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Gnoðarvogi 44 - Ánanaustum og Eddufelli 6

ÓDÝRARI LYF Í
HÓLAGARÐI –einfalt og ódýrt

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

Bifreiðaskoðun
Dalvegi 22 • Kóp

Sími 570 9090
www.frumherji.is

Sigurlið ÍR sem fagnar Símabikarnum í handknattleik karla eftir úrslitaleik við Stjörnuna.

Hólagarði og
Arnarbakka

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Mjódd

 Páskalambalæri Frosið
Verð núna 1.298 kr./kg.
Verð áður 1.798 kr./kg.

 
Klaustur Bleikja

Verð núna 1.998 kr./kg.
Verð áður 2.498 kr./kg.

 

Egils reykturlax niðursneiddur
Verð núna 2.598 kr./kg.
Verð áður 4.798 kr./kg.

 
Úrb.Svínahnakki

Verð núna 1.298 kr./kg.
Verð áður  1.898 kr./kg.

Ef þú kaupir tvær flöskur 
af  RC gosi 500 ml 

þá færðu Micro popp frítt 
með 299 kr.

 
Gullostur

Verð núna 675 kr.
Verð áður 754 kr.

 Dalahringur
Verð núna 569 kr.
Verð áður 637 kr.

 
Emmessís

Jarðaberja ísblóm
Verð núna 498 kr.
Verð áður 598 kr.

- á traustum grunni
Páskatilboð!



Ráðgert er að kosið verði um hvaða verkefni
verða valin til framkvæmda í Breiðholti undir
merkjum„betrahverfi“dagana4. til11.aprílog
ferkosninginframávefnumbetrireykjavik.is.

Um þess ar mund ir er unn ið úr þeim hug mynd um 
sem íbú ar settu inn á vef inn. Fjöl marg ar hug mynd ir 
bár ust og voru Breið hylt ing ar þar í far ar broddi því 
alls bár ust um 100 hug mynd ir sem vörð uðu úr bæt
ur í hverf inu. Heild ar fjár heim ild til Breið holts vegna 
hug mynda sem verða fram kvæmd ar eru tæp lega 
46,5 millj ón ir króna. Í kosn ing unni gefst Breið hylt
ing um kost ur á að kjósa um hvern ig þessu fé verð
ur ráð staf að og er kosn ing in bind andi þannig að 
þær fela í sér end an legt val á verk efn um sem fram
kvæmd skulu á ár inu. Ósk ar Dýr mund ur Ólafs son 
hverf is stjóri Breið holts hvet ur íbúa til að taka þátt 
í kosn ingu um betri hverfi sem fram fer eft ir páska.

2 Breiðholtsblaðið

Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.

3. tbl. 20. árgangur

Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

MARS 2013

Í þess um mán uði eru lið in 30 ár frá opn um menn ing ar mið stöðv ar inn ar 
Gerðu bergs. Hug mynd in að baki menn ing ar mið stöð inni var ein stök 
í sög unni á sín um tíma og er enn sér stök að ýmsu leyti. Þeg ar ljóst 

var að af gang ur yrði af fjár mun um sem veitt var til bygg ing ar fé lags legra 
íbúða var ákveð ið að nota féð til bygg ing ar menn ing ar mið stöðv ar fyr ir 
íbúa hinna ný byggðu íbúða, hverf is hlut ann og raun ar Breið holts ins alls. 
Reykja vík ur borg kom síð an að verk efn inu og hef ur ann ast rekst ur menn
ing ar mið stöðv ar inn ar og ann arr ar starf semi sem er í hús inu frá upp hafi.

Starf Gerðu bergs var einnig ein stakt á sín um tíma. Menn ing ar hús og 
menn ing ar mið stöðv ar voru ekki til og aldrei hafði far ið fram um ræða um 
starf semi sem þessa. El ísa bet Bjarklind Þór is dótt ir, sem stýrði Gerðu
bergi í meira en ald ar fjór ung, fékk því nán ast autt borð til þess að móta 
þá starf semi sem fram færi í hús inu. Í við tali við tíma rit ið Sveit ar stjórn
arn mál sem tek ið var fyr ir nokkrum árum rifj aði hún upp að komu sína 
að þessu verk efni og sagðist strax hafa tekið þá ákvörðun að þetta yrði 
hús fyrir alla.

Hús fyr ir alla hef ur ætíð ver ið meg in stef ið í starf semi menn ing ar mið
stöðv ar inn ar Gerðu bergs og að undn förnu hef ur sú hugs un ver ið efld 
und ir stjórn Guð rún ar Dís ar Jón atans dótt ur og sam starfs fólks. Breið
holt ið er ríkt að eiga slíkt hús og þá starf semi sem þar fer fram.

Undirskemmdumá30áraafmæli

Í þess um mán uði voru 30 ár lið in frá vígslu Breið holts kirkju. 
Á þrem ur ára tug um hef ur kirkju starf tek ið ýms um breyt ing
um í Breið holts kirkju sem ann ars stað ar í hinu kristna sam fé lagi. 

Þess ar breyt ing ar fel ast eink um í auknu fé lags starfi – eink um er 
snýr að börn um og eldri borg ur um þótt hin ir mið aldra taki einnig 
þátt í því. Djákn ar hafa kom ið til starfa við hlið presta og leggja 
um tals verða hönd á plóg við hið fjöl breyti lega starf sem fram fer. 

Á þess um tíma mót um ber þó skugga á Breið holts kirkju. Hús kirkj unn
ar ligg ur und ir skemmt um vegna þess að ekki hef ur ver ið unnt að standa 
straum af nauð syn legu við haldi eft ir ráðu neyti fjár mála ákvað að taka 
hluta af inn heimtu sókn ar gjalda til ann arra nota. Hvaða sjón ar mið sem 
menn geta haft gagn vart trú fé lög um og þar með talið þjóð kirkj unni er 
ófært að láta vönd uð mann virki sem marg ir hafa lagt hönd að grotna nið
ur vegna verka emb ætt is og stjórn mála manna.

Húsfyriralla

Kosiðum46,5milljóniríBreiðholti

Verkefnið „Okkar mál“ sem
miðar að auknu samstarfi um
menningu, málþroska og læsi
í Fellahverfi hlaut hæsta þró
unarstyrkinn sem Reykjavíkur
borgveittiaðþessusinnieða2,
5milljónkróna.Umeraðræða
samstarfsverkefni leikskóla,
grunnskólaogfrístundaríFella
hverfi, auk Háskóla Íslands og
þjónustumiðstöðvarBreiðholts.

Hóla brekku skóli fékk 1,2 millj
ón ir króna til að búa til gagn virk 
mál fræði verk efni fyr ir ung linga í 
dönsku og ís lensku. Leik skól inn 
Suð ur borg hlaut 1.5 millj ón króna 
til að efla sér hæf ingu skól ans í 
at ferl is þjálf un fyr ir börn á ein
hverfu rófi. Þá var veitt ur styrk ur 
til að halda mynd list ar nám skeið 
fyr ir börn í Breið holti. Berg ljót 
Guð munds dótt ir hjá Þjón ustu
mið stöð Breið holts hlaut ásamt 
Þór höllu Guð munds dótt ur í Þjón
ustu mið stöð Mið borg ar og Hlíða 
fengu 800 þús und til að búa til og 
hanna nám skeið um mynd bands
sýni kennslu fyr ir starfs fólk í leik
skól um. Alls var um 30 millj ón um 
króna veitt í styrki til skóla og 
frí stunda starfs og við af greiðslu 

þró un ar styrkja var haft að leið
ar ljósi að styrkja verk efni sem 
leggja áherslu á læsi, lýð ræði, 

mann rétt indi og upp lýs inga og 
tækni mennt í leik skól um, grunn
skól um og frí stunda starfi.

HæstiþróunarstyrkurinníFellahverfið

Í Fella skóla er unn ið að sam starfi um menn ingu, mál þroska og læsi 
enda er um fjöl menn ingu að ræða þar sem býr fólk af ýms um þjóð
ern um. Mynd in er af verki Dag nýj ar Bjarna dótt ur lands lags arki tekts 
á lóð Fella skóla en hug mynd in að því var sprott in úr einni hug
mynda bók inni sem unn in var við end ur hönn un og end ur nýj un skóla
lóð ar inn ar und ir stjórn Dag nýj ar.

Tilefni tónleikanna er 30 ára afmæli Menningarmiðstöðvarinnar 
en Jónas Ingimundarson hélt um árabil utan um vinsæla 
ljóðatónleika í Gerðubergi.

Flutt verða verk eftir:
Wolfgang Amadeus Mozart  •  Claude Debussy  
Jules Massenet  •  Gabriel Fauré  •  Reynaldo Hahn 
Þorkell Sigurbjörnsson  •  Franz Schubert.
 

Jónas Ingimundarson píanóleikari og Þóra Einarsdóttir sópran koma fram á 
tónleikum í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi laugardaginn 23. mars kl. 14

Ókeypis 
aðgangur!

Allir velkomnir
 

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

ÍbúasamtökinBetraBreiðholtboða til fundar
með íbúumBreiðholtsþarsemgestir fundarins
verðafulltrúarallraframboðasembjóðaframtil
alþingiskosningaívor.Fundurinnverðurhaldin
miðvikudaginn3.apríln.k.ísalBreiðholtsskóla
oghefstkl.19:30.

Á fund in um verð ur einn full trúi frá hverju 
stjórn mála afli sem gefst tæki færi til að koma sín

um mál efn um að sem varða íbúa eins fjöl menn
asta hverf is lands ins. Eft ir það verða pall borðsum
ræð ur þar sem Breið hylt ing um gefst kost ur á að 
spyrja fram bjóð end ur spurn inga. Fjöl menn um á 
fund inn og fáum svar frá full trú um þess ara fram
boða við spurn ing um okk ar.

ÍbúasamtökinBetraBreiðholt

Frambjóðendurallraflokka
áfundiíBreiðholtsskóla
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Kræsingar & kostakjör
MINNUM Á
PÁSKA-
BÆKLINGINN!

Kræsingar&KostaKjör

Tilboðin gilda 21. mars - 1. apríl

www.netto.is |  Mjódd  ·  Salavegur  ·  Hverafold  ·  Akureyri  ·  Höfn  ·  Grindavík  ·  Reykjanesbær  ·  Borgarnes  ·  Egilsstaðir  ·  Selfoss  |  

Gleðilega pás
ka!

nÝtt 

KortatÍM
aBiL

1.098
Verð nú

áður 1.689 kr/kg

önd
Frakkland

35% afsláttur



„Ég kalla þetta Bless að sértu 
Breið holt ið. Það er nostal gí an í 
því og þarna er ég að höfða til 
heima hag anna. Ég er að sækja 
mér efni við þang að. Heima hag
ar eru dá lít ið sér stakt fyr ir bæri. 
Ég bjó um tíma í Banda ríkj un
um – á Or lando og ég átt aði mig 
fljótt á því að þar bjó fólk við 
ann an hugs un ar hátt. Eng inn var 
frá Or lando. Fólk bara bjó þar 
en leit ekki á það sem heima
haga. Jafn vel þótt það væri fætt 
þar og upp alið. Í fjöl menn ing ar
sam fé lag inu vestra þarf fólk að 
eiga sér ræt ur í for tíð inni – helst 
í öðru landi eða heims álfu það
an sem for feð urn ir komu til þess 
að vera frá ein hverj um stað. Og 
þá skipt ir engu þótt heima hag
arn ir séu í fjórða eða fimmta ætt
lið og fólk aldrei lit ið þá aug um. 
Mér fannst þessi hugs un ar hátt ur 
ein kenna fólk af írsk um ætt um 
um fram ann að þótt einnig mætti 
finna fólk af öðr um þjóð ern um 
sem gat lit ið til fjar lægra heima
haga. Þarna fannst mér opn ast 
nýr skiln ing ur á þessu hug taki 
og hvað lagi því að baki.“

Sá sem þetta mæl ir og spjall
ar við Breið holts blað ið að þessu 
sinni heit ir Þröst ur Braga son og 
starfar sem graf ískur hönn uð ur 
og þrí vídd ar graf íker. Hann hef ur 
að und an förnu ver ið að gera lág
mynd ir sem sótt ar eru í um hverf
ið. Fyrstu verk efni hans voru úr 
Breið holt inu enda mað ur inn ætt
að ur það an og býr yfir sterk um 
tengsl um við æsku um hverfi sitt. 
„Fyrst ætl aði ég að eins að gera 
eina út færslu af hug mynd inni en 
þeg ar fólk fór að sjá hana fór það 
að spyrja út í þetta verk efni og 
hvort ég ætl aði að taka fleiri staði 
til um fjöll un ar með þess um hætti 
þá hélt ég áfram. Ég fór að taka 
fleiri mynd ir og semja texta. Ég 
fór líka að spyrja fólk um hvað því 
þætti sér stakt á hin um og þess
um stöð um og var al veg op inn 
fyr ir að fá hug mynd ir frá öðru 
fólki.“ 

Magnaðaðalastupp
íHólunum

Þröst ur er fædd ur 1975 og upp
al in í Ara hól um 2 þar sem for eldr
ar hans voru frum byggj ar í Hóla
hverf inu og bú sett ir þar árum 
sam an eða fram um alda mót in 
2000. Hvern ig fannst hon um að 

al ast upp í Hól un um. „Mér fannst 
það ótrú lega magn að. Við vor um 
nokk uð marg ir strák ar á sama 
aldri sem ól umst upp þarna á 
þess um tíma. Það var alltaf hægt 
að ná í ein hverja til þess að leika 
sér með og þótt bygg inga brag ur
inn, at gang ur inn og drull an væru 
horf in og gras og tré kom in í stað
inn þeg ar ég komst til vits og ára 
voru krakk ar mun meira úti en 
nú er. Við vor um í Hóla brekku
skóla sem var mjög fjöl menn ur á 
þess um árum. Ég hugsa að allt að 
120 krakk ar hafi ver ið í stærstu 
ár göng un um og um eitt þús und í 
skól an um í það heila enda þrjú og 
fjög ur börn á mörg um heim il um. 
Ég fór að vinna í Hóla garði um 
1993 sem er nokk uð stór versl
ana mið stöð og þá var Hag kaup 
kom ið þang að þar sem Bón us er 
nú. Ég byrj aði í Versló tveim ur 
árum fyrr en fór ekki í FB eins 
og marg ir Breið holtskrakk ar. Við 
vor um fjög ur úr hverf inu sem fór

um í Versló en árin á und an fóru 
mun fleiri þá leið. FB var að vaxa 
og efl ast og þarna voru nokk ur 
um skipti að verða og fleiri og flei
ri ung ir Breið hylt ing ar fóru þang
að í stað þess að sækja skóla í 
öðr um borg ar hlut um. Ná lægð in 
átti eðli lega þátt í því og einnig 
ým is kon ar fjöl breytni í náms vali 
sem ein kenndi FB mjög snemma. 
Ef til vill má segja að ég hefði átt 
að velja FB ef mið að er við þá línu 
sem ég valdi mér síð ar það er að 
segja graf ísku hönn un ina en engu 
að síð ur lít ég á árin frá 16 til 20 
ára þeg ar ég stund aði nám við 
Versló sem mjög áhuga verð an 
tíma. Þá kynnt ist ég nýju fólki – 
fólki sem kom héð an og það an af 
höf uð borg ar svæð inu.“

Meiraspurningumferða
lagiðenáfangastaðinn

Þröst ur hélt til Banda ríkj anna 
til náms í tölvu leik mynda gerð 

að lokn um fram halds skóla og 
for náms við Mynd lista og hand
íða skóla Ís lands og lauk síð ar 
masters námi í marg miðl un ar
fræði í Dan mörku. Hann hef ur 
ekki búið í Breið holt inu frá því 
að hann yf ir gaf land ið til að afla 
sér þekk ing ar en hef ur þó fylgst 
vel með og er nú að skoða heima
haga sína út frá nýj um sjón ar
horn um. En af hverju varð graf ísk 
hönn un og marg miðl un fyr ir val
inu. „Ég var far inn að teikna mik ið 
á þess um árum. Ef ég hefði far ið 
á lista braut ina í FB hefði ég orð ið 
hönn uð ur mun fyrr en ég held að 
nám ið í Versló og síð ar við Mynd
lista og hand íða skól ann hafi gef ið 
mér ým is legt bæði kynni af fólki 
og víð sýni. Vest an hafs lærði ég 
gerð þrí vídd ar mynda og tölvu
mynd gerð. Eft ir að ég kom heim 
en áður en ég fór til Dan merk ur 
2004 var ég að vinna fyr ir Lata
bæ og kenndi einnig við Iðn skól
ann í Reykja vík. Mér finnst þetta 

vera meira spurn ing um ferða
lag ið og hvað það gaf manni en 
áfanga stað inn. Ferð in sjálf í gegn
um þetta nám og vinnu og sú 
reynsla sem það gaf af sér tel ég 
vera meira virði en ef ég hefði 
brun að í gegn um eitt hvað á of ur
hraða. Þetta er ótrú lega víð tækt 
og breytt svið.“     

Alltannarvinnumórallá
Norðurlöndunum

Þröst ur starf aði um tíma hjá 
CCP en seg ist hafa lent í stóru 
upp sögn inni hjá þeim eða 20% 
upp sögn inni eins og hún var 
stund um köll uð. „Ég kunni vel 
við mig hjá CCP. Ég var fyrst á 
Klapp ar stígn um og það var mjög 
líf leg ur og fjör ug ur vinnu stað ur. 
Við vor um við hlið ina á gamla 
Sirkus sem auð vit að var vinnu
staða pöbb inn okk ar en svo hvarf 
hann. Svo var líka reimt þar. Fólk 
taldi sig heyra ein hverja um ferð 
á kvöld in. En all ir voru með hags
muni verk efn anna að leið ar ljósi 
og áhug inn á verk efn un um var 
mik ill. Svo var flutt út á Granda og 
ég var þar hjá þeim um tíma. Ég 
var kunn ug ur á Grand an um því 
frænd ur mín ir ráku lít ið frysti hús 
þar út frá og ég vann hjá þeim í 
skóla fr í um. Mér finnst þetta frá
bært svæði og ánægju legt að sjá 
hvern ig það er að þró ast. Já – ég 
gæti vel hugs að mér að starfa 
með aft ur ef tæki færi í graf ík inni 
bjóð ast en nú er ég eink um að 
vinna fyr ir norskt mark aðs fyr ir
tæki sem starfar með al ann ars 
fyr ir ol íu iðn að inn. Ég er með 
litla vinnu stofu á Þór odds stöð
um við Skóg ar hlíð þar sem ég 
sinni störf um mín um í dag. Það 
er að mörgu leyti auð veld ara að 
vinna með er lend um að il um. Ég á 
við að al geng ast er að þeir panti 
verk efni fyr ir fram en allt gangi 
ekki í topp um eins og al gengt er 
hér á landi. Þeg ar verk efni kem
ur inn á borð þá á því helst að 
vera lok ið á met tíma. Ég man eft
ir einu verki sem ég var beð inn 
um að taka að mér sem kost aðu 
um nokk uð hund ruð vinnu stund
ir skömmu fyr ir jóla og því þurfti 
að ljúka fyr ir ára mót in. Hóp ur inn 
sem ég vann með vann yfir öll 
jól in. Við skrupp um að eins heim 
í jólasteik ina og ég fór til for eldra 
minna í hangi kjöt ið á jóla dag inn. 
Og svo beint í vinn una aft ur Þetta 
er svona sér ís lenskt hátta lag en 
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Breiðholtiðverðuralltaf
íhugamér

ÞrösturBragasonmeðeinaaflágmyndunumsínum.

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

.
Samanburður á verðskrá aðalskoðunar bifreiða undir 3.500 kg að 

leyfðri heildarþyngd, skv. vefsíðum fyrirtækjanna 1. mars 2013

8.945

9.840

9.600

Tékkland

Aðalskoðun

Frumherji



þeg ar mað ur fer að vinna fyr ir 
er lenda að ila kynn ist mað ur öðr
um við horf um og öðru vinnu ferli. 
Norð ur landa bú um er bein lín is illa 
við svona vinnu ferli en við vilj um 
hafa þetta svona.“   

Fólkermeirameð
börnunum

En aft ur í Breið holt ið og að 
lág mynd un um sem eiga upp
runa sinn þar. „Já – ég hef alltaf 
fylgst með Breið holt inu þótt það 
hafi ver ið úr fjarska um tíma. Ég 
hafði lengi alið með mér svo lít
inn draum. Hann var að eign ast 
mót or hjól og í fyrra lét ég eft ir 
mér að láta hann ræt ast. Ég fékk 
mér Susuki tor færu hjól svona 
eins og töffar arn ir voru á þeg ar 
ég var yngri og þeg ar ég fór að 
nota hjól ið varð Breið holt ið fyr ir 
val inu sem hjóla völl ur. Ekki fyr
ir að þar væru tor fær ur að finna 
held ur til þess skoða mig um. 
Virða um hverf ið fyr ir mér og sjá 
hvað hafi breyst frá því ég flutti 
úr hverf inu og til Banda ríkj anna. 
Og það sem kem ur fyrst í huga 
eft ir þessa skoð un er hvað miklu 
færra fólk er á ferli en var og trú
lega á það við um marga fleiri 
staði. Manni fannst um hverf ið iða 
af lífi þrátt fyr ir að flest ir væru 
að vinna stund um daga og næt ur 
sam kvæmt ís lensku hefð inni. Alla 
vega er það þannig í minn ing unni. 
Í dag sæk ir fólk mun meira út fyr ir 
nán asta um hverfi en var. Sæk ir 
í stór mark að ina í stað þess að 
fara í hverfa versl an ir enda hef ur 
þeim fækk að um tals vert frá því 
ég var að al ast upp í Ara hól un um. 
En fólk er líka dug legra að fara út 
með krökk un um sín um en var. 
Áður var meira um að fólk færi 
að heim an á morgn ana til vinnu 
og heim að dags verki loknu. Við 
fylgj um okk ar krökk um í fim leika 
og fót bolta en við strák arn ir í 
Ara hól un um vor um látn ir taka 
strætó ein ir nið ur í Safa mýri að 
æfa hand bolt ann. Við fór um bara 

út á stoppi stöð og tók um strætó 
en for eldr arn ir voru ekk ert með 
og ekki að sjá að þeir hefðu mikl
ar áhyggj ur þótt átta og tíu ára 
gutt ar væru að fara ein ir á milli 
borg ar hluta. Nú mæt ir full stúka 
af for eldr um að fylgj ast með fjög
urra og fimm ára krökk um. Fólk 
reyn ir að taka þann tíma frá sem 
það get ur. Þetta er breyt ing frá 
fyrri tíð og að öllu leyti til batn að
ar. Það hef ur líka fé lags legt gildi 
að hitta fólk utan vinnu tíma.

Breiðholtiðverðuraldrei
tekiðúrmér

Og þarna varð hug mynd in að 
lág mynd un um til. Bless að Breið
holt ið sem varð svo Bless að sértu 

Breið holti eft ir dá litla um hugs un. 
Það liðu um tveir sól ar hring ar frá 
því að hug mynd in fædd ist á Súk
kunni á ferð um Hól ana þar til að 
hún var til bú inn á vinnu borð inu. 
Ég setti svo mynd ir af heima hög
um mín um í Ara hól un um inn á 
face book og fór fljót lega að fá fyr
ir spurn ir hvað þetta væri. Svo fór 
þetta að vinda upp á sig og ég 
er bú inn að gera mynd ir af fleiri 
stöð um í Breið holt inu og víð ar. 
Af stöð um á borð við Akra nes og 
Ak ur eyri. Ég hef áhuga á að fara 
víð ar og gera mynd ir í þess um 
dúr af um hverf inu. En Breið holt ið 
verð ur mér alltaf kært. Það mátti 
taka strák inn úr Breið holt inu en 
Breið holt ið verð ur aldrei tek ið úr 
strákn um. 
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HJÓLIÐ Í DAGLEGA LÍFINU
Allt um samgönguhjólreiðar, léttar viðgerðir og viðhald.
Farið verður í grundvallaratriði reiðhjólsins
og skoðaðar þekktar leiðir til öruggra hjólreiða.
Seinna kvöldið verða léttar viðgerðir og viðhald tekið fyrir.
Dagskrá.
8. apríl kl. 18:30 – 20:00
 Samgönguhjólreiðar, fyrirlestur

15. apríl kl. 18:30 – 21:30
 Viðgerðir og viðhald
	 • stilling á stelli - bilanagreining
	 • sprungið dekk – bremsur - gírar
 Verð: 8.500 kr.

HJÓLAFÆRNI
Öruggari hjólreiðamaður
22. apríl kl.18:30 – 20:40
 Námskeiðið fer fram utanhúss
	 • stillingar á stelli og létt upphitun á hjóli
	 • hjólað á stígum – hjólað á 30 km götum
 Verð: 4.000 kr.

Innritun og upplýsingar um námskeiðin 
á vef skólans http://kvoldskoli.kopavogur.is

í síma 564-1507 frá kl. 19 - 20

Snælandsskóla við Furugrund

Nýtt

HJÓLREIÐAR 
VIÐGERÐIR 
OG VIÐHALD

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

Aðalfundur 
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Sportvörur • Leikföng • Ritföng

Boltinn í beinni

Gullnáman

Gjafavörur, snyrtivörur og fylgihlutir í úr vali

 

Krá • Sportbar

Persónuleg 
þjónusta.

Verslið í 
vinalegu 
umhverfi!

Páskar í Hólagarði



6 Breiðholtsblaðið MARS 2013

Menningarmiðstöðin Gerðu
berger30áraenhúnvaropn
uð 4. mars 1983 og var þess
minnstmeðafmælishófi4.mars
sl. Gerðuberg er alhliða menn
ingarmiðstöð rekin af Reykja
víkurborg þar sem boðið er
upp á fjölbreytta menningar
dagskrá fyrir fólkáöllumaldri.
Leiðarljós Gerðubergs hefur
verið íþrjáártugiaðeflast sem
alhliðamenningarmiðstöðmeð
fjölbreyttri og metnaðarfullri
menningarstarfsemi og vera
griðastaðurgóðrahugmyndaog
nýsköpunar.

Upphaf Gerðubergs er með
nokkuð sérstökum hætti því á
árunum 1968 til 1976 lét fram
kvæmdanefnd um byggingará
ætlunreisaumtvöþúsundfram
kvæmdanefndaríbúðir í Breið
holti.Þegarþeim framkvæmdum
var um það bil að ljúka kom í
ljós aðnokkuðvareftir af fram
kvæmdafé auk fjármuna vegna
afskrifta af tækjum. Ákveðið var
aðnotaþessafjármunitilaðbyg
gja félagsogmenningarmiðstöð
til hagsbóta fyrir íbúa þessara
nýju íbúðaogBreiðholtsinssem
var alger nýjung í uppbyggingu
samfélaga hér á landi. Fljótlega
eftir að framkvæmdirhófustvar
óskað eftir því að Reykjavíkur
borg kæmi að málinu. Borgaryf
irvöld tókuþeirrimálaleitanvel
og hefur borgin alfarið séð um
rekstur og viðhald Gerðubergs

alltfráþvíhúsiðvartekiðínotk
un nokkrum árum síðar. Mikil
fjölbreytnihefur jafnaneinkennt
starfsemiGerðubergsogþarhef
ur verið boðið upp á margvís
legamenningarviðburði.Elísabet
BjarklindÞórisdóttirstýrðistarf
semiGerðubergsáþriðjaáratugi

en núverandi framkvæmda
stjóri er Guðrún Dís Jónatans
dóttir. Í Gerðubergi er einnig til
húsa starfstöð Borgarbókasafns
Reykjavíkurundir stjórnSólveig
ar Arngrímsdóttur safnstjóra og
öflugt félagsstarf í umsjón Guð
rúnarJónsdótturforstöðumanns.

Gerðuberg30ára
SýningGerðubergsumOrminn

ógnarlangavaropnuð íhúsnæði
Barna og unglingageðdeildar
Landsspítalans 7. mars sl. Sýn
ingingengurútáað láta sýning
argripiogaðraumgjörð fallaað
daglegu vinnu og leikumhverfi
barna, foreldra og starfsfólks á
deildinni.Þaugetahreiðraðum
sigáafmörkuðumsvæðum,leikið
séroglifaðsiginnísögurnarsem
vísaðer í.Goðafræðineróþrjót
andiefniviður fyrir starfsfólkað
vinnameðbörnunumáskapandi
og skemmtilegan hátt auk þess
semsýningin skaparhlýleikaog
stemninguíumhverfispítalans.

Kristín Ragna Gunnarsdótt
ir myndlistarkona hannaði sýn
inguna að beiðni Gerðubergs
árið2010ogvakti sýninginmikla
lukkumeðal sýningargestaogsló
aðsóknarmet. Börn, foreldrar og
starfsfólk tóku virkan þátt í upp
setningu sýningarinnar ásamt
hönnuði og verkefnastjórum
Gerðubergs. Kristín Ragna setti
upp listsmiðjur með börnunum
og starfsfólk sótti námskeið hjá
henni þar sem hugað var að því
hvernignýtamáefniviðgoðafræð
innar ístarfinumeðþeimbörnum
ogunglingumsemdveljaáBUGL
hverjusinni.

Stuðningurtilbetralífs
Langflest hafa verkefni Gerðu

bergs verið framkvæmd innan
veggjamenningarmiðstöðvarinnar
en með þessu verkefni er gengið
skrefinu lengra og reynt að færa
menninguna og upplifunina til
barnannasjálfra;barnasemþurfa
á miklum stuðningi að halda til
að eiga sér betra líf. Með þessu
samstarfsverkefni Gerðubergs og
BUGLervonasttilaðgetalagtokk
arafmörkumtilað færameira líf
oglitiinnídaglegtlífþeirra.Einnig
ervonasttilaðþettaverkefniverði
vísir að áframhaldandi samstarfi
menningar og velferðarstofnana
íokkarsamfélagi.Velferðarsjóður
íslenskra barna, Kiwanisklúbbur
innElliðiogActavisveittustyrkitil
verkefnisins.

SýningGerðubergs
áBUGL

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

Þær voru fyrst ar. El ísa bet Bjarklind Þór is dótt ir fékk ómót að ar hug
mynd ir um menn ing ar mið stöð til þess að vinna úr þeg ar hún var 
ráð in for stöðu mað ur menn ing ar mið stöðv ar inn ar 1983. Hún stýrði 
menn ing ar mið stöð inni í meira en ald ar fjórð ung. Sess elja Ás geirs
dótt ir kom til starfa í Gerðu bergi skömmu eft ir stofn un menn ing ar
mið stöðv ar inn ar og starf aði þar í um ára tug.

Sýning á fyrstu tískulínu Ólafs
Helga Ólafssonar, Starina Couture
byÓlafurHelgivaropnuð íMenn
ingarmiðstöðinni Gerðubergi fyr
irviku.StarinaCoutureerútskrift
arverkefni Ólafs Helga í tísku og
textílhönnunarnámi frá Nuova
Accademia di Belle Arti Milano.
Formlegútskriftverðuríseptember
2013. Verkið byggir á BA ritgerð
ÓlafsHelgasemheitirTheFantastic
WorldofFantasyanHauteCouture.
Tískulínanergerðfyrirsviðeinsog
íleikhúsi,bíómyndumeðatónlistar
myndböndum. Hún er innbláin af
ævintýraheimiÓlafsHelgaog tákn
arsjálfsmyndhans.

ÓlafurHelgihefurveriðáhugamað
urum leikhús fráþvíhannbyrjaði í
leiklist í grunnskólaoghefurkynnst
mörgumstörfumáþvísviði,t.d.leik,

leikstjórnogbúningasviðsogljósa
hönnun.ÁmenntaskólaárunumíFjöl
brautaskólanumíBreiðholtitókhann
virkan þátt í leiklistarlífi skólans.
Meðal sýningasemsettarvoruupp
mánefnaCryBaby íTjarnabíói2001
ogABBA:ThankYouForTheMusic!
semsýndvar íLoftkastalanum2002
en íþeirrisýninguhafðiÓlafurHelgi
yfirumsjónmeðbúningumaukþess
aðleikaeittafaðalhlutverkunum.Síð
astaáratughefurhannséðumupp
setningar á dragsýningum þar sem
hannhefurhannaðbúninga,hlutverk
ogheildarímynddragdrottningarinn
arStarínu.Sumarið2004vannÓlafur
Helgi viðaðhanna ogsauma boli á
keppendur í módelkeppninni Face
Northoghannhefur nokkrum sinn
umhannaðbúningar fyrirGayPride
göngunaíReykjavík.

TískulínaÓlafsHelgaÓlafssonar
sýndíGerðubergi

Orm ur inn teyg ir sig fram og nú 
til krakk anna á BUGL.



MargirlögðuleiðsínaíBreið
holtslaug á sundlauganótt
sem efnt var í tengslum við
vetrarhátíð.

Háttí400mannshlýdduáunga
ogefnilegatónlistarmenníhljóm
sveitinni White Signal og sigur

vegaraísöngvakeppniBreiðholts
ásamtþvíaðnjótafrábærratakta
danshópsins Swaggerific. Einnig
gafst gestum kostur á að taka
þátt íAquaZumbasemerþekkt
sem sundlauga partýið þar sem
lögðeráherslaáaðhafagaman,

hreyfasig í taktvið frábæra tón
list, teygjaogskvetta.Að lokum
bauðstöllumað takaþátt í jóga
og gongslökun og voru margir
semnýttusérþað.Almennánæg
ja ríkti með kvöldið sem fór að
ölluleytivelfram.
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FjöldiíBreiðholtslaug
ásundlauganótt

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

5
6

9
2

4

Við bjóðum
góða þjónustu

Með honum geta foreldrar, ömmur, afar, frændur og frænkur 
tryggt fermingarbarninu veglegan sjóð sem losnar við 
18 ára aldur, um það bil þegar næstu stóru áfangar í lífinu 
blasa við. Framtíðarreikningur ber ávallt hæstu vexti 
almennra verðtryggðra innlánsreikninga bankans og 
er því framúrskarandi valkostur fyrir langtímasparnað.

Hægt er að stofna og leggja inn á Framtíðarreikning 
í útibúum Íslandsbanka.

Framtíðarreikningur Íslandsbanka 
er góð fermingargjöf

*Eitt framlag fyrir hvert fermingarbarn

Þeir sem leggja fermingarpeningana sína, 30.000 kr. eða 
meira, inn á Framtíðarreikning Íslandsbanka geta fengið 
5.000 kr. í mótframlag inn á Framtíðarreikninginn sinn.*

Leggðu fermingarpeningana inn á Framtíðarreikning

Við bjóðum góðar 
framtíðarhorfurVið bjóðum góðar 
framtíðarhorfur

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Long
Repair 
Sjampó og 
hárnæring

Inniheldur Babassu 
olíu sem styrkir 
og nærir hárið, 

fljótandi keratín 
sem gefur mikla 
mýkt og kemur 

í veg fyrir að 
endar klofni. 

Sund lauga gest ir hlýddu m.a. á 
tón list White Signal og tóku þátt í Aqua Zumba.
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Endurvinnslutunnan
Raunhæfur valkostur fyrir Reykvíkinga

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

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

Okkar lausn er umhverfisvæn, ódýr og sparar 
þér sporin.

Ekkert skrefagjald!

Reykvíkingar, kynnið ykkur vel
hvaða valkostir eru í boði:

Kynnið ykkur allt um Endurvinnslutunnuna á 

endurvinnslutunnan.is
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Pappi

Pappír

Dagblöð/
tímarit

Fernur
Rafhlöður

Málmar

Plast-
umbúðir

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

ET+
Þarft þú að losna við raftæki?

Við sækjum stærri raftæki til viðskipta-
vina Endurvinnslutunnunnar þeim að 

kostnaðarlausu.

Haldiðvaruppá25áravígslu
afmæliBreiðholtskirkju13.mars
sl.Afmæliðhófstmeðhelgistund
en að henni lokinni var boðið
til afmælishádegisverðar.Aðþví
loknuhófstafmælissamveraeldri
borgarameðveisluhöldum,gjöf
um og skemmtiatriðum. Eldri
borgarar fjölmenntu því um 80
mannsglöddustþessadagstund.
Börnin voru heldur ekki skilin
útundan, því báðir hópar fengu
sín afmælispartý þar sem þau
færðu prestum kirkjunnar gjafir
semþauhafaeyttsíðustvikumí
aðútbúa.Þessumfrábæraafmæl
isdegi lauk svo á því að sung
in var hátíðarmessa fyrir fullri
kirkju þar sem Agnes Sigurðar
dóttir biskup predikaði. Eftir
messunavarboðið tilhnallþóru
veislu semvar íboðiKvenfélags
Breiðholtsenkonurnarstóðusig
frábærlegavel.

Saga Breið holts kirkju nær þó 
lengra aft ur í tím ann því Breið
holts söfn uð ur var stofn að ur. 
28. maí 1972. Sr. Lár us Hall dórs
son var fyrsti prest ur safn að
ar ins og fyrsti prest ur í Breið
holt inu. Í fyrstu var mess að í 
Bú staða kirkju en á haust dög um 
1972 hófust messu gjörð ir í aust
urand dyri Breið holts skóla. Fyrsta 
skóflustung an að Breið holts kirkju 
var tek in á allra heil agra messu 5. 
nóv em ber 1978 af sr. Lárusi Hall
dórs syni. Steypu vinnu við neðri 
hæð kirkj unn ar lauk 1980 og þrem
ur árum síð ar voru burð ar stoð ir 
kirkj unn ar reist ar. Sr. Lár us Hall
dórs son lét af störf um 1986 og var 
sr. Gísli Jón as son þá kjör inn sókn
ar prest ur. Hann starfar enn sem 
sókn ar prest ur en sr. Bryn dís Malla 
Elídótt ir starfar einni sem prest ur 

við kirkj una og Þórey Dögg Jóns
dótt ir starfar sem djákni. Kirkj
an var vígð þann 13. mars 1988 

af herra Pétri Sig ur geirs syni bisk
upi og safn að ar heim il ið var tek ið í 
notk un 12. jan ú ar 1992.

Breiðholtskirkja25ára

Þau önn uð ust helgi hald í til efni af vígslu af mæl inu. Agn es 
Sig urð ar dótt ir bisk up. Gísli Jón as son, sókn ar prest ur og pró fast ur, 
Nína Björk Vil helms dótt ir, djákni, Þórey Dögg Jóns dótt ir djákni og 
Bryn dís Malla Elídótt ir prest ur.

Einar Jóhannes Guðna
son nemandi í FB varð í
öðru sæti á alþjóðlegri ræðu
keppni framhaldsskólanema.
Þrír nemendur FB tóku þátt
í  ræðukeppni framhalds
skólanna á ensku sem hald
in var síðastliðinn föstudag
og laugardag í Háskólanum í
Reykjavík.

Þetta voru B. Mar ía Hreins
dótt ir, Ein ar Jó hann es Guðna
son og Guð mar Bjart ur El í
as son. Þau stóðu sig öll með 
mikl um sóma. Bæði Ein ar 

Jó hann es og Guð mar Bjart ur 
komust í sex manna úr slit þar 
sem Ein ar Jó hann es hafn aði í 
öðru sæti sem er glæsi leg ur 
ár ang ur. Sig ur veg ari var Em ily 
Ward úr MH. Þessi keppni 
er skipu lögð af The Eng lish 
Speak ing Union á Ís landi og 
Fé lagi ensku kenn ara (FEKÍ) og 
er hald in einu sinni á ári. Sig
ur veg ar inn kepp ir fyr ir Ís lands 
hönd í al þjóð egri ræðu keppni 
fram halds skóla nema sem 
fer fram í lok maí í London 
á hverju ári.

FrábærárangurFBí
ræðukeppniáensku

Ein ar Jó hann es Guðna son FB sem varð í öðru sæti og Em ily Ward, 
MH sem varð í fyrsta sæti ásamt sendi herr um Ind lands, Kanada 
og Banda ríkj anna.



Þaðeralltafmikiðlífogfjörí
frístundaheimilinu Álfheimum.
Í vetur vinnum við með fimm
þemu og stendur hvert þema
yfir í sex vikur. Fyrsta þem
að var vinátta og gleði, annað
þemaðvarvirðing,þriðjaþem
aðvartraust,núnaerumviðað
vinna eftir þemanu heilbrigði
ogseinastaþemavetrarinsverð
ur fjölbreytileiki. Í lok hvers
þema er haldið opið hús fyrir

foreldrabarnannaþar semþau
sínaverksín.

Þessa dag ana er ver ið að vinna 
að kvik mynda verk efni í sam starfi 
við Haf stein Vil helms son starfs
mann Mið bergs og eru börn
in gríð ar lega spennt fyr ir þessu 
verk efni sem teng ist þriðja þema 
vetr ar ins, trausti. Við byrj uð
um febr ú ar mán uð á því að gæða 
okk ur á boll um á bollu dag inn og 
var einnig gríð ar lega skemmti leg 

dag skrá á ösku dag inn í Mið bergi. 
Börn in fóru á ösku dags ball í hús
næði Gerðu bergs og var kött ur
inn sleg inn úr tunn unni á plan
inu þar fyr ir utan. Í febr ú ar hef
ur margt og mik ið ver ið að ger
ast. Við fór um af stað með fimm 

nýja klúbba, göngut úraklúbb, 
legókalla klúbb, leik lista og bún
inga klúbb, bakst urs klúbb og 
vís inda og til rauna klúbb. Einnig 
höf um við tek ið upp á því hafa 
rauða daga, græna daga, hatta 
og höf uð fata daga, bún inga daga, 

nátt fata daga og fleiri fjöl breytta 
og skemmti lega daga sem börn
un um þyk ir rosa lega gam an. 
Þannig eins og þið sjá ið er alltaf 
nóg að ger ast af fjöl breytt um og 
skemmti leg um hlut um í frí stunda
heim il inu Álf heim um.
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HJÁ AÐALSKOÐUN ERT ÞÚ
Í GÓÐUM HÖNDUM 

Snjallt að
kíkja á okkur
á adal.is

Við erum með �órar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og eina í 
Reykjanesbæ. Þaulreyndir og þjónustuliprir fagmenn taka á móti þér á 
þeim öllum. Hlökkum til að sjá þig!
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Aðalskoðun, faggildur skoðunaraðili í 19 ár

Reykjavík
Grjóthálsi 10
Sími 590 6940

Reykjavík
Skeifunni 5
Sími 590 6930

Hafnarfjörður
Hjallahrauni 4 
(við Helluhraun)
Sími 590 6900

Kópavogur
Skemmuvegi 6 
(bleik gata)
Sími 590 6935

Reykjanesbær
Holtsgötu 52 
(við Njarðarbraut)
Sími 590 6970

www.adalskodun.is og www.adal.is

Við getum minnt þig á þegar þú þarft að láta skoða bílinn 
á næsta ári. Skráðu þig á póstlistann hjá okkur þegar þú kemur með 
bílinn í skoðun og þú gætir unnið 200 lítra eldsneytisúttekt.

Opið kl. 8-17 virka daga – sími 590 6900 

Börninspenntfyrir
kvikmyndaverkefninu

Það er margt að ger ast í Álf heim um hvort sem um 
kvik mynda gerð, bygg inga list eða ann að er að ræða.
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Hin ár lega hópa keppni í mat
reiðslu fór fram 20. febr ú ar sl. 
Þrír eru í hverju liði og þrír 
gesta dóm ar ar dæma af rakst ur 
nem enda og veg leg verð laun 
voru í boði fyr ir þrjú efstu lið in. 

Sigurliðiðvarskipaðþeim;Arn
dísi Nínu Mortensen Másdóttur,
Ásgeiri Arnari Sigurðssyni og
Dovydas Eídukas, nemendum
í 9. bekk. Sigurliðinu var boðið
út að borða á Grillmarkaðinn í

Austurstræti sem jafnframt var
styrktaraðili keppninnar ásamt
Ekrunni, Kjarnafæði, Bönunum
ehf, Sælgætisgerðinni Freyju og
Blómavali. Vinningshafar fengu
blómvendi, gjafakörfur, bók og
þrjúefstusætingjafabréfáGrill
markaðinn. Keppnin var að öllu
leytistórglæsilegogleikurenginn
vafiáþvíaðþarerumargirfram
tíðarmeistarakokkaráferðinni.

Matreiðslukeppnin
2013íHólabrekkuskóla

Dómarar í matreiðslukeppninni voru: Iðunn Kröyer, kokkur hjá
Nathan&Olsen, Tómas Meyer, sölustjóri og bakari hjá Ekrunni og
SigurðurSigurðssonhjáKjarnafæðisemeruhérásamtsigurvegurum
ogHólmfríðiGuðjónsdótturskólastjóra.

Smurtilboð
25% afsláttur af vöru

 og vinnu við smurþjónustu

Fáðu 25% afslátt af smurþjónustu í mars
Smurþjónusta er ódýrasta viðhaldið til lengri tíma litið. Smurðu 
bílinn oftar en sjaldnar. Láttu Max1 sjá um smurþjónustuna.

25%afsláttur
Allar stöðvar opnar virka daga milli kl. 8:00-17:00. 
Laugardaga opið að Bíldshöfða 5a milli kl. 9:00-13:00.

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

Renndu við!

Gæðaolíur frá

Jafnaseli, 
við hliðina á 

Krónunni og Sorpu.

Gerðu verðsamanburð

Við erum í

Max1_smurtilboð_5x15_breiðholtsbl_END.indd   1 08.03.2013   14:10:39

Heila hrist ing ur eða heima náms
að stoð er eitt af mörg um fjöl menn
ing ar leg um verk efn um Borg ar bóka
safns. Verk efn ið felst í að að stoða 
börn og ung linga við heima
nám ið og er unn ið að fyr ir mynd 
dansks verk efn is (“Projekt 100 
lekti ecaféer”). Heima náms að stoð 
er veitt í að ala safni, Kringlu safni 
og Gerðu bergs safni. Heima náms
að stoð in er unn in í sam vinnu við 
Reykja vík ur deild Rauða kross ins.

Bókasafnið veitir nemendum
jákvættogstyðjandinámsumhverfi.
Þar takasjálfboðaliðarRauðakross
ins á móti nemendum frá ýmsum
grunnskólumReykjavíkuroghjálpa
þeimaðkljástviðheimanámið. Til
gangurverkefnisinseraðstyðjaog
styrkja nemendur í námi sínu og
kynnaþeimþáþjónustusembóka
safnið býður upp á í tengslum við
nám,áhugamál, tómstundirogann
að.Megináherslaer lögðáaðbjóða
upp á gott umhverfi sem styður
við skapandi barna og unglinga
starf, vekja nemendur til umhugs
unar um framtíðarmöguleika sína,
styrkja sjálfsmynd þeirra og gefa
þeimmöguleikaáaðhittavini sína
ogeignastnýja.

Upphaflega var verkefnið hugsað
fyrir innflytjenduren íslenskirnem
endur sýndueinnigáhuga ogbætt
ust í hópinn. Nú er heimanámsað
stoðíboðifyrirallanemendurí5.10.
bekkogeránægjulegtaðsjáhversu
margir nýta sér þennan möguleika.
Nemendureruhvattir tilaðaðstoða
hvern annan og er áhersla lögð á
jákvæð samskipti þeirra á milli.
Bókasafnið er hentugt fyrir starf
semi af þessu tagi þar sem það er
hlutlaus, afslappaðurogóformlegur
staður þar sem allir eru velkomnir.
Segjamáíraunaðbókasafniðséeins
konargáttinnísamfélagið.Aukþess
nýtist safnkostur bókasafnsins vel
ínámiog leggur starfsfólk sig fram
við að aðstoða nemendur og sjálf
boðaliða í leit að gögnum og upp
lýsingum.  Reykjavíkurdeild Rauða
krossins hefur margra ára reynslu
af heimanámsaðstoð og málörvun
fyrir yngri bekki grunnskólanna og

þekkinguástarfimeðsjálfboðaliðum.
Þegar  nemendur  eru bún

ir með heimanámið er í boði að
lesa, teikna, spjalla rólega saman í

unglingadeildinnieðaleitaséraðefni
á bókasafninu. Heimanám er í boði
á miðvikudögum frá kl. 14:30 til kl.
16:00ogeröllumopið.

Ókeypisheimanámsaðstoð
íBorgarbókasafni

StelpurnarTatjana,Shannen,ElísabetogSabahkomaíHeilahristingtil
aðlæra,eneinnigeruþærlánþegarbókasafnsinsogdragastoltarfram
bókasafnskírteinið.ÞærveljaaðgeraheimaverkefnisíníHeilahristingi,
þarsemþærfáaðstoðogþeimfinnstskemmtilegraaðlærasaman.

EmilerbúinnaðsækjaHeilahrist
ingítvöár.EmilhættiíHeilahrist
ingi í hálft ár en ákvað að koma
aftur,þar semgotterað fáhjálp
við heimanámið, gaman að hitta
viniognotalegtaðfákexogdjús
þegarmaðurerbúinnaðlæra.

Díana segir Heilahristing vera
þægileganstaðtilaðlæraogþað
er gott að fá hjálp við stafsetn
ingu, íslensku og fleira. Hún er
sammála öðrum nemendum að
það er miklu skemmtilegra að
læraíHeilahristingi.

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

www.breiðholt.is
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Kópavogstún 2-4
Nokkrar íbúðir eftir!

Samtök aldraðra - Byggingarfyrirtækið Dverghamrar

Nú eru framkvæmdir komnar á lokastig við þetta velbyggða hús á frábærum stað,
við næsta nágrenni Sunnuhlíðar í suður hlíðum Kópavogs.

Samtök aldraðra í Reykjavík og byggingarfélagið Dverghamrar vinna að þessu 28 íbúða lyftuhúsi 
í sameiningu. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu og íbúðirnar eru afhentar fullbúnar 

með gólfefnum, ísskáp og uppþvottavél.

Þær íbúðir sem eru lausar eru 2ja, 3ja herbergja íbúðir og þakíbúð.

Um er að ræða afar metnaðarfulla nýbyggingu á besta stað.

Afhending eignanna er áætluð 15. ágúst 2013.

Verð frá 28,0 - 75,0 millj.

Nánari upplýsingar; 
Hjá Fasteignasölunni Mikluborg, Síðumúla 13, Reykjavík, sími 569-7000 og 

Samtökum aldraðra, sími 552-6410, Síðumúla 29, Reykjavík,
heimasíða samtakanna www.aldradir.is

Glæsilegt útsýni af annarri hæð.
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Ú t i n á m  h e f u r  v e r i ð  í
brennidepli undanfarna mán
uði í Breiðholti. Námskeiðsröð
þar sem fjallað hefur verið um
útinám er nú lokið. Þjónustu
miðstöð Breiðholts skipulagði
útinámsfræðsluna í samstarfi
við Helenu Óladóttur verkefn
isstjóra hjá Náttúruskólanum
ogÓlafOddssonverkefnastjóra
Lesiðískóginnmeðskólum.

Þetta er í fyrsta sinn sem boð
ið er upp á út i náms fræðslu á 
hverf is grunni. Starfs fólk Reykja
vík ur borg ar sem vinn ur með 
börn um og ung ling um í Breið
holti nýtti sér vel nám skeið
in. Mik ill áhugi hef ur vakn að í 
hverf inu fyr ir því að nýta út i
nám í starfi leik skóla og grunn
skóla og á vett vangi frí tím ans. 
Í út i námi er um hverf ið og nátt
úr an sá efni við ur sem unn ið er 
með. Kennsl an eða starf sem in 
fer reglu lega fram ut andyra í 
út i námi, þannig verð ur út i nám 
eðli leg ur hluti starfs ins. Gera má 
ráð fyr ir að boð ið verði upp á 
fleiri nám skeið síð ar enda eru 
mögu leik ar út i náms afar fjöl
breytt ir og áhugi fyr ir frekara 
námi mik ill. Von ir standa til þess 
að jafn ingja fræðsla þró ist með al 

þeirra sem vinna með börn um 
og ung ling um í hverf inu þeg ar 
al menn reynsla hef ur mynd ast í 

Breið holt inu um út i nám. Þannig 
verði út i nám ið sjálf bært og hluti 
af sí mennt un starfs manna.

ÚtinámsfræðslaíBreiðholti

ÞessarmyndirtókÓlafurOddssonverkefnastjóriáútinámsnámskeið
inuogsýnafólkfástviðskógarhöggoggrisjun.

Ungbarnasöngur í Mjódd
Þriðjudaga 11-13 í Hertex í Mjódd
Skráning á netfangið rannva@herinn.is/8966303

Fyr ir 35 árum birt ist fyr ir sögn in 
„Negri í Þistil firði“ í ís lensku dag
blaði, eins og hver önn ur kynja f rétt 
um óvenju leg an út lend ing frá Ghana 
sem var stadd ur hér á landi. Þeir 
sem hafa les ið áð ur nefnda frétt 
geta vott að að það er eng in ill
girni í henni, þó það glitti óneit an
lega í for dóma. For dóma sem voru 
af sprengi síns tíma og gátu þrí fist 
í eins leitu sam fé lagi líkt og Ís land 
óneit an lega var.

Þó ekki sé langt síð an er ís lenskt 
sam fé lag gjör breytt. Við þurf um að 
læra að vera opið sam fé lag og til
einka okk ur nýja teg und af til lits semi 
sem er ekki endi lega með fædd og 
þótti kannski óþörf fyr ir 35 árum. En 
núna er hún þörf. Við þurf um að læra 
að hugsa upp á nýtt, bera virð ingu 
fyr ir ná ung an um og fagna fjöl breyti
leik an um.

Einu sinni var sagt að all ir Ís lend
ing ar væru komn ir af Jóni Ara syni 
bisk upi en það er ekki hægt að segja 
það leng ur. Sum ir Ís lend ing ar koma 
frá Dan mörku, Ung verja landi, Pól
landi, Fil ipps eyj um, Kólomb íu eða 
ótal lönd um öðr um, og eiga eng
ar ætt ir að rekja til Jóns Ara son ar. 
En þeir eru jafn mikl ir Ís lend ing ar 
fyr ir það. 

Þetta nýja ís lenska fjöl menn ing ar
sam fé lag er áber andi í Breið holt inu, 
þar sem eru t.d. starf andi Ví etnamsk
ur veit inga stað ur og pólsk mat vöru
versl un sem auðga menn ingu borg
ar inn ar og blása lífi í at vinnu líf Breið
holts ins. Það er eng in spurn ing að 
inn flytj end ur hafa auðg að ís lenskt 
sam fé lag og ís lenska menn ingu. En 
um leið hef ur sam fé lag ið breyst og 
það krefst ábyrgð ar að takast á við 
slík ar breyt ing ar. Við Ís lend ing ar 
þurf um að búa svo í hag inn að sam
fé lag okk ar taki vel á móti því fólki 
sem vill búa hér á landi, deila með 
okk ur kost um og kjör um bæði þeg ar 
vel árar og þeg ar verr árar.

Í þessu sam
hengi er rétt 
a ð  m i n n  a s t 
þess að und
ir lok nítj ándu 
ald ar og í byrj
un þeirr ar tutt
ug ustu flutt ist 
mik i l l  f jöldi 
Í s  l e n d  i n g a 
vest ur um haf 
í leit að betra 
l í f i .  F l e s t  i r 
þeirra sett ust 
var an lega að í 
nýju sam fé lagi þar sem aðr ar hefð ir, 
önn ur saga og ann að tungu mál var 
ráð andi. Með tím an um urðu þeir og 
af kom end ur þeirra hins veg ar órjúf
an leg ur hluti af þessu nýja sam fé lagi. 
Engu að síð ur töl um við nú, meira en 
hund rað árum síð ar, um af kom end ur 
þessa fólks sem Vest urÍs lend inga. 
Ástæð an er sú að þeir héldu áfram 
að leggja rækt við hinn ís lenska upp
runa sinn og menn ingu á sama tíma 
og þeir urðu hluti af sam fé lag inu 
þar vestra. Vest ur far arn ir auðg uðu 
ekki að eins sam fé lög Norð ur Am er
íku, þeir hafa auðg að sam fé lag okk ar 
Ís lend inga.

Við Ís lend ing ar eig um að byggja 
upp opið og víð sýnt sam fé lag þar 
sem all ir íbú ar lands ins búa við 
sama rétt. Við þurf um líka að opna 
um ræð una um það hvern ig við vilj
um bregð ast við þeg ar flótta menn 
og inn flytj end ur knýja hér dyra í leit 
að betra lífi, eins og Vest urÍs lend ing
arn ir á sín um tíma. Ætl um við að eins 
að gera það allra minnsta sem við 
neyð umst til að gera vegna al þjóð
legra skuld bind inga eða vilj um við 
kannski gera að eins bet ur? Að grein
ing in hefst í hugs un okk ar og hana 
get um við bætt.

Katrín Jakobsdóttir
formaður VG.

Fjölmenningauðgar
íslensktsamfélag

aLlT fYriR
fErmInGunA

á EinUm stAð

Stekkjarbakka 6 • gardheimar.is

Katrín
Jakobsdóttir.

www.breidholt.is



Flest ir eru sam mála um mik il vægi 
auk inn ar fjár fest ing ar til að auka hag
vöxt á Ís landi. Þessi grein er til að 
vekja at hygli á já kvæðri þró un. Skýr
ar vís bend ing ar eru um að fjár fest
ing ar auk ist nú til muna í Reykja vík. 
Henni fylg ir spenn andi upp bygg ing 
víða. Íbúða bygg ing ar eru hafn ar að 
nýju, fyrstu at vinnu lóð un um eft
ir hrun verð ur senn út hlut að, það 
eru þó nokk ur hót el í píp un um og 
um tals verð fjár fest ing er vænt an leg í 
helstu vaxt ar grein um at vinnu lífs ins. 
Af fjöl miðla um ræðu að dæma mætti 
ætla að svo væri ekki. Reykja vík ur
borg hef ur hins veg ar ver ið að kort
leggja stöð una til að vita hvað er í 
vænd um og styðja við aukna fjár fest
ingu í Reykja vík, í sam ræmi við nýja 
at vinnu stefnu borg ar inn ar.

Hlemmurplús
Íbúða fjár fest ing er að aukast aft

ur í Reykja vík eft ir mikla lægð í kjöl
far hruns ins. Áætl að hef ur ver ið að 
um 360 íbúð ir verði full gerð ar 2013, 
um 510 árið 2014, 790 árið 2015 og 
alls um 2.500 til árs ins 2016. Þetta er 
mjög var lega áætl að. Af svæð um sem 
eru að fara í upp bygg ingu má nefna 
þrjá reiti í kring um Hlemm. Í Ein holti
Þver holti er Bú seti að hefja bygg ingu 
230 fjöl breyttra Bú setu réttar í búða. Á 
Hamp iðju reit er að hefj ast vinna við 
bygg ingu 140 íbúða og aug lýst hef
ur ver ið nýtt deiliskipu lag vegna 99 
stúd enta í búða í Braut ar holti 7. Þá er 
ótal in inn rétt ing nýs og um fangs mik
ils gisti heim il is og hót els við Hlemm
torg. Þetta eru bara fjög ur dæmi sem 
eru inn an 200 metra göngu fjar lægð 
hvert frá öðru. Það eru góð ir hlut ir 
að ger ast víð ar. Í lið inni viku var tek
in skóflustunga að 175 íbúð um sem 
rísa eiga í Mána túni. Heild ar fjár fest
ing í þess um fimm verk efn um er varla 
und ir 20 millj örð um króna.  

Fljót lega verð ur einnig kynnt nýtt 
deiliskipu lag fyr ir Gömlu höfn ina. 
Þar hef ur eitt nýjasta hót el borg ar
inn ar, Hót el Mar ína, haf ið rekst ur og 
hygg ur á stækk un. Á reit un um við 
hlið ina festi borg in ný ver ið kaup á 
landi þar sem reisa má um 250 nýj ar 
íbúð ir ásamt þjón ustu og at vinnu
hús næði. Hönn un þess ara húsa get ur 
haf ist fljót lega og upp bygg ing næsta 
vet ur. Þeg ar er þó haf in bygg ing 63 
nýrra íbúða á lóð gömlu Hrað frysti
stöðv ar inn ar sem ljúka mun síð ar á 
þessu ári. Þær munu all ar vera seld
ar. Í næsta ná grenni leysti svo borg in 
ný ver ið til sín Tryggva götu 13 sem 
eðli legt er að komi til upp bygg ing
ar sam hliða annarri upp bygg ingu á 
þessu eft ir sótta svæði.  

Hafn ar svæð ið er að verða eitt líf
leg asta og skemmti leg asta svæði 
borg ar inn ar með nýj um veit inga
stöð um, versl un um og hönn un ar
búð um á hverju horni. Brim hef ur 
bætt 3,5 millj arða króna tog ara í flota 
sinn í fyrra. Þá út hlut uðu Faxa flóa
hafn ir ný ver ið lóð til HBGranda fyr ir 
metn að ar fulla upp bygg ingu á nýrri 
frysti geymslu. Fjár fest ing in er tæp ur 
millj arð ur auk þess sem áform eru 
uppi um að gera eldri hús um fyr ir
tæk is ins til góða, svo sómi sé að. 
Bakka skemm an við hlið Kaffi vagns ins 
blómstr ar ekki síð ur. Þar er hinn nýi 
Sjáv ar klasi, sam fé lag ný sköp un ar fyr
ir tækja með tengsl við sjáv ar út veg. 
Hús næð ið er þeg ar sprung ið og hug
að er að stækk un.

Fjárfestingíhótel-og
gistirýmum

Við könn uð um í fyrra hvað þyrf
ti að byggja mörg hót el í Reykja vík 
mið að við fjölg un ferða manna. Bæta 
þarf við sem nem ur einni Hót el Sögu 
(um 215 her bergi) á ári, mið að við 5% 
ár leg an vöxt. Ef vöxt ur inn yrði á borð 
við þann sem ver ið hef ur í ferða þjón
ustu und an far in ár (7%) þarf að bæta 
við tæp um tveim ur Hót el Sögu (um 
400 her bergi). Allvíða er ver ið að 
skoða mögu leika á hót el bygg ing um 
mið svæð is í borg inni. Af nýj um verk

efn um til vinnslu má nefna að nú er 
í aug lýs ingu 40 her bergja stækk un 
hjá Hót el Borg. Gert er ráð fyr ir að á 
Hljóma lind areit við Lauga veg muni 
rísa nýtt hót el síð ar á ár inu. Nýtt hót
el er að opna við Suð ur lands braut 12. 
Nýtt gisti heim ili og hót el er að opna 
við Hlemm. Unn ið er að deiliskipu lagi 
fyr ir hót el á Lands símareit og Ing ólfs
torg. Út boðs ferli fyr ir lóð ina við hlið 
Hörpu er hins veg ar ólok ið. 

Unn ið er hörð um hönd um við að 
reisa um 297 stúd enta í búð ir í Vatns
mýri sem tekn ar verða í gagn ið næsta 
skóla vet ur. Reykja vík ur borg hef
ur áhuga og metn að til að vinna að 

frek ari upp bygg ingu stúd enta í búða 
á svæð um há skól anna. Þá vinn ur 
borg in þétt með Há skóla Ís lands í 
því skyni að bygg ing Vís inda garða í 
Vatns mýri hefj ist. Bygg ing þeirra sem 
gert er ráð fyr ir að verði í áföng um 
myndu bæta nýrri vídd við þekk ing
ar hag kerfi borg ar inn ar sem er í full
komnu sam ræmi við sýn og at vinnu
stefnu borg ar inn ar. 

Eitt fyrsta verk borg ar stjórn ar
meiri hluta Besta flokks ins og Sam
fylk ing ar inn ar var að flýta fram
kvæmda verk efn um fyr ir hálf an 
millj arð sum ar ið 2010. Þetta voru 
mann afls frek verk efni sem voru til

bú in til fram kvæmda með 
skömm um fyr ir vara. Sam
hliða var ákveð ið að efna 
til fram kvæmda átaks árin 
2011, 2012 og 2013 þar sem 
var ið yrði um 6,5 millj örð
um í fram kvæmd ir á veg
um borg ar inn ar hvert ár. 
Þetta voru al ger um skipti 
og meira en tvö föld un 
fram kvæmda frá þrig
gja ára áætl un frá far andi 
meiri hluta sem hafði skor ið 
fram kvæmda stig gíf ur lega 
nið ur fyr ir sömu ár eða um 
70%. Af þess um verk efn um má nefna 
stór felt við hald í sund laug um borg ar
inn ar, yf ir stand andi skóla bygg ing um 
hef ur ver ið flýtt, skóla lóð ir end ur
gerð ar og ráð ist í metn að ar fulla upp
bygg ingu hjól reiða stíga um alla borg. 
Af næstu verk efn um má nefna skóla 
og sund laug í Úlf arsár dal, úti laug við 
Sund höll ina, þjón ustu mið stöð í Graf
ar vogi og end ur gerð Hverf is götu. 

Ekki má held ur gleyma metn að ar

fullri fjár fest ing ar á ætl un 
rík is stjórn ar inn ar. Tvö 
ný hús munu rísa á svæði 
Há skóla Ís lands: Stofn un 
Vig dís ar Finn boga dótt ur 
og Hús ís lenskra fræða. 
Hið síð ar nefnda er hluti 
f jár  fest  ing ar á ætl  un ar
inn ar. Það er einnig nýtt 
fang elsi á Hólms heiði en 
bygg ing þess hefst einnig 
á þessu ári. Stærsta ein
staka fram kvæmd næstu 
ára er jafn framt ein sú 
mik il væg asta. Það er bygg

ing nýs Lands spít ala. Borg ar stjórn 
sam þykkti skipu lag vegna verk efn
is ins fyr ir há tíð ar. Standa von ir til 
þess að út boð fari fram hið fyrsta 
og nauð syn leg laga setn ing varð andi 
fjár mögn un gangi fram á Al þingi fyr ir 
þing lok. Er von andi að breið sam
staða ná ist um þetta þjóð þrifa mál. 

Dag ur B. Egg erts son
for mað ur borg ar ráðs Reykja vík ur
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Spennandiuppbygging
framundaníReykjavík

- á traustum grunni

DagurB.
Eggertsson.
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Agavandamál í leikskólumeru
eðlilegennokkuðalgeng.Starfs
fólk leikskólanna veit oft ekki
hvernig það getur mætt þörfum
þeirrabarnasemhegðasér illa.
Það hefur ólíkar væntingar um
hvernig börn eiga að hegða sér,
oft litla þekkingu á árangursrík
umaðferðumogþvíháðhverjum
ogeinumhvernigerbrugðistvið
æskilegri og óæskilegri hegðun
barna í leikskólanum. Starfsfólk
leikskólanna eyðir því oft mikl
umtímaíað„slökkvaelda“ístað
þess að fyrirbyggja erfiða hegð
unogkennaæskilegahegðunog
tilfinningaog félagsfærni.Óljós
arvæntingar tilhegðunar, skort
ur á þekkingu og ólík viðbrögð
starfsfólksviðhegðunbarnanna
getur auk þess skapað vanlíðan
og óöryggi bæði hjá starfsfólki
ogbörnumogneikvættandrúms
loft í leikskólanum.Ein leiðtilað
bregðastviðþessumvanda inn
an leikskólanna er að innleiða
heildstættagakerfi í leikskólann.
Haustið 2007 réðust leikskólarn
ir SuðurborgogBorgArnarborg
í slíka innleiðingu með aðstoð
sálfræðinga og kennsluráðgjafa
á Þjónustumiðstöð Breiðholts.
Kerfið sem þeir innleiddu kall
ast Heildstæður stuðningur við

jákvæða hegðun hér eftir kallað
PBS. Í PBS er lögð áhersla á að
innleiðaaðferðir semrannsóknir
hafasýntaðskiliárangri,jákvæð
ar fyrirbyggjandiaðferðirsemer
beitteinsaföllustarfsfólkigagn
vartöllumbörnumleikskólans.

Suðurborg,Borg-Arnar-
borgogFuruskógur

PBShefurveriðinnleittíþrem
ur hlutum í leikskólana Suður
borg og BorgArnarborg. Auk
þess stendur yfir innleiðing á
PBS í leikskólannFuruskóg(áður
Skógarborg) og hafin er undir
búningur fyrir innleiðingu í leik
skólana BorgFálkaborg ogFuru
skóg(áðurFuruborg).Fyrstihluti
innleiðingarinnar felst í að þróa
traust tengsl við börnin, koma
í veg fyrir erfiða hegðun og ýta
undir virka þátttöku. Í upphafi
innleiðingarinnar var stofnað
teymi innan leikskólannasemsá
um að velja einkunnarorð fyrir
leikskólann (t.d. virðing, öryggi,
ábyrgð)ogskilgreinaskýrar,ein
faldar, fáar, sýnilegar, sjónrænar
og jákvætt orðaðar reglur (t.d.
hafahendurogfæturhjásér)fyr
irhvertsvæði (s.s. fataklefa,úti
veru,samverustund,matartíma).

Þávorusamdarkennsluleiðbein
ingar fyrir hverja reglu þannig
að allir starfsmenn gætu kennt
og fylgteftirhverri regluásama
hátt. Á hverju svæði voru ljós
myndir afbörnumað framfylgja
reglunum,staðsettar íhæðbarn
anna,og leitastvarviðaðkenna

börnunum hverja og eina reglu.
Starfsfólkið æfði sig síðan í að
veita hegðun sem er í samræmi
við reglur leikskólans jákvæða
athygli (hrósameð lýsandihrósi
t.d. „flotthjáþéraðhafahendur
og fætur hjá þér“). Til að fyrir
byggjaogtakastáviðerfiðahegð
unvoru innleiddiragaferlar.Öllu
starfsfólkinuvarkenntaðminna
áregluríupphafistundaroggefa
skýr fyrirmæli til að fyrirbyggja
erfiða hegðun, hrósa fyrir æski
legahegðunog fylgjaóæskilegri
hegðun eftir með stýringu eða
annarskonarafleiðingum. Innleið
ingá1.hlutaýtirundiræskilega
hegðun og dregur úr óæskilegri
hegðunhjá85%barna í leikskól
anum. Annar hlutinn felst í að
kennaöllumbörnum leikskólans
ogsérstaklegabörnum íáhættu
hópi (1015%) tilfinninga og
félagsfærni. ÍSuðurborgogBorg
Arnarborg var lögð áhersla á
beina og óbeina kennslu í vina
færnieinsogaðskiptastá,tilfinn
ingafærnieinsogaðberakennsl
á tilfinningarannarraog tjáeigin
tilfinningar,íreiðistjórnunogíað
finna viðeigandi lausnir á raun
verulegumogímynduðumvanda
málum. Leikskólarnir hönnuðu
tildæmis lausnasett sembörnin
getanotaðefþau lenda í vanda
ogþurfaaðfinnaviðeigandilausn
 t.d. segja hættu, viltu leika og
skiptastá.

Langvarandi
hegðunarfrávik

Innleiðing á öðrum hluta er
mjögmikilvægþvíefbörnskort
ir tilfinninga og félagsfærni eru
þau líklegri til að grípa til erf
iðrar hegðunar. Sum börn um 3
til7%náþóekkiaðhegðasérá
viðeigandi hátt þrátt fyrir þess
araðgerðirogþvíerþriðjihlut
inninnleiddur.Íhonumerkennd
notkun einstaklingsmiðaðra
aðferðatilaðtakastáviðlangvar
andieðaalvarleghegðunarfrávik.
Hafist varhandaviðað innleiða
þennanhlutahaustið2011.Kom
iðvará fót lausnateymum innan
leikskólanna sem fengu ítarlega
fræðsluogkennslu ígerðstuðn
ingsáætlunar og í að meta með
beinum athugunum og skrán
ingumafhverjubarnhegðarsér
eins og það gerir; t.d. til að fá
aðgangaðdótieða forðastverk
efni og kallast virknimat (funct
ional analysis). Stuðningsáætlun
er síðan útbúin út frá nákvæmu
matiáhegðunbarnsinsþarsem
skilgreindareru leiðir tilað fyrir

byggjaerfiðahegðun,kennafærni
sem barnið skortir og bregðast
viðæskilegriogóæskilegrihegð
unáviðeigandihátt.Rannsóknir
sýnaaðmarkvissinnleiðingáöll
umþremurhlutumPBSýtirund
ir jákvættandrúmsloft í leikskól
anum, eykur öryggi og vellíðan
barnaogstarfsmannaogdregur
úróæskilegrihegðunbarnanna.

Tekistaðgeraþettakerfi
aðsínu

Þessi umfjöllun sýnir ótvírætt
kostiþessað innleiðaheildstætt
hegðunarstjórnunarkerfi eins og
PBS í leikskóla. StarfsfólkSuður
borgar og BorgarArnarborgar
hefur lagt mikið á sig síðastlið
inárviðað innleiðaþettaheild
stæða kerfi inn í leikskólastarf
ið.Báðir leikskólarnirhafaunnið
brautryðjandastarfþarsemkerfið
hefurekkiveriðinnleittáðurund
irþessum formerkjum í leikskól
um hér á landi. Verkefnið hefur
ekkifengiðneittsérstaktfjármagn
með sér og þrátt fyrir mann
ekluogsparnaðhefurstarfsfólk
inu tekist að geraþettakerfi að
sínu.Starfsfólkþessara leikskóla
áþvíhrósskilið fyrir vinnusemi
og dugnað við að byggja upp
altækt hegðunarstjórnunarkerfi
í leikskólanum sínum og styðja
þannigvið jákvæðahegðun leik
skólabarna og kenna færni sem
oftþykirsjálfsagtaðbörnlæriaf
sjálfusér.Næstaskreferaðvið
halda því flotta starfi semhefur
veriðunniðogeflanotkunýmissa
aðferða í leikskólanum.Þessber
að geta að grunnskólarnir Selja
skóli og Breiðholtsskóli í Breið
holti, fimm aðrir grunnskólar í
Reykjavíkog fjórir grunnskólar í
Reykjanesbæhafainnleitteðaeru
aðinnleiðaPBSískólastarfið.

Heilstættagakerfiíleikskólum

ElísaGuðnadóttir,sálfræðinguráÞjónustumiðstöðBreiðholtsskrifarumstuðningviðjákvæða
hegðun(PBS)íleikskólunumSuðurborgogBorg-Arnarborg:

í hverfinu þínu

Bílaþvottastöðin

Opnum í apríl sjálfvirka snertilausa

þvottastöð á Stekkjarbakka

Opið allan sólarhringinn

allt árið

www.lodur.is

ElísaGuðnadóttirsálfræðingur.

Börn í leikskólanum Arnarborg
að finna lausnávandamálimeð
aðstoð lausnarsetts. Myndrænar
reglur fyrir frjálsan leik hanga
uppiávegg.

ÍR- og Leiknisvörur 
í úrvali

Enskar 
fótboltavörur

Leikföng í úrvali
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Landsbankinn í Mjódd bauð
fulltrúumminniogmeðalstórra
fyrirtækja í viðskiptum við úti
búið til hádegisverðarfundar
þann21. febrúar sl. Fundurinn
sem haldinn var í Turninum í
Kópavogi,varmjögvelsótturen
fulltrúarum130fyrirtækjasóttu
fundinn.

Markmið fundarins var að
kynna starfsemi bankans, stöðu
hansogþærvörursembankinn
hefur að bjóða. Friðgeir Magni
Baldursson, útibússtjóri, bauð
gesti velkomna og kynnti bank
ann og útibúið í Mjódd. Daníel
Svavarsson, forstöðumaður
hagfræðideildar Landsbank
ans, fjallaði um efnahagshorfur
á Íslandi og Davíð Björnsson,

forstöðumaður á fyrirtækjasviði
Landsbankans, fjallaði um bygg
ingamarkaðinn á höfuðborgar
svæðinu.LokssagðiKnúturRafn
Ármannsson,garðyrkjuogferða
þjónustubóndi í Friðheimum,
Bláskógabyggð frá rekstri Frið
heima, en félagið tengir saman
tómataræktogferðaþjónustu.

Að loknum erindum kynntu
starfsmenn fyrirtækjaþjónustu
útibúsins og sérfræðingar B&T
þærvörurogþjónustusembank
inn hefur upp á að bjóða fyr
ir minni og meðalstór fyrirtæki.
Þettavar fyrsti fundurinnafátta
í röðhádegisfunda sembankinn
boðar til um allt land á næstu
mánuðum.

Fjölsóttur
hádegisverðarfundur

StarfsfólkfyrirtækjaþjónustuútibúsLandsbankansíMjódd.

LandsbankinníMjódd:

ÍR-ingar til hamingju með
Bikarmeistaratitilinn 2013

LINDA KJÓLAKLÆÐSKERI
SAUMASTOFA 

ÞÖNGLABAKKA 6
MJÓDD

Gáski sjúkraþjálfun hefur nú verið 
2 ár í Mjóddinni og fagnar 

nýjum sjúkraþjálfara. 

Ágústa Sigurjónsdóttir
er kærkomin viðbót við hóp 
20 sjúkraþjálfara sem vinna 
í Gáska í Mjódd og Bolholti
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Þar sem nú eru ferm ing ar 
framund an, og öll ung menni óska 
sér að fá snjall síma og spjald tölv
ur í ferm ing ar gjöf, þá heim sótt um 
við hann Gylfa Gylfa son í Síma bæ 
í Mjódd til að for vitn ast um hvern
ig gengi hjá hon um um þess ar 
mund ir.

“Það geng ur al veg rosa lega vel 
hjá mér, upp gang ur inn hef ur ver ið 
jafn og þétt ur og vöru úr val ið teyg ir 
sig lengra og lengra. Breið hylt ing ar 
hafa tek ið mér mjög vel og segja 
mér hvað ég eigi að eiga til handa 
þeim.  Og Kaup mað ur inn á horn
inu sel ur það sem fólk vill kaupa,  
en sam keppn is mál in eru mér samt 
hug leikn ari.

Ég hef haft ein falda stefnu og 
hún er sú að losa mig við alla inn
lenda heild sala og það er það 
gáfu leg asta sem ég hef gert á öll
um mín um við skipta ferli. Ís lensk
ir heildsal ar eru bara óþarfa sía 
á heimsúr val ið og al gjör tíma
skekkja. Nokia sím ar sem ég panta 
fyr ir há degi í Evr ópu eru komn ir 
inná gólf um há degi dag inn eft ir. 
Það tók mig 23 daga að fá Nokia 
síma frá heild sölulager Há tækni í 
Sunda görð um og alltaf á miklu lak
ari verð um.

Í Evr ópu mor ar allt í litl um sem 
stór um heild söl um sem selja hverj
um sem er heims þekkt vöru merki 
með 330% álagn ingu sem er eðli
leg heild sölu á lagn ing. Hér á Ís landi 
er allt ann að mód el í gangi, mód el 
sem er snið ið að stór fyr ir tækj um á 
kostn að okk ar smærri kaup manna. 

Evr ópsk ir heildsal ar eru með 
eðli lega álagn ingu en hin ir ís lensku 
koma fram við smærri kaup menn 
eins og við séum fá bján ar að bíða 
eft ir haust skip inu. Þetta er fram
ferði sem þekk ist hvergi í Evr ópu 
og leif ar gam all ar ein angr un ar, við
hald ið af slæmu við skiptasið ferði.

Það er heild sal an í land inu sem 
á stærsta sök á þeirri stað reynd 
að á Ís landi er eitt hæsta verð lag í 
heimi en Neyt enda sam tök in eru of 
veik til að kyngja þeirri stað reynd 
eða taka slag inn á al vöru um ræðu. 
Þá sýndi ap ó tek ar inn á Akra nesi að 
Sam keppn is stofn un sé gagns laus 
þeg ar það kem ur að því að verja 
smærri fyr ir tæki fyr ir ágangi risa. 
Bæði þessi batt erí veita neyt end
um falskt ör yggi og stuðla að því 
að hér sé áfram far ið illa með fólk.

Þeg ar síma fyr ir tækj um fjölg aði 
með til komu Nova þá þró að ist 
mark að ur inn út í það að síma fyr ir
tæk in fóru að tengja sam an sölu á 
áskrift um og bún aði.

Far síma fyr ir tæk in hrein lega 
sölsuðu und ir sig far síma mark
að inn með að ferð um sem stóðu 
al menn um raf tækja söl um ekki til 
boða. Sím inn opn aði t.d. sitt eig
ið inn flutn ings fyr ir tæki sem sér 
versl un um þeirra fyr ir bún aði og 
þetta fyr ir tæki hef ur get að hegð
að sér hvern ig sem er og nið ur
stað an gagn vart neyt end um er 
sú að verk stæð is þjón usta fyr
ir sím tæki er óboð leg á all an 
vel sæm is mæli kvarða.

Neytendurerufórnarlömb
Neyt end ur eru fórn ar lömb heift

ar legs ok urs þar sem tíma kaup á 
verk stæð um nem ur tug um þús
unda, þeg ar tek ið er til lit til “raun
við gerð ar tíma”. Ég kalla það skipu
lagt svindl þeg ar 3ja til 5 mín útna 
vinna er seld sem heill klukku tími 
og neyt end um gef ið í skin að um 
mun meiri vinnu sé að ræða held ur 
en um ræð ir. Þetta er ein al geng
asta “rippoff” að ferð in hjá síma
verk stæð um þar sem ég þekki til 
og þeir leggja líka vel á vara hlut
ina. Stað reynd in er sú að flest ar 
síma við gerð ir eru mjög hrað unn ar 
t.d. út skitpi á brotn um skjám. Þeg
ar fólk kem ur til mín og spyr ráða 
varð andi við gerð ar þjón ustu þá 
bendi ég mjög oft á Ebay og Youtu
be. Það má fá nær alla síma vara
hluti á Ebay og síð an eru ísetn ing
ar leið bein ing ar á YouTu be. Glögg
ur ferm ing ar krakki get ur skipt um 
skjá í sím an um sín um með góð um 
mynd bands leið bein ing um og spar
að mik inn pen ing um leið.

Síma bær ann að ist lengi vel við
gerð ir á eldri gerð um síma en hús
rúm leyf ir það ekki leng ur. Við 
erum í við ræð um við sam starfs
að ila um opn un al vöru far síma
verk stæð is sem fer ekki illa með 
fólk. Við ætt um ekki að þurfa mik
ið mark aðs fé til að láta svo leið is 
dæmi ganga upp því nýjasta út spil 
stóru far síma verk stæð anna er að 
loka að gangi al menn ings að þeim. 
Þannig er neyt and inn end an lega 
bú inn að missa tengsl sín við fag
fólk ið sem þjón ust ar tæk in og þökk 
sé því að Sam keppn is stofn un leyfði 
mark aðn um að fúlna.  Það á ekki 
að vera lög legt að blanda sam an 
sölu á vör um og þjón ustu.  Í þessu 
til felli eru GSM þjón ustu sal ar bún
ir að soga til sín stór an raf tækja
mark að og eru svo pikk fast ir í þjón
ustu hroka sem venju leg raf tækja
versl un kæm ist aldrei upp með. 

Þetta er óboð leg staða og auð vit að 
eiga all ir raf tækja sal ar að sitja við 
sama borð.

Á Ís landi hafa “risar” skipt á milli 
sín mark aðn um, feng ið á sig dóma 
og sekt ir fyr ir sam keppn islaga brot 
og að sjálf sögðu greiða við skipta
vin irn ir sekt irn ar vegna þess að 
stjórn end ur sæta ekki ábyrgð. Væri 
eitt hvað rétt læti í því ef ég væri 
tek inn full ur á fyr ir tæk is bíln um að 
Síma bær fengi sekt ina sem kúnn
arn ir borga en ég slippi?”

“Svona er Ís land í dag!”

Við þökk um Gylfa fyr ir áhuga
vert spjall og bend um les end
um á að með því að versla í 
“heima byggð” styðja þeir ekki 
að eins versl un í sínu hverfi held
ur heil brigða sam keppni í okk ar 
ást sæla landi.

Viðtalið tók Bjarni Elíasson.

Neikvæðfákeppnisáhrif
ásímtækjamarkaði

Gylfi Gylfa son versl un ar mað ur í Síma bæ og bar áttu mað ur fyr ir 
heil brigða sam keppni á Ís landi.

www.primeraair.com     S. 527-6100

KEFLAVÍK    ÓSLÓ frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    KÖBEN frá 9.900
Með sköttum, aðra leið

KEFLAVÍK    BILLUND frá 17.480
Með sköttum, aðra leið
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Fé lög sjálf stæð is manna í 
Breið holti og Árbæ verða með 
páska eggja leit fyr ir börn in 
í El liða ár daln um laug ar dag
inn 30. mars næst kom andi 
kl. 13:00. Leit in fer fram með 
sama hætti og und an far in ár.

,,Það er orð in hefð hjá okk ur 
að halda páska eggja leit laug ar
dag inn fyr ir páska en í ár er hún 
hald in í sjö unda skipt ið. Þátt tak
end um í leit inni hef ur far ið fjölg
andi milli ára og í fyrra skilst 
mér að hafi mætt um þús und 
manns. Þetta eru börn með for
eldr um sín um, ömm ur og afar 
og systk in svo þetta er í raun 
skemmt un fyr ir alla fjöl skyld
una”, seg ir Erla Mar ía Tölgyes, 
einn skipu leggj andi páska eggja

leit ar inn ar í ár. Sama fyr ir komu
lag er yfir dag inn frá ári til árs 
þar sem leit að er að fag ur lega 
skreytt um hænu eggj um og að 
laun um fá börn in súkkulaði egg. 

Keppt verð ur í húla hopp í 
nokkrum ald urs flokk um og sig
ur veg ar ar fá stór páska egg að 
laun um. Páska eggja leit in hefst 
stund vís lega við gömlu Raf veitu
stöð ina  klukk an 13:00 en Hanna 
Birna Krist jáns dótt ir vara for
mað ur Sjálf stæð is flokks ins mun 
ræsa keppn ina. 

,,Við hlökk um auð vit að til 
að sjá sem flesta og hvetj um 
börn in til að taka mömm ur og 
pabba, ömm ur og afa með,” 
seg ir Erla Mar ía. 

Páskaeggjaleitvið
gömluRafveitustöðina
íElliðaárdalnum

HÁRLAUSNIR 
Hársnyrtistofa

Háteigsvegi 2 - 105 Reykjavík

Herraklipping 
kr. 3.250.-

Litun, strípur, herra og dömuklippingar

Við bjóðum betra verð!  Hringdu og kannaðu málið!

Tímapantanir í sími 694 5926
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Þeg ar þess ar lín ur eru rit að
ar í byrj un mars  geysar mik ill 
snjóstorm ur í Reykja vík og vor ið 
virð ist víðs fjarri. Frá út varp inu 
ber ast til kynn ing ar frá Al manna
vörn um þar sem fólk er beð ið 
að halda sig inn an dyra á með an 
versta veðr ið og ófærð in geng ur 
yfir. Síð ustu dag ana í febr ú ar var 
hins veg ar meiri hluti þeirra sem 
búa á suð vest ur horni lands ins 
far inn að vona það að vor ið væri 
kom ið. Veðr ið var með ein dæm
um gott og sum ar trjá teg und ir 
farn ar að gefa okk ur til kynna að 
vor ið væri í raun á næsta leyti. 
Ég, eins og fleiri hér í höf uð borg
inni, bar þá sterku von í brjósti 
að vet ur inn væri að kveðja og að 
vor ið með sína dá sam legu líf gjöf 
væri hand an við horn ið. Í þess
ari vissu var ég önn um kaf in við 
að skipu leggja gróð ur setn ingu 
sum ar blómanna. Ég var meira að 
segja búin að fara og kaupa mér 
blóma potta og mold. Ég er þeg
ar búin að forsá fyr ir nokkrum 
teg und um af sum ar blóm um og 
sein sprottnu græn meti. Og nú 
þeg ar ég lít út um glugg ann þar 
sem þess ar litlu plönt ur mín ar 
eru, og sé ekk ert ann að en ekta 
norð lenska stór hríð, þá læð ast 
að mér hugs an ir um að ég hafi nú 
kannski ver ið of fljót á mér í þetta 
skipt ið. Von in eft ir vor inu býð ur 
ör lít ið skip brot um stund ar sak ir 
en viss unni verð ur þó ekki hnik að 
í mín um huga. Ég veit að vor ið er 
á næsta leyti og með þeirri vissu 
öðl ast von in nýj an kraft. 

Breiðumfaðminnmót
vorinu

Vor ið er tími sem mér er mjög 
kær. Sól hækk ar á lofti og við 
þurf um ekki leng ur að halda af 
stað út í dag inn í myrkri, held
ur er orð ið nokk uð bjart þeg ar 
skyld urn ar kalla. All ur gróð ur lifn
ar við eft ir hvíld ina sem vet ur inn 
gef ur og smám sam an verða fugl
arn ir há vær ari og teg und un um 
sem flögra um loft ið fjölg ar. Það 
lifn ar einnig yfir okk ur mann fólk
inu.  Æ fleiri spásséra á göngu
stíg um borg ar inn ar, börn in draga 

fram reið hjól in og þvott ur blakt ir 
víða á snúr um við heim ili borg ar
anna. Við breið um faðm inn mót 
vor inu, drög um í okk ur birt una 
og hegð um okk ur eins og kýr í 
ný fengnu frelsi að vori. Von okk
ar og ósk um betri tíð eft ir hörku 
vet urs ins hef ur feng ið stað fest
ingu. Vor ið kem ur alltaf að vetri 
lokn um.

Hringráslífsogdauða
Árið okk ar fel ur í sér hringrás, 

hringrás lífs og dauða fyr ir gróð
ur inn. Eft ir grósku mik ið sum ar 
þar sem plönt ur skarta sínu feg
ursta,  sölna þær að hausti, fella 
lauf, visna og deyja. Að vori lifna 
þær við að nýju og end ur nýj ast. 
Hljóm ar þetta ekki kunn ug lega? 
Jú, það ger ir það, sér stak lega nú 
í að drag anda páskanna. Jesús 
Krist ur fædd ist og ólst upp við 
ást ríki for eldra sinna. Hann óx, 
dafn aði og lék sér með öðr um 
börn um. For eldr ar hans ólu hann 
upp í þeirri von að hon um farn
að ist vel, hann yrði lang líf ur og 
héldi áfram að boða mann gæsku 
að þeim gengn um. Við vit um að 
það gerð ist ekki. Krist ur dó ung
ur, hann var kross fest ur og von 
þeirra beið skip brot. Þau þurftu 
að horfast í augu við þá stað
reynd að þau lifðu son sinn. En 
þó ekki nema um stund ar sak ir. 
Á páska dags morg un kom í ljós 
að Krist ur hafði, þrátt fyr ir allt, 
sigr að dauð ann. Hann reis upp 
frá dauð um og gaf okk ur öll um 
með því ei líft líf. Hann gaf okk ur 
von og vissu. Hann kenndi að við 
eig um alltaf að halda í von ina. En 
síð ast og ekki síst gaf hann okk ur 
einnig viss una um að líf ið sigr ar 
dauð ann eins og við sjá um svo 
sterkt á hverju ein asta vori. Þetta 
skul um við hafa hug fast nú þeg
ar sig ur há tíð frels ar ans nálg ast.  
Krist ur er upp ris inn! Krist ur er 
sann ar lega upp ris inn!

Ég óska ykk ur öll um gleði rík ar 
páska há tíð ar.

Þórey Dögg Jóns dótt ir, djákni í 
Breið holts kirkju.

Von og vissa

Þórey Dögg Jóns dótt ir djákni.

Heilsulindir í Reykjavík

SUND

www.itr.is ı sími 411 5000

Afgreiðslutími
Annar í Páskum
1. apríl

Páskadagur
31. mars

Laugardagur
30. mars

Föstud. langi
29. mars

Skírdagur
28. mars

ÁRBÆJARLAUG

BREIÐHOLTSLAUG

GRAFARVOGSLAUG

KLÉBERGSLAUG

LAUGARDALSLAUG

SUNDHÖLLIN

VESTURBÆJARLAUG

kl. 9-18  kl. 10-18  kl. 9-22  kl. 10-18  kl. 9-18 

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

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

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

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

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

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

      

Skelltu þér í

um páskana

S
2

Lykill
að góðri
 heilsu

*

* Meðan framkvæmdir við búningsklefa í Laugardalslaug standa yfir, verður opið til kl 22:00 á laugardögum og sunnudögum í Árbæjarlaug.

Fellihýsi til sölu

Viking fellihýsi árgerð 2004 til sölu. Með sólarsellu, gasmiðstöð
 og markísu. Nánari upplýsingar í síma 895 8298.
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ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST 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

GuðjónÞórLárussonnemandi
íFBhlautfyrstuverðlauníverð
launasamkeppniumsmásöguá
ensku semFélagenskukennara
efndi til í haust. Verðlaunaaf
hendingin fór fram í Sendiráði
Bandaríkjannaá föstudag,þann
1. mars. Saga Guðjóns, „The
ButterflyGame,“ sýnir aðhinn
ungi höfundur býr yfir góðu
valdi áenskri tungu,hefur ríkt
ímyndunarafloggóðahæfniíað
byggjaupplitríkaogheildstæða
frásögn. Guðjón var beðinn að
lesa söguna að lokinni verð
launaafhendingunni og hlýddu
viðstaddirálesturinnafáhuga.

Þess má geta að Guð jón Þór 
hlaut einnig fyrstu verð laun fyr
ir sög una „Köld súpa“ sem hann 
sendi í smá sagna sam keppni með
al grunn og fram halds skóla nem
enda sem efnt var til á veg um 
Al þjóð legu bók mennta há tíð ar inn
ar Mat ur úti í Mýri og Sam taka 
móð ur máls kenn ara. Verð launa
af hend ing fór fram í Nor ræna 
hús inu á há tíð inni í sept em ber. 
Sög una má lesa á slóð inni http://
myr in.is/aboutmyr in/smasog ur/

Guð jón Þór hef ur þannig á 
þessu skóla ári tek ið á móti verð

laun um fyr ir skap andi skrif, jafnt 
á móð ur máli sínu sem enskri 
tungu. Guð jón er fús til að deila 
skiln ingi sín um á rit list með sam
nem end um í skól an um. Þannig 
hef ur hann átt frum kvæði að því 

að stofna klúbb um skap andi skrif 
á veg um nem enda fé lags ins og 
á sælu dög um mun hann halda 
vinnu smiðju um rit list, sem þeg ar 
er full skip uð þátt tak end um. 

Tvenn verð laun fyr ir smá sög ur

Guðjón Þór. Luis E. Arreaga sendiherra Bandaríkjanna er honum á
vinstrihönd.

Stórblómasýningvarhaldin íGarðheimumhelgina16.og17.mars
sl.Þarvarlögðáherslaáíslenskaframleiðsluogsýndvorublómfrá
bændumvíðsvegarumsveitirásamtbrúðarvöndumglóðvolgumúr
smiðjublómaskreytaGarðheima.Myndinsegirmeiraenlangtmál.

Blómasýning
í Garðheimum

Opið í Bláfjöllum um páskana
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skidasvaedi.isUpplýsingasími 530 3000

• 25.–27. mars, opið kl. 11–21
• Skírdagur, föstudagurinn langi, laugardagur, páskadagur og annar í páskum, opið kl. 10–17
• 2. apríl, opið kl. 11–21
 
Virku dagana í dymbilvikunni og þriðjudaginn 2. apríl mun rútan fara frá Olís Mjódd 
kl. 12:40 og kl. 16:15. Ferðir úr Bláfjöllum verða kl. 17 og 21 í Olís Mjódd. 
Rútan fer alltaf um Olís Norðlingaholt.

Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
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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

ÍR vann Símabikarinn í handknattleik karla
þegar liðiðvannStjörnuna í úrslitaleik, 33:24, í
Laugardalshöll.ÍRvarmeðyfirhöndinaallanleik
innoghafðim.a. fimmmarka forskot íhálfleik,
18:13.ÞettaeríannaðsinnsemÍRverðurbikar
meistariíkarlaflokkienliðiðvarðeinnigmeistari
fyriráttaárum.

Nokk ur getu mun ur var á lið un um enda leik ur 
Stjarn an í 1. deild en ÍR í úr vals deild. Leik ur inn 
byrj aði af mikl um krafti, ÍR komst í 5:1 en þá komst 
Stjarn an nokk uð inn í leik inn og gafst aldrei upp 
þó nokk uð sýnt þótti snemma leiks í hvað stefndi. 
Marka hæst ir ÍRinga voru Björg vin Hólm geirs son 
með 8 mörk, Sturla Ás geirs son með 7 mörk og 
Jón Heið ar Gunn ars son með 4 mörk. Bik ar meist
ar ÍR eru Aron Daði Hauks son, Krist ó fer Fann ar 
Guð munds son, Ólaf ur Sig ur geirs son, Hall dór Logi 
Árna son, Hrann ar Máni Gests son, Dav íð Ge orgs
son, Brynj ar V. Stein ars son, Sturla Ás geirs son, 
Ingi mund ur Ingi mund ar son, Jón Heið ar Gunn ars

son, Sig urð ur Magn ús son, Guðni Már Krist ins son, 
Sig ur jón F. Björns son og Björg vin Hólm geirs son og 
þjálf ari Bjarki Sig urðs son.

ÍR-ing ar Síma bik ar meist ar ar 2013!

Um daginn fékk ÍR styrk úr
Íþróttasjóði Menntamálaráðu
neytisins til kaupa á körfu
bol t um fyr i r  grunnskóla
efraBreiðholts.

Hver bekk ur, 1.7.bekk, fær einn 
bolta til að nota úti í frí mín út um. 
Grunn skól arn ir þrír í hverfi 109 fá 
einnig nokkra bolta. Fyrr í vet ur 
fengu skól arn ir hand bolta að gjöf 
frá okk ur og eins eiga þeir núna 
eft ir að fá nokkra fót bolta. Þó ekki 
sé um mik ið magn að ræða, þá er 
þetta já kvætt og allt er betra en 
ekk ert. Þetta eru bolt ar sem ætl
að ir eru til nota ut andyra, enda 
er það vilji ÍRinga að börn in fari 
sem mest út í frí mín út ur til að 
leika sér. Með leikn um skap ast 
svo von andi frek ari áhugi á að 
sækja æf ing ar hjá fé lag inu.

Á annarri mynd inni má sjá Eric 
James Palm og D’Andre Jor d an 
Willi ams leik menn meist ara flokks 

ÍR í körfu bolta þeg ar þeir heim
sóttu Hóla brekku skóla.

Nem end ur Hóla brekku skóla 
fengu körfu bolta að gjöf 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

Sigrifagnaðíleikslok.

ÍRingarmættumeðfjölmenntliðámeistaramót
11 til 14ára sem fór fram íLaugardalshöllhelg
ina23. til 24. febrúar. ÍR  liðið samanstóðaf56
hressumkrökkumogþauurðuíöðrusætiíheild
arstigakeppninnieftirharðakeppniviðSunnlend
ingasemmættumeðvaskasveit79krakka.HSK/
Umf. Selfoss fékk 517,7 stig og ÍR 494,6 stig. Af
þeimáttaflokkumsemkepptvaríunnuÍRingar
þrjáflokka.

ÍR ing ar urðu í 2. sæti heild ar stiga keppni Meist
ara móts Ís lands 1114 ára en mót ið fór fram í Laug
ar dals höll 23.24. febr ú ar. ÍRing ar urðu í fyrsta sæti 

í stiga keppni þriggja ald urs flokka af átta, eða í flokk
um 12 ára pilta og 12 og 14 ára stúlkna. Alls kepptu 
56  ÍRing ar á mót inu en mjög góð þátt taka var eða 
tæp lega 380 kepp end ur frá 20 lið um og hér aðs sam
bönd um um land allt. Ísar Freyr Jón as son sigr aði í 
60 m, há stökki og lang stökki 11 ára. Helga Mar grét 
Har alds dótt ir sigr aði í 60 metr um 12 ára og Sig urð
ur Ein ars son Man tyla í há stökki í sama ald urs flokki.  
Stúlkna sveit ir ÍR 12 ára og 14 ára hluti einnig gull
verð laun í 4 x 200 metra boð hlaup um. Mik ill fjöldi 
silf ur og brons verð launa vannst svo og var mik ið 
um bæt ing ar hjá unga íþrótta fólk inu. 

ÍR-ing ar fjöl menn ir á 11 til 14 ára móti

Aníta Hinriksdóttir varð
fimmta í mark í sínum riðli á
Evrópumeistaramóti fullorð
inna innanhúss í frjálsíþrótt
um íGautaborgádögunumog
hljóp á2:04.72mín. íundanúr
slitum 800 metra hlaupsins. 2.
mars sl. Aníta leiddi fyrstu tvo
hringina á 30.14 sek og 61.78
sek, heldur hægara heldur en
í undanrásunum. Stúlkurnar
fóru síðan í gegnum600metra
á1:32,99mín semer svipaðog
daginnáður.RiðillAnítuvannst
á 2:03,05 mínútum og komust
þrjár úr þeim riðli í úrslitin.
Besti tíminní fyrririðlinumvar
2:01,02 mínúta en þrjár af sex
stúlkumbættusinnbestaárang
uríhlaupinuogþrjárhlupusinn
besta tíma íár.Þettaer frábær
árangurhjáAnítuá sínu fyrsta
stórmóti og óskum við henni,
þjálfurumhennarGunnariPáli
Jóakimssyni og Herði Gunn
arssyni og fjölskyldu Anítu og
öllum ÍRingum til hamingju
meðhana.

Í und an rás um hljóp Aníta á 
2:04.72 mín út um og fór inní und
an úr slit með 9. besta tím ann, 
hún leiddi fyrstu tvo hring ina í 
200 metr um á 28.79 sek og 400 
metrana 59,80 sek en fremstu 
stúlk urn ar fóru í gegn um 600 
metra á 1:321:34 mín út um. Hrað
asti tím inn í und an rás um var 
2:02.35 mín út ur en 12 stúlk ur 
komust áfram. Strax dag inn eft ir 
voru und an úr slit in hlaup in og þar 
var Aníta í seinni riðl in um sem 
sagði henni að eins fyr ir um það á 
hvaða tíma hún þurfti að hlaupa 
til að kom ast í úr slita hlaup ið dag
inn eft ir en þrjár úr hvor um riðli 
komust áfram. 

Aníta hef ur æft frjáls ar íþrótt ir 
hjá ÍR frá 10 ára aldri, fyrst í stað 
und ir stjórn Harð ar Gunn ars son
ar þar sem hún æfði all ar grein
ar frjáls í þrótta en eft ir því sem 
sér hæfð þjálf un hef ur auk ist sl. 
tvö ár hef ur Gunn ar Páll Jóakims
son einnig kom ið að þjálf un Anítu 

og er nú henn ar aðalþjálf ari og 
fylg ir henni til Gauta borg ar. Aðal 
keppn is grein Anítu í dag er 800 
metra hlaup en hún hef ur einnig 
náð góð um ár angri í mörg um öðr
um grein um. Árið 2012 átti hún til 
að mynda besta ár ang ur í heim
in um í flokki 17 ára í 2000 metra 
hindr un ar hlaupi, ár ang ur sem 
hún náði í sínu fyrsta hindr un
ar hlaupi um æv ina. Aníta hef ur 
kom ið fyrst í mark í 800 metra 
hlaupi á Norð ur landa meist ara
móti ung linga 18 ára og yngri s.l. 
tvö ár en hún á enn tvö ár eft
ir í þeim ald urs flokki. Aníta náði 
á sl. sumri glæsi legu fjórða sæti 
í 800 metra hlaupi á HM 19 ára 
og yngri í Barcelona í geysispen
anndi keppni þar sem hún var 
yngst allra kepp enda í úr slit um 
og hlaut mikla at hygli fyr ir fram
göngu sína og létt leika.  

Anita fimmta á 
EM í frjálsum

KátirnemendurHólabrekkuskólameðkörfubolta.

AnítaHinriksdóttir.

ÍR-ingarfjölmenntuáleikinnogstuddusínamenn.



Bað
6.9 m2

Andd.
4.4 m2

Stofa / Eldhús.
28.1 m2

Herbergi
12.2 m2

Svalir
7.0 m2

Bað
6.9 m2

Andd.
4.4 m2

Stofa / Eldhús.
31.0 m2

Þvottur
4.3 m2
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Herbergi
9.8 m2

Herbergi
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