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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

Nauta Rib-eye
Verð áður 4.549 kr./kg.
Verð núna 3.694 kr./kg.

 

Nauta Fillé
Verð áður 4.998 kr./kg.
Verð núna 3.998 kr./kg.

Nauta Snitzel
Verð áður 3.179 kr./kg.
Verð núna 2.539 kr./kg.

 

Nauta Gúllash
Verð áður 3.129 kr./kg.
Verð núna 2.299 kr./kg.

1/1 Feskur Kjúklingur
Verð áður 1.149 kr./kg.
Verð núna 898 kr./kg.

 

MS Páskaostakaka
Verð áður 1.298 kr.
Verð núna 1.098 kr.

Myllu Heimilisbrauð
Verð áður 410 kr.
Verð núna 289 kr.

 

Pepsi 4 pack 2 lítra
Verð áður 2.188 kr.
Verð núna 998 kr.

Fjölbreytt tilboð

Sam starfs samn ing ur mennta mála ráðu neyt is ins, Reykja vík ur borg ar og að ila vinnu mark að ar ins um 
til rauna verk efn ið Mennt un núna var und ir rit að ur í Menn ing ar mið stöð inni Gerðu bergi 14. mars sl. 
Á mynd inni má sjá Ill uga Gunn ars son mennta mála ráð herra og Jón Gnarr borg ar stjóra und ir rita 
samn ing inn. Nán ar er fjall að um verk efn ið á bls. 2 og 10.
Mynd: Katrín Krist ín.

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn!

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.
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J úlíusVífill Ingvarssonborgarfulltrúiviðrarathyglisverðahug
mynd í viðtali hér í blaðinu. Hún er sú að einstakar byggð
ir eða borgarhverfi eigi sína eigin fulltrúa í borgarstjórn.

Þessihugmyndafræðierekkinýafnálinniþótthúnhafiekkiver
ið reynd hér á landi. Hún hefur komið til framkvæmda í ýms
um borgum í öðrum löndum og þykir almennt hafa tekist vel.

Ásíðustu árum hafa komið fram vaxandi kröfur um íbúalýð
ræði og gagnsæi í stjórnsýslunni.Ástæðurþess eru af ýms

umtoga.Aðeinhverju leytivegnahugmyndalegraáhrifaerlendis
frá. Að öðru leyti vegna byltingar í upplýsingatækni og þriðju
ástæðuna má að líkum rekja til fjármálahrunsins hér á landi á
haustdögun2008.Fólkspyrgjarnanhvernigþaðhafigetaðgerst.

E ittafþvísemmennsjátilþessaðsvarakallinýrratímaíþessu
efnumeraðtengjafulltrúafólksinsbeturviðákveðinheimkynni

–viðákveðnagrasrótísinniheimabyggð.Einþeirraaðferðasemtil
greinakemurviðslíkartengingareraðþeirséukjörnirafákveðn
umbyggðahlutaogséætlaðaðstarfafyrirhannaðveruleguleyti.

Hugmyndþessamáútfærameðýmsumóti.Hvaðabyggðireða
hverfahlutar myndi kjördæmi hverfafulltrúa í stjórnkerfinu

oghvernigkjöriþeirrayrðiháttað.Líklegtmáteljaaðhefðbundn
ir stjórnmálaflokkar og framboðsöfl myndu bjóða fram til kjörs
hverfafulltrúaeneinnigmáætlaaðönnuröflyrðutilinnanviðkom
andihverfaogbyggðasembiðuframtilaðfáhverfafulltrúakjörna.

Áður hefur því verið haldið fram á þessum vett
vangi að Breiðholtið sé hentug stjórnsýslueining.

Stærð og lega byggðarinnar sé með því hentugra sem finn
ist í Reykjavík. Sjá má nokkurn vísi að hverfisstjórn í tilrauna
verkefni sem nú stendur yfir með hverfisstjóra í Breiðholti.

Ekki verður annað séð en grundvöllur sé fyrir hendi að
hrinda hugmynd á borð við þá sem Júlíus Vífill setur fram

í framkvæmd. Í því efni er Breiðholtið fremst á meðal jafningja.
Önnur hverfi koma að sjálfssögðu til greina og má sérstak
lega nefna Grafarvog í því efni þar sem aðstæður eru líkar og í
Breiðholti. Í raun er hægt að framkvæma þessa hugmynd í öll
um hverfum eftir að kjördæmamörk þeirra hafa verið dregin.

Hverfafulltrúar
íborgarstjórn

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

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

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:

Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.

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

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

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

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.

Menntun núna er tilrauna
verkefni menntamálaráðuneyt
isins, Reykjavíkurborgar og
aðila vinnumarkaðarins. Meg
inmarkmið verkefnisins er að
auðvelda fólki á aldrinum 18
til54ára, semekkihefur lokið
námi á framhaldsskólastigi að
hefjanámaðnýjuogaðstyrkja
aðlöguninnflytjendaaðíslensku
samfélagi.

Verkefnið er staðsett í Gerðu
bergi,þarsemætluninerm.a.að
bjóða upp á: Ráðgjöf: Náms og
starfsráðgjöf, fjárhagsog félags
ráðgjöfográðgjöfvarðandistöðu
próf í íslensku og umsókn um
ríkisborgararétt. Nám og náms
stuðning: Fræðsla á fimmtudög
um. Námsbrautir, íslenskunám
og samfélagsfræðsla frá Mími.
Námshóparogstuðningskennsla
fyrirþátttakendur.Raunfærnimat
ogmatánámiogstarfsreynslutil
styttingar framhaldsskólanáms.
Verkefniðmunnjótagóðsafþeir
ri aðstöðu, félags og menning
arstarfisemertilstaðar íGerðu
bergiaukþessaðbyggjaáþekk
ingu og reynslu samstarfsaðila í
verkefnisstjórn.

Námervinnandivegur
Undirbúningur Menntun núna

hófst í september 2013 og verk

efninu lýkur íágúst2015.Reykja
víkurborg leggur til aðstöðu
og vinnuframlag starfsmanna
sinna og samstarfsaðilar leggja
til námsskeið og ráðgjöf. Verk
efnið var kynnt á fundi í Gerðu
bergi að lokinni undirskrift
menntamálaráherra og borgar
stjóra. Stefanía G. Kristinsdótt
ir verkefnisstjóri, Jannete Bern
ardino Buenaventura nemandi í
félagsliðanámihjáMímisímennt

un, Guðrún Hrefna Guðmunds
dóttir skólameistari Fjölbraut
arskólans í Breiðholti og Hulda
Ólafsdóttir framkvæmdastjóri
Mímissímenntunarkynntuverk
efnið en auk þeirra tóku Illugi
Gunnarsson menntamálaráð
herra og Jón Gnarr borgarstjóri
tilmálsá fundinum.Fundarstjóri
varBjörnVilhjálmssonverkefnis
stjóriMenntunnúna.

Menntunnúna

Þau starfa að verk efn inu Mennt un núna. Stef an ía G. Krist ins dótt
ir, Björn Vil hjálms son, Mirela Protopapa. Á mynd ina vant ar Sess elju 
Pét urs dótt ur náms og starfs ráð gjafa frá Fjöl braut í Breið holti sem 
einnig starfar í verk efn inu.
Mynd: Katrín Krist ín.

Alls verður 153 milljónum
króna  varið til viðhalds og
endurbóta á húsnæði, búnaði
og skólalóð Breiðholtsskóla á
þessuári.

Tilendurbótaáeldrahúsnæði
verðurvarið70milljónumkróna,
búnaður verður endurnýjaður
fyriralltað20milljónirkrónaog
sundlaugskólansendurnýjuðfyr
ir6milljónirkr.Þáverðurráðistí
fyrstaáfangaaðendurgerðskóla
lóðar fyrir andvirði 50 milljóna
krónaáárinu.

Meðþessumframkvæmdumer
fariðaðniðurstöðumvinnuhóps
sem gerði úttekt á ástandi skól
ans á árinu sem leið. Hópurinn
lagði til framkvæmdir fyrir vel á
annanmilljarðkrónaogað jafn
framt yrði ráðist í viðbyggingu
viðskólann.Borgarráðsamþykkti
áfundisínum6.marsaðtakaþá
tillöguuppviðundirbúning fjár
hagsáætlunarfyrirárið2015.

Miklarendurbætur
áBreiðholtsskóla

Breið holts skóli í Neðra Breið holti er elsti skól inn í hverf inu og far in 
að þarfn ast um tals verðra end ur bóta.
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Djúp og breið
Listahátíð í kirkjum Breiðholts
Breiðholtskirkja, Seljakirkja, Fella- og Hólakirkja

31. mars
Seljakirkja kl. 20:00

Leiksýning
Möguleikhúsið sýnir leikritið 

Eldklerkurinn
Aðgangseyrir 2000 kr.

1. apríl
Breiðholtskirkja kl. 20:00

Tónleikar
Spilmenn Ríkínís ytja íslenska

miðalda- og endurreisnartónlist
við undirleik fornra hljóðfæra

Aðgangseyrir 2000 kr.

Fella- og Hólakirkja kl. 15:00
Starf eldri borgara

Gerðubergskórinn syngur
undir stjórn Kára Friðrikssonar

 ásamt kórnum Hljóm frá
Akranesi undir stjórn

Katrínar Valdísar Hjartardóttur

29. mars
Breiðholtskirkja kl. 16:00

Opnun hátíðarinnar
Skáldin Sjón, Sigurður Pálsson,

Sigurbjörg Þrastardóttir og 
Vilborg Dagbjartsdóttir 

lesa úr verkum sínum
Tónlistarutningur

Allir velkomnir

Breiðholtskirkja og 
Fella- og Hólakirkja 

kl. 17:00 - 19:00
Opnun listsýninga 

Nemendur á listnámsbraut
Fjölbrautaskólans í Breiðholti 

sýna verk sín

3. apríl
Seljakirkja kl. 19:30

Tónleikar æskunnar
Fram koma barnakórar kirknanna,

 Skólahljómsveit Árbæjar og 
Breiðholts, nemendur 
Tónskóla Sigursveins

 og Tónskóla Eddu Borg
 ásamt óvæntum gestum 

Kynnir er Ólafur Jóhann Borgþórsson
Allir velkomnir

5. apríl
Fella- og Hólakirkja kl. 17:00

Lokatónleikar hátíðarinnar
Kór Breiðholtskirkju, Kór Seljakirkju,  Kór Fella- og Hólakirkju,  Kór Kópavogskirkju og
Lögreglukórinn í Reykjavík  ásamt einsöngvara og kammersveit ytja Requiem eftir 

breska tónskáldið John Rutter undir stjórn Guðnýjar Einarsdóttur
Einsöngvari er Marta Guðrún Halldórsdóttir

Aðgangseyrir 2500 kr.

Nánari upplýsingar er að nna á https://www.facebook.com/djupogbreid

4. apríl
Fella- og Hólakirkja kl. 20:00

Jazztónleikar
Nokkrir af fremstu 

jazzpíanistum þjóðarinnar
 leiða saman hesta sína 

Spunnið verður út frá stefjum 
eldri og yngri sálmalaga
Aðgangseyrir 2000 kr. 

2. apríl
Breiðholtskirkja kl. 12:00

Bænastund
Kvennakórinn Seljurnar syngur



Júlíus Vífill Ingvarsson
borgarfulltrúi segir tíma
kominn til þess að íhuga
hvorteinstökborgarhverfi

eðaborgarhlutareigi sínaeigin
borgarfulltrúa. Þetta fyrirkomu
lag sé þekkt erlendis. „Ég hef
verið að velta þessu fyrir mér
að undanförnu en ekki varpað
því fram fyrrennú.Égheldað
sveitarstjórnireigialltafaðvera
aðendurskoðaogþróalýðræðis
hugtakiðogviðverðumaðskoða
þennan möguleika með opnum
huga.Ef framtíðin liggur íþessu
þá er Breiðholtið sérstaklega
heppilegurvettvangur fyrirhug
myndir af þessu tagi. Íbúafjöld
inn er fyrir hendi og byggðin
skýrt afmörkuð. Ég get vel séð
fyrirméraðBreiðholtiðeigisinn
eða sína borgarfulltrúa.” Júlíus
Vífill spjallarviðBreiðholtsblað
iðaðþessusinni.

„Ég er ekki upp al inn í Breið holt
inu en ég sagði krökk un um mín
um stund um frá því þeg ar ég fór 
með þau í sunnu dags bílt úra að ég 
hefði byggt hluta af Breið holt inu. 
Auð vit að var þetta pabbagrobb 
sagt í gríni en þó var ör lít ið sann
leiks korn að baki vegna þess að ég 
vann sum ar langt sem hand lang ari 
við að byggja blokk í Bökk un um. 
Jón Hann es son bygg inga meist ari 
var að byggja blokk ina og ég fékk 
sum ar vinnu hjá þeim mikla heið
urs manni. Mig minn ir að þetta hafi 
ver ið fyrsta al vöru sum ar vinn an 
mín og í minn ing unni var þetta 
æv in týri fyr ir ung ling inn sem var 
kom inn í erf ið is vinnu. Ég stend 
enn föst um fót um á því að það 
hafi ver ið sól skin allt sum ar
ið. Ég lærði margt þetta sum ar. 
Lærði að vinna og kynnt ist mörgu 
góðu fólki.“

Saga Breið holts ins 
er ein stök

Júl í us seg ir Breið holt ið vissu
lega hafa ver ið með allt öðr um 
brag þá en í dag. „Byggð in var að 
rísa en stór ir hlut ar þessa svæð is 
voru bara holt og móar. Á þess
um tíma gat ekki hvarfl að að mér 
ung lingn um að þarna ætti eft ir að 
rísa fjöl menn asta hverfi Reykja vík
ur. Hverfi sem er fjöl menn ara en 
Ak ur eyri.“ Júl í us seg ir hug mynd
ina að baki Breið holt inu vera 
ein staka í sög unni. „Ákveð ið var 
í kjara samn ing um á vinnu mark
aði á sjö unda ára tugn um að vinna 
hratt að út rým ingu heilsu spill andi 
hús næð is í Reykja vík. Eink um því 
sem orð ið hafði til á her náms ár um 
síð ari heim styrj ald ar inn ar og var 
reist sem bráða birgða hús næði. 
Hús næð is vand inn var mjög mik ill. 
Fram kvæmd þess ara hug mynda 
varð síð an að kaupa Breið holts
jörð ina og skipu leggja stóra íbúða
byggð þar. Að stæð ur á hús næð is
mark aði eru aðr ar núna en stað an 
er engu að síð ur mjög al var leg og 
mik il vægt að sveit ar fé lög leggi sitt 
af mörk um til að ýta und ir upp
bygg ingu á íbúð um fyr ir ungt fjöl
skyldu fólk hvort held ur það stefn
ir að því að leigja eða kaupa sitt 
eig ið hús næði. Það er kom ið al veg 
nóg af skýrsl um og nefnd um og 
tím inn hef ur far ið of mik ið í að 
tala um hlut ina frek ar en að fram
kvæma, því mið ur.“ 

Íbú um hverf anna finnst 
þeir vera af skipt ir

Júl í us Víf ill seg ir að hann hafi 
velt fyr ir sér nýj um leið um í 
stjórn sýslu. „Þjón ustukann an
ir sveit ar fé laga sýna glögg lega að 
íbú ar eru ánægð ari í minni sveit
ar fé lög um þar sem ná lægð in er 
meiri. Reykja vík fékk í síð ustu 
þjón ustukönn un lægstu ein kunn í 
sam an burði við öll önn ur sveit ar
fé lög í mik il væg ustu mála flokk un
um. Það er auð vit að áhyggju efni. 
Ein helsta skýr ing in hlýt ur að vera 
að mörg um Reyk vík ing um finn
ist þeir vera af skipt ir og upp lifa 
að áhersl ur borg ar yf ir valda séu 
ann ars stað ar en í þeirra hverfi og 
þar er rétt að sum hverfi hafa feng
ið mun minni at hygli en önn ur. 
Það hef ur til dæm is kom ið fram 
í skorti á við haldi eins og hér í 
Breið holt inu. Það hverfi er hins 
veg ar kjör in stærð og vett vang ur 
til þess að prófa sig áfram í auknu 
og beinna lýð ræði og þá finnst 
mér koma til greina að hverf ið 
eigi sinn eða sína eig in borg ar full
trúa sem yrðu kjörn ir sér stak lega. 
Reynd ar eru fleiri hverfi þess eðl
is en mér finnst Breið holt ið vera 
sér stak lega áhug vert að þessu 
leyti. Það mætti til dæm is miða 
við ákveð inn íbúa fjölda við þró un 
þess ara hug mynda. Að ein hverju 
leyti get ur þetta ver ið svar við því 
að það er óum flýj an legt að hug tak 
eins og íbúa lýð ræði hafi í hug um 
fólks ekki mik ið gildi þeg ar 70 þús
und manns mót mæla að al skipu
lagi Reykja vík ur og við því er ekki 
brugð ist.“ 

Verð um að fylgja 
við halds þörf inni eft ir

Júl í us Víf ill seg ir að við und ir
bún ing borg ar stjórn ar kosn ing
anna 2006 hafi ver ið ákveð ið að 
kæmust sjálfsæð is menn til áhrifa 
í borg ar mál un um yrði það eitt af 
fyrstu verk um þeirra að snúa sér 
að Breið holt inu. „Við fór um all ir 
borg ar full trú arn ir með Vil hjálmi 
Þ. Vil hjálms syni þá ver andi borg

ar stjóra og Breið holts búa til mar
gra ára um hverf ið og tók um til 
hend inni við þrif. Auð vit að var 
það tákn ræn að gerð en með henni 
vild um við sýna hvar áhersl urn ar 
lægju. Breið holt ið byggð ist mjög 
hratt upp – með miklu meiri hraða 
en gert hafði ver ið ráð fyr ir og 
svo var eins og hverf ið hefði bara 
gleymst. Upp bygg ing in í borg inni 
hélt áfram og borg ar yf ir völd snéru 
sér að öðr um hverf um. En hvað 
sem því líð ur þá er eitt af verk efn
um borg ar yf ir valda að sinna þjón
ustu í byggð um og grón um hverf
um og fylgja við haldi og þrif um 
eft ir. Töl urn ar sína að við hald ið er 
ófull nægj andi. Það blas ir við.“ Júl í
us Víf ill seg ist oft fá sím töl frá fólki 
sem finnst að bet ur megi standa 
að þrif um og kvart ar yfir að þeim 
fari hrak andi. „Ég sé því fyr ir mér 
að veita verði meira við halds fé í 
Breið holt ið. Eng inn þekk ir hverf
ið bet ur en þau sem þar búa og 
það er okk ar hlut verk að hlusta 
og bregð ast við þeg ar ábend ing
ar ber ast um það sem bet ur má 
fara.“

Vekja gömlu  
þjón ustu kjarn ana

„Ann að sem við verð um að 
huga að í Breið holt inu er að færa 
aft ur líf í gömlu þjón ustu kjarn ana. 
Við skipu lagn ingu Breið holts ins 
var gert ráð fyr ir ým issi nær þjón
ustu í göngu fjar lægð frá íbú un um. 
Breyt ing ar í versl un ar hátt um urðu 
til þess að þessi þjón ustu svæði 
misstu sitt hlut verk að miklu leyti. 
Inn kaupa venj ur hafa breyst og 
versl un og þjón usta hef ur flutt 
ann að. Auð vit að eink um í stærri 
mið stöðv ar utan íbúða svæð anna 
og kaup mað ur inn á horn inu á erf
ið ara upp drátt ar. Þetta var þró un 
sem skipu lags hönn uð ir og borg ar
yf ir völd sáu ekki fyr ir á þeim tíma 
sem bygg ing Breið holts ins hófst. 
Þeg ar ég var for mað ur mennta
ráðs á síð asta kjör tíma bili stóð 
ég fyr ir því að einn slík ur kjarni 
við Kleif ar sel 18 var tek inn til 
end ur nýj un ar og gef ið nýtt hlut

verk. Þar hafði ver ið hverf is versl
un sem hafði runn ið sitt skeið og 
þá breytt ist starf semi húss ins í 
lag er hús næði fyr ir bygg inga vör ur 
og ým is legt ann að sem fór eng an 
veg in vel í ná grenni skól ans og 
íbúða byggð ar inn ar og yfir þessu 
kvört uðu íbú ar og stjórn end ur 
Selja skóla. Borg in keypti hús næð
ið, lét laga það og leigði síð an út 
fyr ir nýja starf semi. Nú starfar 
Tón skóli Eddu Borg þar af krafti 
og þar er einnig frí stunda heim il
ið Hellir inn. Í dag blómstr ar starf
semi í Kleif ar seli 18 sem teng ist 
skól an um og um hverf inu í góðri 
sátt og sam lyndi við íbú ana.“ Júl í
us Víf ill seg ir að þeg ar þessi svæði 
beri á góma komi Arn ar bakk inn 
í ná grenni Breið holts skól ans og 
Eddu fellið einnig upp í hug ann. 
„Þar eru að stæð ur um margt svip
að ar og voru í Kleif ar sel inu. Til 
að breyt ing ar verði far sæl ar þarf 
borg in að koma að þessu með 
bein um hætti. Það þarf að losa 
þessi svæði sem áttu upp haf lega 
að verða þjón ustu kjarn ar úr þeirri 
stöðn un og nið ur níðslu sem þau 
eru í núna. Reynsl an hef ur þeg ar 
kennt okk ur að breyt ing arn ar ger
ast ekki að sjálfu sér.“ 

Áhugi á göngu leið um og 
ör uggri um ferð

„Á síð asta kjör tíma bili hélt ég 
íbúa fundi í öll um hverf um borg ar
inn ar til þess að fá það fram hvað 
fólk vildi leggja áherslu á í að al
skipu lagi Reykja vík ur. Flest ir borg
ar búa nefndu þorpsanda og hver
fiskjarna. Fólk vill hafa þjón ust
una í hverf inu og vill geta sótt sér 
þjón ustu gang andi eða hjólandi. 
Þarna er orð in ákveð in og já kvæð 
hug ar fars breyt ing á und an förn
um ára tug um en þrátt fyr ir hana 
vill fólk einnig að bíla um ferð in og 
al menn ings sam göng ur eigi greið
an að gang til og frá hverf inu sínu. 
Þessi um ferð ar mát ar þurfa því að 
þró ast og vaxa sam an en ekki í 
and stöðu eða tog streitu.“ 

Sam göngu mann
virki verða að falla að 
um hverf inu

Júl í us Víf ill seg ir Miklu braut ina 
dæmi um leið sem anni ekki leng
ur þeirri um ferð sem um hana fer 
og marg ir sem búi í Breið holti fara 
hana á hverj um ein asta vinnu degi. 
„Talið er að allt að 180 þús und 
bíl ar fari um gatna mót Miklu braut
ar og Sæ braut ar á hverj um sól ar
hring. Þar með eru þetta stærstu 
gatna mót lands ins. Þarna verða 
þó mjög sjald an um ferð ar slys 
enda eru mis læg gatna mót fyrst 
og síð ast ár ang urs rík leið til að 
auka um ferð ar ör yggi. Auð vit að 
þarf að gera mis læg gatna mót víð
ar á Miklu braut inni, auka um ferð
ar flæð ið og bæta ör yggi allra 
ferða máta. Hættu leg ustu gatna
mót lands ins eru Miklu braut og 
Grens ás veg ur og það verð ur að 
bregð ast við því. Við eig um að fá 
okk ar færasta fólk til að hanna 
sam göngu mann virki þannig að 
þau falli sem best að um hverf inu 
og vel mætti hugsa sér að setja 
slíka hönn un í sam keppni. Þeg ar 
hafa ver ið skoð að ar áhug verð ar 
lausn ir fyr ir mis læg gatna mót við 
Miklu braut og Kringlu mýr ar braut 
þar sem önn ur gat an fer ekki yfir 
hina á brú eins og vana lega er 
gert held ur und ir. Þó hef ur eng inn 
áhugi ver ið á þess ari fram kvæmd 
á kjör tíma bil inu.“

Ekki ósk að eft ir að komu 
vega gerð ar inn ar

„Vega gerð in hef ur sett nán
ast ekk ert fé í ný fram kvæmd ir í 
Reykja vík á und an förn um árum 
enda hafa borg ar yf ir völd ekki 
ósk að eft ir því. Við komust ekki 
hjá því að hugsa fyr ir bíln um sem 
höf uð sam göngu tæk ið, hvort held
ur það er fjöl skyldu bíll inn eða 
al menn ings vagn inn. Mis læg gatna
mót myndu bæði koma Breið hylt
ing um sem öðr um borg ar bú um 
til góða í greið ari um ferð og mun 
minni slysa hættu og borga sig upp 
á skömm um tíma. Og fyrst ég er 
far inn að tala um um ferð ina er 
ekki úr vegi að nefna göngu leið ir 
og hjóla leið ir. Sem bet ur fer hef ur 
ver ið hald ið áfram með þá hjól
reiða á ætl un sem við sam þykkt um 
á síð asta kjör tíma bili.“

Breið hylt ing ar hafa áhuga 
á um ferð ar ör yggi

„Breið hylt ing ar hafa ber sýni lega 
mik inn áhuga á um ferð ar ör yggi og 
göngu leið um. Af 20 at rið um sem 
kos ið var um í Betri hverfi snú
ast 11 at riði einmitt um þessi mál. 
Góð ar göngu leið ir tryggja sam
gang á milli borg ar hlut ans og að 
all ir geti nýtt sér þá þjón ustu sem 
í boði er. Það þarf að skoða leið
ina úr Selja hverfi yfir í efra Breið
holt ið. Íþrótta hús og sund laug in 
eru í Efra Breið holti og eng in góð 
göngu leið er þang að úr Selja hverfi 
nema að fara yfir Breið holt braut
ina. Þetta get ur eng an veg in talist 
nægi lega gott.“

Öfl ugt fé lags líf
Júl í us Víf ill seg ir erf ið ara að 

horfa upp á það sem van nýtt er 
vegna þess að margt er vel gert 
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V i ð t a l i ð

Borg ar hverf in eign ist 
sína borg ar full trúa

Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi á þeim slóðum sem hann vann sumarlangt í byggingarvinnu í
BökkunumíBreiðholti.
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í Breið holt inu. Skipu lag ið er gott 
og úti vist ar svæð in eru ein stök. 
Einnig hef ur þró ast gott mann líf í 
Breið holt inu og fé lags líf ið er öfl
ugt. Eink um eldri borg ara og vil ég 
í því sam bandi minn ast sér stak
lega á það mikla starf sem Guð rún 
Jóns dótt ir skipu lagði og stýrði í 
Gerðu bergi frá upp hafi starf
semi í hús inu og þar til hún lést á 
liðnu hausti. Guð rún lagði traust
an grunn að fé lags starfi aldr aðra 
sem smám sam an er að teygja sig 
til fleiri ald urs hópa. Gerðu berg 
er ann ars ótrú leg ur stað ur og 
ég hef sótt marga tón leika þang
að. Al hliða menn ing ar mið stöð 
sem er hin eina sinn ar teg und ar 
í Reykja vík. Önn ur hverfi skarta 
ekki slíku.“ 

Spenn andi tæki færi 
framund an

Júl í us Víf ill nefn ir að nú hafi ver
ið ákveð ið að setja pen inga til við
gerða og við halds Breið holts skóla. 
„Þessi ákvörð um bygg ir á nið ur
stöð um fag legr ar út tekt ar sem ég 
lagði til að yrði gerð eft ir að ég 
heim sótti skól ann og sá hversu 
illa hann er far inn. Skóla bygg ing
arn ar eru farn ar að drabb ast nið ur 
og því mik ið gleði efni að nú skuli 
eiga að taka til hend inni. Eft ir 2008 
var dreg ið úr ým is kon ar við haldi 
í Breið holt inu sem ann ars stað ar. 
En við get um ekki beð ið til ei lífð
ar með nauð syn leg við halds verk
efni. Það er snjó hengja sem fell ur 
á okk ur síð ar og verð ur erf ið ari að 
takast á við því leng ur sem beð ið 

er. Ég tel því að næstu verk efni í 
Breið holt inu muni snú ast að miklu 
leyti um við hald. Frá Breið holti 
hafa ekki kom ið sterk ar radd ir um 
skipu lags breyt ing ar eða nýja upp
bygg ingu á opn um svæð um. Öðru 
nær, flest ir virð ast vera þeirr ar 
skoð un ar að hverf ið megi bæta 
en ekki um bylta. Við þurf um að 
leggja áherslu á nær þjón ust una 

og fara vel ofan í það hvað hægt er 
að vinna til baka af því sem hef ur 
horf ið. Þar koma þjón ustu kjarn
arn ir við sögu og hvaða starf semi 
hægt verð ur að finna og flytja 
þang að eða byggja upp sem get ur 
þjón að íbú un um og skól un um. Við 
eig um að líta á þetta sem spenn
andi tæki færi og fá sem flesta til 
að koma með góð ar hug mynd ir.“

Tæki til leigu og sölu
Minigröfur » kerrur
Beltavagnar » Keðjusagir
Hekkklippur » stauraborar
stubbatætarar » sláttuvélar
steinsagir » valtarar
laufsugur » kjarrsagir
viðarkjúfar OG
alls kyns garðvinnutæki

tæki fagmannsins

þú pantar þennan

afkastamikla 
kurlara
í síma 864 3325

nánar á gardheimar.is

Combi-system
einn mótor tengist í mörg tæki

Afgreiðslutími: 
Mán-þri og fim 10-18, mið 10-21, 
fös 11-18, lau og sun 13-16 

Gerðubergssafn, sími 557 9122
gerduberg@borgarbokasafn.is

GERÐUBERGSSAFN

ÍTÖLSK 
TUNGA OG MENNING
Café Lingua á vespu til Rómar. 
Upplifðu fjölbreytileika Ítalíu í Gerðubergssafni. 
Félagsmenn í Ítalska félaginu á Íslandi og Móðurmáli 
veita innsýn í ítalska tungu og menningu. Allir velkom-
nir! Kaffi og te á könnunni.
 
PÁSKAFÖNDUR 
Laugardagar eru barnadagar. 
Páskaföndur fyrir alla fjölskylduna í bókasafninu þar 
sem búið verður til skemmtilegt páskaskraut! Allt efni 
á staðnum. Boðið er upp á barnadaga alla laugardaga 
þar sem börnin geta átt góða stund við leik og lestur 
og stöku sinnum er boðið upp á skipulagða dagskrá.  
 
FILIPPSEYSK 
TUNGA OG MENNING
Café Lingua. Filippseyingar á Íslandi 
fræða gesti um tungumálið, mannlífið og menninguna 
á þeirra heimaslóðum. Café Lingua er fyrir allt 
áhugafólk um tungumál, mannlíf og samskipti. Allir 
velkomnir! Kaffi og te á könnunni. 

AF BLOKKUM OG EKKI
Bókakaffi - bókmenntaganga. 
Í göngunni beinum við sjónum okkar að ljóðum sem 
kallast beint á við Breiðholtið eða ákveðna þætti í 
landslagi hverfisins og fabúlerum e.t.v. um stærra 
samhengi umhverfis, sögu eða ímyndar. Björn Unnar 
Valsson, bókmenntafræðingur og verkefnisstjóri í 
Borgarbókasafni leiðir gönguna.

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

12. apríl kl. 14

26. apríl kl. 14

Á dö�nni

29. apríl kl. 20

29. mars kl. 14

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

FLUGFARÞEGAR FÁ VSK
AF ÖLLUM GLERAUGUM

SÍMI 527 1515  GÖNGUGÖTU
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Heimanogheim samsýning
þriggja ungra listakvenna úr
Breiðholtinu.

Sýningin hefur staðið yfir
í Gerðubergi, undirgöngum
undirAusturbergogíhúsnæði
Breiðholtslaugar. Höfundar
sýningarinnar eru þrjár list
rænarogferðaglaðarvinkonur
sem tóku þátt í Heita pottin
um–BetraBreiðholtíár.Þær
fenguúthlutaðstyrktilaðsetja
upp sýningu á verkum sínum
undir yfirskriftinni „Heima&
heiman“.

Konurnar þrjá eru; Þorbjörg
Ósk Eggertsdóttir sem sýn
ir ljósmyndir og ljóð í norður

anddyri Gerðubergs. Brynja
Bjarnadóttir sem sýnir ljós
myndir á íslenskumviði íund
irgöngunum undir Austurberg
við Breiðholtslaug og Berglind
Erna Tryggvadóttir sem sýnir
ljósmyndir í húsnæði Breið
holtslaugar. Hitt húsið heldur
utan um verkefnið Heiti Pott
urinn sem er sjóður  en mark
mið hans er að úthluta styrkj
umsemhvetja,virkjaogstyrkja
ungtfólkáaldrinum16til25ára
tilskapandistarfaísínunærum
hverfi. Tilgangurinn með sýn
ingunni er að styrkja umhverf
isvitundogefla jákvæða ímynd
Breiðholtsins.

Heimanogheim
–sýningþriggjaungrakvenna

Handverksýning ársins 2014
verður haldin í Félagsmiðstöð
inniÁrskógum428.og29.mars
kl. 13:00 til 17:00. Að vanda
verðaglæsilegirmunir til sýnis
sem unnir hafa verðið í félags
miðstöðinniogfrístundamálarar
sýnamyndirsínar.

Handverksýningin í Árskóg
um er jafnan viðburður í Breið
holtinuþvíöflugthandverksstarf
hefur lengi sett svip á Árskóga.
Í tilefni handverkssýningarinn
armunu félagarúrKarlakórnum
KátumkörlumsyngjaíÁrskógum
föstudaginn28.marskl.15:00og
laugardaginn 29. mars kl. 14:00
mun Félag harmonikuunnenda
leika fyrir gesti. Og svo má ekki
gleymaOlguogstelpunum íeld
húsinusemsjámuniumglæsileg
arkaffiveitingar.

Handverkssýningí
Árskógumumhelgina

Handverkssýninginundirbúinafkostgæfni.

Vaxtalaus greiðslukjör  
til allt að 12 mán

Kringlan
Kringlunni 4–12 
588 99 88

Daglinsur 
kr. 2.400

Bláu húsin við Faxafen
Suðurlandsbraut 50
568 18 00

margskiptum 
glerjum

gleraugad@gleraugad.is
www.gleraugad.is

Sjónmælingar

Prjónakaffi erhaldiðúti einu
sinni í viku í Félagsstarfinu
Gerðubergioghittastþákonur
oggeraýmsahandavinnu.Kon
urskiptastáaðkomameðkaffi
ogmeðþvíogkomaþáallirmeð
sinneiginbolla.

Hún Ásta Guðfinna Krist
insdóttir gerði sér lítið fyrir og
saumaði pokaundir kaffibollann
handa öllum konunum, svokall
aðanbollapoka, til aðverjaboll
ann.Hérmásjáhlutaafþessum
skemmtilegubollapokum.

Alltafgamaníprjónakaffi

ÁstaGuðfinnaKristinsdóttirmeðpokanasína.

Við djúphreinsum: rúmdýnur, sófasett,
tungusófa,hægindarstóla, teppi og mottur.

S: 780 8319  •  Email: djuphreinsa@gmail.com

ÓDÝR HÚSGAGNA-,
DÝNU- OG TEPPAHREINSUN

Ingigerður Guðmundsdóttir 
Sjúkraþjálfari BSc 

Hefur hafið störf hjá 
Sjúkraþjálfuninni í Mjódd. 
 
 
Fyrir vinna á stofunni:  
 Héðinn Svavarsson sjúkraþjálfari MT, BSc 
 Berglind Pétursdóttir sjúkraþjálfari BSc 
 Jakobína Edda Sigurðardóttir sjúkraþjálfari BSc 
 
Við fögnum 21 árs starfsafmæli 
í Mjóddinni og bjóðum Ingigerði  
velkomna í hópinn.         

       Álfabakka 14, 109 Reykjavík 
      ´ Tímapantanir í síma 587 0122 
                                                                                                                          sjumjodd@simnet.is 
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Löður er með                
á allan bílinn

Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

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

Íbúasamtökin Betra Breiðholt
standa fyrir fundimeð frambjóð
endum vegna borgarstjórnar
kosninganna í vor miðvikudag
inn 9. apríl kl. 19:30 í Gerðu
bergi.Breiðholtið og íbúarþess
eru aðalliður á dagskrá þessa
fundar og verður íbúum gert
mögulegt að spyrja gestina um
þau málefni sem þeim liggur á
hjarta.

Íbúasamtökin hafa haldið í þá
hefð að bjóða frambjóðendum í
borgarstjórnar kosningum og
Alþingis kosningum til fundar
beint við íbúa. Gert verður ráð
fyrirað íbúargetispurt frambjóð
endurumhluti semsnúaaðsínu
nærumhverfi.Vonastertilþessað
íbúar takiþennantíma fráognýti
sérþaðaðkomasínummálumað.
Góðmætingsýnirframbjóðendum
aðíbúarhafiáhugaogþegarsvona
fjölmennthverfierumaðræðaer
ekkiíboðiannaðengóðmæting.

Boðiðverðuruppákaffiogmeð
læti og verður það ekki af verri
endanum.

Helgi Kristófersson formaður
Betra Breiðholts segir að margt
þurfiaðútskýrafyriríbúum.Nefna
megiaðeinungisstaðlaðsvarhafi
borist við athugasemdum sem
gerðar voru við nýtt aðalskipu
lag og nákvæmlega engu skilaði.
Teknir hafi verið út af skipulagi
hlutir semhafaveriðþar í 30ár.
Þáerspurningin,hvernigséhægt
að taka svona út af skipulagi án
þess að gera grein fyrir því og
auglýsa það. Hver sé með eftirlit
á svona framkvæmd.Tilviljunein

hafi ráðið að stjórn Íbúasamtak
anna tók eftir þessu. Greinilega
þurfi að veita yfirvöldum aðhald
þegar svona skipulagsleysi eigi
sérstaðþannigaðekkiséhægtað
takaútafskipulagiánþessaðgera
íbúumgrein fyrirþví.Þarnavanti
greinilega reglur og lög. Annað
semræðaáerhvaðséframundan
í umferðaröryggi. Hvernig hugsi

menn framkvæmd á skipulagi
hverfisins.Hvenæreigiaðljúkavið
framkvæmdir í Stekkjarbakkann
oghvenæreigiaðsetjahitaefst í
Höfðabakkann upp að Vesturhól
um.Hægtverðuraðhorfaá fund
innánetinu fyrirþásemkomast
ekkienþeirgetaekkikomiðspurn
ingumað.Slóðinernetsamfelag.is

BetraBreiðholtmeðmargar
spurningartilframbjóðenda

FundurBetraBreiðholtsmeðframbjóðendumverðuríGerðubergi.

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Úrval vandaðra úra
 og fallegra skartgripa

 til fermingargjafa.
GULLSMIÐURINN

Í MJÓDD
Sími: 567 3550Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053



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

Stál  
50 m  

Öryggislás

18.900 kr.

14.980 kr.
Stál  50 m

Auka leðuról fylgir
19.900 kr.





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

verð kr. 19.900
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Færni úr at vinnu líf inu get ur 
stytt leið ina að starfs rétt ind
um. Við hitt um Hildi El ínu 
V ign i  f ram kvæmda  s t j ó ra 
IÐ UNN AR fræðslu set ur á skrif
stof unni henn ar í Borg ar túni 
en IÐAN tek ur þátt í verk efn inu 
„Mennt un núna“ sem hef ur það 
að mark miði að efla mennt un 
í Breið holti.  Fimmtu dag inn 3. 
apr íl kl. 17 verð ur hald inn kynn
ing ar fund ur um Raun færni mat 
í Menn ing ar mið stöð inni Gerðu
bergi. Þar munu IÐAN  og Mím ir 
sí mennt un kynna raun færni mat 
í um 30 starfs grein um. 

Hildur Elín er kennari, starfs-
og námsráðgjafi og hefur unnið
aðstarfsmenntamálum íatvinnu-
lífinu ínæstum tvoáratugi. Hún
starfaði áður sem fræðslustjóri
hjá Eimskip og Íslandsbanka
auk þess að vinna sem ráðgjafi
hjá IMG um fræðslumál, starfs-
mannamálog stjórnendaþjálfun.
Hildurhefurverið framkvæmda-
stjóri IÐUNNAR frástofnun2006
þegarIÐANvarðtilmeðsamruna
menntafélagaíiðnaði.

ÍmaímunIÐANflytjastarfsemi
sínasemnúeráþremurstöðum
íVatnagarða20þarsemveriðer
að koma upp frábærri aðstöðu
til verknáms. Þar stendur m.a.
til að að bjóða grunnskólanem-
endumíheimsóknogkynnafyrir
þeimhandverkíýmsumgreinum.
Hugmyndin er að kveikja áhuga
á iðnnámi í grunnskóla en á
Íslandivirðistveramikiláherslaá
bóknámþráttfyriraðatvinnulífið
kallieftirverkmenntuðufólki.

En hvað er raun færni mat 
og hverj ir geta nýtt sér 
það? 

Raunfærni er sú færni og
þekking semeinstaklingurhefur
í raun. Hann hefur náð færninni
með ýmsum hætti til dæmis
starfsreynslu, starfsnámi, frí-
stundum, námi, félagsstörf-
um og fjölskyldulífi. Þetta getur

verið bæði formlegt nám innan
skólakerfisins og óformlegt
nám. Raunfærnimat er mat
á þeirri raunfærni sem aflað er
utan skólakerfisins inn í skóla-
kerfið. Raunfærnimatið hentar
sérstaklega vel þeim sem hafa
umtalsverða starfsreynslu, hafa
jafnvel byrjað í iðnnámi en ekki
lokið því en inntökuskilyrði eru
25 ára lífaldur og a.m.k. 5 ára
starfsreynsla.

Fyrst var boðið upp á raun-
færnimat í ársbyrjun 2007 en
stöðugaðsóknhefurveriðaðþví
síðan.Búiðeraðþróaraunfærni-
mat í21 iðngreinog1310manns
hafa farið í gegnum raunfærni-
matið. Metnarhafaverið40.396
einingar, 57% eða 740 manns
hafa farið í áframhaldandi nám
og27%eða354hafalokiðsveins-
prófi.Mjöggottsamstarferámilli
IÐUNNAR og framhaldsskólanna

en kennarar innan þeirra hafa
sinntmatinu.

Breið hylt ing ar vel sett ir
Breiðhyltingar eru sérstaklega

velsettirmeðFjölbrautarskólann
íBreiðholtisembýraðgóðriverk-
námsaðstöðuogkvöldskóla fyrir
þá sem stunda nám með vinnu.
Sástuðningur semverður íboði
í„Menntunnúna“opnarennfleiri
tækifæri en ráðgjafar IÐUNNAR
og Mímis verða t.d. með fasta
viðveruíGerðubergiáþriðjudög-
um kl. 16 til 18 auk þess verður
boðið upp á stuðningskennslu
og fleira. Það kemur skýrt fram
hjáþeimsemhafafariðígegnum
raunfærnimatiðaðþaðhafiverið
nauðsynlegt fyrstaskrefiðaftur í
nám. Ráðgjafar IÐUNNAR leitast
viðaðstyðjaþátttakendurbæðií
ferlinuogeftiraðnámerhafið.

Færni úr at vinnu líf inu get ur 
stytt leið ina að starfs rétt ind um

Breið holts laug býð ur núna 
upp á Sam flot einu sinni í 
mán uði. Sam flot ið er fljót andi 
slök un ar stund sem mun fara 
fram þriðja mið viku dag hvers 
mán að ar. 

Samflot er hugsað sem vett-

vangur fyrir fólk til að koma
saman og njóta fljótandi slök-
unar og jafnvel hugleiðslu.
Dagsetningar fyrir Samflot á
næstumánuðumeru;19.mars,
16.apríl,21.maí,18.júní,16.júlí
og20.ágúst

Sam flot ið held ur 
áfram í Breið holts laug

HildurElínVignirframkvæmdastjóriIÐUNNAR.

Könnun á íslenskukunnáttu 
Fimmtudaginn 3. apríl kl. 17:00 í Gerðubergi 3-5, 1. hæð 

Könnunin er til þess að meta á hvaða stigi nemendur eru ef langt er síðan þeir voru á námskeiði eða þá sem kunna 
eitthvað í íslensku en hafa aldrei verið á námskeiði. Nauðsynlegt er að skrá sig í könnunina í síma 664 7706 eða í 
netfang menntun.nuna@reykjavik.is.  

 

Placement test for Icelandic courses 
Thursday 3rd April at 17:00 in Gerðuberg 3-5, 1 flour 

The placement test is to evaluate at what level students are if they have not attended courses recently or have some 
knowledge of Icelandic. It is necessary to register for the test, tel 664 7706 eða í netfang 
menntun.nuna@reykjavik.is.  
 

Sprawdzenie znajomości j. islandzkiego 
 Czwartek 3 kwietnia, godz. 17:00 w Gerðuberg 3-5, parter 

Celem sprawdzianu jest ewaluacja poziomu uczniów, którzy uczęszczali na kurs językowy pewien czas 
temu albo którzy znają podstawy języka islandzkiego, mimo że nie uczęszczali nigdy na kurs. 
Na sprawdzian obowiązują zapisy pod numerem telefonu 664  7706 albo na adres e-mail 
menntun.nuna@reykjavik.is .  

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

Festina - Casio - Boss - DKNY.

Úrval af vasatólum frá

Ferminga- og tækifærisgjafir
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Mjódd - S. 557 5900

Mikið úrval af vor 
og sumarfatnaði á 

konur á öllum aldri.

Verið velkomnar

Sjón er sögu ríkari

Ný lega voru af hent ir styrk ir 
úr Heita potti Hins Húss ins. Fjár
magn úr Heita pott in um er ætl að 
til þess að styðja við frum kvæði 
og kraft ungs fólks í Breið holti. 
At höfn in fór fram á við eig andi 
stað í Breið holts laug.  Eva Ein
ars dótt ir, for mað ur Íþrótta og 
tóm stunda ráðs af henti styrk ina.

Þeirsemhlutustyrkiaðþessu
sinnieru:HrefnaBjörgGylfadótt-
ir vegna ljósmynda af viðburð-
um, stöðum og fólki sem setur
jákvæðan svip á Breiðholtið og
ljósmyndasýning á netinu eða í
húsnæði í Breiðholti. Anna Sig-
rúnGuðmundsdóttir vegnaskrá-
setningarBreiðholtsinsmeð ljós-
myndum og ljósmyndasýningu
sem sýnir hversu huggulegt og
barnvænt Breiðholtið er. Í lok-
in verður svo ljósmyndasýning.
Anna Sigrún Guðmundsdóttir
vegna  Instagram leikur Breið-
holtsinsþarsemfólktekurmynd-
irogmerkirþær.Bestumyndirn-
ar verða síðan valdar á sýningu
ogverðlaunveittfyrirefstusætin.
Halla Birgisdóttir vegna mynd-
listasýningar í Breiðholtsskóla
undir heitinu vor í Breiðholti.
Sýninginerhugsuðsemliðuríað
stuðla að jákvæðri ímynd hverf-
isins. Selma Reynisdóttir vegna
Sprettursemerneðanvatnshljóð-

myndíBreiðholtslaugogörsagna-
seríur settar upp í sem myndir
og texti íMjódd.Munstandayfir
í þrjá mánuði og ný saga sögð í
hverjum mánuði. Guðbjörg Fjóla
Hannesdóttir vegna Upplífgandi
ogskemmtilegrasetningaágang-
stéttir í Breiðholti. Sölvi Steinn
Jónsson vegna áframhaldandi
vinnuviðhjólabrautvestanBreið-
holt og Vatnsenda og á að sýna
viljatilaðeflahjólreiðasamfélagið

íReykjavík.
Hitt Húsið hefur opnað fyrir

umsóknir í Heita Pottinn, verk-
efnasjóðsemhefurþaðaðmark-
miðumaðvirkjaungtfólktilupp-
byggilegs starfs í nærumhverfi
sínu, að efla hverfisvitund og
stuðlaaðjákvæðriímyndhverfis-
ins.Umsækjendurverðaaðveraá
aldrinum16til25áraoghafalög-
heimiliíBreiðholti.

Styrk ir veitt ur úr 
Heita pott in um í Breið holti

Styrkþegar Heita pottsins ásamt EvuEinarsdóttur formanni íþrótta-
ogtómstundaráðs.

Vinaliðaverkefni stendurnúyfir íHólabrekkuskóla.Vinaliðareru
nemendur sem sjá um að halda uppi leikjum í löngufrímínútum
fyrir samnemendurogermarkmiðiðað fá semflesta til að taka
þátt í leikjum í frímínútum og auka þannig hreyfingu, auk þess
aðbyggjauppumhverfiþarsemallireruvelkomnirognemendur
geta treyst vinabönd við jafnaldra. Verkefnið er ekki hvað síst
hugsað sem forvörn gegn einelti og öðru andlegu álagi, s.s.
einmannaleika.Vinaliðar læranýja leikiá leikjanámskeiðinu,auk
þessaðfáágætaleiðtogaþjálfun.SkólunumnjótaVinaliðarnirsvo
leiðsagnarákveðinsstarfsmanns innanhversskólasemaðstoðar
þáviðskipulagninguleikjaáskólalóðinni.



10 Breiðholtsblaðið MARS 2014

„Ég vil að sá mikli mannauð ur 
sem hér er nýt ist borg inni allri,“ 
seg ir Jón Gnarr borg ar stjóri í 
sam tali við Breið holts blað ið 
skömmu eft ir und ir rit un samn
ings borg ar inn ar og mennta mála
ráðu neyt is ins vegna verk efn is ins 
Mennt un núna. Mark mið ið er að 
efla mennt un í hverf inu, sér stak
lega þeirra sem luku skóla göngu 
eft ir skyldu nám. „Það að hafa 
að gang að mennt un sem er snið
in að hæfi leik um þín um og styrk, 
það er hæfi leik um og styrk leik
um hvers og eins, á ekki að vera 
for rétt indi held ur rétt indi allra,“ 
seg ir borg ar stjóri.“

Breiðholterstærstahverfiborg
arinnarogíbúasamsetningþesser
með fjölbreyttastamóti.Tæplega
tuttuguogeittþúsundmannsbúa
íhverfinusemersautjánprósent
af íbúum Reykjavíkur. Þar af eru
um3700íbúarBreiðholtssemtala
annaðmóðurmálen íslensku.Það
samsvarar um átján prósentum,
semerumtalsvert meiraenhlut
falliðá landsvísu.Umníuprósent
íbúaÍslandshafaannaðmóðurmál
eníslensku.Menntunnúnaerætl
að öllum þeim íbúum hverfisins
semhafahugáaðhaldaaftur til
náms.Unniðverðurmeðsamtök
um og samfélögum innflytjenda
meðþvíaðbjóðauppá íslensku
kennslu ásamt því að samþætta
þjónustuopinberraaðilavarðandi
matánámifráöðrulandi.

Samfélagiðveitifæri
„Þettaverkefnisnýrauðvitaðað

því aðviðviljum gefaþeim tæki
færi, sem einhverra hluta vegna
hafa hætt í námi eða farið í lítið
nám eftir grunnskóla, til þess að
bæta við sig eða hefja nám að
nýju,” segir Illugi Gunnarsson
mennta og menningarmálaráð
herraumMenntunnúna.

Því fylgir væntanlega átak að
komasaman tveimurstjórnsýslu
stigum, atvinnulífi, félagasamtök
umogsímenntuníátakafþessari
gerð?„Efríkurviljierfyrirhenditil
þessaðgeravelþánámenngóðu
samstarfi,”segirIllugienbætirvið
að verkefnið sé vissulega nokk
uð flókiðogá forræðimargraen
væntanlega megi draga lærdóm
af samstarfinu ogbyggja áþví til
framtíðar.

Kerfiðletjandi
ÍbúarBreiðholtskomuaðmót

un verkefnisins en þrír rýnihóp
ar, skipaðir íbúum úr ólíkum átt
um, leituðust við að skilja hvaða
hindranir mæta þeim sem vilja
hefja nám. Í umræðum hópanna
kommeðalannars framað félags
lega kerfið eigi til að letja fólk
frá námi enda missi það gjarnan
framfærslustyrkiviðþaðaðhefja
nám.Innflytjendurfáoftekkimatá

námisínufráheimalandinu.Írýni
hópi sem skipaður var starfandi
Íslendingum kom fram að mesta
hindrunin væri iðulega tíma og
kjarkleysi, enekkiendilegakostn
aðurviðnámiðsjálft.Margirtöldu
sig þurfa á öðrum stuðningi að
halda en fjárhagslegum, á með
an á námi stendur. Þá var á það
bent að áhugaleysi á áframhald
andinámigetur líkaveriðtilstað
ar. Fjölbrautaskólinn íBreiðholti,
Mímir – símenntun og IÐAN eru
menntastofnanirsemeruaðilarað
verkefninu,endaermarkmiðiðað
undirbúaþásemviljahaldaáfram
í formlegunámi, til aðmyndavið
fjölbrautaskólann í Breiðholti, að
námskeiðinuloknu.

NámsflokkarReykjavíkurbjóða
meðalannarsuppánámsbrautina
Námskraft fyrir brotthvarfshóp
inn íGerðubergi, semhlutaaf til
boðum Menntunar núna. Í Náms
kraftierlögðáherslaásmáahópa
og mikinn stuðning. Kennd er
íslenska,listogverkgreinarásamt
stærðfræðiogensku.Námskeiðið
næryfiráttavikurenkenndareru
sex kennslustundir í viku hverri
auk tveggja stunda í námstækni,
læsiogsjálfseflingar.

Verðumaðveitatækifæri
Menntamálaráðherra telur það

áábyrgðsamfélagsinsaðgefafólki
tækifæri til fullrarþátttöku íþjóð
félaginu. Illuginefnirþar sérstak
legainnflytjendurogsegistþeirrar
skoðunar að Ísland sé betra eft
ir að fólk hóf að flytja hingað til
lands. „Ég er mjög ánægður með
að íþessuverkefniersérstaklega
skilgreint hvaða árangri menn
ætlaséraðná.Þaðerusettirfram
árangursmælikvarðar sem hægt
eraðleggjamatáogviðsjáumþá
hvernigþettagengurog lærumaf
því. Ef við ráðumst í önnur eins
verkefni í framhaldinu,þá getum

viðbyggtáþessu.”

Ekkitekiðfráþér
„Þaðeraldreiof seintað fara í

nám,”segirJanneteBuenaventura,
félagsliðiíBreiðholti.Jannetekom
hingað til lands fyrir 16 árum en
hún flutti hingað til lands frá Fil
ippseyjum. ,,Mig langaði alltaf að
fara ínámogþegarég fékk tæki
færi til að læra ákvað ég að taka
það.” Jannete segir að hún hafi
viljað styrkja stöðu sína á vinnu
markaðiognábetri tengslumvið
íslenskt samfélagogþvíhafihún
farið í nám. ,,Það er ekki auðvelt
aðlæraáöðrutungumálienmínu
eigin. Mér finnst íslenskan erfitt
mál en er búin að fara á nokkur
námskeiðhjáMími.Síðast fórég í
ritunvegnaþessaðégtreystimér
ekki til aðskrifamikið.”Húnseg
ir námið hafa hjálpað sér mikið.
„Menntunereitthvaðsemenginn
geturtekiðfráþér.”

Gerðubergermiðjan
Menningarmiðstöðin Gerðu

berg er vettvangur Menntunar
núna. Íbúar semhughafaánámi
getahafiðþávegferðmeð innliti í
miðstöðina. Aðgangur verður að
námskeiðum, ráðgjöfum,námsað
stoð,menningastarfiogkaffispjalli
í Gerðuberg. Námsráðgjafar Fjöl
brautaskólans íBreiðholtimunu í
tengslumviðátakiðveitaalmenn
viðtöl og áhugagreiningar. Boðið
verður upp á stöðumat og grein
ingu fyrirþásemeigavið lestrar
örðugleikaeðalesblinduaðstríða.
Ráðgjafar Þjónustumiðstöðvar
Breiðholts bjóða þátttakendum
Menntunar núna upp á almenna
félagslega ráðgjöf, fjármálaráðgjöf
ogaðstoðviðstyrkumsóknir.

Atli Þór Fann dal tók sam an.

Verkefnið„Menntunnúna“

NokkrirnemareðaþátttakenduríverkefninuMenntunnúna.
Myndir.KatrínKristín.

For eldra fé lag Fella skóla 
held ur há tíð laug ar dag inn 29. 
mars í mat sal Fella skóla. Nem
end ur láta ljós sitt skína, syn
gja, sýna dans og aðra frá bæra 
hæfi leika. For eldr ar leggja ein
nig sitt af mörk um með kynn
ingu á hand verki, mat, tungu
máli og fleiru. Nem end ur 10. 
bekkj ar sjá um kaffi sölu. 

Í Fellaskólaeruhæfileikaríkir

nemendurmeðfjölbreyttanbak
grunn sem gaman og fróðlegt
er að kynnast. Markmið hátíð
arinnareraðhittastoggleðjast
saman og ekki síst að kynnast
hæfileikaríkum nemendum og
aðstandendum þeirra. Hús
ið opnar klukkan 13, aðaldag
skráratriðin verða milli 14 og
15 en hátíðinni lýkur kl. 16.
Allirvelkomnir.

HátíðíFellaskól
álaugardaginn

NemendurútFellaskólaágóðristundu.

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

Ræstingar  /  Teppahreinsun
Steinteppahreinsun  /  Bónvinna

Meðhöndlun Náttútusteins
Hreingerningar  /  Flutningsþrif

Húsfélagaþjónusta ofl.

Ræsting og Ráðgjöf ehf
Alhliða hreingerningarþjónusta

S. 519 7500  •  770 4630

www.clean.is



Á síðustu árum hafa úthverfi Reykjavíkur, sem
stundumerukölluðeystribyggðirborgarinnar,set
iðnæralgjörlegaáhakanumhvaðvarðar fjárútlát
borgarinnar.Svovirðistsemaðávalltsétilfjármagn
fyrir allskonar gæluverkefni í mið og vesturbæ
Reykjavíkur,hvortsemumerað ræða litrík fugla
hús á Hofsvallagötunni, óþarfa þrengingu Borgar
túnsins nú eða háa vegkanta sem hamla aðgengi
fatlaðraáHverfisgötunni.Hinsvegarernærekkert
fjármagn til fyrir sérkennslu í úthverfum borgar
innar,ómögulegteraðveita8.bekkingumsumar
vinnu íVinnuskólanum,eðlilegumhirðaáborðvið
snjómokstur og grassláttur er látin mæta afgangi,
aðstaða leikoggrunnskóla ferversnandimeðári
hverjusökumskortsáviðhaldiogáþettaeinnigvið
aðstöðuíþróttafélaga.Raddir íbúannaeruvirtarað
vettugibæðihvaðvarðarsameininguskólaogmót
unaðalskipulagsþarsemsamgöngumáleruofarlega
íhugaíbúa.

Vonbrigðimeðmeirihlutann
Meirihluti Besta flokksins og Samfylkingarinnar

geturekkihunsað íbúaúthverfannaaðeilífu. Fyrr
enseinnakemuraðskuldadögumogþámunuinni
haldslaus loforð um allt fyrir alla ekki duga. Hafi
borgarfulltrúarþessara flokka jafnvelhinnminnsta
áhuga á endurkjöri verða þeir að láta verkin tala
oggrípastraxtilaðgerðaíúthverfunum.Éghefþó

einungishóflegarvæntingar til
þessaðsvoverði.

Ég á mér þann draum að í
vor takiviðnýrborgastjórnar
meirihluti.Meirihlutisem legg
ur áherslu á verkefni í öllum
hverfum borgarinnar ekki ein
ungissumumþeirra.Meirihluti
sem forgangsraðar þannig að
grunnþjónusta sé æðri gælu
verkefnum og meirihluti sem
hlustaráraddiríbúannaþegar
teknarerumikilvægarákvarð
anir um hverfið þeirra. Von
andi verður þessi draumur
minnaðveruleika,því annars
erframtíðReykjavíkurþvímiðurekkibjört.

Guð rún Theó dórs dótt ir, íbúi í út hverfi 
Reykja vík ur borg ar.
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Draumurumbetriúthverfi

Guðrún
Theódórsdóttir.

Frest ur til að sækja um styrk 
til Hverf is sjóðs Reykja vík ur borg
ar fyr ir árið 2014 er til 15. apr íl 
n.k. Hægt er að sækja um styr
ki til verk efna í einu eða fleiri 
hverf um eða al mennt í borg inni. 
Ein stak ling ar, hóp ar, fé laga sam
tök, fyr ir tæki og stofn an ir geta 
sótt um. Há marks upp hæð hvers 
styrks er 700.000 krón ur.

TilgangurHverfissjóðs Reykja
víkur er að styðja við verkefni
sem stuðla að eftirtöldum þátt

umíhverfumborgarinnar:Bættu
mannlífi og eflingu félagsauðs.
Fegurri ásýnd borgarhverfa.
Auknu öryggi í hverfum borgar
innar og samstarfi íbúa, félaga
samtaka eða fyrirtækja við
borgarstofnanir. Sótt er um á
mínumsíðumáRafrænniReykja
vík. Stjórn sjóðsins fer yfir all
ar umsóknir og tekur ákvörðun
um styrkveitingar í samræmi
viðúthlutunarreglur sjóðsinsog
styrkjareglurReykjavíkurborgar.

Hægtaðsækjaum
styrkitilHverfissjóðs

MyndinerfrátölvunámskeiðifyrireldriborgaraíGerðubergi.

Tilbúið á einungis 2-3 mín .
Ferskt og fljótlegt!

Brúð kaups og blóma sýn ing var hald in í Garð
heim um helg ina 15. og 16. mars. Sett voru upp 
nokk ur brúð kaup í mis mun andi blóma þem um og 
fyr ir tæki sem bjóða þjón ustu og vör ur fyr ir brúð
kaup voru á staðn um.

Mestaathyglivaktiþóstórglæsileg tískusýningá
laugardeginumávegumbrúðarkjólaleigunnarTvö
Hjörtu.Ástin lá í loftinuog ljóstaðmargirætlaað
látaverðaafþvíaðgangaíhjónabandáárinu2014.

Stórglæsilegbrúðkaups-og
blómasýningíGarðheimum

Stúlkurnarbáruaf,kjólarnirvoruekkisíðriogblómaskreytingarnarglæsilegarábrúðkaups-ogblóma-
sýningunniíGarðheimum.

FLUGFARÞEGAR FÁ VSK
AF ÖLLUM GLERAUGUM

SÍMI 527 1515  GÖNGUGÖTUwww.borgarblod.is



Starfið á frístundaheimilinu
í Hraunheimum er mjög fjöl
breytilegt. Síðustuvikurhöfum
við verið með ævintýrahópa
semhafaveriðað fara í göngu
bingó, farið í njósnaferðir  og
skoðað sýningarnar sem eru í
Gerðubergi ásamt að fara á
bókasafniðsvoeitthvaðsénefnt.

Á Ösku dag inn mættu bæði 
börn in og starfs fólk ið  í bún ing 
og fengu börn in and lits máln ingu.  
Eft ir há deg ið fór um við í Gerðu
berg á diskó tek þar sem diskó
tek arn ir Eric og Starri héldu upp 
í stuð inu þar til trúð ur inn Wally 
mætti og sýndi sirkusat riði með 
að stoð barn anna sem vakti mikla 
lukku hjá þeim.  Dag ur inn end aði 
á því slá „kött inn úr tunn unni“ í 
Hraun heim um.

Þann 27. mars n.k. verð ur 
Breið holt got Talent:  frí stund 
hald in með al frí stunda heim il anna 
í Breið holti í sam komusaln um í 
Selja skóla.  Eru all ir að æfa at rið in 
sín á frí stunda heim il un um þessa 
dag ana. 
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FjölbreyttíHraunheimum

Starfsfólkiðlétekkisitteftir
liggjaogmættiífjölskrúðugum

öskudagsbúningum.

Það skipt ir máli hvað stjórn
mála fram boð segja fyr ir kosn ing
ar. Ef mál eru sett á dag skrá, kom
ast þau frek ar til fram kvæmda. 
Fyr ir síð ustu borg ar stjórn ar kosn
ing arn ar 2010 setti Sam fylk ing in 
Breið holt ið á dag skrá. Í stefnu
skrá flokks ins var sér stak lega tal
að um að byrja í Breið holti þeg ar 
kæmi að við haldi og end ur nýj un 
á hús um og op in ber um bygg ing
um, auk end ur nýj un ar borg ar um
hverf is og úti svæða. 

Á hug mynda þingi um Fella
hverf ið sem Sam fylk ing in hélt í 
Leikn is hús inu í apr íl 2010 komu 
fram hug mynd ir m.a. um að end
ur gera göngu stíg inn á bak við 
„löngu vit leys una“ með því að 
taka nið ur stein steypu veggi og 
skapa sam veru staði með bekkj
um og gróðri, á litlu torg un um 
þrem ur sem eru á stígn um. Ein
nig að bjóða heims þekkt um lista
mönn um  að setja upp um hverf is
lista verk í hverf inu. 

Besti flokk ur inn kom sá og sigr
aði í síð ustu borg ar stjórn ar kosn
ing um. Það var bara flott. Í sam
starfs samn ing okk ar röt uðu þessi 
áherslu at riði Sam fylk ing ar inn ar 
um Breið holt ið, enda Besti flokk
ur inn til í alls kon ar eins og borg
ar bú um er kunn ugt.  Í sam starfs
samn ingn um sagði um Breið holt
ið: „ Efl ingu mann lífs og borg ar
mynd ar í EfraBreið holti verði 
hleypt af stokk un um und ir merkj
um átaks ins: „111 Reykja vík“. 

111 Breið
holt var sett 
á lagg irn ar 
og stóð fyr ir 
end ur nýj un 
langa göngu
stígs ins milli 
Iðu fells og 
Fann ar fells. 
En þar var 
e k k i  b a r a 
þ a ð .  T v ö 
stór úti lista
verk  e f t  i r 
lands þekkta 
( e k k i  e n n 
heims þekkta) lista menn prýða nú 
gafl inn á Jóru felli og Asp ar felli. 
Hverf is stjór inn Ósk ar Dýr mund
ur var ráð inn til að koma ýms um 
fram fara mál um áleið is. Búið er 
að opna FabLab í Fella görð um 
og fjöl skyldu mið stöð in Miðj an er 
í start hol un um í Mið bergi. Fleira 
gott nefni ég síð ar, en það er þess 
virði að at huga hvað fram boð in 
segja fyr ir kosn ing ar. 

Það besta við Breið holt ið er 
þó að mínu mati nátt úr an sem 
um lyk ur okk ur – og sund laug in. 
Ekk ert eitt hverfi stát ar af við
líka um gjörð með göngu stíg um á 
heims mæli kvarða. Nú er bara að 
njóta þeg ar brumið fer að springa 
út á trján um. 

Björk Vil helms dótt ir
borg ar full trúi og 
for mað ur hverf is ráðs Breið holts.

Breiðholtiðvar
ogerádagskrá

Formaður borgarráðs, Dagur B. Eggertsson, heimsótti Eddufellið
ádögunumogleitviðhjáPétriípólskubúðinni,eneinsogmargir
vitabrannbúðinnýverið.Péturlétþaðekkiaftrasérheldurkom
sérfyrirí lagerhúsnæðiájarðhæðámeðanveriðeraðgeraupp
verslunina, sem opnar á gamla staðnum innan tíðar. “Borgin á
gottaðeiga svonahetjur sem látaekkimótvindinn stöðva sig,”
sagðiDaguráfésbókarsíðusinni.

Börninmættuöllíbúningumáöskudaginn.

EinsogsjámáerstarfiðíHraunheimumfjölbreytt.

Björk
Vilhelmsdóttur.
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Hverfissjóður Reykjavíkur auglýsir eftir styrkumsóknum  til 
verkefna sem stuðla að einhverjum eftirtalinna þátta í hverfum 
borgarinnar:  

• Bættu mannlífi og eflingu félagsauðs
• Fegurri ásýnd borgarhverfa
• Auknu öryggi í hverfum borgarinnar
• Samstarfi íbúa, félagasamtaka eða fyrirtækja við 
 borgarstofnanir.

Hægt er að sækja um styrki til verkefna í einu eða fleiri hverfum 
eða almennt í borginni. Einstaklingar, hópar, félagasamtök  og 
stofnanir geta sótt um.  

Hámaksupphæð styrkja er 700.000 krónur.

Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar   www.reykjavik.is/hverfissjodur 

Öflugri og 
fegurri hverfi

Öflugri og 
fegurri hverfi

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
þriðjudaginn 15. apríl 2014

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
þriðjudaginn 15. apríl 2014

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

Aðalfundur
framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

,,Við höfum bætt við sérstöku
ryðvarnarefnisemverðurspraut
að undir alla bíla í undirvagns
þvotti. Þetta efni mun ryðverja
bílanna að neðan sem er auð
vitaðgríðarlegamikilvægt í við
haldi bíla. Ryðvörnin er nýjung
hjá okkur og mér skilst að við
séum fyrsta þvottastöðin sem
býður upp á slíkt hér á landi,“
segir Páll Magnússon hjá Löðri
enfyrirtækiðbýðurnúuppáryð
varnarþvott í svampþvottastöð
inniáFiskislóð29.

,,Þetta er há gæða efni sem 
mynd ar vörn á und ir vagn bíls ins. 
Efn inu er spraut að und ir bíl inn 
og þá mynd ar það nokk urs kon
ar filmu sem ver bíl inn fyr ir vatni, 
salti og öðr um ætandi efn um sem 
valda ryði og tær ingu. Við verð um 
fyrst um sinn með þessa ryð vörn 
í svamp þvotta stöð okk ar á Fiski
slóð inni en mun um síð an bæta 
þessu við á all ar aðr ar þvottatöðv
ar okk ar á höf uð borg ar svæð inu,“ 
seg ir Páll.

Ryð vörn in er enn ein við bót in 
í flór una hjá Löðri en fyr ir tæk ið 
hef ur á und an förn um mán uð um 
boð ið upp á RainX sem yf ir borðs
vörn á all an bíl inn. ,,RainX er 
sann kall að undra efni sem vernd
ar bíl inn, hrind ir óhrein ind um frá, 
eyk ur út sýni og ör yggi í um ferð
inni. RainX og ryð vörn in eru bara 
inni í lín unni hjá okk ur og við
skipta vin ir borga bara sama verð 
og venju lega þeg ar þeir fara með 
bíl inn í þvott hér í svamp bursta
stöð inni á Fiski slóð,“ seg ir Páll 

og bæt ir við að hann hafi feng ið 
mjög góð við brögð frá fjöl mörg um 
við skipta vin um.

Fullkomnarþvottastöðvar
Löðurs

Hann seg ir að RainX hjálpi líka 
til við að stöðva ryð mynd un og 
auka end ingu á lakki. ,,Efn ið stöðv
ar ryð mynd un á jafn vel illa förn um 
bíl um. Það kem ur vissu lega ekki 
í stað inn fyr ir lakk húð en held ur 
því í skefj um og eyk ur end ingu á 
lakki í raun út í hið óend an lega 
ef það er not að reglu lega,“ seg ir 
Páll. Löð ur rek ur sex þvott stöðv
ar á höf uð borg ar svæð inu og þar 
eru alls stað ar snerti laus ar þvotta
stöðv ar en auk þess er hin vin sæla 
svamp þvotta stöð á Fiski slóð 29 

þar sem einnig er boð ið upp á 
dekkjasvertu í við bót við allt ann
að. Löð ur er með opið alla daga 
vik unn ar, líka á sunnu dög um. 

Ryðvörnundirbílinnmeðþvottinum

PállMagnússonhjáLöðri.

Raunfærnimat 
Kynningarfundur Í Gerðubergi 3-5, 1 hæð,  fimmtudaginn 3. apríl kl. 17 

Rágjafar frá IÐUNNI fræðslusetri og Mími símenntun kynna raunfærnimat í yfir 30 greinum. Raunfærnimat gengur 
út á að meta færni og þekkingu sem fólk hefur aflað sér utan skólakerfisins og getur leitt til umtalsverðrar styttingar á 
námi. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 25 ára lífaldur og 5 ára starfsreynsla. 

 Á kynningarfundinum verður spurningum þátttakenda svarað og bókuð viðtöl við náms- og starfsráðgjafa sem fer 
með þátttakanda yfir gögn og námsferil. Kynningar verða á íslensku en hægt verður að nálgast kynningarbæklinga 
um raunfærnimatið á 8 tungumálum (Pólsku, Rússnesku, Dönsku, Litháísku, Filippseysku, Albönsku, Ensku og 
Tælensku) sjá www.reykjavik.is/menntun-nuna.  

Ráðgjöf frá Mími um raunfærnimat og IÐUNNI um raunfærnimat og mat á námi frá öðru landi verður á 
þriðjudögum kl. 16-18 í Gerðubergi. 

 

Skills evaluation  
Meeting in Gerðuberg 3-5, Thursday 3. April at 17:00 

Carrier counsellors from IÐUNNI education centre and Mími lifelong learning centre introduce and discuss skills 
evaluation in around 30 vocations.  Skills evaluation is a process that can validate experience and skills to units in the 
secondary/vocational school system. Entry requirements for Skills evaluation:  Participants should be at least 25 
years old and have 3 to 5 years of professional experience.  

The counsellors will schedule interviews for interested participants at the meeting to further introduce the process 
and necessary documents to confirm their work experience and education. Presentation at the meeting will be in 
Icelandic but leaflets on Skills evaluation  will be available in 8 languages, see further at www.reykjavik.is/menntun-
nuna.  

Counsellors on Skills evaluation from Mímir and IÐAN will be in Gerðuberg every Tuesday from 16:00 to 18:00. 
IÐAN will also provide counselling on validation on education acquired from another country.  
 

Ocena umiejętności  

 Spotkanie informacyjne w Gerðuberg 3-5, parter, czwartek 3 kwietnia godz. 17 
Konsultanci z IÐUNN fræðslusetur oraz Mímir símenntun przedstawią ocenę wiedzy i umiejętności w ponad 30 
dziedzinach. Ocena umiejętności polega na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy, które zostały nabyte poza systemem 
szkolnym i które mogą przyczynić się do znacznego skrócenia okresu nauki. Warunkiem uczestnictwa w ocenie 
umiejętności jest ukończone 25 lat życia oraz 3 - 5 lat doświadczenia zawodowego. 

Na spotkaniu uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania oraz umówić się na rozmowę z doradcą 
zawodowym, który zweryfikuje z uczestnikami ich dokumenty oraz przebieg nauki. Spotkania informacyjne będą się 
odbywały w języku islandzkim, lecz będzie możliwość uzyskania ulotek informacyjnych w 8 językach, 
dokładniejsze informacje znajdują się na www.reykjavik.is/menntun-nuna.  
Porady od Mímir w zakresie oceny umiejętności oraz od IÐUNN w zakresie oceny umiejętności i uznania 
wykształcenia z innego z kraju będą się odbywać w Gerðuberg we wtorki w godzinach 16-18. 

Hvernig er hlúð að 
geðheilsu á efri árum?
Geðheilsustöð Breiðholts og 
Hugarafl standa að opnum 
fræðslufundi fyrir almenning 
um helstu atriði sem viðkemur 
geðheilsu á efri árum.

Líney Úlfarsdóttir öldrunarsál-
fræðingur og Erik Brynjar 
Eriksson geðlæknir halda bæði erindi um viðfangsefnið.

Eftir hlé verða pallborðsumræður en í pallborði hafa sæti 
Valgeir Ástráðsson prestur í Seljakirkju, Ólöf Margrét 
Snorradóttir guðfræðingur í Fella- og Hólakirkju, 
Bára Emilsdóttir sjúkraliði hjá Heilsugæslunni Breiðholti 
og Þórey Dögg Jónsdóttir djákni og framkvæmdarstjóri 
Ellimálaráðs. Öll hafa þau mikla reynslu í málefnum aldraða.

Fræðslufundurinn verður haldinn fimmtudaginn 3. apríl 
kl: 17-19, í Félagsmiðstöðinni Árskógum 4. 
Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis.
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Fjórði flokk ur kvenna gerði 
sér glað an dag í síð asta mán
uði og fór í Hópeflis tíma hjá 
Magn úsi Guð munds syni fé lags
mála fröm uði. Margt skemmti
legt var brall að í ferð inni og 
þar á með al var far ið í þrauta
rat leik og þeystu stelp urn
ar um ná grenn ið og smelltu 
mynd um af sér í gríð og erg 
við lausn ir ým issa þrauta.

Að lokn um rat leik var svo 
skellt sér í pizzu át og skemmt 
sér kon ung lega inní fé lags mið
stöð inni enda ým is legt hægt að 
bralla þar. Í mars mán uði skel

ltu stelp urn ar svo í æf inga helgi 
til Hvera gerði og kepptu við 
heima menn og Sel foss í loft
bólu hús inu fræga. Helg in var 
not uð til að æfa stíft og kíkja á 
bæj ar líf ið. Já það er alltaf fjör 
hjá stelp un um í 4. flokki.

Ver ið vel komn ar að kíkja á 
æf ingu. 4. flokk ur kvenna (7. og 
8. bekk ur).

Sunnu dag ur kl 17 á ÍR velli. 
Miðviku dag kl 17:15 á Leikn is
velli, fimmtu dag kl 17:15 á ÍR 
velli og á laug ar dag ur kl. 12:00 á  
Leikn is velli.

ÍR- og Leiknisvörur

Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

Föstudagur
Fimmti flokk ur karla fór nú á 

dög un um í keppn is ferð norð ur 
á Ak ur eyri. Það var mæt ing á 
slag inu átta á föstu dags morgni í 
Leikn is hús ið og lagt var af stað 
um níu leyt ið. Fyrsta stopp var 
á  Blöndu ósi þar sem að strák
arn ir fengu að sjálf sögðu holla og 
góða nær ingu fyr ir átök dags ins 
en puls urn ar á Blöndu ósi eru sér
stak lega nær ing ar rík ar. Rút an var 
kom in til Ak ur eyr ar um tvö leyt ið 
en okk ar menn þurftu hins veg
ar að bíða fyr ir utan þar til að 
klukk an sló þrjú vegna þess að 
Ak ur ey ing ar neit uðu ein fald lega 
að opna fyrr. 

Alið ið hóf leik og léku þeir 
gegn Fjarð ar byggð. Leikn is
strák arn ir spil uðu flott an bolta 
og skorð uðu fyrsta mark leiks
ins, verðskuld að. „Stokebolti“  
Fjarð byggð inga skil aði hins veg
ar sínu á end an um og unnu þeir 
leik inn 21 en leik ur inn hefði vel 
geta far ið á hinn veg inn. Blið ið 
var næst á dag skrá og léku þeir 
gegn Gestaliði Þórs ara, Þórs ar ar 
unnu sann fær andi 50 sig ur og 
okk ar menn aug ljós lega stirð
ir eft ir langa rútu ferð. Sama var 
að segja um Clið ið sem var mest 
skip að drengj um sem hafa ný haf
ið knatt spyrnu fer il sinn. Seinni 
leik ir föstu dags ins gengu illa hjá 
A og C liði og allt stefndi í það 
sama hjá B liði þeg ar Þórs ar ar 
komust í 41 en okk ar menn tóku 
sig sam an í and lit inu og skor uðu 
3 mörk á síð ustu 7 mín út um leiks
ins og jöfn uðu leik inn.  Eft ir þetta 
stór meist ara jafn tefli fóru strák
arn ir heim í skóla og fóru í sund  
og fljót lega í hátt inn eft ir það.

Laugardagur
Keppni hófst klukk an 8:30 í 

Bog an um og átti ALið ið fyrsta 
leik. Aliði lék gegn KR og voru 
okk ar menn mun betri að il inn í 
leikn um og spil uðu flott an bolta 
en þurftu á end an um að sætta 
við svekkj andi 11 jafn tefli. Blið ið 
hóf leik gegn KA og voru aug ljós
lega ekki vakn að ir og loka töl ur í 

þeim leik voru 51 norð an mönn
um í hag. CLið ið byrj aði sinn dag 
ágæt lega en töp uðu engu að síð ur 
fyr ir Neista 21 í há spennu leik og 
mikl ar fram far ir frá fyrstu tveim 
leikj un um hjá lið inu. Eft ir há degi 
hófust síð an úr slit ar iðl ar og hóf 
ALið ið leik gegn KF/Dal vík og 
okk ar menn klár uðu loks ins dæm
ið og unnu sann fær andi 31 sig ur 
eft ir að hafa lent und ir.  Blið ið 
spil aði gegn Þórsstelp um og átti 
þeir ekki í vand ræð um með þær 
og unnu 50. Clið ið var sömu leið
is í stuði og léku gegn KR og unnu  
leik inn 41.

Síð deg is kepptu hvert lið einu 
sinni. Alið ið vann Tinda stól í 
marka leik 84. Blið ið vann einnig 
sinn leik með því að leggja KR 52. 
Bens ín ið virt ist hins veg ar vera 
búið hjá Cliðs mönn um og töp
uðu þeir 70 fyr ir KR. Eft ir lang an 
og strang an dag horfðu drengirn
ir á stór mynd ina Avat ar við mikla 
kátínu Sím ons far ar stjóra sem 
sat límd ur við skjá inn þar til all ir 
strák arn ir voru löngu sofn að ir.

Sunnudagur
Að eins þrír leik ir voru á dag

skránni hjá okk ur á sunnu deg

in um og voru öll lið í séns á að 
taka bik ar með sér heim. Clið
ið hóf keppni og unnu þeir Völs
ung sann fær andi 52 en það var 
ekki nóg því KRing ar unnu sinn 
leik og fóru með sig ur að hólmi í 
riðl in um. Blið ið spil aði næst við 
Þórs ara og sá leik ur var hreinn og 
beinn úr slita leik ur um hvort lið ið 
end aði í fyrsta sæt inu í riðl in um. 
Leik ur inn end aði með gríð ar lega 
svekkj andi 21 tapi fyr ir Þórs ur
um. ALið ið spil aði síð an loka leik 
dags ins gegn KRing um í hörku
leik þar sem Vest ur bæ ing ar fóru 
með sig ur af hólmi 21 í mikl um 
bar áttu leik. Það kom hins veg ar 
ekki að sök því að Leikn is menn 
unnu riðil inn á inn byrð is viður
eign um og fengu af hend an bik ar 
í lok leiks. Eft ir pulsu veisl una í 
Hamri fóru strák arn ir uppí skóla 
og komust að því að rút an fór 
ekki strax í gang en það kom ekki 
að sök og á end an um lögð um við 
af stað eft ir vel heppn að mót þar 
sem að strák arn ir sýndu oft á tíð
um flotta takta og lögðu sig alla 
fram. For eld ar eiga mik ið hrós 
skil ið fyr ir hjálp ina og Sím on skil
ar sér stakri kveðju til Benna fyr ir 
að taka Avat ar með norð ur.

FimmtiflokkurdrengjafóráGoðamót

Ungirmennúr5.flokki.

Fjórðiflokkurkvenna
skemmtasérvel

Stelpurúr4.flokkiLeiknis.

Náms ver Leikn is opn aði 
fimmtu dag inn 13. febr ú ar síð ast
lið inn en Leikn ir er fyrsta fé lag
ið á Ís landi til að bjóða upp á 
náms ver fyr ir iðk end ur. Náms
ver ið verð ur starf rækt í all an 
vet ur í Leikn is hús inu.

Náms ver ið er opið öll um iðk
end um Leikn is hvern ein asta 
fimmtu dag klukk an 16.00 til 
17.00. Kenn ari og um sjón ar mað
ur í náms ver inu er Hrafn hild ur 
Guð jóns dótt ir kenn ari í Fella skóla 
og henni til að stoð ar er Birk ir 
Björns son leik mað ur meist ara
flokks. Náms ver ið er hugs að til 

að auka áhuga nem anda á nám
inu. Veita að stoð við heima nám ið 
og til að ýta und ir góð an náms
ár ang ur af reksiðk enda. Að stoð in 
er gjald frjáls og hvetj um við alla 
iðk end ur til að nýta sér þenn an 
frá bæra kost.

Nú þeg ar hafa fjöl marg ir iðk
end ur Leikn is nýtt sér Náms ver 
Leikn is og um 20 iðk end ur hafa 
ver ið að mæta í tím ana á fimmtu
dög um. Nán ari upp lýs ing ar er 
hægt fá hjá eft ir far andi að ili um:

Leikn ir Reykja vík, tel: 5578050, 
8697794 email: doddi_tjal fari@
hot mail.com

NámsverLeiknisgengurvel

- Ferða saga -
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Skíðaskóli um helgar kl. 11–15.
Brettaskóli Blá�alla og Mint Snow 
um helgar kl. 10:30–14:30.

Skráning og nánari upplýsingar 
á skidasvaedi.is

Það er aldrei of seint að byrja!

www.leiknir.com



Ein ar Daði Lár us son sigr aði sjö
þraut ina í karla flokki með yf ir burð
um og hlaut 5494 stig á Meist ara
mót Ís lands inn an húss í fjöl þraut
um sem fram fór helg ina 22. til 23. 
febr ú ar í Laug ar dals höll. Þraut in 
hjá Ein ari Daða er sú fyrsta sem 
hann fer í gegn um í eitt og hálft 
ár, en hann hef ur átt í þrá lát um 
meiðsl um all an þann tíma og er 
nú greini lega að ná sér á strik. Það 
sem er eink ar eft ir tekt ar vert er að 
Ein ar Daði var að eins 80 stig um frá 
per sónu leg um meti sínu í þraut inni 
sem jafn framt er ann ar besti ár ang
ur Ís lend ings frá upp hafi.

Krist er Blær Jóns son vann sjö
þraut ina í flokki 1819 ára og bætti 
sig um 615 stig og hlaut sam tals 
4900 stig. Krist er Blær bætti sig  um 
60 cm í stang ar stökki, bætti sig í 
60 m og 1000 m hlaupi og  jafn aði 
sinn besta ár ang ur í kúlu varpi og 
há stökki. Bæt ing in í stang ar stökki er 
eins dæmi,  en þess má geta að þeg
ar hann hóf æf ing ar með ÍR í haust 
átti hann best 3,30m í stang ar stökki. 
Trist an Freyr Jóns son, bróð ir Kris
ters, sigr aði í 16 til 17 ára flokkn um 

á nýju ald urs flokka meti með 4696 
stig. Trist an bætti sig í há stökki, 
kúlu varpi, 60 m grinda hlaupi, stang
ar stökki og 1000 m og átti frá bæra 
þraut. Hanna Þrá ins dótt ir vann silf ur 
í fimmt ar þraut í stúlkna flokki 1617 
ára.  Hún bætti sig í 60m grinda
hlaupi, kúlu varpi og lang stökki og 
hlaut sam tals 2781 stig sem er per
sónu legt met hjá henni og fjórði 
besti ár ang ur 1617 ára stúlku frá 
upp hafi. Glæsi lega frammi staða hjá 
þraut ar fólk inu okk ar um helg ina.
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Sig ur karl Jó hann es son var 
val inn í U16 ára og Há kon Örn 
Hjálm ars son var val inn í U15 
ára í lands lið yngri drengja í 
körfuknatt leik. 

Lands lið ið fer til þess til að  
taka þátt á Copen hagen In vita
tional (U15) og Norð ur landa móti 
yngri lands liða í Solna í Sví þjóð 
(U16 og U18) síð ar á þessu ári.  
ÍR ósk ar Sig ur karli og Há koni 
til ham ingju með val ið og ósk ar 
þeim góðs geng is í þeim verk efn
um sem framund an eru hjá U15 
og U16 ára lands lið um Ís lands í 
körfuknatt leik.

SigurkarlogHákonÖrntilSolna
Strák arn ir í 9. flokki ÍR í körfu 

urðu bik ar meist ar ar um síð ustu 
helgi í mögn uð um úr slita leik á 
móti Njarð vík sem end aði 54  
59. Leik ur inn var jafn fram an af 
en í þriðja leik hluta voru okk
ar menn 11 stig um und ir.  Í síð
asta leik hluta fóru okk ar menn 
á kost um og þar dró vagn inn 
Skúli Krist jáns son sem var val
inn mað ur leiks ins.

Þetta er virki lega flott ur hóp
ur sem er þjálf að ur af goð sögn
inni Her berti Arn ar syni sem gerði 
garð inn fræg an sem leik mað ur í 
há skóla bolt an um í USA á yngri 
árum, sem leik mað ur ÍR og sem 
at vinnu mað ur í Evr ópu. Í úr slita
leikn um voru strák arn ir dyggi lega 
studd ir af fjöl skyld um, góð um ÍR 
ing um og síð ast en ekki síst af 
strák un um í meist ara flokki ÍR í 
körf unni en Örv ar þjálf ari mætti 
með þá til Grinda vík ur, virki lega 
vel gert hjá þeim. Það sem ger
ir þenn an tit il merki leg an er að 
þetta er fyrsti tit ill í yngri flokk
um ÍR í körfu síð an 2003.  Hægt 
er að sjá brot af því besta hjá 
ÍR strák un um úr þess um leik á 
slóð inni: https://www.youtu be.
com/watch?v=7eqVZV8BgCk,  

Þeir sýndu mikla bar áttu og upp
skáru glæsi leg an sig ur að lok um 
við mikla gleði, þessi mynd brot 
út skýra það bet ur en nokk ur orð.  

Boltinn flýgur í körfuna hjá
ÍR-strákunum.

Níundiflokkur
bikarmeistarar

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

Eft ir inn an húss tíma bil ið var nýr lands liðs hóp
ur FRÍ val inn og af sex nýj um íþrótta mönn um 
voru tveir ÍRing ar. 

Það eru þeir Sindri Lár us son sem kepp ir í kúlu
varpi og Gunn ar Guð munds son sem kepp ir í 200 

og 400m. Alls eru 29 karl ar og 20 kon ur í hóp in um 
þar af eru 10 ÍR karl ar og 9 ÍR kon ur.

Ósk um þeim fé lög um inni lega til ham ingju með 
áfang ann og Frjáls í þrótta deild ÍR til ham ingju með 
þenn an flotta hóp íþrótta manna.

TveirÍR-ingarlandsliðshópiFRÍ

Mikl ar fram kvæmd ir eru fyr
ir hug að á ÍR svæð inu í suð ur 
Mjódd. Hefja á und ir bún ing að 
nýj um æf inga velli fyr ir frjáls ar 
íþrótt ir á ÍRsvæð inu en frjáls í
þrótta deild ÍR er ein sú stærsta 
í Evr ópu. Borg ar ráð sam þykkti 
ný ver ið samn ing við Íþrótta fé lag 
Reykja vík ur. Til við bót ar munu 
Reykja vík ur borg og ÍR í sam ein
ingu fara yfir skipu lag íþrótta
mann virkja ÍR í Suð urMjódd 
með eft ir far andi að leið ar ljósi.

Að aðal knatt spyrnu velli fé lags
ins verði snú ið. Að áhorf enda
svæð um verði kom ið fyr ir við 
knatt spyrnu völl inn. Að grasæf
inga svæði verði snú ið og sett við 
hlið ina á aðal knatt spyrnu velli. 
Að gervi gras völl ur verði óbreytt
ur. Að svæði fyr ir pút t golf völl 
fyr ir eldri borg ara verði kom ið 
fyr ir ná lægt Ár skóg um. Að skoð
uð verði þörf á bætt um bað og 
bún ings klef um, m.a. vegna frjáls í
þrótta vall ar.

ÍR mun áfram reka íþrótta
hús Selja skóla og íþrótta hús 
við Aust ur berg, en fé lag ið hef ur 
haft rekst ur inn með hönd um sl. 
þrjú ár. Um er að ræða full kom in 
hand bolta og körfu bolta hús, en 
þau hafa bæði ver ið tek in í gegn 
síð ustu ár, skipt um gólf og áhorf

enda að staða end ur bætt þannig 
að þau telj ist keppn is vell ir í frem
stu röð. 

Þeg ar end ur skipu lagn ingu 
svæð is ins í Suð urMjódd er lok ið, 
fyr ir 1. maí 2014, munu Reykja
vík ur borg og ÍR gera sér stak an 
samn ing um fram kvæmd ir, fjár
mögn un og tíma röð fram kvæmda 

á svæð inu. Sam kvæmt samn
ingn um er ákveð ið að fresta öll
um fyr ir hug uð um fram kvæmd
um við bygg ingu  íþrótta mann
virkja á veg um fé lags ins í Suð ur
Mjódd  en ákvörð un um bygg ingu 
íþrótta hús á svæð inu verð ur tek
in fyr ir 1. febr ú ar 2019.

MiklarframkvæmdiráÍRsvæðinu

FráundirritunsamningsíRáðhúsiReykjavíkur.Frávinstri.EvaEinars-
dóttir,formaður íþrótta-ogtómstundasviðs,JónGnarrborgarstjóri,
Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs, Hjálmar Sigurþórsson,
formaðurÍRogHaukurÞórHaraldsson,framkvæmdastjóriÍR.

Strákarnir í 9. Flokki. Efri röð f.v. Herbert Arnarson, Óskar Capaul,
GuðmundurSigurbjörnsson,IngvarHrafnÞorsteinsson,HörðurFrans
Pétursson, Hákon Örn Hjálmarsson, Einar Gísli Gíslason.  Neðri röð
f.v.RúnarHaraldsson,ÍsakWiium,HaraldurBjarniDavíðsson,Sveinn
VignirIsaksen,DaníelDagurÓlason,SkúliKristjánsson.
Myndir:HákonÖrnHjálmarsson

EinarDaðiÍslandsmeistariísjöþraut

SigurkarlJóhannesson.

EinarDaðiLárusson.

Heimasíða
www.ir.is



Við bjóðum góðar 
framtíðarhorfurFermingargjöf 
fyrir framtíðarfólk

Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

*Eitt framlag fyrir hvert fermingarbarn

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 góður valkostur fyrir langtímasparnað.

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

Framtíðarreikningur Íslandsbanka er góð fermingargjöf Leggðu fermingarpeningana
inn á Framtíðarreikning
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