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A P Ó T E K

Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Hólagarði og
Arnarbakka

MS - Sumarostakaka
Verð áður 1298 kr.
Verð núna 1038 kr.

MS - Smámál 
2 saman

Verð áður 179 kr.
Verð núna 143 kr.

Kjörís
Sumarísinn

Verð áður 734 kr.
Verð núna 587 kr.

 

Egils Gull léttöl 500 ml
Verð áður 160 kr.
Verð núna 98 kr.

Pepsi, Pepsi Max,
7up, Mix, Kristall,

Monhtan Dew, 
Appelsín
330 ml

Verð áður 149 kr.
Verð núna 79 kr.

 

Gengur Vel
Nutrilenk 90 stk.
Verð áður 3.598 kr.
Verð núna 2.878 kr.

Betroot 90 stk
Verð áður 1.998 kr.
Verð núna 1.598 kr.

 
Raspberry 60 stk.
Verð áður 2.998 kr.
Verð núna 2.398 kr.

Pro Staminus 60 stk.
Verð áður 3.439 kr.
Verð núna 2.751 kr.

 
Turmeric 60 stk.
Verð áður 3.814 kr.
Verð núna 3.051 kr.

Sumartilboð

Dag ur B. Egg erts son tók við emb ætti borg ar stjóra í Reykja vík á borg ar stjórn ar fundi þar sem ný borg ar
stjórn fund aði í fyrsta sinn eft ir kosn ing ar. Jón Gnarr frá far andi borg ar stjóri af henti hon um síð an lyklana 
að skrif stofu borg ar stjóra við at höfn í Höfða. Sjá nánar á bls. 3.

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla,Vesturbergi 
og Arnarbakka

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Eiðistorgi 13-15 • 170 Seltjarnarnes • Pósthólf 172

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188 • 552 1953  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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S tundum þurfa bæjarliðin að bursta hvort ann
að í boltanum. Það er hluti af leik og keppni íþrótta
félaga. Nágrannar, bræður og systur takast á í leikn

um, fylgja leikreglumogvinnaeða tapa. Í leiknumeraðeins
rúm fyrir einn vinningshafa og einn sem tapar. Þetta
er hluti af eðlilegu íþróttalífi. Eðlilegu mannlífi og íþrótta
iðkendur, stuðningsmenn og aðstandendur eiga að ganga
af velli stoltir af sínu liði hvernig sem leikar hafa farið.
Það er ekki alltaf sá hinn sami sem vinnur eða sem tapar.

B reiðholtið er engin undantekning að þessu leyti. Þessi
öflugi bær í borginni hefur á að skipa tveimur íþrótta

félögum. ÍR er gamalt og alhliða íþróttafélag sem flutt
ist úr miðbæ Reykjavíkur í nýja byggð þar sem efla þurfti
íþróttalíf og starf. ÍR er félag sem heldur utan um allt
frá skemmtiíþróttum og uppeldisstörfum til harðr
ar keppni í mörgum íþróttagreinum. Frjálsar íþróttir eiga
þar hefðina en aðrar greinar hafa eflst svo um munar.

Leiknir er ungt félag sem stofnað var til einkum
vegna mikils fótboltaáhuga ungs fólks í efri byggð

um Breiðholtsins. Félagð fór af stað með rólegheit
um en innan þess hafa vaxið upp margir góðir fót
boltamenn og konur. Á undanförnum árum hefur félag
ið verið að eflast og hefur öflugum félögum á að skipa.

Íviðtali í blaðinu í dag ræðir Haukur Þór Haraldsson fram
kvæmdastjóri ÍR um félagið og gildi íþróttastarfsemi fyrir

byggðina.Hann legguráhersluáhið félagslegauppeldisstarf
en ekki síður á það bakland sem íþróttafélög þurfa að hafa
í heimabyggðinni bakland sem er til staðar í Breiðholtinu.

B reiðholtið býr vel að því fjölbreytta íþróttastarfi sem
þar er stundað. Íþróttalífið eflir félags og einnig hverf

is eða byggðavitund íbúanna. Þetta er félagið okk
ar. Þetta er hverfið okkar. Þessi hugsunarháttur einkenn
ir íþróttalífið að verulegu leiti. Að bursta nágranna
liðið eða hitt hverfisliðið er aðeins hluti af þessu lífi
og starfi á þessum leik. Breiðholtið er öflugur íþróttabær.

Öfluguríþróttabær

Fjögur verkefni ungs fólks í
Reykjavík hlutu styrk úr Heita
Potti Hins Hússins að þessu
sinni. Heiti Potturinn er verk
efnasjóður semmiðaraðþvíað
efla menningarlíf, hvetja ungt
fólk til að koma skapandi hug
myndum í framkvæmd og að
stuðlaað jákvæðri ímyndhverf
isins. Styrkirnir voru afhentir
viðBreiðholtslaug6.júnísl.

Þetta er í þriðja skipti sem
úthlutaðerúrpottinumoghafa

mörg verkefnanna hlotið mikla
athygliBreiðhyltingasemogann
arra. Verkefnin sem hlutu styrk
að þessu sinni voru dansnám
skeið fyrir börn og unglinga og
danskeppniaðþví loknusemað
Jun Rafael De Luna stendur fyr
ir,ÞorbjörgÓskEggertsdóttirog
Hrefna Lind Einarsdóttir munu
rannsaka ímynd Breiðholts og
vinna úr því myndbandsverk
og ljósmyndir sem þær sýna í
Gerðubergi, Sverrir Örn Sverr

isson og félagar ætla að halda
áframviðhaldiogendurbótumá
hjólabrettagarði við Jafnasel og
komaþaruppgóðrigrillaðstöðu,
körfuboltaspjaldiogfleiruogloks
munu Marteinn Sindri Jónsson,
Ragnheiður Harpa Leifsdóttir
og Kristian Ross vinna útvarps
þætti fráheimilumBreiðhyltinga
þarsemað tónlist, leiklist,heim
speki, saga og frásagnir munu
fléttastsaman í lifandiheild fyrir
áheyrendumRásar1.

Fjögurverkefnistyrkt
úrHeitaPottinum

Þessi mynd var tek in við Breið holts laug ina að lok inni af hend ingu styrkj anna.

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

Rúm lega 300 manns sóttu kveðjuguð þjón ustu séra Val geirs Ást ráðs son ar í Selja kirkju sem hald in var 
sunnu dag inn 25. maí sl. Séra Val geir læt ur nú af störf um sókn ar prests sök um ald urs en hann hef ur 
þjón að Selja sókn frá upp hafi. Mynd in var tek in af kirkju gest um í kveðjuguðs þjón ust unni.
Mynd. MÖA.

www.breiðholt.is
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Gleraugnaverslunin þín

PIPA
R\TBW

A
  •  SÍA

  •  1333336

MJÓDDIN    Álfa-
bakka 14   
Sími 587 2123

FJÖRÐUR   
Fjarðargötu 13-15   
Sími 555 4789

SELFOSS   
Austurvegi 4 
Sími 482 3949

Frí
sólgler með styrkleika 
fylgja kaupum á gleraugum

Nýborgarstjórntókviðáborgarstjórn
arfundi sem haldinn var 16. júní sl. Í
upphafifundarinsvarSóleyTómasdóttir
kjörin forsetiborgarstjórnar,ElsaHrafn
hildurYeomanvarkjörin1. varaforseti
og Halldór Auðar Svansson 2. varafor
seti. Dagur B. Eggertsson var kjörinn
borgarstjóri og Sigurður Björn Blöndal
var kjörinn formaður borgarráðs. Þá
samþykkti borgarstjórn að breyta hlut
verki stjórnkerfisnefndarog stofnanýtt
stjórnkerfisog lýðræðisráðsemHalldór
AuðarSvanssonmunstýra.

Nýr meirihluti borgarstjórnar sem
stendur saman af Samfylkingu, Bjartri
framtíðar, Vinstri grænum og Pírötum
kynnti meirihlutasamstarf sitt í borgar
stjórn á fundi í Elliðaárdal neðan Breið
holtsins á föstudaginn. DagurB.Eggerts
son,SigurðurBjörnBlöndal,SóleyTómas
dóttirogHalldórAuðarSvanssonkynntu
samstarfssáttmálann sem flokkarnir hafa
gert með sér fyrir komandi kjörtímabil.
Þau fóru yfir helstu atriði samstarfssátt
mála flokkanna en í upphafsorðum sátt
málans segir: „Við sem myndum meiri
hluta í borgarstjórn Reykjavíkur komum
úr ólíkum áttum en stefnum nú að sama
markmiði.Meðhreinskilniogheiðarleika
að leiðarljósi ætlum við að læra hvert af
öðru og mynda heild sem er auðugri en
summaokkarsamanlögð.“

Húsnæðis-ogskipulagsmálí
forgrunni

Í samstarfssáttmálanum eru tilgreind
mörgmálefnierunniðskalaðánýbyrjuðu
kjörtímabili.ÞarámeðaleraðReykjavík
urborg muni beiti sér fyrir því að 2.500
til 3.000 leigu og búseturéttaríbúðir fari
í uppbyggingu á næstu þremur til fimm
árum og að uppbyggingin verði blanda
allskonaríbúða;almennra,stúdentaíbúða,
íbúða fyrir fjölskyldur og einstaklinga,
íbúða fyrir fatlað fólk, heimilislausa og
eldra fólk. Í kaflaumskipulagsmálkemur
framaðnýttaðalskipulagReykjavíkurverð
leiðarljósískipulagsogumhverfismálum.

Kynningogupplýsingagjöf til íbúaverði
bætt í tengslum við skipulagsmál, bæði
stórogsmá.Hverfisskipulagverðiunnið í
nánusamráðiviðíbúaviðkomandihverfa.
Markmiðskipulagsinsverðisjálfbærhverfi
meðheildstæðaþjónustu,grænsvæðiog
fjölbreyttar samgöngur. „Við viljum efla
hverfisvitund í öllum hverfum“. Segir í
samstarfssáttmálanum.Þarkemureinnig
framaðáherslaverði lögðá lýðheilsuog
almenningsíþróttirfyriröllæviskeiðogað
frístundatilboðséu áviðráðanleguverði.
Samstarfssáttmálannmá lesa íheildsinni
ávefsíðuReykljavíkurborgarhttp://reykja
vik.is/sites/default/files/rvk_samstarfs
sattmali.pdf.

HverfisráðBreiðholts
Formennska í öðrum helstu nefndum

borgarinnarskiptistþannig:SkúliHelgason

erformaður.SkólaogfrístundaráðsBjörk
Vilhelmsdóttir er formaður velferðarráðs
fyrsta árið og Ilmur Kristjánsdóttir tekur
viðaðári liðnu.HjálmarSveinssoner for
maður umhverfis og skipulagsráðs. Líf
Magneudóttir er formaður mannréttinda
ráðs.ElsaYeomanerformaðurmenningar

og ferðamálaráðsogÞórgnýrThoroddsen
er formaður Íþróttaog tómstundaráðs. Í
hverfisráðBreiðholtsvorukjörin;Nichole
LeighMosty,SigþórÆgisson,Sigmundur
ÞórirJónsson,AðalheiðurFranzdóttir,Jór
unnPálaJónasdóttirogRafnEinarsson.

Nýrborgarstjórnarmeirihluti
kynnturíElliðaárdal

Nýr meiri hluti Sam fylk ing ar, Bjartr ar fram tíð ar, Vinstri grænna og Pírata kynnti 
meiri hluta sam starf sitt í borg ar stjórn Reykja víku ir í El liða ár dal neð an Breið holts sl. 
mánu dag.



ÍR skil aði um 2,5 millj óna 
króna rekstr ar af gangi fyr
ir árið 2013. Skuld ir fé lags
ins við lið in ára mót voru 

um 18 millj ón ir en þar af var 
að eins um 2,1 millj ón við lána
stofn un sem þeg ar hef ur ver ið 
lækk uð í um eina millj ón. Aðr ar 
skuld ir voru að stofni til skamm
tíma við skipta skuld ir. Hauk ur 
Þór  Har alds son fram kvæmda
stjóri ÍR seg ir að þótt fé lag ið 
hafi skil að af gangi sé það að eins 
um 0,8% af heild ar tekj um þess 
og því þurfi áfram að halda vel 
utan um rekst ur inn.

Haukursegirvelverahægtað
reka íþróttafélag af skynsemien
slíktkallieftirþvíaðallirséuvak
andiyfirútgjöldumogtekjumog
alltaf leitað hagkvæmustu leiða
í rekstrinum. „Dæmi um það er
aðviðhikumekkiviðaðeignast
notaða hluti ef þeir eru í góðu
lagi.Annaðsemnauðsynlegtertil
þessaðvarðveitagóðan rekstur
eraðallir stafsmenngetigengið
ínæröllverkefniogaðhugtakið
sértæk starfslýsing sé afmáð úr
orðabókinni.“Haukursegirrekst
urinn byggjast að miklu leyti á
framlögumsjálfboðaliðaogþvíað
afla verði ráðstöfunarféáður en
ákvarðanirhafaverið teknarum
tilhverseigiaðnotaþað. „Þetta
tekurvissulegaáenþaðererfitt
aðætlasttilþessaffólkiogeink
umsjálfboðaliðumokkaraðþeir
fariút á akurinn til þessað afla
fjármuna sem þegar er búið að
ákveðahvernigverður ráðstafað
eðajafnvelbúiðaðráðstafaþeim
fyrirfram.“

Ekkertíþróttafélagán
sjálfboðastarfs

Haukur segir að framlag sjálf
boðaliðannasémjögmikiðogán
þeirraværi rekstur félagsáborð
við ÍR óraunhæfur eða jafnvel
ómögulegur. „Það er ekki hægt
aðreka íþróttafélagánsjálfboða
starfsins og lauslega áætlað er
framlag sjálfboðaliðanna hjá ÍR
áviðum20ársverk.Meðöðrum
orðum þyrftum við að hafa 20
manns í vinnu á fullum launum
tilþessaðhaldaútiþeirri starf
semisemviðgerumefsjálfboða
starfsins nyti ekki við.“ Haukur
nefnirdæmiumstarfsmannaþörf
félagsáborðviðÍR.„Framkvæmd
á einu frjálsíþróttamóti kallar á
aðyfir100mannskomiaðþvíog
25mannsþarfviðleikímeistara
flokki. Ég var að slá á verðmæti
þessa vinnuframlags og það er
næstumótrúlegt.Þarnaerégað
tala um vinnuframlag sem ekki
er innan við 100 milljón króna
virðiááriogalltunniðísjálfboða
vinnu.Þaðerumargar reddingar
bæði stórarogekki síður smáar
semþarf aðsinnaogoft erver
ið að hringja í sjálfboðaliðana á
öllum tímumog kvabbaá þeim.
Þátttakaístarfiíþróttafélagsmeð
þessumhættikallarbæðiááhuga
fyrirstarfiþessogfórnfýsi.“

Stöðugleikiírekstri
deildanna

Haukursegiraukþessaðhalda
fjármálum félagsins sem heildar
í góðu horfi verði einnig að leg
gja áherslu á stöðugleika í rek
strifélagsdeildanna.„Þaðermjög
ábyrgurreksturádeildunumokk
ar og flestir eða allir átta sig á
mikilvægiþessaðtekjuroggjöld
haldist í hendur og séu í jafn
vægi.Sumardeildireigafjármuni
og geta því leyft sér einhverja
sveiflujöfnun. Stöðugleikinn í
stjórnunþarfaðtengjarekstrarár
insaman.“

Mikilvægtaðhafakjarna
hópsjálfboðaliða

Þegar menn koma að starfi
íþróttafélags eru þeir sjaldnast
inni íöllummálum.Haukursegir
það taka nokkurn tíma að kom
ast inn í hlutina og mikilvægt
að þekkingin flytjist á milli ára.
„Afþeimsökumermikilvægtað
haldaákveðnumkjarnahópisjálf
boðaliða.Besterefnýliðunísjálf
boðaliðahópnum sé með hæfi
legumhraðaþannigaðhugtakið
„ungurnemurgamall temur“eigi
nokkuð við. Það  getur skapað
erfiðleika ef allir koma nýir inn
oggetaekkileitaðíreynslubanka
þeirra sem fyrir eru. Við höfum
ekkiorðið fyrirbarðinuáöðrum
mannaskiptum.Hérer fólkáöll
um aldri að starfa og þótt það
hafi tekið þátt í íþróttum hvort
sem um skemmtun eða keppni
er að ræða þá er það ekkert að
hverfafráokkurumþrítugsaldur
inn.Þessireldriaðilarerugjarnan
mjögöflugiraðstarfafyrirfélagið.
Sumir eignast börn sem fara að
stunda íþróttir og þá halda for
eldrarnir gjarnan áfram í félags
starfinu,vinnafyrirþaðogstyrk
ja.Enþaðþarfekkiaðveraein
hlýtt að fólk eigi yngri iðkendur
í félaginu til þess að starfa fyrir
það.Sjálfboðaliðarogvelunnarar
komavíðaað.“

Sterkurfélagsandií
grónubyggðarlagi

Haukursegiraðfélagsstarfiðsé
tvískipt. „Annarsvegarerumað
ræða barna og ungmennastarf
ið en hins vegar starf meistara
flokkanna. „Þótt meira sé fjallað
um þá í fjölmiðlum er meistara
flokkastarfið aðeins um þriðj
ungur félagsstarfseminni. Tveir
þriðjufaraíbarnaogungmenna
starfið. Sá hluti starfsemi á sér
tvær hliðar. Við lítum svo á að
þátttakabarnaííþróttumséhluti
af almennu tómstunda og upp
eldisstarfi semberiaðsinnaeft
irbestugetu.Hinnhlutinnerað
skapasínaeigin leikmennsjálfir.
Fáþáafheimavellioggeraþeim
kleyftaðeigasínaleiktíðogvinna
sigupp innan félagsins. Innan ÍR
hefur verið lögð mikil áhersla á
að leikmenn meistaraflokkanna
komi úr félagsstarfinu sjálfu.
Byggist áuppöldum ÍRingumef
viðgetumtekiðsvotilorða.Mér
erengin launungáþvíaðmunur
er á viðhorfum þeirra sem hafa

alistuppinnanfélagsinsogþeirra
semkomaannarsstaðar frá  frá
öðrum félögum og stoppa ef til
vilstuttviðhjáokkur.Félagsand
inn er annar. Oft standa heilar
fjölskyldur og ættliðir að baki
félagsmannaogstarfaeinnigfyrir
félagið semsjálfboðaliðar.Pabb
innstarfaref tilvill sem liðstjóri
og afinn kemur þegar leikir fara
framogsiturímiðasölunni.Þetta
er dæmi um hvernig félagsand
inn flyst á milli kynslóðanna. ÍR
ánokkraafasemstarfaennmeð
félaginu og fylgjast með barna
börnunum.“

Fimmtugtoggróið
byggðarlag

HaukurbendiráaðBreiðholtið

sé að nálgast fimmtugt, sé orð
iðmjöggróiðbyggðarlagognýj
ar kynslóðir hafi alist þar upp.
„Breiðholtiðereinnigeittafmark
aðastaborgarhverfið íReykjavík
og hverfisvitundin er sterk. Það
skapar félagsstarfi á borð við
starf ÍRaukin tækifæri.Alltþetta
hjálpar okkur við félagsstarfið
og kjarninn í félagsliðum okkar
eru að langmestu leyti uppaldir
ÍRingarogBreiðhyltingar.

GamlirÍRingaraðkoma
tilbaka

Núerbúiðaðákveðabyggingu
frjálsíþróttavallar í tengslum við
ÍRsvæðiðíMjóddinni.„Já–þetta
verður fyrsti félagsvöllurinnsem
byggðurverðuríReykjavík.Hvað

ÍRvarðarþáhorfumvið tilþess
að efla frjálsíþróttastarfsemina í
hverfinuogstyrkja framboðiðaf
frjálsum íþróttum íBreiðholti. ÍR
erþekkt fyrir frjálsar íþróttir og
hjáokkurereinöflugasta frjálsí
þróttadeild landsins. Við höfum
einnigveriðaðbyggjahandbolt
ann upp og höfum verið að fá
strákaheim.Nágömlumoggóð
um ÍRingum til baka. ÍR verður
aftur með meistaraflokk kvenna
í handbolta eftir að félagið sigr
aði utandeildina. Kvennaboltinn
er íöruggri sókn. Sömusöguer
að segja úr körfunni. Þar er að
komauppöflugurhópur ÍRinga
ognýliðuniníyngriflokkunumer
góð. Tímabilið hefur farið vel af
staðoggóðstemninger í liðinu.
Það er líka kominn upp öflugur
hópuríbaklandinu.“

Erfittaðreka
meistaraflokkmeð
atvinnumönnum

Haukur segir að almennt
séð sé erfitt að reka meistara
flokkaá Íslandiogverameðhálf
atvinnumannalið. „Það er erfitt
að reka liðsemblandaðersam
anatvinnuogáhugamönnum.Ef
greidderulaunfyrirspilamennsk
unaererfiðaraaðfásjálfboðaliða
til þess að standa að fjáröflun.
Því fylgireinnigvandiað taka fé
að lániogætlasjálfboðaliðunum
síðanaðfaraífjáröfluntilþessað
greiðaskuldirnar.Þettaerákveð
inn vandi og þess vegna meðal
annars leggjumviðofuráhersluá
aðalaokkar liðsfólkuppsjálfir. Í
því liggjabæðifélagslegirogfjár
hagslegirkostir.“

Bjartsýnnfyrirsumarið
„Ég er mjög bjartsýnn fyrir

sumarið,“ heldur Haukur áfram.
„Égheldaðþettaverðigottsum
ar og sumarstarfið verði öflugt.
Alltbendirtilþess.Viðerummeð
fjölbreytta flóru af námskeiðum
ogmjög fjölbreytt alhliðasumar
starf.Égheldaðekkertfélagbjóð
jafnmiklafjölbreytniínámskeiðs
haldiog ÍR.Ég finn líka fyrirþví
að við þurfum nánast ekkert að
auglýsa námskeiðin okkar. Fólk
veitafþessuogkemurogégheld
aðflestnámskeiðinséuorðinfull
bókuð.“
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V i ð t a l i ð

Sjálfboðastarfiðerómetanlegt

Haukur Þór Haraldsson framkvæmdastjóri ÍR.

Ég held að þetta 
verði gott sum ar og 
sum ar starf ið verði 
öfl ugt. Allt bend ir 
til þess. Við erum 
með fjöl breytta 

flóru af 
náms keið um og 
mjög fjöl breytt 
al hliða sum ar

starf. Ég held að 
ekk ert fé lag bjóð 

jafn mikla 
fjöl breytni 

í nám skeiðs haldi 
og ÍR.

Frjálsíþróttafólk í ÍR.
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Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

Mím ir út skrif aði fyrstu hópa
na í Mennt un núna verk efn inu 
þann 22. maí sl. Þetta var önn ur 
út skrift Mím is á vor önn 2014 í 
Gerðu bergi. Sam tals út skrif uð
ust 140 manns. Þar af út skrif uð
ust fyrstu tveir náms hóp arn ir 
sem tengj ast „Mennt un núna“ 
verk efn inu í Breið holti og hafa 
stund að nám í Gerðu bergi síð an 
í mars. 

Samtals útskri f uðust um
140 manns úr námsleiðunum;
Íslenska fyrir Albani, Þjónusta
við ferðamenn,  Almennar bók
legargreinar,Félagsliðabrú,Leik
skólabrú, Fagnámskeið leikskóla
og Landnemaskólinn.  Einnig
útskrifast hópar úr Raunfærni
mati í félagsog tómstundagrein
um,Raunfærnimati í vöruhúsum
og Raunfærnimati í verslunar
fagnámi. Tvær af námsbrautum
MímisvoruíGerðubergiogtengj
ast „Menntun núna“ verkefninu
semfórafstaðíBreiðholtiímars
en þær voru Landnemaskóli og
ÍslenskafyrirAlbani.

Menntunnúnaer tilraunaverk

efnimenntamálaráðuneytis,aðila
vinnumarkaðarins, Reykjavíkur
borgarogmenntastofnanaáborð
viðMímiSímenntunogFjölbraut
arskólann í Breiðholti. Markmið
verkefnisins er að efla menntun
íBreiðholti almennt, ensérstak
lega menntun þeirra sem ekki
lukuskólagöngueftirskyldunám.
Aukþessverðursjónumbeintað
innflytjendumogíslenskukennslu
sem forsendu frekara náms,
starfsþróunar og aðlögunar að

samfélaginu.
Úr ávarpi Huldu Ólafsdótt

ur framkvæmdastjóra Mímissí
menntunar á útskriftinni: „Það
eruþessirhápunktar í starfi inn
an framhaldsfræðslunnar sem
gera starf okkar sérlega gefandi
ogskemmtilegt,þ.e.aðsjáárang
uroghorfaáeftirnemendumtil
ábyrgðameiri starfaeða í áfram
haldandi nám innan jafnt sem
utanformlegaskólakerfisins.“

SGK

Mímirútskrifar140
úrMenntunnúna

Út skrift ar nem end ur úr Mennt un núna verk efn inu í Breið holti.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

  

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

 Bóklegt nám fyrir alla flokka ökunáms. 

 Meirapróf.

 Nýjung, ökuhermar notaðir við kennslu.

 Fagmennska í fararbroddi.

Breiðholtsbúar: Ökuskólinn í  hver finu ykkar. 
Auk hefðbundins rétt indanáms bíður Ökuskóinn í  Mjódd  
upp á eft ir farandi f jölda 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

Mjódd - S. 557 5900

Nýjar
sumarvörur

Verið velkomnar



Góð þátt taka var í Kvenna
hlaupi ÍSÍ í Gerðu bergi en 
Fé lags starf ið þar stóð fyr ir 
Kvenna hlaupi Íþrótta sam bands 
Ís lands 11. júní kl. 11 í ynd is legu 
veðri. Um 60 þátt tak end ur tóku 
þátt og voru gengn ar þrjár vega
lengd ir.

Gönguhópur félagsstarfsins
sáum lengstu gönguna semvar
um 50 mínútur. Ein stutt ganga
var eftir göngustígnum fyrir þá

sem eru með grindur og eiga
erfittumgangogaðsíðustuvar
gengiðhringumhúsiðFagraberg.
Sigurður Guðmundsson fyrrum
skólastjóri sá um upphitun fyr
ir hlaup og söng, auk þess sem
húsbandið spilaði áharmonikku
og trommur.Þátttakendur fengu
verðlaunapening,Niveakrempru
fu og Kristal. Að lokinni göngu
auk þess sem grillað var fyrir
hópinn fyrir utan tengibyggingu

FélagsstarfsogFagrabergs.Anna
Bjarnadóttir umsjónarmaður
FélagsstarfsíGerðubergitókþátt
íheimildamyndagerðumhlaupið,
tók upp viðtöl við þátttakendur
ogsvipmyndir fráhlaupinu.Það
verður gaman að sjá hvað kem
ur út úr því en heimildamyndin
er gerð í tilefni 25 ára afmælis
Kvennahlaupsins.
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Um 60 í Kvenna hlaup inu

Borg ar stjórn sam þykkti sam
hljóða á fundi sín um ný lega 
að ráð ist verði í nauð syn leg an 
und ir bún ing fyr ir upp setn ingu 
á tveim ur vegg mynd um eft ir 
Erró í efra Breið holti. Áform
in ganga út á að skreyta gafla 
tveggja bygg inga í hverf inu.

Einar Örn Benediktsson frá
farandiformaðurmenningarog
ferðamálaráðsog fulltrúiBesta
flokksinsmælti fyrir tillögunni.
Í greinargerð með henni kem
ur fram að Erró hafi boðist til
að gefa Reykjavíkurborg höf
undarverk sitt fyrir tvo veggi í
þessu skyni. Hann hafi í gegn
umtíðinasýntReykjavíkurborg
og Listasafni Reykjavikur ein
stakan rausnarskap með því

að gefa safninu verk sín. Erró
er heiðursborgari Reykjavíkur
ogþaðyrðimikill fengurað fá
varanlegt listaverk eftir þenn
an heimsfræga listamann í
almenningsrýmiíborginni.Verk
Errós í Breiðholti yrðu einnig
tilþessaðbreiðaút list íopin
berurýmiutanmiðborgarinnar,
fegraBreiðholtið ogaukastolt
íbúanna af nærumhverfi sínu.
Verk Errós hafa verið sýnd á
mörgumhelstusöfnumEvrópu
og víða um heim. Veggmynd
ir hans prýða merkar bygging
ar í mörgum borgum og hafa
reynst mikið aðdráttarafl og
aukið umhverfisgæði þar sem
þærhafaveriðsettarupp.

Vegg mynd ir eft ir Erró 
í Efra Breið holt

Verk Er rós hafa ver ið sýnd á mörg um helstu söfn um Evr ópu og 
víða um heim. Þátt tak end ur í kvenna hlaup inu fyr ir fram an heim kynni fé lags starfs ins í Gerðu bergi.

Vil hjálm ur Þ. Vil hjálms son for seti Rótarý klúbbs Reykja vík ur Breið holt af henti Hrefnu Sig urð ar dótt ur, 
for stjóra hjúkr un ar heim il is Skóg ar bæj ar gjöf frá klúbbn um að upp hæð 400 þús und kr. sunnu dag inn 
25. maí sl. Á mynd inni sem tek in var við það tæki færi eru El í as Ólafs son verð andi for seti klúbbs ins, 
Vil hjám ur Þ. Vil hjáms son nú ver andi for seti, Hrefna Sig urð ar dótt ir for stjóri Skóg ar bæj ar, séra Val geir 
Ás tráðs son og Em il ía B. Möll er.

Rótarý fær ir Skóg ar bæ 400 þús und

Nem enda verð laun skóla og 
frí stunda ráðs voru veitt við 
há tíð lega at höfn í Fella skóla 
mánu dag inn 26. maí. 33 nem
end ur í grunn skól um Reykja vík
ur tóku við við ur kenn ingu fyr ir 
dugn að og elju á hin um ýmsu 
svið um skóla starfs ins. 

Fjölmenni var við athöfnina
þarsemnemendurúrFellaskóla
sunguviðundirleikGuðnaFranz
sonar og þverflautuhópur úr
TónaskólaSigursveins lék.Verð
launahafar tóku við  viðurkenn
ingarskjali og Tímakistunni eftir
Andra Snæ Magnason sem fékk
á dögunum barnabókaverðlaun
skólaog frístundaráðs fyrirþað

margslungna ævintýri. Oddný
Sturludóttir, formaður skóla og
frístundaráðssagðim.a. í ávarpi
sínu tilverðlaunahafannaog for
eldra þeirra að eitt besta vega
nestið sem nemendur fengju
í grunnskólanum væri færni til
góðra samskipta, til að leysa
ágreiningá lausnarmiðaðanhátt
ogvera í samstarfi við fólkmeð
margbreytilegan bakgrunn og
skoðanir;“Skólamenningsemein
kennist af fjölbreytni og jöfnum
tækifærumeruverðmæti í sjálfu
sér, stöndum saman að því að
hlúa að henni, heimilin og skól
arnirogstórfjölskyldan ísamein
ingu”,sagðiOddný.

Nem enda verð laun in 
veitt í Fella skóla

Verð launa haf ar skóla- og frí stunda ráðs.

www.breiðholt.is



Inn brot um í hús og þjófn uð
um hef ur fækk að mik ið í Breið
holti á und an förn um árum. 
Þetta koma fram á ár leg um 
fundi götu stjóra í verk efni um 
ná granna vörslu í Breið holti 
og töl fræði frá lög regl unni í 
Reykja vík var kynnt. Alls eru 35 
göt ur sem taka þátt í verk efn inu 
um ná granna vörslu í Breið holt 
og mættu ell efu götu stjór ar á 
fund inn. 

Umsjónarmaður verkefnis
ins er Arnar Snæberg Jónsson
frístundaráðgjafi á Þjónustumið
stöð Breiðholts og hélt stutta
kynningu á fundinum en megin
áhersla var lögð á umræður um
verkefnið. Meðal þess sem bar
á góma var gagnkvæmt upplýs
ingaflæði milli umsjónarmanns
verkefnisins og götustjóra sem
þarfaðveravelvirktalltáriðum

kring.Fundargestirvorualmennt
sammála um að nágrannavarsl
an skipti talsverðu máli í þeirra
götu, bæði sem forvörn gegn
glæpumogsemtilefnitilaðkynn
astnágrönnumsínumog íbúum
götunnarbetur.
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Inn brot um fækk ar
í Breið holti

Myndin teng ist götu stjóra fund in um ekki með bein um hætti en hún 
var tek in þeg ar íbú ar Rit hóla héldu ár legt götu grill en Ritu hól ar eru 
með fyrstu göt um í Breið holti þar sem ná granna varsla var tek in upp.

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

Sin fón íu hljóm sveit Ís lands 
og Skóla hljóm sveit Ár bæj
ar og Breið holts buðu til 
tón leika í íþrótta sal Breið
holts skóla á dög un um og má 
segja að um bæði há tíð lega 
og sögu lega stund hafi ver ið 
að ræða.

Tónleikarnir voru liður í
samstarfsverkefni Sinfóníu
hljómsveitarinnar og skóla
hljómsveita í Reykjavík. Vel
tókst tilmeðþessasamvinnu
ogútkomanvarðeinkarglæsi
legir tónleikarmeð fjölbreyttri
efnisskrá sem höfðaði greini
legatilhinnaunguáheyrenda.
Leikin var bæði klassísk tón
listogdægurlögm.a.Rockme,
Mamamia,Óðurinntilgleðinn
ar,EyeoftheTiger,Nanahey
heyogHamingjanerhér.

Sin fón í an á svið inu í Breið-
holts skóla.

Sin fón í an í 
Breið holts
skóla

Frístundaráðgjafi – Þjónustumiðstöð Breiðholts
Þjónustumiðstöð Breiðholts auglýsir eftir frístundaráðgjafa. Um er að ræða fullt starf tímabundið til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð 
•	 Umsjón	og	ráðgjöf	varðandi	félags-	og	frístundastarfs	í	hverfinu	og	stuðla	að	eflingu	þess.	
•	 Stuðla	að	þátttöku	íbúa	í	félags-	og	frístundastarfi	sem	og	samfélagsverkefnum.	
•	 Vinna	að	jákvæðri	uppbyggingu	félagsauðs	í	hverfinu.
•	 Þátttaka	í	stefnumörkun	um	félags-	og	frístundamál	hverfisins	
•	 Þátttaka	í	framkvæmd	forvarnarstefnu	Reykjavíkurborgar	og	umsjón	með	forvörnum	í	hverfinu.
•	 Starfar	með	hverfisráði	að	eflingu	félagsauðs	í	hverfinu
•	 Samstarf	við	notendaráð	um	félagasstarf	á	félagsmiðstöðum	í	hverfinu	
•	 Leiða	samstarf	á	milli	stofnanna,	félagasamtaka	og	einstaklinga	í	hverfinu	um	þau	verkefni	sem	fyrir	liggja
•	 Ber	ábyrgð	á	miðlun	upplýsinga,	s.s.	á	heimasíðu	hverfisins.	

Menntunar og hæfniskröfur:
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Þekking	á	frístunda-	og	samfélagsvinnu
•	 Reynsla	af	samfélagsvinnu	og	félags-	og	frístundastarfi	æskilegt
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	jákvætt	viðmót	og	samstarfshæfni.
•	 Frumkvæði,	nákvæmni	og	sjálfstæði	í	starfi
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku
•	 Góð	pólskukunnátta	er	kostur

Nánari	upplýsingar	veitir	Óskar	Dýrmundur	Ólafsson	í	síma	411-1300/664-7780	eða	með	því	að	senda	fyrirspurn	á	
oskar.dyrmundur.olafsson@reykjavik.is.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf. 

Umsóknarfrestur er til 23.06.2014

Recreational counsellor - Social Service Centre of Breiðholt
The	Social	Service	Centre	of	Breiðholt	advertises	the	position	of	recreational	counsellor.	The	position	is	full-time	and	temporary	for	
one	year.	

More	information	can	be	obtained	from	Óskar	Dýrmundur	Ólafsson	(phone	number:	411-1300/664-7780,	or	by	sending	an	inquiry	to	
oskar.dyrmundur.olafsson@reykjavik.is.

Applicants are kindly asked to apply for the position on the city of Reykjavík’s website www.reykjavik.is/storf

Application deadline is 23.06.2014

Doradca ds. rekreacji – Miejskie Centrum Usługowe dzielnicy Breiðholt
Miejskie	Centrum		Usługowe	dzielnicy	Breiðholt	poszukuje	doradcy	ds.	rekreacji.	Jest	to	praca	na	pełny	etat	na	okres	jednego	roku.
Bliższe	informacje	udziela	Óskar	Dýrmundur	Ólafsson	pod	nr	tel	411-1300/664-7780	lub	wysyłając	pytanie	na	oskar.dyrmundur.
olafsson@reykjavik.is.

Osoby ubiegające się o pracę proszone są o wysłanie podania poprzez stronę internetową miasta Reykjavik  
www.reykjavik.is/storf

Podania przyjmowane są do dnia 23.06.2014
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VILTU KOMAST AÐEINS ÚT ÚR BÆNUM?

Lífræna  
Systrasamlagskaffið  

með lífrænni mjólk. Borið 
fram í  niðurbrjótanlegum 

umbúðum. Það gerist 
ekki betra!

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 

samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 

margt fleira.

SUÐURSTRÖND 10, SELTJARNARNESI  
Við sundlaugina og World Class.
www.facbook.com/Systrasamlagid
Sími: 511 6367

AFGREIÐSLUTÍMI:  
Virkir dagar 9 - 18
Laugardagar 10 - 16

Sápurnar frá Dr. Bronner 
eru 100% náttúrulegar, 

lífrænar,  ilma dásamlega, 
fair trade og henta allri 

fjölskyldunni.

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

Verið er að koma upp sam
félagsreknum grenndargarði á
laggirnar í matjurtagarðinum
í Seljahverfi. Fyrsti opni við
burðurinn fyrir garðinn eða
Seljagarð eins og hann nefnist
var haldinn laugardaginn 24.
maí.Þar fór framkynningvist
rækt „permaculture“og einnig
ásamfélagsgörðum„community
gardens“.Þarna fékk fólk tæki
færitilaðkynnastogsjáhverjir
höfðuáhugaogvildu takaþátt
í verkefninu og auk þess sem
byrjað var að hanna garðinn.
Ótrúlegamargirmættuogvoru
meðal annars gerðir stígar og
moldarbeð.

Nokkrir aðstandendur fengu
leyfi fráborginniaðnýta tiltekna
lóðir í Seljahverfi. Tillaga þeirra
að ræktunarverkefnipassaði inn
ístefnuallraflokkasemsætieiga

íborgastjórnaðfæraræktunnær
borginni. Gert er  ráð fyrir að
reisa tvögróðurhús í sumar,eitt
stórtogannað lítið.Einnigverð
ursameiginlegumreithaldiðvið.
Verkefniðeralfariðrekiðafsjálf
boðaliðum og hugsjónafólki en
þráttfyrirþaðhefurtekistaðfara
langa leið á stuttum tíma. Ætl
unin er að sjá hvernig sumarið
munþróastenöllumsemáhuga
hafastendurtilboðaaðtakaþátt
íverkefninu.Næstasumarersvo
áformað að halda áfram með
verkefniðþáergert ráð fyrir að
hægt verði að leigja sér reit til
langstímabæðiáútireitoginnií
gróðurhúsi.

Á undanförnum árum hefur
orðið vitundarvakning í hinum
vestrænaheimi,almenningurvill
núna miklu fremur kaupa mat
semræktaðurerhérálandiogá

heilnæman hátt. Mörgum finnst
einsog fólkhafi fjarlægstnáttúr
una.Þessivitundravakningþýðir
að sífellt fleiri hafa áhuga á að
rækta í sameiningu. Samfélags
rekinngarður, eðaborgarbýli er
staðurþarsemaðallirgetatekið
þátt í aðskapaog ræktasaman.
Hugmyndineraðhaldaýmsavið
burði tengdagarðinum, sáninga
daga, uppskerudaga og jafnvel
haldasúpueldhús.

Ef litið er til reynslu annarra
landa í þessu efni má nefna að
biðlistar lengdust eftir því að fá
plássígrenndargörðumíLondon
úr nokkrum mánuðum í allt að
áratugeftir aðþessihugsun tók
aðnáútbreiðslu.Ekkier taliðað
umstundarfyrirbæri séað ræða
heldur að þessi hugarfarsbreyt
ing tengist ákveðni breytingu á
hugsunarhættineytenda.

Samfélagslegvistræktun
íSeljahverfi

Frá sán ing ar há tíð í Selja gerði.

Afgreiðslutími: Mán-fim 10-18, fös 11-18. Lokað 15. júní - 7. júlí

Gerðubergssafn, sími 557 9122 - gerduberg@borgarbokasafn.is

GERÐUBERGSSAFN

www.borgarbokasafn.is  
www.bokvit.tumblr.com - www.bokmenntir.is - www.artotek.is 

NÝR OG SPENNANDI TÍMI!
Í sumar ætlum við að breyta og bæta í Gerðubergi. 
Veggir verða rifnir niður, kaffihúsið fært og ýmislegt 
annað gert til að bæta aðstöðu fyrir gesti í húsinu.  
Því miður neyðumst við til að loka á meðan að fram-
kvæmdir standa sem hæst.
Safnið verður opið sem hér segir í sumar: 
Mánudaga - fimmtudaga 10-18 og föstudaga 11-18
Lokað frá 15. júní til 7. júlí.
Önnur söfn Borgarbókasafns verða opin að venju.

KVÖLDGÖNGUR 
19. júní kl. 20 - Kvennasöguslóðir í Kvosinni 
Gengið á slóðir kvenna. Lagt upp í suðvesturhorni 
Hljómskálagarðsins í nýjum höggmyndagarði.

3. júlí kl. 20 - Reykjavík safarí
Fjölmenningarleg ganga þar sem menningarlífið í 
miðborginni er kynnt á ýmsum tungumálum. 
Skemmtun og hressing í göngulok í Borgarbókasafni í 
Tryggvagötu 15, þar sem gangan hefst einnig. 

10. júlí kl. 20 - Lífið gengur sinn gang
Ljóðaganga um slóðir hversdagsleikans í miðborginni. 
Farið verður eftir Ljóðakorti Reykjavíkur sem má finna 
á vefsíðu Borgarbókasafns. Gangan hefst við 
Tryggvagötu 15 og 17.

7. ágúst kl. 20 - Mararþaraborg 
Íslenskar bókmenntir tengdar höfninni og hafinu 
rifjaðar upp í hafnargöngu á vegum Borgarbókasafns. 
Gangan hefst milli Tryggvagötu 15 og 17.

Nánari upplýsingar á www.borgarbokasafn.is 

Eitt þeirra verkefna sem
Hverfissjóður Reykjavík
ur hefur styrkt er verkefni
semlíturað foreldratengsl
um um Læsisgarðinn á
Leikskólanum Ösp í Breið
holti. Annað verkefni í
Breiðholti sem Hverfissjóð
urleggurliðerkynningará
takLeiknisíBreiðholti.

Öllum verkefnum sem
Hverfissjóður leggur lið
er ætlað að efla félagsauð,
fegramannlífið,styrkjasam
starf íbúa og stuðla að feg
urri ásýnd borgarhverfa.
Allsbárust28umsóknirfyrirtilskilinntímaogvarrúmumfjórum
milljónumkrónaúthlutaðtilþrettánverkefna.

Hverfissjóðurstyrkir
ÖspogLeikni

Frá jóla skemmt un hjá 
Leik skól an um Ösp.
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Skólaslit Fjölbrautaskólans í
Breiðholti fóru fram í Háskóla
bíói, miðvikudaginn 28. maí.
Allsútskrifuðust168nemendur
af 7 brautum skólans. Margrét
Lilja Arnarsdóttir er dúx skól
ans,enhúnhlaut9.19íaðalein
kunnog lauk stúdentsprófinuá
þremurárum.

Íræðusinniviðskólaslitinlagði
GuðrúnHrefnaGuðmundsdóttir,
skólameistariFBút frámikilvægi
vandaðrar ákvörðunartöku í lífi
ogstarfi.Tilaðtakagóðaákvörð
unþurfieinstaklingurinnaðvera
með skýra sýn um það hvað
skipti hann mestu máli, hvaða
gildihannhafiað leiðarljósi.Síð
an þurfi hann að leita uppi alla
mögulegavalkostiognotavitsitt
oghæfni til aðvegaþáogmeta
unshannkomistaðbestumögu

legri niðurstöðu. Ákvörðun full
komnist síðan í framkvæmdinni.
Guðrún Hrefna hvatti nemendur
að lokum til þess að vera sjálfir
viðstjórnvölinníeiginlífi.

Sópuðuaðsér
verðlaunum

Fjórar stúlkur sópuðu að sér
flestum verðlaunum sem veitt
voru fyrir góðan námsárangur.
Margrét Lilja fékk verðlaunm.a.
fyrirefnafræði,íslenskuogþýsku;
Jóhanna Kristín Jóhannesdóttir
fékkm.a.verðlaunfyrirjarðfræði,
umhverfisfræði og spænsku og
Fanney Magna Karlsdóttir fékk
m.a. verðlaun fyrir dönsku,
ensku, félagsgreinar auk þess
semhúnhlautstyrkúrStyrktar
sjóði Kristínar Arnalds, fyrrver

andiskólameistaraFB fyrir fram
úrskarandi árangur í íslensku.
Þá fékk Eyrún Guðmundsdóttir
verðlaun fyrir einstakan árang
ur í stærðfræði, en hún tók
12 stærðfræðiáfanga; 11 þeirra

meðeinkunnina10ogeinnmeð
einkunnina9.

Fjöldi fyrirtækja, félaga og
stofnana gáfu útskriftarnemend
um gjafir, s.s. Háskóli Íslands,
Háskólinn í Reykjavík, Samtök
iðnaðarins, Gámaþjónustan,
SoroptimistaklúbbiHólaogFella,
nokkursendiráðerlendraríkjaog
fleiriaðilar.

FBútskrifar168nemendur

Útskriftarhópur FB. Alls útskrifuðust 168 nemendur af sjö brautum.

Mar grét Lilja Arn ars dótt ir er dúx 
skól ans.

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

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu

Nauta- og chilirigatone
Hægeldaðir nautaskankar, sveppir, parmesan, pikklaður chili.
Lystugt og ljúffengt
Íslenskir karlmenn elska þessa hægelduðu nautaskanka með fersku pasta og
kröftugt bragðið af  sveppum og chili kallar á ljúfa Memoro rauðvínið frá Piccini.

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

MASI CAMPOFIORIN
- Ítalía – Veneto
Kirsuberjarautt. Meðalfylling, ósætt, 
fersk sýra, mild tannín. Þurrkaðir ávextir, 

kirsuber, krydd, vanilla.

PICCINI MEMORO – Ítalía – 
4 þrúgur frá 4jum hornum Ítalíu
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk 
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur 
berjablámi, vanilla, eik.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

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

Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga

Augl‡singasími: 

511 1188
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HvernigvarðSeljahverfiðtil
Hér birt ist síð asti kafl inn úr 

grer in ar gerð sem unn in var fyr
ir Breið holts blað ið um til urð 
og upp bygg ingu Breiholts ins. 
Fjall ar hannn um yngsta hluta 
þess Selja hverf ið. For send ur fyr
ir byggð í Selja hverf inu höfðu 
breyst því áður var gert ráð fyr ir 
að þar risu ein göngu ein býl is 
og rað hús en vegna krafna frá 
litl um bygg ing ar verk tök um var 
ákveð ið að reisa þar hverfi lágra 
og lít illa fjöl býl is húsa sem minni 
fyr ir tæki réðu við að reisa ólíkt 
stór bygg ing un um í EfraBreið
holti. Var fjöl býl is húsa byggð
inni val inn stað ur efst á Fálk
hól sem áður hafði ver ið tal inn 
óbyggi leg ur sök um hæð ar yfir 
sjáv ar máli. 

Arkitektarnir sem unnu að
skipulagnigu þess skipulögðu
blandað hverfi fjölbýlis- og rað-
húsa sem féll vel að landslag-
inuþarsemhúsinvörpuðusem
minnstum skugga. Þau skipuðu
húsunum í þyrpingar sem hver
umsigmyndaðiskjólgottútirými
þar sem kröfum um aðgang að
garðifyrirhverjaogeinaíbúðvar
mættaðeinhverjuleyti.Sérkenni
húsanna samkvæmt skipulaginu
átti að vera bratt, einhalla þak.
Þettasögðuþaugetaboðiðmarg-
víslegamöguleikaánýtingu.Þar
semáherslanvaráaðhafaíbúðir
af mismunandi stærð í hverjum
stigagangi héldu þau að byggig-
arverktakarkæmutilmeðað líta
áþettasemtækifæri.Ensvovar
ekki.

Skipulaginulíktviðrós
úrlofti

Eftir að skipulagið hafði hlot-
ið formlegt samþykki og hefj-
ast átti handa við lóðaúthlutun
kom í ljósaðbyggingarverktakar
settu sig upp á móti skilmálun-
um og töldu sig ekki geta byggt
hússamkvæmtþeim.Borgaryfir-
völdákváðuaðtakatillittilþessa
oggáfuverktökunum leyfi til að
hafa húsin öðruvísi en ráð var
fyrirgert.Þauhafaþóölleinhalla
þökenyfirleittekkieinsbröttog
ætlunin var. Hæð húsanna varð
einnigmeirienráðvar fyrirgert
í skipulagninguogsúhugsunað
húsin mynduðu líkt og hettu á
Fálkhólnum fór út um þúfur.
AllthúsnæðiáFálkhólvarseltá
frjálsum markaði. Eitt sinn þeg-
ararkitektinnvarbeðinaðskýra
skipulagiðáFálkhólnumlíktihún
þvívið rósoghefurþað festvið
hverfið, sumir héldu jafnvel að
einahugmyndinábakviðröðun

húsannahefðiveriðaðþaðlitiút
einsogrósúrlofti.

Þungogmargbrotin
steinsteypuvirki

Í miklum bratta í vesturhlíð-
umFálkhólsvarákveðiðaðgera
tilraun með að reisa svonefnd
keðjuhús sem teygja sig niður
hlíðinaogliggjamilligatna.Mikill
landhalligeriraðverkumaðallir
hafa gott útsýni en lóðirnar eru
á hinn bóginn mjög brattar svo
aðútivistarsvæðieinskorðastað
miklu leytiviðsvalir.Þegarupp-
drættirskipulagshöfundannaeru
skoðaðirminnaþeirummargtá
terrasshúsáSpánien í rauneru
húsinþungogmargbrotin stein-
steypuvirki.

Í upphafi skipulagsins var
ákveðiðaðmiðhverfiþessskyldi
veraídalverpinusemskiptirþvíí
tvenntoglituhöfundarnirtilÞing-
holtannahvaðvarðaðifyrirmynd-
irumþéttleikaogumferðarkerfi.
Nokkrar athyglisverðar tilraunir
vorugerðarafhálfuskipulagshöf-
unda til að fá tilvonandi íbúa til
aðtakaþáttímótunskipulagsins.
Við Kögursel, Kambasel, Hálsa-
selogHeiðarselerað finnasvo-
nefnda tilraunareiti. Þar er ein-
býlishúsumkomið fyrir íþéttum
þyrpingum, með sameiginlegu
leiksvæði á milli húsa auk þess
sem hvert hús á sína einkalóð.
Íbúarnir voru með í ráðum og
ekkiverðurannaðsagtenvelhafi
tekist tilogþóhúsinstandiþétt
eru þetta vinalegar götur sem
leiða hugann að gömlu hverfun-
umímiðborginni.

Alliráttuaðgetafundið
eitthvað

Mörgum sem fara um Selja-
hverfi finnst sem það hljóti að
vera skipulagt af mörgum mis-
munandi höfundum sem hafa
ólíka sýn á umhverfið en stað-
reyndin er sú að allt hverfið er
skipulagtafsömuarkitektumsem
reyndu að ná fram fjölbreytni
og skapa aðstæður fyrir margar
gerðiraf íbúðarhúsnæði. Íhverf-
inu má finna allt frá pínulitlum
fjölbýlishúsaíbúðum upp í ein-
hverstærstueinbýlishúsíReykja-
vík.Hugsuninábakviðþessafjöl-
breytnivaraðallirættuaðgeta
fundiðeitthvaðviðsitthæfi svo
fjölskyldur þyrftu ekki að flytja
úr hverfinu þótt þær stækkuðu.
Núerþar jafnvelað finna íbúðir
ætlaðareldriborgurumogelli-og
hjúkrunarheimiliðSeljahlíð.

ÖlduselsskólivarfyrstiskólinníSeljahverfiogmunabörnfrumbýlingannaveleftirlausumkennslustof
umsemnotaðarvoruáfyrstuárunum.Myndinvartekináafmælishátíðskólans.

FleiriskólarhófustarfsemiíSeljahverfiþarámeðalTónskóliEdduBorg.HannhófstarfsemiíSeljakirkju
envarsíðanviðHólaselímörgárþartilhannfluttiaðKleifarsel18þarsemborginhafðilátiðgeraupp
húsnæðisemætlaðhafðiveriðtilverslunar.

Stundumvarþvíspáðaðgróðurmyndiekkiþrífast íBreiðholtioghlutiSeljahverfisvar íeinatíðtalin
óbyggilegurveganhæðaryfirsjó.Einsogsjámálétgróðurinnekkiásérstandaáeftirmannfólkinu.

Frá sumarhátíð við Seljahlíð í Seljahverfi en þar er öldrunar og
hjúkrunarheimili.

Augl‡singasími: 
511 1188 & 895 8298
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Laugarnar í Reykjavík

Árbæjarlaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 20:00

Laugarnar í Reykjavík

afgreiðslutími 
í sumar *

*Sumarafgreiðslutími gildir frá 1. júní – 31. ágúst

Lengri

Vesturbæjarlaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 20:00

Breiðholtslaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 19:00

Laugardalslaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 22:00 
Helgar  8:00 – 22:00

Sundhöll Reykjavíkur
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Laugardaga 8:00 – 16:00
Sunnudaga 10:00 – 18:00

Klébergslaug
Mánud. – fimmtud. 15:00 – 21:00  
Föstudaga  15:00 – 21:00  
Helgar  11:00 – 15:00

Grafarvogslaug
Mánud. – fimmtud. 6:30 – 22:00  
Föstudaga  6:30 – 20:00 
Helgar  9:00 – 19:00

Y

Boð ið verð ur upp á úti vist, 
hreyf ingu og góð an fé lags skap 
í göngu mess um Breið holts safn
að anna. Þrjá sunnu daga í röð 
sam ein ast söfn uð irn ir í sín um 
ár legu mess um þar sem geng ið 
er til messu frá einni kirkju til 
ann arr ar.

Fyrsta göngumessan fór fram
sl. sunnudaginn en þá safnaðist
fólk saman við Fella- og Hóla-
kirkjukl.19oggekkniðuríBreið-
holtskirkjuþarsemmessahófst
kl.20.Sunnudaginn22.júníverð-
urgengið fráBreiðholtskirkjukl.
19 til messu í Seljakirkju kl. 20.
Sunnudaginn29. júníverðursíð-

an hringnum lokað með því að
gangafráSeljakirkjukl.19ogupp
í Fella- og Hólakirkju til messu
sem hefst kl. 20. Boðið verð-
uruppákirkjukaffi í lokhverrar
messuogeinnigökuferð tilbaka
að upphafi göngunnar. Göngu-
messurnar í júní hafa fest sig í
sessi og notið mikilla vinsælda.
Breiðholtið býður upp á marg-
ar fallegargönguleiðirogáhuga-
verða staði þar sem staldrað
verðurviðogþessnotiðsemfyr-
irauguber.Allireruhjartanlega
velkomnirogekkiernauðsynlegt
aðskrásigtilþátttöku.

Göngumessur
íBreiðholtinu

NæstasunnudagskvöldverðurgengiðfráBreiðholtskirkjutilmessuí
Seljakirkju.

Svandís Birkisdóttir 
hjúkrunarfræðingur, 
yogakennari og heildrænn 
meðferðaraðili verður 
með yoganámskeið fyrir 
einstaklinga með langvinna 
verki og einnig eldra fólk. 
Æfingarnar eru gerðar á 
stólum og farið er í 
uppbyggingu á huga, 
líkama og sál.
Tímapantanir eru í 
síma 868-8801 eða 
svandisb@gmail.com

Monika Jagusiak
hefur lokið við level 1 í 
Kundalini yoga og einnig 
öðlast kennararéttindi í 
krakkayoga. Með kundalini 
yoga er hægt að stuðla að 
jafnvægi á alla innri starfsemi 
líkamans eins og innkirtla-
kerfi, meltingarkerfi, 
taugakerfi og ónæmiskerfinu. 
Skráning í síma 698-2605 eða 
monikajagusiak@gmail.com 

Kristín Stefánsdóttir
hefur kennt yoga á 
heilsuhóteli Íslands 
undanfarin ár. Hún hefur 
hafið störf hjá Orkusetrinu í 
Garðabæ. Þar mun hún kenna  
blítt og hlítt yoga sem vinnur 
heildrænt með manneskjuna.
Þetta er áhrifaríkt en einfalt 
þar sem öll líkamskerfi eru 
örvuð í þeim tilgangi að 
viðhalda heilbrigði líkamans, 
hugans og andans. 
Einnig verður hún með 
unglinga og krakkayoga.
Skráning í síma 777-0044 eða 
kristinstef@live.com 

Allir hjartanlega velkomnir
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Listasafn Reykjavíkur og frí
s tundamiðstöðin Miðberg
standa í sumar fyrir listsmiðj
umumvegglist fyrirungmenni
í Breiðholti. Átta ungmenni á
aldrinum17til20árahafaverið
ráðintilaðlæraveggmyndagerð
undirhandleiðslu reyndra lista
manna. Þau fá jafnframt tæki
færi til aðmálamyndiráveggi
íhverfinuísamráðiviðíbúaog
Reykjavíkurborg.

Verkefniðhófst4.júníogstend
urtil25.júlí.Þáverðalistsmiðjur
um vegglist haldnar fyrir yngri
aldurshópa í Breiðholti síðar í
sumar. Þetta er hluti af stærra
verkefniumvegglist íBreiðholti

sem Listasafn Reykjavíkur hefur
staðið fyrir frá því í fyrra. Fyrir
rúmu ári fékk listasafnið lista
konurnar Söru Riel og Theresu
Himmer til að gera veggmyndir
á gafla tveggja hárra fjölbýlis
húsa íefraBreiðholti.Veggmynd
Theresu Himmer var afhjúpuð í
haust en til stendur að afhjúpa
verkSöruRielísumar.Lokshefur
borgarráðsamþykktaðbætavið
tveimur veggmyndum eftir Erró
í efra Breiðholt. Verkefninu er
ætlaðaðbreiðaútlistíopinberu
rýmiutanmiðborgarinnar, fegra
efraBreiðholt ogaukastolt íbú
annaafnærumhverfisínu.

Listsmiðja um
vegg list í Breið holti

www.tattoo.is

sim
i :7722171

tattoo@tattoo.is

reykjavik

A
rnarbakki 2

Opið 12:00-19:00 mánudaga til föstudaga

Jón Gnarr af hjúpaði vegg lista verk Ther esu Himmer í Breið holti í fyrra 
og Dag ur B. Egg erts son verð ur trú lega að af hjúpa verk Söru Riel í 
haust ef áætl an ir ganga eft ir.

FimmtibekkuríÖlduselsskóla
héltvelheppnaðmenningarmót
föstudaginn9.maí.Menningar
mót er verkefni sem kennarar
vinna í samvinnuviðverkefna
stjóra fjölmenningar á Borgar
bókasafninu. Menningarmótið
snýstumþaðaðnemendurátti
sigáhverþeirraeiginmenning
er, kynni hana fyrir öðrum og
þarmeð stuðlaaðgagnkvæmri
virðinguogskilningi.Þettaverð
urtilþessaðallirsemtakaþátt
kynnastbetur.

Nemendur í Ölduselsskóla
buðu fjölskyldumeðlimumsínum
ískólann tilað takaþátt ímenn
ingarmótinu. Þeir undirbjuggu
glæsilegaopnunarhátíð semvar
haldin í sal skólans.  Þar kynn
tu nemendur markmið mótsins,
spiluðuáhljóðfæriogsungu.Eftir
opnunarhátíðinahéldunemendur
oggestirþeirra í stofurþarsem
kynninginhófst.Hátíðinendaðiá
gómsætum veitingum sem allar
fjölskyldur lögðu til. Nemendur,
aðstandendur og starfsfólk var
virkilega ánægt með hvernig til
tókst. Menningarmótsaðferðin
erþverfaglegkennsluaðferðsem
erhugsuð tilþessaðvarpa ljósi
á mismunandi menningarheima
nemenda.Ámenningarmótum fá
nemendur,foreldrarogstarfsfólk
tækifæri til að hittast og kynna
sínapersónulegumenningu,sem
tengistekkiendilegaþjóðarmenn
ingu, og það sem skiptir mestu
máli fyrirhvernogeinn, íhvetj
andi umhverfi. Allir eru þátttak
endurogáhorfendurumleið.

Krist ín R.  Vil hjálmsdótt
ir, sem er kennari og verkefna
stjóri fjölmenningar á Borgar
bókasafni, hefur þróað verk
efnið bæði í Danmörku og á
Íslandi síðan árið 2000 og hefur
það verið notað með góðum
árangri í kennslu í báðum lönd

um. Hægt er kynna sér verkefn
iðáheimasíðu Borgarbókasafns
www.borgarbokasafn.is

Eins og með fylgj andi mynd
ir gefa til kynna höfðu nem end
urn ir ým is legt fram að færa á 
menn ing ar mót inu.

Menn ing ar mót í Öldusels skóla

Margt var um manninn á menningarmótinu í Ölduselsskóla.

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Eru tryggingarnar þínar í lagi?

Kristinn Rúnar Kjartansson
kristinnk@vis.is
Sími 560 5155  |  GSM 820 0762

VÍS – þar sem tryggingar snúast um fólk

Býð faglega tryggingaráðgjöf og tilboð í tryggingar fyrir 
bæði einstaklinga og fyrirtæki.

Það er mikilvægt að tryggingarnar séu í takt við þarfir 
þínar eða fyrirtækis þíns hverju sinni. 

Hafðu samband og ég fer yfir málin með þér.
Augl‡singasími: 

511 1188 & 895 8298
www.borgarblod.is
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www.breiðholt.is

FLUGFARÞEGAR FÁ VSK
AF ÖLLUM GLERAUGUM

SÍMI 527 1515  GÖNGUGÖTU

Sum ar há tíð í Selja hverfi
Leikskólarnir í Seljahverfi semeruHálsaskógur,Jöklaborg,SeljakotogSeljaborg

héldusínaárlegusumarhátíðföstudaginn13.júnísl.
Fariðvar ískrúðgöngumeðlúðrasveitsemgekkmeðungumsemeldri.Eftirþaðvar

stoppað fyrir framan Seljahlíð og sungið fyrir fólkið sembýrþar. Ferðinni var síðan

haldiðáframognokkur lögvorusunginviðandapollinn.Eftirþað fóruallir í sína leik
skólaþarsempylsurvorugrillaðarogkrakkarnir fenguandlitsmálningu.Svovarend
aðáaðhorfaáleiksýningusemleikhópurinnLottastóðfyrir.Myndirnarvoruteknará
sumarhátíðinni.
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Knattspyrnuskóli Leiknishófstummiðjan júní
oger fyrstanámskeiði lokið.Um50krakkar létu
sjá sig.Knattspyrnuskóli LeiknisogDomino’s er
fyrirstrákaogstelpuráaldrinum5til12ára.Far
iðverður í grunnþætti knattspyrnunnar íbland
viðleiki,skemmtunogfjör.Fastirliðireinsogfót
boltagolf,HMkeppni,maðurnámskeiðsins, sund
ferðirogskemmtiferðirverðaásínumstað.

Í lok hvers nám skeiðs er Dom ino´s pizzu veisla og 
verð launa af hend ing. Leik menn ís lenska lands liðs ins 
og fót bolta stjörn ur mæta og heilsa upp á krakk
anna. Hvert nám skeið stend ur í tvær vik ur, alla virka 
morgna kl. 9.00–12.00. Boð ið er upp á gæslu kl. 8.00 

til 9.00 á morgn ana án end ur gjalds. Nám skeið in fara 
fram á íþrótta svæði Leikn is.

Námskeiðinísumarerusemhérsegir:
Nám skeið 2. 23. júní til 04. júlí.
Nám skeið 3. 7. júlí til 18. júlí.
Nám skeið 4. 21. júlí til 31. júlí.
Nám skeið 5. 11 ágúst til 15. ágúst (viku nám skeið)
Skrán ing fer fram á fyrsta degi hvers nám skeiðs á 

Leikn is velli. Nán ari upp lýs ing ar gef ur Doddi í síma 
869 7794 eða doddi_tjal fari@hot mail.com Þátt töku
gjald er að eins 7.500 kr. og ganga skal frá greiðslu 
við upp haf hvers nám skeiðs. Veitt ur er 50% systk
ina af slátt ur. 

KnattspyrnuskóliLeiknisbyrjarvel

2  0  1  4

00000

 w w w . v e i d i k o r t i d . i s

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr

 

FLEIRI VÖTN   ÓBREYTT VERÐ

2  0  1  4

ÁhverjuárierhaldiðGrunn
skólamótNorðurlandanna í fót
bolta. Allar höfuðborgir senda
liðtilleiksogerspilaðinnbyrð
is.Mótiðvarhaldið íReykjavík
íár.

Alls voru 14 leik menn vald ir 
úr lið um í Reykja vík til að taka 
þátt og þar af átt um við Leikn
is menn þrjá full trúa. Sæv ar Atli 
Magn ús son, Dan í el Finns Matth
í as son og Beni am in Hoti voru 
all ir í hópn um. Þeir leika með 4. 
flokki Leikn is auk þess eru þeir 
hluti af Af reks starfi Leikn is og 
Krón unn ar.

Hér fyr ir neð an má sjá úr slit in 
hjá strák un um í mót inu:

Reykja vík – Stokk hólm ur 3 – 2
Reykja vík – Kaup manna höfn 5 – 1
Reykja vík – Helsinki 4 – 0
Reykja vík – Osló 1 – 1

Þess má geta að Ísak Ric hards 
leik mað ur 4. flokks keppti einnig 
fyr ir hönd Reykja vík ur í frjáls um 

íþrótt um. Flott hjá strák un um og 
ósk um við Leikn is menn þeim til 
ham ingju með þetta af rek.

LeiknisstrákarNorðurlandameistarar

SævarAtli,DaníelogBeniamin.

Úrval af nýjum
ÍR- og Leiknisvörum
                                      
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

Sindri Björnsson leikmað
ur meistaraflokks Leiknis var
valinn í lokahóp hjá U19 ára
landsliðsÍslandssemtókþáttí
milliriðlifyrirEM.

Mót ið fór fram í Ír landi í lok 
maí síð ast liðn um. Ís land lék í 
riðli með Serbíu, Tyrk landi og 
Írum. Ís lenska lið ið átti því mið
ur ekki sitt besta mót og tap aði 
öll um sín um leikj um.

Sindri er fædd ur 1995 og leik
ur sem miðju mað ur og hef ur 
skor að þrjú mörk með meist ara
flokki á þessu tíma bili. 

Sindrilékmeð
U19áralandsliðinu

Sindri Björnsson leikmaður
meistaraflokksLeiknis.

HÁRLAUSNIR 
Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping 
kr. 3.450.-

Tímapantanir í sími 552 1345

Sími: 565-7070
100% endurgreiddur vsk af vinnu
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Fréttir
Íflróttafélag Reykjavíkur
Skógarseli 12 • Sími 587 7080 
Tölvu póst ur: ir@ir.is 
Heimasíða: ir.is

GETRAUNANÚMER 

ÍR ER 109

Arnar Þór Valsson – kallaður
Addó af öllum sem til þekkja 
þjálfar meistaraflokk karla hjá
ÍR annað árið í röð.  Liðið var
ekki langt frá því að fara upp
í 1. deild síðastliðið sumar, en
þráttfyriraðþaðtækistekki,þá
sáumennglöggthvaðbjóíþess
umungaogefnilega leikmanna
hópisemAddóstýrirafmiklum
myndarskapogvarðþað senni
legatilþessaðþjálfararí2.deild
spáðuliðinuefstasætinuáþessu
keppnistímabili.  Það er hins
vegar alltaf erfitt að fara með
slíkan spádóm á bakinu inn í
krefjandituttuguogtveggjaleik
jabaráttu.Mótherjarþessmæta
fyrirvikiðtvöfaltgrimmariíleik
ina gegn ÍR og þá er bara eins
gott að leikmennBreiðholtsliðs
insséukláriríslaginn.Þaðfæst
ekkertgefinsíþessarideild.

Þeg ar þetta er skrif að, á öðr um 
degi HM – þann 13. júní, er fimm 
um ferð um lok ið í 2. deild inni og 
ÍRlið ið er þar í öðru sæti með 
ell efu stig eft ir þrjá sig ur leiki og 
tvö jafn tefli en Grótta er efst með 
þrett án stig.  Fyrsti leik ur þess var 
á heima velli gegn Fjarða byggð og 
lauk hon um með marka lausu jafn
tefli. ÍR hefði þó vel get að krækt í 
öll stig in en lið ið lék manni fleiri 
mest all an síð ari hálf leik inn og 
brenndi þess utan af víta spyrnu.  

MeirastuðáÍR-ingum
Það var hins veg ar meira stuð 

á ÍRing un um í næsta leik – gegn 
Völs ungi og fór viður eign in líka 
fram á Hertzvell in um.  Heima
menn gengu þá ber serks gang að 
hætti forn kapp anna og skor uðu 
8 mörk gegn 1.  Þar af setti Vikt
or Smári Segatta 5 stykki (ef við 
höld um okk ur við forn kapp ana þá 
hef ur hann senni lega ver ið í hlut
verki Eg ils Skalla gríms son ar!!!), en 
Guð mund ur Gunn ar Sveins son, 
Jón Gísli Ström, úr víta spyrnu, 
og Har ald ur Árni Hróð mars son 
skor uðu eitt mark hver. Þeir Vikt

or og Jón Gísli voru svo aft ur á 
marka skón um í næsta leik, gegn 
Njarð vík, sem fór einnig fram á 
Hertzvell in um líkt og tveir hin ir 
fyrri.  Þar skor uðu þeir sitt mark ið 
hvor og tryggðu liði sínu 21 sig ur 
á Suð ur nesja mönn um.  Mark Jóns 
Gísla var úr víta spyrnu.

JafntefliviðGróttu
Síð an héldu ÍRing arn ir vest ur 

á Sel tjarn ar nes og gerðu þar jafn
tefli við Gróttu, 22, eft ir að hafa 
ver ið 20 und ir í hálf leik.  Jó hann 
Arn ar Sig ur þórs son setti bæði 
mörk gest anna og það mátti glög
gt sjá á leikn um að þar ætt ust við 
tvö af bestu lið um deild ar inn ar 
– bæði eru þau vel mönn uð og 
stefna aug ljós lega upp um deild. 
Í næstu um ferð komu svo norð an
menn í KF í heim sókn í Mjódd ina 
og fóru þeir tóm hent ir heim eins 
og til stóð af hálfu heima manna, 
sem höfðu mikla yf ir burði í leikn
um, en létu þó bara eitt mark 
duga.  Það skor aði Jón Gísli „og 
ekki úr víti“.  Þá hef ur ÍR líka geng
ið vel í bik ar keppn inni og eft ir 
úti sigra á Mos fells bæj ar lið un um 
Hvíta ridd ar an um og Aft ur eld
ingu, sem og í milli tíð inni á Leikni 
á vell in um í „efra“,  er það kom ið í 
16liða úr slit in og á fyr ir hönd um 
einn úti leik inn enn á þess um vett
vangi – gegn BÍ/Bol ung ar vík.

ÍRítoppbaráttunni

Viktor Smári Segatta skoraði
fimmmörkgegnVölsungi.

Vormót ÍR var haldið í 72.
sinn við frábærar aðstæður
11. júní sl. á Laugardalsvelli
ogtókualltað140keppendur
tókuþáttímótinu.

Aníta Hin riks dótt ir ÍR var 
ör ugg ur sig ur veg ari í 800 m 
hlaupi kvenna, en hún kom í 
mark á 2 mín. 3,63 sek. Hlyn ur 
Andr és son ÍR sigr aði í 3000m 
minn ing ar hlaupi um Jón Kaldal, 
einn fyrsta af reks mann okk ar 
Ís lend inga. Hann kom í mark á 
8 mín 44,66 sek. Þá sigr aði Krist
ín Birna Ólafs dótt ir ÍR sann fær
andi í 100 m grind ar hlaupi á 
14,09 sek., sem er henn ar besti 
ár ang ur síð an 2010 og 8. besti 
ár ang ur frá upp hafi í þess ari 

grein. Hrafn hild Eir Her móðs
dótt ir ÍR sigr aði tvö falt, bæði í 
100 m hlaupi á 12,07 sek og 200 
m hlaupi á 24,99 sek. Kol beinn 
Höð ur sigr aði í 200 m hlaupi á 
21,64 sek., eft ir hörku keppni við 
Ívar Krist inn Jason ar son ÍR sem 
kom í mark á 21,96 sek. Ívar 
Krist inn hljóp síða 400m grinda
hlaup með mikl um sóma, 54,21 
sek og bætti sig veru lega síð an í 
Hollandi á dög un um þeg ar hann 
hljóp á 55,35 sek. Þessi ár ang ur 
Ívars er 11. besti frá upp hafi í 
400m grinda hlaupi. Hilm ar Örn 
Jóns son ÍR var við sinn besta 
ár ang ur í sleggjukasti með 6 kg 
sleggju 75,19 m, en hann á best 
75,27 frá því í síð asta mán uði.

VormótÍR

SumarnámskeiðÍRhófustmeð
miklumglæsibragþriðjudaginn
10.júnís.l.Allsvorumættirum
150krakkaráfimmmismunandi
námskeið sem hófust þennan
dagávegumÍRíBreiðholtinu.

Íþrótta og leikja nám skeið ið 
sem stend ur all an dag inn hef ur 
að set ur í ÍRheim il inu, Fjör kálfa

nám skeið ið sem er fjöl breytt 
hálfs dags íþrótta nám skeið er ein
nig á ÍRsvæð inu, Knatt spyrnu
skóli ÍR á gervi gras velli ÍR, Frjáls
í þrótta skóli ÍR á frjáls í þrótta
svæði ÍR og Hand bolta skóli ÍR 
í íþrótta hús inu við Aust ur berg. 
Þann 16. júní bæt ist svo við sjötta 
nám skeið ið sem er körfu bolta

nám skeið ÍR. All ir yf ir leið bein
end ur nám skeið anna eru íþrótta
fræð ing ar eða vel mennt að ir og 
reynslu mikl ir þjálf ar ar sem hafa 
sér til að stoð ar hressa og dug
lega ung linga sem að stoð ar leið
beind ur. Opið er fyr ir skrán ingu á 
nám skeið in sem eft ir eru í sum ar 
á www.ir.is 

Fjölbreyttsumarnámskeið
ÍRfaravelafstað

Uppskeruhátíðyngri flokka ÍR íkörfuboltavarhaldin laugardaginn17maí sl. íSeljaskóla.Veittarvoru
viðurkenningarfyriráranguránýliðnumvetri,haldinvarstingerkeppniogboðiðuppáveitingar.
Myndinaðofanvartekinviðþaðtækifæri.

Frá og með haustinu er ste
fnt að því að endurvekja fim
leikastarfsemi í Breiðholtinu
undir merkjum ÍR en þá verða
liðin 31 ár frá því að fimleika
starfvarlagtafhjáfélaginueftir
áður samfellt fimleikastarf frá
árinu1907.

Fim leika æf ing arn ar  munu fara 
fram í íþrótta hús inu við Aust ur
berg og byrj að verð ur á starfi fyr
ir yngstu iðk end urna  48 ára.  Sig
ríð ur Fann dal íþrótta fræð ing ur og 
fim leika þjálf ari hef ur ver ið  ráð in 
sem yf ir þjálf ari en hún hef ur ver
ið skóla stjóri Íþrótta skóla ÍR fyr ir 

25 ára und an far in ár við mikl ar 
vin sæld ir.  Þeir sem hafa áhuga á 
að leggja fim leika starfi ÍR lið með 
ein hverj um hætti eru beðn ir að 
hafa sam band við íþrótta stjóra  
ÍR Þrá in Haf steins son eða aðra 
starfs menn ÍR í síma 5877080.

Fimleikastarfendurvakið
íBreiðholtiíhaust

Halldór Þ. Halldórsson tók við stjórn meist
araflokkskvennahjáÍRsíðastliðiðhaust.Breið
holtskonurnar eru í Briðli 1. deildar og hófu
þærtímabiliðáþvíaðleggjaSindraaðvelli,30,
á Hertzvellinum og eltu því næst hinar horn
firskustöllursínarausturáHornafjörðogunnu
þær01ídeildinnimeðmarkifráúrvítaspyrnu
fráSöndruDöggBjarnadóttur.

Síð an hef ur ekki geng ið jafn vel hjá ÍR hvað úr slit 
varð ar; tap á Hertzvell in um gegn Álfta nesi, 01, og 

svo KR, 14, eft ir að hafa tek ið þar for yst una með 
marki Þór dís ar Söru Þórð ar dótt ur og hald ið henni 
lengi vel, en Vest ur bæj ar lið ið skor aði öll mörk sín 
á síð ustu sext án mín út um leiks ins. Þá tap aði ÍR 
fyr ir Þrótti í 16liða úr slit um bik ar keppn inn ar og 
það í víta spyrnu keppni.  

Þrátt fyr ir þetta er heil mik ið spunn ið í ÍRkon
urn ar og þær eiga ör ugg lega eft ir að bíta hressi
lega frá sér þeg ar líð ur á mót ið.

HeilmikiðspunniðíÍR-stelpurnar
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HM-VEISLA
Vertu klár fyrir sannkallaða HM-veislu!

Hver verður meistari?
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OG ALLT HITT FYRIR HÁTÍÐARHÖLDIN

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

COCA COLA
12x33 CL

998
kr. pk.

VÍNARPYLSUR 
FRÁ ESJU

1098
kr. kg.

NÓA SÚKKULAÐIPOPP
750 G

398

GRILLKJÖT 

FRÁ 

FJALLALAMBI

Sesar kartöflusalat
350 g

269

Franskar kartöflur
rifflaðar, 1,5 kg

598

HAMBORGARAR OG STÓR BRAUÐ
4 STK. 115 G

1098
kr. pk.

Pipar-, bearnaise- og hvítlaukssósa
225 ml

298 kr. 
stk.

Stjörnusnakk
170 g

348 kr. 
pk.

Nizza bitar

398 kr. 
pk.

MINI PIZZUR
9 STK. Í PAKKA

598
kr. pk.

KJÚKLINGAVÆNGIR
MATFUGL, 800 G

548
kr. pk.

BBQ-/BUFFALÓVÆNGIR
800 G

599
kr. pk.

Chicago Town pizza
2x155 g

398 kr. 
pk.
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