg ir mark mið sitt í líf inu að láta 
öðr um líða vel. Hann ætl ar að 
starfa við um önn un um hríð en 
hygg ur einnig á fram halds nám 
ann að hvort í hjúkr un eða sál
fræði og heim speki en seg ir að 
lækn is fræði höfði einnig til sín. 

Hann veit þó ekki hvort hann 
legg ur þá fræði grein fyr ir sig því 
áhuga mál in séu svo mörg. Hann 
hef ur einnig áhuga á stjórn mál
um þó ekki flokka kerf inu. Hann 
vill breyt ing ar og kveðst hall ast 
að ein stak lings kjöri. Andri rifj ar 
Breið holtsæsk una upp að þessu 
sinni og skyggn ist ör lít ið fram í 
tím ann.

Af hverju velj um við alltaf 
það sama

Ég kom í Breið holt ið sum ar ið 
2005. Þá flutt ist ég með föð ur mín
um og fóst ur móð ur í Vest ur berg ið 
en stopp uð um stutt við og fór um 
yfir í Selja hverf ið. Ég fór því í Selja
skóla um haust ið það an sem ég 
lauk grunn skól an um. Ég er alin 
upp í Hafn ar firði fram til 2001 að 
hjóna bandi for eldra minna lauk 
og þá fór ég fyrst til ömmu minn
ar á Baugs stöð um við Stokks eyri 
og síð ar með móð ur minni á Sel
foss. Ég er því alin upp til skipt is 
í Reykja vík og á Sel fossi en móð ur 
mín býr þar. Mér fannst um margt 
gott að koma í Breið holt ið. Koma 
á nýj ar slóð ir. Sel fossi sem er lít
ið bæj ar fé lag og flest ir vita flest 
um flesta hent aði mér ekki. Ég 
fann mig ekki þar. Ég var dá lít ið 
skap stór og mik ill fyr ir mér sem 
krakki og það bjó ein hver upp
söfn uð reiði innra með mér þeg

ar ég kom í Breið holt ið. Eft ir að 
ég kom í Selja skóla fann ég breyt
ing ar. Ég þroskað ist hratt, varð 
ró legri og yf ir veg aðri og fór að líta 
líf ið í öðru ljósi. Ég hef lít ið búið á 
Sel fossi síð an ég kom í Breið holt ið 
en ver ið svona með ann an fót inn 
hjá móð ur minni fyr ir aust an. 

Var orð inn fað ir
Eft ir Selja skóla lang aði mig í 

Mennta skól ann við Hamra hlíð. 
Ég held að al lega af því að mér 
var sagt að partí in þar væru svo 
skemmti leg. Ég var opin og fjör
leg ur strák ur og taldi að ég myndi 
falla vel í kramið þar. Ég fékk þó 
ekki skóla vist og þá lá leið in í 
FB enda voru marg ir vina minna 
að fara þang að. Ég fór þó ekki á 
beinu braut ina þar held ur var ég 
um tíma í Mennta skól an um við 
Ár múla. Ég upp lifði náms leiða í FB 
en var ekki til bú inn að detta út úr 
skóla eins og hent hafði suma vini 
mína. Ég var bú inn að fá áhuga 
á manns lík am an um sem slík um 
og skráði mig á sjúkra liða braut
ina í FÁ. Mig lang aði líka að prufa 
eitt hvað nýtt. Sjúkra liða nám ið 
bauð upp á kennslu í þeim fræð
um. Það var tek ið vel á móti mér 
og kenn ar arn ir voru áhuga sam ir 
að fá strák í deild ina sem eink um 
var sótt af stelp um. Þótt ekki sé 
ýkja langt síð an var ekki við tek ið 
við horf að strák ar færu að læra 
til um önn un ar starfa og er kannski 
ekki að öllu leyti enn þótt það hafi 
nokk uð breyst eink um hvað varð
ar lækn is fræð ina en nú út skrif ast 
fleiri kon ur úr lækna deild Há skóla 
Ís lands en karl ar. En ég var bara 
eina önn í FÁ. Ég var bú inn að skrá 
mig inn á sum arönn þeg ar ég frétti 
að ég væri orð inn fað ir. Ég hafði 
hugs að mér að ein g ast barn þeg ar 
ég væri orð inn 27 ára en það kom 
bara tíu árum fyrr. Ég var ekki í 
föstu sam bandi við barns móð ur
ina og hef aldrei ver ið en við erum 
góð ir vin ir og höf um náð ágæt lega 

sam an að ann ast um barn ið. Ég á 
mín ar pabba helg ar auk þess sem 
ég er oft ar með strák inn sem nú 
er þriggja ára þeg ar ég hef tíma. 
Þótt við höf um ekki orð ið par þá 
skipt ir okk ur mestu að hugsa vel 
um strák inn og gera það sem hon
um er fyr ir bestu en að öðru leyti 
þá skipt um við okk ur lít ið hvort af 
öðru. En þessi beygja á lífs leið inni 
varð til þess að ég fór aft ur í FB. 
Það var styttra frá heim ili mínu og 
því auð veld ara fyr ir mig að takast 
á við hið nýja hlut verk föð ur ins. 

Held ég hefði orð ið prýð is 
for mað ur

Ég hef gam an að fé lags lífi og því 
fór ég strax á fulla ferð í fé lags líf
inu í FB. Ég var kos in í nefnd strax 
á fyrsta ár inu og á öðru ári varð 
ég for mað ur árs há tíð ar nefnd ar
inn ar. Það var árið sem okk ur var 
bann að að halda árs há tíð ina á Sel
fossi en tíðkast hafði að halda þær 
ut an bæj ar. Guð rún Hrefna var þá 

tek in við sem skóla stjóri og tók 
ekki í mál að þess ari venju yrði 
við hald ið í skól an um. Við reynd
um allt sem við gát um til þess að 
fá að halda árs há tíð ina ut an bæj
ar eins og ver ið hafði en henni 
varð ekki þok að. Við skyld um ekki 
al veg sjón ar mið henn ar þá en auð
vit að var hún fyrst og fremst að 
hugsa um ör yggi nem enda. Að 
krakk arn ir væru ekki að þvæl ast 
á bíl um aust an yfir Hell is heiði að 
næt ur lagi hugs an lega í mis jöfnu 
veðri og ástandi í mars mán uði að 
lok inni skemmt an. Hún hafði neit
un ar vald og við það sat þótt hún 
hafi haft full an skiln ing á okk ar 
rök um. Við reynd um síð an að gera 
það besta úr þessu og árs há tíð in 
fór fram í Reykja vík. Ég ílengd ist í 
fé lags starf inu eft ir þetta. Sótti um 
stöðu skemmt ana stjóra sem er ein 
af þrem ur nem enda ráðs stöð un um 
en hin ar eru stöð ur for manns og 
vara for manns. Ég sé svo lít ið eft
ir að hafa ekki gef ið kost á mér í 
for mennsk una. Ætli ég hefði ekki 

geta orð ið prýð is for mað ur.   

Þarf að stokka stjórn mál
in upp

Ég held að það sé ein hver angi 
af stjórn mála manni í mér. Ég hef 
ákveðn ar skoð an ir og vil ganga 
eft ir þeim. Ég myndi vilja fara eft
ir þeirri sann fær ingu minni ef ég 
bæri mig að stjórn mál um sem er 
ekki á dag skrá í augna blik inu. Ég 
tel að það þurfi að stokka stjórn
mál in upp. Gera breyt ing ar sem 
fel ast með al ann ars í því að brjóta 
ríkj andi flokka kerfi upp. Ef kom ið 
er fram með nýj ar hug mynd ir, til 
dæm is inn á þing sem ekki falla í 
kramið hjá gömlu stjórn mála flokk
un um er reynt að bregða fæti fyr ir 
þær. Stund um hverfa þær bara 
und ir spill ing una. Mér finnst að 
Besti flokk ur inn og Jón Gnarr 
hafi náð þessu tak marki að hluta. 
Hann seg ir sann leik ann burt séð 
frá hefð bund inni póli tík en fólk 
er ekki alltaf til bú ið til þess að 
hlusta á hann. Best arn ir komu að 
borg ar mál um í Reykja vík á erf ið
um tíma og þurftu strax að taka 
erf ið ar ákvarð an ir. En þeim hef ur 
tek ist að stýra borg inni fram hjá 
ýms um hætt um. Við þurf um líka 
að fá meiri fjöl breytni í það fólk 
sem er á þingi. 

Erum að eyða eins og 
2007

Ég er fylgj andi ein stak lingslýð
ræði en geri mér grein fyr ir að það 
hef ur bæði kosti og galla. Ég geri 
mér líka grein fyr ir að hér er vax in 
upp kyn slóð sem hugs ar öðru vísi 
en kyn slóð irn ar á und an. Fólk hef
ur minni trú á stjórn mál um. En 
það fyr ir finnst líka mik il fá fræði 
á með an fólks um stjórn mál. Fólk 
legg ur sig ekki nið ur við að hugsa 
um stjórn mál. Finnst þau ekki 
hugs ana virði sem er ekki nægi
lega gott. Fólk vill breyt ing ar en 
þeg ar þær eru skotn ar nið ur í 
fæð ingu nenn ir það ekki að fást 
við þetta. Það er ekki mik il von til 
breyt inga eins og stað an er i dag. 
Hrun ið dugði ekki til og ref ur inn 
skríð ur heim í gamla gren ið sitt. 
Mér finnst líka eins og að við séum 
ekki kom in yfir krepp una. Við eyð
um eins og enn væri árið 2007. Við 
ger um það þótt við vit um að við 
verð um að standa skil á því sem 
við tök um að láni. Kannski er fólk 
enn að bíða eft ir krafta verka lausn. 
En hún er ekki til.

Ekki á leið inni í fram boð
Ég er ekki á leið inni í fram boð. 

Ekki enn. Það verð ur að bíða eitt
hvað ef af verð ur. Nú er ég að 
fara að vinna. Trú lega byrja ég á 
lands spít al an um núna á ný byrj
uðu ári. Ég hef líka áhuga á að 
vinna um tíma í Nor egi ef tæki færi 
gefst. Safna ein hverj um pen ing um 
og koma mér fyr ir. Ég hygg líka á 
frekara nám í fram tíð inni. Ég er 
ekki ákveð inn um hvað ég geri. 
Ég hef mik inn áhuga á manns lík
am an um en mér finnst lækna nám 
of langt. Það fer of mik ill tími í 
það 10 eða jafn vel 15 ár með fullu 
sér námi. Ég er líka að hugsa um 
hjúkr un ar fræði eða jafn vel sál
fræði og heim speki. Heim spek in 
skap ar kannski ekki at vinnu mögu
leika en hún opn ar manni augu á 
að líta á mann líf ið frá öðru sjón ar
horni. Af hverju velj um við alltaf 
það sama. Aft ur og aft ur. Það er 
góð spurn ing.

Um margt gott að koma í Breiðholtið

Það er ekki mik il von til breyt inga eins og stað an er í dag. Hrun
ið dugði ekki til og ref ur inn skríð ur heim í gamla gren ið sitt, seg ir 
Andri Frið jóns son ný út skrif að ur úr FB.

Andri ásamt for eldr um sín um á út skrift ar dag inn úr FBNem enda ráð FB 2011 til 2012. Andri er í mið ið.

Andri í skóla ferð með Selja skóla.
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Við hvetjum íbúa borgarinnar til að huga að trjágróðri í görðum sínum. 
Vel sprottin tré eru augnayndi en gætum þess að gróðurinn seilist ekki 
út á gangstéttir og stíga. 
Umferðarmerki þurfa að sjást vel og trjágróður má ekki byrgja 
götulýsingu. Skólabörn, hjólreiðafólk og aðrir vegfarendur þurfa að 
komast leiðar sinnar og eins er mikilvægt að snjómoksturstæki geti 
hindrunarlaust rutt snjó af gönguleiðum.

Tökum höndum saman – og hugsum út fyrir garðinn, 
snyrtum trén svo að leiðin sé greið allt árið!

Gerum 
leiðina greiðari
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Alls voru af hent 164 próf skír teini við út skrift 
Fjöl brauta skól ans í Breið holti sem fór fram í 
Há skóla bíó 21. des em ber sl. Alls luku 93 nem end
ur stúd ents prófi og 71 luku starfs mennta prófi og 
þar af loku 28 prófi í húsa smíði. Nú hafa eitt þús
und sjúkra lið ar út skrif ast frá FB en sá þús und asti 
út skrif að ist það an að þessu sinni en það er Andri 
Frið jóns son sem fékk við ur kenn ingu frá Rótarý
klúbbn um Reykja víkBreið holt fyr ir góð an náms ár
ang ur og fram lag til fé lags lífs nem enda.

Verð laun fyr ir best an náms ár ang ur á stúd ents prófi 
hlaut Dag ný Ey þórs dótt ir sem lauk námi af list náms

braut. Hún hlaut jafn framt við ur kenn ingu frá Soropa
mista klúbbi Fella og Hóla. Jór unn Sól ey Björns dótt ir 
út skrif að ist með bestu ein kunn sem sjúkra liði, Ric
hard Magn ús Elliot var hæst ur á loka prófi húsa
smiða braut ar og Bjarki Ey þórs son náði best um 
ár angri á raf virkja braut. Fann ey Lára Sand holt og 
Sara Björg Ágústs dótt ir voru með best an ár ang ur á 
loka prófi af snyrti braut. Við út skrift ina var í fyrsta 
skipti veitt ur náms styrk ur úr ný stofn uð um Styrkt ar
sjóði Krist ín ar Arn alds. Styrk inn hlaut Fritz Hend rik 
Bernd sen sem var að út skrif ast af list náms braut.

Gréta S. Guðjónsdóttir ljósmyndari tók myndirnar.

164 braut skráð ir frá FB

Fritz Hen rik Bernd sen út skrif að ist af list náms braut hlaut náms styrk 
úr ný stofn uð um Styrkt ar sjóði Krist ín ar Arn alds.

Dag ný Ey þórs dótt ir lauk námi af list náms braut tók við verð laun um 
fyr ir best an náms ár ang ur á stúd ents prófi.

Mon ika Pi ekarska ný stúd ent og Helgi Reyr Guð munds son ný stúd ent 
spil uðu og sungu við at höfn ina ásamt fé lög um Helga þeim Mart eini 
Sindra Jóns syni og Birki Blæ Ing ólfs syni.

Andri Frið jóns son tek ur við við ur kenn ingu frá Rótarýklúbbn um Reykja vík – Breið holt fyr ir góð an náms ár
ang ur og störf að fé lags mál um í skól an um. Andri var einnig þús und asti sjúkra lið inn sem út skrif ast frá FB. 
Guð rún Hrefna Guð munds dótt ir rekt or er í ræðu stóln um.

Óskar viðskiptavinum 
sínum gleðilegs árs og 

þakkar viðskiptin á liðnu ári.   

Bjóðum gamla og nýja 
viðskiptavini velkomna.

Kveðja Berglind, Bryndís, 
Gréta, Silla og Vilborg.

Hársnyrtistofan 
Galtará

Hraunbergi 4 • sími: 5572440
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Urðarmáni nefnist nýlega
útkominbókeftirBreiðholtsbú
annÓlafÁsgeirSteinþórssonen
árið1995komútbókinFerð til
fortíðar. Í hinni nýju bók segir
höfundur frá síðustubúskapar
árumíBjarneyjumáBreiðafirði
ogvíðarviðBreiðafjörðeneyj
arnar eiga sérmerka sögu sem
nær allt aftur til landnáms og
fram undir miðja síðustu öld.
Í Bjarneyjum var fyrr á tímum
ein stærstaverstöðopinnaára
báta á Vesturlandi og ekki tók
aðdragaúrþeimútvegifyrren
vélskipaöldhófstenbyggðlagð
ist endanlegaafþar árið1945.
Ólafur Ásgeir er sjálfur ættað
ur úr Bjarneyjum en fjölskylda
hans fluttist til Flateyjarþaðár
enfluttistsíðartilStykkishólms.
Ólafur bjó einnig um tíma í
Borgarnesieðaþartilhannflutt
istíBreiðholtiþarsemhannhef
urbúiðsíðustuárin.

Í sam tali við Breið holts blað ið 
seg ir Ólaf ur að árin í Flat ey hafi 
ver ið upp gangs ár. Mann líf og 
menn ing hafi stað ið í blóma og 
Flat ey ver ið versl un ar mið stöð 
fyr ir Breiða fjarð ar byggð ir og 
Barða strönd og flóa bát ur hald ið 
uppi sam göng um við af skekkta 
bæi í af döl um, á út nesj um og í 
fjarða botn um. Fjór ar versl an ir 
hafi ver ið í Flat ey og sæl gæt is
ilm inn lagt út um dyr þeirra en 
í eynni hafi öllu ægt sam an á 

kaup torg inu; körl um og kerl ing
um, börn um og hænsnum. En 
hvað koma Ólafi til þess að setj
ast nið ur og rita frásög ur af því 
mann lífi sem hann þekkti í þess
um lands hluta. Hann seg ist hafa 
horft til þess að þessi saga væri 
að hverfa. Þeim færi fækk andi 
sem muni þetta blóm lega mann líf 
er var í eyj un um á ýms um stöð
um við fjörð inn og það hafi sótt 
að sér að finn ast hann eiga ógert 
að færa þess ar frá sög ur í let ur. 
„Ég fer eig in leg yfir ákveð ið tíma 
bil í bók inni. Segi frá dag legu lífi í 
Bjarn areyj um síð ust árin sem þar 
var byggð. Það an  fer ég yfir til 
Flat eyj ar og enda stöð in hjá mér 
er í Stykk is hólmi sem hef ur haft á 
sér nokk uð ein stak an bæj ar brag.“ 
Ólaf ur seg ist líta svo á að það hafi 
ver ið ákveð in for rétt indi að hafa 
not ið þess að al ast upp í Breiða
fjarð ar eyj um. Eng inn sem þar hafi 

ver ið gleymi hvorki nátt úru far
inu eða mann líf inu, fjöru lykt inni, 
fuglakliðn um eða kvöld kyrrð inni. 

Nafn ið á bók inni er dá lít ið sér
stakt. Hvað er urð ar máni. Þeg ar 
leit að er skýr inga á þessu nátt
úru fyr ir bæri er ekki margt að 
finna. Þó seg ir að urð ar máni sé 
bjart ur hnött ur sem birt ist við 
jörð, oft ast í tengsl um við þrumu
veð ur. Hann get i ver ið rauð ur, 
app el sínu gul ur, gul ur eða blár á 
lit og hon um fylg ir oft hvissandi 
hljóð og jafn vel sér stök lykt. Svo 
virð ist sem urð ar mán ar séu oft
ast á hreyf ingu og að þeir ferð
ist á allt að um þriggja metra 
hraða á sek úndu um það bil ein
um metra fyr ir ofan jörðu. Ólaf ur 
seg ir að þetta fyr ir bæri sé þekkt 
víða um heim og muni fyrst get ið 
í Eyr byggju hér á landi er hann 
kom kveld eft ir kveld að Fróðá 
en fyr ir bær ið muni tengj ast raf
mögn un þeg ar mik ill raki er í 
lofti. Teng ing in við Breiða fjörð er 
því aug ljós með til liti til frá sagn
ar Eyr byggju.

Fjölda mynda er að finna í bók
inni þar sem höf und ur hef ur safn
að sam an fjöl breyttu myndefni frá 
þeim tíma sem hann fjall ar um og 
seg ir engu minni sögu um mann líf 
en frá sagn irn ar. Mynd irn ar tengj
ast frá sögn inni vel gæða hana 
enn öfl ugra lífi. Þetta er bók sem 
áhuga fólk um mann líf og sögu 
þessa lands hluta get ur tæp ast lát
ið fram hjá sér fara og einnig áægt 
brá sögn til þess að taka með sér í 
ferða lag um Vest ur land og blanda 
fjör leg um frá sögn um Ólafs sam
an við nú tím ann og fá sögu lega 
og mann lífs lega heild. Það eru 
upp heim ar sem gefa bók ina út. 
Hún fæst hjá for lag inu og einnig í 
flest um bóka búð um auk þess sem 
hægt er að fá hana hjá höf undi. 
Sím inn hjá Ólafi er 893 0878.  

Skemmtilegabókumhorfna
tímaviðBreiðafjörð

Dansskóli Birnu Björns hefur opnað enn einn
kennslustaðinn og er hinn nýi staður við Selás
braut íÁrbænum.Aðvandabýðurdansskólinn
uppávandaðogmarkvisstdansnámogerbæði
boðiðuppábyrjenda og framhaldsflokka.Allir
kennarar skólans eru vel þjálfaðir, með margra
ára reynsluafdansnámi, kennsluogchoreograf
íu.Kenndirverðaýmsirdansstílarogmáþarhelst
nefna jazzballet, street jazz, jazzfunk, söngleikja
dans,modern,hiphop,breakogfleira.

Með al þess sem nem end ur læra má nefna grunn
tækni, stökk, hringi, sam sett ar tækni æf ing ar og 
dans rútín ur ásamt ýms um dans stíl um, en sér stök 
áhersla er lögð á að kynn ast sem flest um dans stíl
um. Einnig er unn ið mik ið með sviðs fram komu og 
leik ræna tján ingu, en dans gleði og skemmt un er 
höfð í fyr ir rúmi.

Birna Björns dótt ir hef ur unn ið sem dans höf und ur 
árum sam an og sett upp fjölda sýn inga ásamt því 
að vera dans höf und ur í fjölda vin sælla söng leikja. 
Þar má nefna söng leik ina Gre a se og Gosa í Borg
ar leik hús inu, söng leik inn Fame í Vetr ar garð in um, 
barna leik rit ið Kalla á þak inu í Borg ar leik hús inu, 
upp færslu Þjóð leik húss ins á Ást in er diskó, líf ið er 
pönk og Kar dimommu bæ inn í Þjó leik hús inu.

Birna hef ur einnig ver ið höf und ur dansa og 
sviðs hreyf inga fyr ir Eurovi son fara Ís lend inga 
árum sam an og hef ur unn ið mjög mik ið við aug
lýs inga og mynd banda gerð. Tón list ar mynd bönd 
ára mótaskaup aug lýs ing ar ofl. Þá er ótal in vinna 
henn ar við fram leiðslu Lata bæj ar þátt anna, þar sem 
hún hef ur haft um sjón með döns um og sýn ing um 
síð ustu 10 ára.

Ýms ar nýj ung ar verða í boði fyr ir nem end ur skól
ans á kom andi önn. Þar á með al má nefna dan
skeppni í Gafl ara leik hús inu og dansworks hop. 

Einnig munu all ir nem end ur taka þátt í nem enda
sýn ing um í Borg ar leik hús inu. Inn rit un er haf
in í síma 6945355.

DansskóliBirnuBjörns
opnaríÁrbænum

Myndin er úr dansuppfærslu í Dansskóla Birnu
Björns.

Ólafur Ásgeir Steinþórsson með
eintak af nýju bókinni sinni
Urðarmána þar sem hann segir
frá mannlífi við Breiðafjörð um
ogásíðarihlutaliðinnaraldar.

Mjódd - S. 557 5900

ÚTSALAN Í 
FULLUM GANGI

MIKIL VERÐLÆKKUN
Verið velkomnar

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

15% afsláttur af allri þjónustu.

10% afsláttur af öllum 
vörum út janúar!

Tímapantanir í síma 557-2653

Verið hjartanlega velkomin

www.breidholt.is

Auglýsingasími: 
511 1188

borgarblod@simnet.is



„Þvífyrrsembyrjaðeraðræða
við börn um samskipti og fram
komu þeirra við önnur börn og
fullorðna því meiri líkur eru á
aðþaueigi farsæl samskipti við
aðra.Á leikskólaaldribyrjabörn
aðlæramuninnáréttuogröngu
ogatferliþeirraerímótun.Barn
ið lærir tilhverserætlastafþví
oghvarmörkinliggjaísamskipt
um við aðra. Með því að byrja
snemma að ræða þessi mál við
börnináttaþausigfyrráhvaðátt
er við með jákvæðri framkomu
ogeinnigáhrifumogafleiðingum
neikvæðrar framkomu. Hægt er
aðbyrjasnemmaaðkennaþeim
aðaðsetja sig í sporannarraog
aðenganeinnmá skiljaútund
an.“ÞettasegirKolbrúnBaldurs
dóttirsálfræðingurogBreiðholts
búi í spjalli viðBreiðholtsblaðið
enhúneraðhefjakynningarstarf
um efnið í leikskólum þar sem
húnm.a. fylgirbók sinni  „Ekki
meir“ úr hlaði. „Ekki meir“ er
leiðarvísir í aðgerðum gegn
eineltifyrirstarfsfólkskóla,íþrót
taogæskulýðsfélög, foreldraog
börn.ÚtgefandierSkólavefurinn.

Kol brún seg ir að for varn ir felist 
í því að byrja strax og þroski leyf ir 
að kenna börn um að bera virð ingu 
fyr ir hvert öðru. „Um ræða af þessu 
tagi á að vera hluti af lífstíl en ekki 
tíma bund ið átak sem hrint er af 
stað kannski í kjöl far ein hverr ar 
ákveð inn ar upp á komu. Þess vegna 
þarf að flétta eða tvinna um ræðu 
um góða sam skipta hætti inn í 
starf semi leik skól ans, grunn skól
ans og einnig í starf semi íþrótta 
og æsku lýðs fé laga.“ Kol brún seg
ir að á þess um árum séu börn in 
mjög mót tæki leg enda sjálfs mynd
in að mót ast. Barni sem líð ur vel 
með sjálft sig og býr við ör yggi og 
ást úð átt ar sig frek ar á hvar eig in 
og ann arra per sónu leg mörk liggja. 
„En þetta kem ur ekki endi lega að 
sjálfu sér,“ seg ir hún. „Hlut ir eins 
og að bera virð ingu fyr ir eig in til
finn ing um sem og ann arra þarf að 
tala um við börn in og kenna þeim. 
Barn með sterka sjálfs mynd er lík
legt til að stand ast hóp þrýst ing og 
sterk sjálfs mynd er ein öfl ug asta 
vörn in gegn ytri vá sem kann að 
verða á vegi þess í líf inu. 

Aðvinnameðöllum
En hvern ig má helst kenna og 

þjálfa börn í að koma fram við aðra 
af virð ingu og vin semd? Kol brún 
seg ir í því sam bandi nauð syn
legt að venja þau við strax í byrj
un að vinna með öll um, ,,hrókera 
þeim “ við ólík ar að stæð ur. Velja 
t.d. í hópa af handa hófi með því 
að telja í þá þeg ar þau setj ast til 
borðs, fara í leik krók eða í hópa
starf. Þessi að ferð dreg ur mik ið 
úr til hneig ingu til klíku mynd un ar 
þeg ar kom ið er í grunn skóla. Lið ur 
í for vörn um er einnig að út skýra 
hug tök t.a.m. hvað er átt við með 
stríðni og ein elti eða hug tak inu 
,,klög un“ þ.e. að klaga ein hvern. 
Börn in þurfa að geta greint á milli 
merk ing ar inn ar að klaga ann ars 
veg ar eða hins veg ar að láta full

orðna vita um at vik svo þeir geti 
hjálp að börn un um. Eins að kenna 
þeim að skilja á milli hvar eig in 
mörk liggja og hvar ann arra, hver
ju á ég og má ég skipta mér að og 
hvað er það hugs an lega sem ég á 
ekk ert að skipta mér af.“

Aðnotaalltsemtiltækter
Bók in Ekki meir er prýdd fjölda 

mynda sem börn á leik skóla aldri 
eiga auð velt með að til einka sér og 
skilja. Hægt er að lesa fyr ir börn
in úr bók inni og skoða mynd irn ar 
þeg ar rætt er um sam skipta hætti 
svo sem sam kennd, að setja sig í 
spor, mun inn á leik og stríðni og 
margt fleira.“ Ekki meir fæst í Hag
kaup og Ey munds son en hún er 

einnig fá an leg hjá út gef anda.
Kol brún seg ir að í for varn ar

vinnu sé að gera að nota allt til
tækt til um að hafa hana sem 
fjöl breyttasta. Börn in geta unn ið 
í hóp um, samið leik rit, far ið í hlut
verka leiki og not ast má við bæk ur, 
mynd bönd og klíp u sög ur. Og til að 
ekki verði að eins um átaksvinnu 
að ræða er æski legt að um ræð an 
sé reglu leg og kerf is bund in. Þá er 
mik il vægt að leik skóli og heim ili 
sam stilli for varn ar um ræð una þan
nig að for eldr ar geti fylgt henni eft
ir heima. Þá sé einnig um að gera 
að kalla eft ir sam vinnu barn anna 
sjálfra, spyrja hvort þau séu til
bú in til að hjálp ast að þannig að 
öll um geti lið ið vel í leik skól an um.

Jákvæðtengsl-lykillað
farsælusamstarfi

„Í mín um huga er eng in spurn
ing um að já kvæð tengsl og kynni  
for eldra og leik skóla eru oft lyk ill
inn að far sælu sam starfi. Því þarf 
að leggja grunn að traust um sam
skipta jarð vegi með því að vera í 
tíð um sam skipt um allt starfs ár ið. 
Þetta má gera með því að bjóða 
for eldr um upp á fræðslu og sam
veru stund ir í leik skól an um og að 
vera með í ráð um þeg ar við á. 
Um fram allt þarf upp lýs inga flæði 
að vera í báð ar átt ir. For eldr ar 
mega ekki láta und ir höf uð leggj
ast að láta vita af því ef barni líð
ur ekki nógu vel en þeir ættu ein
nig að láta vita af því sem þeir eru 
ánægð ir með í leik skól an um allt 
eins og það sem þeir telja að bet
ur mætti fara. Ef tekst að mynda 
góð tengsl á milli leik skóla og for
eldra en mun auð veld ara að vinna 

sam an að því að finna lausn ir á 
mál um sem upp kunna að koma“ 
seg ir Kol brún að lok um.
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Fjölbrautaskólinn 

í Breiðholti 

Kvöldskóli FB Kvöldskóli FB 
Bóknám - Verknám

100 áfangar í boði

Húsasmíðabraut

Sjúkraliðabraut

Rafvirkjabraut

Almennt nám

Stúdentspróf

Innritun í FB
Fimmtudag 10. janúar frá kl. 17:00 til 19:00

Námsráðgjafar og sviðsstjórar verða til viðtals

Netinnritun á www.fb.is (kvöldskóli)

Byrjastraxíleikskóla

KolbrúnBaldursdóttir
sálfræðingur.
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Miðasala á www.ir.is og ÍR-heimilinu (s:587-7080)
Forsala á 11 manna borðum hefst 3. des. (71.500 kr. eingreiðsla). Stakir miðar seldir frá og með 10.des. 

MATUR OG DANSLEIKUR 6.500 KR. · DANSLEIKUR 2.000 KR. ·  18 ÁRA ALDURSTAKMARK

& ROKKABILLÝBANDIÐ VEISLUSTJÓRI LOGI BERGMANN
MATTI MATT · HELGI BJÖRNS · REGÍNA ÓSK

Húsið opnar kl.19:00 · Borðhald hefst kl.20:00
 Glæsilegt þorrahlaðborð Múlakaffis, boðið verður upp á hefðbundinn

þorramat auk lambalæris, saltkjöts o.fl. Húsið opnar fyrir dansleik kl.23:00

Tilvalinjólagjöf!

ÞORRAFAGNAÐUR ÍR · 19.JANÚAR 2013
ÍÞRÓTTAHÚS SELJASKÓLA (HERTZ HELLIRINN)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

poster.ai   1   19.11.2012   21:39

Eru rennurnar og niðurföllin
hjá þér farin að leka?

Upplýsingar í síma 694 8448, Ólafur

Fyrirtækið Rennur & Niðurföll tekur að sér að 
endurnýja og laga rennur & niðurföll,
einnig aðra þakvinnu og þakmálun.

Sundæfingar hjá Sundfélaginu Ægi eru byrjaðar í öllum hópum
félagsins.Ennerþóhægtaðbætavið í allahópa.Þeir semvoruað
æfaáhaustönn2012verðaað skrá sigaftureftiráramótinogganga
frágreiðslu.Nýiriðkendurereinnigvelkomiðaðskrásigíallahópa.
Skráningoggreiðslaerrafrænhér:https://aegir.felog.isGotteraðlesa
velleiðbeiningarkerfisinsáðurenþaðernotaðhttp://aegir.is/images/
stories/skjol/12-13/aegir%20skraningar%20leiðbeiningar.pdf

Jólasundmót Ægis var haldið í Laugardalslaug 8. desember s.l. Þar
komusamansundmennúröllumhópumogaldursflokkum.Krakkarúr
bleikjuhópumvorumeðsundsýninguogsýnduhvaðþauvorubúinað
læraogstóðusig frábærlegavel.Þámætti jólasveinn íheimsóknmeð
mandarínurhandaöllum.MótiðvarjafnframtannaðstigamótÆgis,þar
semkepptvarískriðsundiogbringusundi.Nokkrirungirofurhugarkepp
tuí800mog1500mskriðsundiífyrstasinnmeðgóðumárangri.

Heimsmeistaramótiðísundi
Heimsmeistaramótið í sundi í 25m laug (HM25) fór fram íTyrklandi

14.til16.desember.ÞríríslenskirsundmenntókuþáttímótinuþauAnton
SveinnMcKeeÆgi,HrafnhildurLúthersdóttirogOrriFreyrGuðmundsson
bæðiúrSH.AntonSveinnMcKeeúrSundfélaginuÆgisettiþrjúglæsileg
Íslandsmetámótinu.Antonbætti10áragamaltíslandsmetí400mskrið
sundiþegarhannsyntiátímanum3.47,43.GamlametiðsettíMoskvuárið
2002áttiÖrnArnarsonúrSH.AntonSveinnhafnaðií25.sætiaf62kepp
endum.Antonbættieinnigeiginíslandsmetí1500mskriðsundi15.00,51
ogmillitímaí800mskriðsundi7.52,84.Hannhafnaðií20.sætiaf37kepp
endum.ÞásyntiAnton100mbringusundátímanum59,85sekundum.Við
óskumAntonitilhamingjumeðþessiglæsileguafrek.

NMU2012
Norðurlandameistarmótunglinga fór fram íVaasa íFinnlandidagana

14. til16.desember.TværsundkonurúrÆgiþærRebekkaJaferinanog
PaulinaLazorikovatókuþáttímótinu.JackyPellerinyfirþjálfariÆgisog
landsliðsþjálfarivareinnigmeð í för.Alls töku19sundmenn frá Íslandi
þátt.Rebekkavarð í 6. sæti í 800mskriðsundiá tímanum9.14,00og í
8.sæti í400mskriðsundiá tímanum4.34.60.Rebekkasyntieinnig fyrir
Íslands hönd í 4x100 m skriðsunds boðsundi. Paulina synti til brons
verðlaunaí200mflugsundiátímanum2.26,14.,endaði í6.sæti í200m
fjórsundiátímanum2.31,36og400mfjórsundiá5.13.30.Báðareruþær
stölluríflokki1415ára.

ReykjavíkInternationalGames(RIG)2013.
SundfélagiðÆgirsérumaðhaldaalþjóðlegtsundmótRIGleikannasem

ferframí5hlutumdagana25.27.janúarn.k.Vonerásterkuogskemmti
legu sundmóti. Fjölmennum á áhorfendapallana í Laugardalslaug og
hvetjumokkur frábærasundfólk.NánarumRIGhér.http://rig.is/sports/
swimming

ViltuæfameðSundfélaginuÆgi?
SundfélagiðÆgirbýðurallaáhugasamahjartanlegavelkomna til sun

dæfingaskv.æfingatöflu félagsins.Ægirermeðgullfiskasundnámskeið
fyrir4til6árabörníBreiðholtslaug,sundæfingarfyrirallaaldurshópaí
Breiðholtslaug, Ölduselslaug, Sundhöll Reykjavikur ogLaugardalslaug.
EinnigerÆgirmeðgarpahópfyrirfullorðnasemveljasundsemlíkams
rækt.Ægirþríþraut(sundhjólhlaup)ermeðæfingarfyrirallasemáhuga
hafa á þessari vinsælu íþróttagrein. Sundnámskeið fyrir fullorðna eru
haldinreglulega,bæðifyrirbyrjenduroglengrakomna.Fylgistmeðstarf
inuáheimasíðufélagsinseðasendiðokkurfyrirspurnáaegir@aegir.is

Hlökkumtilaðsjáþigílauginni!Kveðja,Stjórnin.
GleðilegtárÆgiringaroglandsmennallir.ÞG

ÖfluguÆgisárilokið

Anton,HrafnhildurogOrri Freyr enþau tókuþátt í heimsmeist
aramótií25mlaugíTyrklandiídesember.

Uppselt í matinn!

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

www.breidholt.is
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30 ungir íþróttamenn skipa
afrekshóp ungmenna FRÍ
2011-2012.Afþessum30eru9
ÍR-ingar.

Nöfn þeirra og þær greinar
sem þau hafa náð lágmörkum
inníhópinneru.

AnítaHinriksdóttir,1996
200m, 400m, 300m grinda

hlaup,400mgrindahlaup,800m,
1500m,3000m

Arna Stefanía Guðmunds-
dóttir,1995

200m, 400m, 800m, 100 m

grindahlaup, spjótkast, lang
stökk,sjöþraut

ArnarOrriSverrisson,1995
400m

BjörgGunnarsdóttir,1994
400m

BogeyRagnheiðurLeósdótt-
ir,1996

Kúluvarp

EinarDaðiLárusson,1990
Tugþraut

GuðmundurSverrisson,1990
Spjótkast

GunnarIngiHarðarson,1996
300mgrindahlaup

HilmarÖrnJónsson,1996
Sleggjukast

HuldaÞorsteinsdóttir,1991
Stangarstökk

SindriLárusson,1993
Kúluvarp

NíuÍR-ingaríafrekshópungmennaFRÍ

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-ingar lékugegnStjörnunni
í Poweradebikarkeppni karla
sl. sunnudag. Í hálfleik var ÍR
tveimur stigum yfir en í síðari
hálfleik hrökk Stjörnuliðiðbet-
ur í gangá sama tímaogvarn-
arleikurinnhjá ÍRvaralls ekki
sannfærandi. Stjarnanvannþví
94-77ogerkomiðáframíbikar-
keppninni.

Stigahæstur ÍRinga var Eric
JamesPalmmeð26stig,7fráköst
og5stolnabolta,NemanjaSovic
skoraði 18 stig og tók 4 fráköst
og Hreggviður Magnússon skor
aði15stigogtók5fráköst.Stiga
hæstur Stjörnumanna var Jar
ridFryemeð20stigog7 fáköst.
Áhorfendur voru aðeins um 200
talsins,ogsárafáirafþeimstuðn
ingsmenn ÍRliðsins, sem hlýtur
aðvera áhyggjuefni, ekki er svo
langtaðfaraíGarðabæinn.

NæstileikurÍRíDominosdeild
karlaergegnSnæfelliáheimavelli
í Hertzhellinum í Seljaskóla 14.
janúar, síðan gegn Þór Þorláks
höfn íÞorlákshöfn17. janúarog
síðan aftur heimaleikur í Hertz

hellinum 31. janúar gegn Njarð
vík. Full ástæða er til að hvetja

Breiðhyltinga til aðkomaogsjá
skemmtilegakörfuboltaleiki.

VarnarleikurÍRekkigóður
gegnStjörnunni

Snorri Stefánsson dvelur þessa mánuðina í
Þýskalandi og æfir vel. Hann keppti í 1000 m
hlaupiinnanhússlaugardaginn1.desembersl.

Snorri náði þar góðum árangri, hljóp á
2:33,74 mín, aðeins 25 hundruðustu frá meti

félaga sína Snorra Sigurðssonar frá 2008 í flokki
18 til 19 ára. Snorri varð í öðru sæti í hlaupinu,
rétt á eftir hlaupara frá Eþíópíu og rétt á undan
ítölskumhlaupara.

SnorriStefánssonhleypurvelíÞýskalandi

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

ÍRingar voru yfir í hálfleik 4038 en í síðari hálfleik var varnarleik
urinnekkisannfærandiogþaðnotfærðuStjörnumennsérogslógu
ÍRingaútúrbikarnum.

Eins og fram hefur kom-
ið bætti Aníta Hinriksdóttir ÍR
Íslandsmetið í kvennaflokki í
600 m hlaupi um tæpar fimm
sekúndur þegar hún hljóp á
1:27,74 mín á Jólamóti ÍR sem
haldið var í Laugardalshöll
19.desember.

Fjöldiannarrameta féllámót
inu.  Árangur Anítu er jafnframt
aldursflokkametístúlknaflokki16
til 17 ára, 18 til 19 ára og 20 til
22ára.KristinnKristinssonHSK
jafnaði Íslandsmetið í karlaflokki
í 600mhlaupiþegarhannhljóp
á1:20,86mín.Hanndeilirnúmet
inumeðÓlafiKonráðAlbertssyni
ÍR sem setti metið á sama mán

aðardegiárið2009. ÍvarKristinn
JasonarsonÍRbættialdursflokka
metEinarsDaðaLárussonar ÍR í
300mhlaupiíflokkipilta20til22
áraþegarhannhljópá35,16sek
úndumogvarrúmlegahálfrisek
úndu frá karlameti Trausta Stef
ánssonarFH. Ísamahlaupibætti
æfingafélagi Ívars, Gunnar Guð
mundsson ÍR aldursflokkametið
í 300m hlaupi í flokki 1617 ára
piltaá tímanum36,69sek.Sindri
Lárusson ÍRbætti 33áragamalt
aldursflokkametÓskarsReykdals
sonar HSK í kúluvarpi 1819 ára
piltaþegarhannvarpaðikarlakúl
unni16,19mengamlametiðvar
15,28 m. Æfingafélagi Sindra,

HilmarÖrnJónsson ÍRbættisvo
aldursflokkametið í flokki 16 til
17 ára pilta þegar hann varpaði
5kgkúlunni16,69mogbættisitt
eigiðmet fráþví fyrráárinu.Að
lokumbættiMatthildurYlfaÞor
steinsdóttir ÍFR íslandsmetið  í
sínumfötlunarflokkií60mhlaupi
þegarhúnhljópá9,90sek.Sam
tals bættu íþróttamennirnir níu
Íslands og aldursflokkamet og
jöfnuðeitt. Sannarlegafögurfyr
irheitumgóðanáranguráinnan
hússtímabili frjálsíþróttamanna
sem er rétt að hefjast og nær
hápunktiummiðjanfebrúar.

TíuÍslands-ogaldursflokkamet
slegináJólamótiÍRífrjálsum

Hið árlega Gamlárshlaup ÍR
fórframí37.sinnáGamlársdag
ogvarupphafogendirhlaups-
insviðHörpuna.Veðurguðirnir
minntu svo sannarlegaá sigen
hífandirokvarámeðanhlaupið
fór fram.Hlaupararnir létuþað
þóekkiásigfáogundirstrikuðu
meðþvíandann íhlaupamenn-
ingunniá Íslandiað“við látum
veðriðekkiaftraokkur”.

Allsvoru987hlauparar skráð
ir til leiks og í mark komu 909
manns  sem verður að teljast
frábær þátttaka en aðeins einu
sinnií37árasöguhlaupsinshafa
þátttakendur verið fleiri en það
var þá í hálfgerðu vorveðri árið
2010enþákomuum1100manns
ímark.

Helstu úrslit urðu eftirfarandi
enöllúrslitogflokkaúrslitmásjá
áwww.hlaup.is

Fyrstuþríríkarlaflokkivoru:
132:48KáriSteinnKarlsson,
Breiðabliki
234:47IngvarHjartarson,Fjölni
335:14TómasZoëgaGeirsson,
ÍR

Fyrstuþrjáríkvennaflokkivoru:
141:02ArndísÝrHafþórsdóttir,
FJölni
241:36EbbaSærúnBrynjars
dóttir,HlaupahópiFH
343:26ÍrisDóraSnorradóttir

Frjálsíþróttadeild ÍR þakkar
öllumþeim íþróttamönnum,þar
meðtaliðhlaupurumígötuhlaup
umfélagssins,öllumsjálfboðalið
unum(semvoruum60 talsins í
Gamlárshlaupinu), svoog frétta
mönnumog fréttamiðlunumfyrri
áriðsemeraðlíðaogóskaröllum
gleðiogvelfarnaðaráárinu2013.

909komuímarkí
GamlárshlaupiÍR

AnítaHinriksdóttirsettinýtt
Íslandsmet í 1000m hlaupi
innanhúss.

Anítakeppti í 1000mhlaupi
á jólamóti Ármanns þann
15. desember.  Hún bætti þar
ÍslandsmetLiljuGuðmundsdótt
urÍRumtæpar10sekúnduren
það var komið nokkuð til ára
sinna, sett í Norrköping í Sví
þjóðárið1978.Frábærárangur
hjáAnítu.

Anítameðnýttmet

Poweradebikarkarlar:

ÍRingurinn
AnítaHinriksdóttir.



Kortið gildir í líkamsrækt, hóptíma og sund í  
Sundlaug Kópavogs og líkamsrækt og sund í Salalaug.

Sundlaug Kópavogs / sími 570 0470

Íþróttamiðstöð Versalir / sími 570 0480

www.acticgym.is

Aðgangur að hóptímum er innfalinn í verði korts

Það gera aðeins 2.833 kr. á mánuði. Visa/Euro í boði og kortalán*

Í lÍkAmsrækt og sund 

á Aðeins 33.990 kr.árskort

•	Dans og fjör með 
Zumba kennurum

•	Spinning
•	Jóga
•	Core
•	Flottar konur
•	Morgunpuð
•	Hádegispuð
•	Morgunhressing
•	Stöðvarþjálfun

nýtt! Hóptímar
í sundlaug kópavogs

Tilboð gildir til 21. janúar 2013*Kortalán: Bjóðum upp á allt að 12 mánaða greiðsludreifingu. Lántaki ber kostnað af láninu


