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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 Innralæri
Verð áður 4.239 kr./kg.
Verð núna 3.179 kr./kg.

 
Heill Feskur Kjúklingur

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

MS Hleðsla 330 ml
Verð áður 239 kr.
Verð núna 204 kr.

 
Frón Kremkex 260 gr

Verð áður 429 kr.
Verð núna 329 kr.

Frábær tilboð

Nem end ur og starfs menn Fella skóla unnu mynd lista verk á lóð skól ans í tengsl um við Barna menn ing ar há tíð í 
Reykja vík sem efnt var til á dög un um. Verk ið var unn ið þannig að hver og einn nem andi og starfs mað ur mál
uðu einn staf í grind verki í “sín um lit”. Á mynd inni má sjá nokkra nem end ur með sinn lit og sína stafi. Nán ar 
er sagt frá þessu á blað síðu tvö og rætt við Dan í el Heið ar Guð jóns son list og verk greina kenn ara skól ans. 

- á traustum grunni

Opið allan 
sólarhringinn
í Engihjalla,Vesturbergi 
og Arnarbakka

„Auðvitað er stórt skref að kaupa íbúð“

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn
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Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.
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B reiðhyltingar, Reykvíkingar og aðrir landsmenn kjósa
til bæjar- og sveitarstjórna síðasta laugardag í maí.
Sveitarstjórnarmál eru nokkuð ólík landsmálum að

því leyti að mun minna svigrúm er til þess að beita hefð-
bundinni landsmálapólitík til þess að ná athygli kjósenda.
Sveitarstjórnarmál snúast að mestu um ákveðna nærþjón-
ustu við almenning og verkefni sveitarfélaga sem og tekjur
þeirraoggjöldsemaðmestueruákveðinmeðlagasetningum.

O ft móta staðbundin mál viðhorf fólks til sveitarstjórna
og einstaklinga sem gefa kost á sér til sveitarstjórnar-

starfa. Einna helst er það í Reykjavík sem landsmálafiðring-
ur getur litað kosningar til borgarstjórnar þótt fleira komi
þar við sögu. Þó hefur dregið úr áhrifum þeirrar menning-
ararfleyfðar að undanförnu. Hinir hefðbundnu landsmála-
flokkar vega ekki jafn þungt í borgarpólitíkinni og áður.
Hið sama gildir um flest önnur bæjar- og sveitarfélög.

En um hvað kjósa Reykvíkingar að þessu sinni. Hvaða
máefni koma til með að móta afstöðu þeirra til borgar-

málaframboðanna. Ekki er að sjá að þar eigi mikil átök sér
stað.Einkumvirðist skipstá skoðunumumskipulagsmálog
þéttingubyggðar.Ásíðustuárumhafaönnurviðhorf íþeim
málflokki rutt sérnokkuð til rúmsogeigaaðhlutauppruna
sinnerlendis.Þausnúastumnýjan lífsstíl, aðbyggjaborgir
fremurinnáviðenteygjaþærstöðugtmeðnýjumúthverfum
með tilheyrandiumferðamannvirkjumogvaxandibílaumferð.

Nýtt aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir þétt-
ingu byggðar. Að byggt verði íbúðarhúsnæði á stöð-

um á borð við gömul iðnaðarhverfi og á óbyggðum svæð-
um einkum ímiðborginniogvesturhlutahennar.Vissulega
eru nokkuð skiptar skoðanir um aðalskipulagið og eflaust
taka einhverjir afstöðu í kosningunum á grunni þess.

F ramtíð Reykjavíkurflugvallar virðist ætla að verða
helsta ásteytingarmál komandi kosninga. Hvort

nota eigi flugvöllinn með lítið eða óbreyttu formi, hvort
rýra eigi gildi hans eða loka honum til fulls innan tiltekins
tíma. Nýtt aðalskipulag gerir ráð fyrir nýrri byggð í Vatns-
mýrinni og vissulega er þar um verðmætt byggingarland
að ræða. Hvernig sem atkvæði falla í borgarstjórnarkosn-
ingunum verður flugvallarmálið ekki leitt þar til lykta. Um
stærramálensvoeraðræðaog fleiriþurfaaðkomaþarað.

Þvíernokkuð ljóstaðeinkumverðurkosiðumáframhaldi
þjónustu borgarinnar við borgarbúa þar sem áhersl-

ur framboðanna eru nokkuð líkar enda vart færi á öðru í
ljósi þeirrar starfsumgjörðar sem sveitarfélögum er búin.

Um hvað verð ur kos ið?

Í tengsl um við Barna menn ing
ar há tíð í Reykja vík unnu nem
end ur og starfs menn Fella skóla 
að mynd lista verk á skóla lóð 
Fella skóla þar sem hver og einn 
nem andi og starfs mað ur mál aði 
einn staf í grind verki í “sín um 
lit”. Hver staf ur er tákn rænn 
geisli í lit rófi okk ar, mis mun andi 
bylgju lengd af sama ljósi. Hver 
staf ur stend ur vörð um skól ann 
og sterk ir standa þeir sam an. 
Verk ið ger ir til raun til að teng
ja sam an list og vís indi sem er 
grund völl ur í skóla starfi og til
veru okk ar. 

Breiðholtsblaðið hitti Daníel
HeiðarGuðjónsson list-ogverk-
greinakennaraíFellaskólaaðmáli
enhannáttihugmyndinaaðverk-
inu og bar hitann og þungan af
skipulagiog framkvæmdverkefn-
isins. Að sögn Daníels má líta á
myndlistaverkið Litróf semsam-
eiginlegtljósallraíFellaskólasem

varpargeislumsínumbæði fram
áveginnenendurkastast líkaað
skólanum,starfsfólkiognemend-
umsjálfumþarsemverkiðhefur
tværmeginhliðar,aðraúthverfa
en hina innhverfa. „Það má líka
horfaáþettasemskúlptúrsemer
síbreytilegureftirþvíhvarskoð-
andinnerstaddurírýminu.Þetta
verk er nú sameign okkar allra.
Ölleigumviðokkarhlut íþvíog
það getur minnt okkur á hverju
samvinnaogþátttakagetur skil-
að okkur.“ Daníel segist ánægð-
ur með útkomuna og finnst vel
hafatiltekistogsegisthaldaaðí
sameiningu hafi skólasamfélagið
skapaðverksemhefurgildi fyrir
hvernogeinnnemandaogstarfs-
mann.

Allir 318 nemendur skólans
máluðu sinn staf í þessu litrófi.
Einnigmáluðu70starfsmennsinn
staf eða nánast allir. Þetta gera
samtals 388 málaðir stafir enda

Fellaskóli stór vinnustaður. Að
sögnDaníelstöldusumiraðmála
ætti allt grindverkið en í grind-
verkinuölluerusjöhundruðstaf-
ir.„Meðþvíaðskilja312stafieftir
ómálaða,“segirDaníel„verðurtil
huglægt pláss fyrir þá sem hafa
veriðhéráðurískólanumoglíka
fyrir þá sem eiga eftir að koma
hingaðískólann.“

„Við getum líka litið á verk-
ið sem hyllingu sólar og vatns
sem ísamspili sínumynda litróf.
Mynda okkar sameiginlega fána
sem regnboginn er, fána náttúr-
unnar. Táknmynd margbreyti-
leikaog fjölbreytni“segirDaníel.
„Fyrst og fremst er þetta tákn-
myndokkarallrahér í skólanum
ogþörfáminningumhversu fjöl-
breytt fólkerhérogmeðmarg-
breytileganbakgrunn“segirDan-
íelaðlokum.

Lit róf á heima velli 
Fella skóla

„Ég er þeirr ar skoð un ar að líta megi á grind verk ið sem mál verk sem er 1,3 m á hæð og 87,5 m að lengd,“ 
seg ir Dan í el Heið ar Guð jóns son list- og verk greina kenn ari í Fella skóla í sam tali við Breið holts blaðið.

Pappír er ekki 
bara pappír

BESTA – HREYFILSHÚSINU

Grensásvegi 18  I 108 Reykjavík 
Sími: 510 0000 I www.besta.is

EasyFlush® frá KATRIN tryggir gæðin 

KATRIN pappírinn færð þú í Besta, Grensásvegi
• Katrin Plus – hágæða pappír fyrir heimili og sumarbústaði                    
• Vistvænn fyrir rotþrær
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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GERÐU VEL VIÐ ÞIG
Kíktu við í nýjar verslanir okkar 

í Vesturbergi og Arnarbakka.

Á NAMMIBAR
LAUGARDAGA OG SUNNUDAGA

50%afsláttur
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DEEP PAN EÐA THIN & CRISPY PIZZA
OG 0,5 L KÓK

498
kr. 

BEN&JERRY ÍS
500 ML

898
kr. stk.

MAGNUM CLASSIC/WHITE/MINT
3 STK Í HVERJUM KASSA

498
kr. pk.

SNÚÐUR OG 
KÓKÓMJÓLK

288
kr. 



Fylgiskannanir fyrir kom
andiborgarstjórnarkosn
ingar sýnamikinn stuðn
ingviðDagB.Eggertsson

formann borgarráðs Reykjavík
urborgar og borgarstjóraefni
Samfylkingarinnar og virðast
þærnáumtalsvertút fyrirraðir
flokksins.Dagurkveðstþakklát
urfyrirþannstuðningsemhann
finniogviðurkennir fúslegaað
sem flestir borgarbúar greiði
þeim atkvæði sitt í komandi
kosningum. „Ég mun gera mitt
allra besta til að standa und
ir því trausti sem mér er sýnt
og það eru mikilvæg verkefni
framundan,” segirDagur. Dag
ursemerlækniraðmenntoger
einnigfjögurrabarnafaðir,með
tvöbörná leikskólaaldriog tvö
börníAusturbæjarskóla.

Þegartaliðberstaðverkefnum
á döfinni í Breiðholtinu stendur
ekkiá svörum. „Viðhöfumstað
iðístórræðumíBreiðholtinuallt
kjörtímabilið.Viðbyrjuðumstrax
á því að setja sérstakar fjárveit
ingar í viðhald og verkefni sem
setið höfðu á hakanum. Leiknis
svæðið var klárað, íþróttahús
in við Seljaskóla og Austurberg
voru tekin í gegn og afhent ÍR.
Þar eru nú öflugustu heimavell
ir landsins íhandboltaogkörfu
bolta og árangurinn hefur ekki
látið á sér standa. Skólalóðirnar
við Fellaskóla, Hólabrekkuskóla,
Seljaskólahafaveriðteknarígegn
og kláraðar. Ég hvet alla Breið
hyltinga til að nota sér þær því
þettaeruírauneinfullkomnustu
útivistarog leiksvæði íborginni.
Seljaskólalóðinernánasteinsog
heilsuþorpmeðútilistaverkumog
hreystibrautum. Við höfum líka
veriðaðendurgerastígaogbæta
aðstæður fyrirhjólreiðafólk.Við
gerðum nýtt eimbað við Breið
holtslaug. Við höfum viljað rífa
upp gamla verslunarkjarna sem
sumir hafa staðið yfirgefnir og
verið til skammar. Við erum að
þróaGerðubergámjögskemmti
leganháttogvinnumnánarmeð
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti
að ýmsum framfaraverkefnum,
meðalannarsviðaðbjóðahverf
isbúumaðbætaviðsigmenntun.
Ogþettaeraðeinsþaðsemkem
uruppíhugannsísvona.“

Hækkandifasteignaverð
ogBreiðholtið

Líklega hefur enginn verslun

arkjarni verið í verra ástandi í
BreiðholtinuenFellagarðar.Dag
ur tekur undir það. „Við höfum
lagtsérstakaáhersluáaðtakatil
hendinni þar. Fyrsta stóra verk
efnið var svo kallaður Fellastíg
ur, þar sem arkitektateymi end
urhannaði langastíginnmeðfram
Unufellinu, m.a. í samvinnu við
krakkana í Fellaskóla, sem nota
stíginn og svæðið í kring hvað
mest. Við leigðum okkur líka
þarna inn í húsnæði sem hefur
verið í lítillinotkun.Annarsveg
ar settum við upp hátæknisetr
iðFabLab í samvinnuviðFBog
NýsköpunarmiðstöðÍslands.Ísíð
ustuvikugekkborgarráðsvo frá
öðrum leigusamningi sem þýð
iraðeitt framsæknasta listasafn
landsins í einkaeigu, Nýlistasafn
Reykjavíkur, flytur íVölvufellið, í
kjallarannþarsemBreiðholtsbak
arívaráður.“

Fjárfestarhafaséðtæki
færiíFellagörðum

„Meðþessum fjárfestingumog
leigusamningumviljumviðsenda
þauskýruskilaboðaðviðhöfum
mikla trú á þessu hverfi, mikla

trúáþvíaðskapa tækifæri fyrir
ungt fólk íBreiðholti í samvinnu
við Fjölbrautarskólann í Breið
holtiogþauskilaboðaðmenning
á heima alls staðar í borginni. Í
samatilgangihöfumviðlíkafeng
ið listakonur til aðvinna frábær
verkáhúsgafla.Égveitað íkjöl
far á þessum áherslum borgar
innarmunkoma fjárfesting.Fjár
festar hafa þegar séð tækifæri í
Fellagörðum.Fasteignirhafaþeg
ar skipt um hendur og bygging
nýrra íbúðaeraðhefjast. Í kjöl
farið munu fleiri sjá tækifæri til
aðkaupaíbúðirásvæðinuíkring.
Maður á auðvitað aldrei að spá
umhlutieinsogþróunfasteigna
verðs en það að búa til kjarna
listaogsköpunar í Fellagörðum
getur að mínu mati gengt lykil
hlutverkiviðaðgerasvæðiðeft
irsóknarverðara fyrir stærrihóp.
NewYorkhefurSoHo.Reykjavík
eignastBreiðHo.

Húsnæðismálin
erulykilmál

Húsnæðismálin eru að sögn
Dags stærstu kosningamál Sam
fylkingarinnarfyrirkomandiborg
arstjórnarkosningar.„Viðleggjum

mikið upp úr húsnæðismálum.
Þaðverðaalliraðhafaöruggtþak
yfir höfuðið. Við viljum einnig
aukafjölbreytninaentilþessþarf
aðbyggja2.500til3.000leiguog
búseturéttaríbúðiránæstuárum
og því viljum við koma í verk.”
Dagur segir mikilvægt að hugsa
um borgina í heild þegar fjallað
er um húsnæðismál. „Við þurf
umlíkaaðtryggjagóðaralmenn
ingssamgöngurþarsem fólkbýr
því samgöngukostnaður vegur
mjög þungt íútgjöldum heimila.
Strætó þarf að vera raunhæfur
kostur fyrir sem flesta og þess
vegna þarf að bæta hann.“ Dag
ur segir að borgaryfirvöld þurfi
að vera opinn fyrir nýrri hugs
uníhúsnæðismálunum.„Arkitekt
úr Seljahverfi benti til dæmis á
þaðípóstitilmínnýlegaaðefvið
myndumgerafólkisembýrístór
umeinbýlishúsumþaðhagstætt
aðleigjahlutahúsannaútfrásér
væri hægt að slá margar flugur
í einu höggi. Fjöldi nýrra leiguí
búðagætiaukisthratt.Fólkgæti
búiðlenguríhúsunumsínum,þó
það vilji minnka við sig og ung
ar fjölskyldur gætu leigt í grón
umhverfumþarsemöllþjónusta
er fyrir hendi. Seljahverfið gæti

veriðgottdæmiumþetta.Þessi
hugsun finnstmérspennandiog
hvatinngætit.d.veriðlægriskatt
araf leigutekjum íþeim tilvikum
semfólkeraðleigjaútfrásér.“

Mikiluppbyggingmið
svæðis

Athygli vekur að kosninga
miðstöð Samfylkingarinnar
er einmitt staðsett í miðju mik
illa framkvæmda, rétt fyrir ofan
Hlemm, á mótum Brautarholts
ogStórholts.„Áþessusvæðisést
hvernig áherslur í uppbyggingu
oghúsnæðismálumgetanýst til
aðgefaúrsérgengnumsvæðum
andlitslyftingu og draga til sín
auknaþjónustu.Svæðinu íkring
um Hlemm hefur til dæmis ekki
veittafandlitslyftinguogégbind
miklar vonir við að uppbygging
þar í kring verði bæði mikilvæg
viðbót við íbúðamarkaðinn og
muni hafa mjög jákvæð áhrif á
umhverfið,verslunogþjónustu,“
útskýrirDagurogsegir jafnframt
aðámeðalþesssemSamfylking
in leggur áherslu á í húsnæðis
málunumeruhúsnæðiáviðráð
anleguverði.Þáséþaðafarmik
ilvægt að byggja upp góðan og
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Húsnæðismálinerulykilmál

DagurB.Eggertsson.

„Reykjavíkáaðvera
fyrirmyndarborgtilað
alauppbörnogúrvals
borgtilaðeldast.Við
eigumaðgetaskapað

spennandiframtíðfyrir
nýjarkynslóðirþarsem
gotteraðrekafyrirtæki
ogbörneigajöfntæki
færióháðefnahagfor

eldraþeirra.Viðhöfum
margtafþessuþegar

oghöfumlagtgrunnað
ennþáfleiru.Égerþví

bjartsýnnáframhaldið
ogframtíðinaoghlakka
tilaðtakastáframávið

verkefniníborginni,”
segirDagurB.Eggerts
sonborgarstjóraefni
Samfylkingarinnar
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traustan leigumarkað. „Við telj
um að borgin verði sérstaklega
aðbeita sér fyrirþví aðumtals
verðurhlutiþeirraíbúðasemrísa
muni á næstu árum fari á leigu
markað. Þannig getum við unn
iðgegn frekarihækkunumáhús
næðismarkaðioggerthannheil
brigðari.Þessutilviðbótarvitum
við að uppbygging miðsvæðis
bætir umferðarflæðið í borginni
og dregur úr álagi á Miklubraut
ogSæbraut.Þaðermikilvægtfyr
ir lífsgæðiþeirrasembúaaustan
viðElliðaár.”

Börninífyrirrúmi
„Málefni barnafjölskyldna er

okkuraðsjálfsögðumjögofarlega
í huga. Við viljum passa upp á
það að ekkert barn í Reykjavík
þurfiaðeigaþaðalgerlegaundir
efnum fjölskyldnanna hvort það
geti farið í íþróttir eða tónlist.
Viðviljumhækka frístundakortið
þessvegna,aukasystkinaafslætti.
Þannigaðvið leggjum áherslu á
Reykjavík fyrir alla”, segir Dag
ur og heldur áfram, „og svona
talandiumReykjavíkfyrirallaþá
erégþeirrarskoðunaraðaðstað
an í öllum hverfum borgarinnar
þurfiaðveragóð.Þettaáviðum
aðstöðu til íþrótta og útivistar,
almenningsbókasöfnogsundlaug
ar.Viðverðum líka aðpassaað

enginndragist afturúr í gæðum
skólastarfseðaannarriþjónustu.
Þettaermérmetnaðarmál,ogég
held að í þessum skilningi séu
allir borgarbúar jafnaðarmenn.
Borgarstjórngerirbestþegarhún
styður við þann kraft sem býr í
hverfunumsjálfum.”

ÍþróttiríBreiðholtií
mikillisókn

Aukþessaðklára framkvæmd
irviðsvæðiLeiknishafaReykja
víkurborg og ÍR aukið samstarf
sitt verulega á kjörtímabilinu.
„ÍR og Leikir eru að vinna mjög
gott starf, eins og best sést af
árangri þeirra. Og nú hafa þau
tekiðaðséraukinverkefni.Þan
nig hefur ÍR tekið við rekstri
tveggja af stærstu íþróttahús
um borgarinnar, í Austurbergi
ogviðSeljaskóla.Búiðeraðefla
kvennaknattspyrnu með sam

vinnuÍRogLeiknisogsúspreng
ing sem orðið hefur í frjálsum
íþróttumhjá ÍRvarnýlegaverð
launuðmeðákvörðunumaðbyg
gja upp fullkomiðæfingasvæði í
frjálsum íþróttumá ÍRsvæðinu í
Mjódd.Viðhöfumlíkafylgstmeð
því af áhuga að dansdeild ÍR og
fimleikadeild ÍR eru að eflast af
metnaði.Þaðskiptirmiklumálitil
aðskapagottsamfélagaðkrakk
arnir okkar eigi kost á góðu og
innihaldsríku tómstundastarfi.
Þar er skólahljómsveit Árbæjar
ogBreiðholtsannaðgottdæmien
húnerlíkaímikillisókn.“

Næstuárgetaorðiðgóð
Dagur segist hreykinn af því

sem unnist hefur síðustu ár og
hefurafar jákvæða framtíðarsýn.
„Borginhefurstaðiststórogerfið
prófáundanförnumárum.Okkur
hefurtekistaðsiglaútúrumróti

ogafleiðingumhrunsins.Þareiga
borgarbúar, fyrirtækin sem eftir
standa og starfsfólk borgarinn
ar, ekki síst í skólum og velferð
mikiðhrósskilið.Íupphafiþessa
kjörtímabilseinhentumviðokkur
í að rétta við rekstur Orkuveit
unnar sem stóð mjög tæpt. Við

höfumkomiðfjármálunumálygn
ari sjó og eigum heildstæða og
spennandi framtíðarsýn í nýju
aðalskipulagi Reykjavíkur. Og
þessi framtíðarsýn er græn. Við
eigum að standa vörð um nátt
úruperlurnar okkar og grænu
svæðin.”

Opið alla daga
frá kl. 11 til 23.

Lóuhólar 4,nálægt Dominospizza Sími: 557 1414

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

FLUGFARÞEGAR FÁ VSK
AF ÖLLUM GLERAUGUM

SÍMI 527 1515  GÖNGUGÖTU

Ný og betriheimasíða!

NORRÆN SUMUR GERA KRÖFU 

UM HÁMARKS FRAMMISTÖÐU

Á Íslandi vitum við að sumarveður getur þýtt alls konar veður! 

Þess vegna hefur Nokian þróað sumar- og heilsársdekk sem 

henta fjölbreyttu veðurfari norðlægra slóða. 

NOKIAN 
FINNSK SUMAR- OG HEILSÁRSDEKK

 Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI

Ný dekkjaleitarvél

á MaX1.is!

Finndu réttu dekkin undir bílinn þinn!

Skoðaðu 
MAX1.is

Mundu:

nagladekkin 

af fyrir 15. apríl!

Fáðu vaxtalaust kortalán eða 
10% staðgreiðsluafslátt af dekkjum!

veldu MargverðlauNuð NokiaN gæðadekk hjá MaX1

Reykjavík: 
Bíldshöfða 5a 
Jafnaseli 6
Knarrarvogi 2

Hafnarfjörður: 
Dalshrauni 5 515 7190

Opnunartími:
Öll verkstæði opin virka daga kl. 8-17
Laugardaga: sjá MAX1.is

Aðalsímanúmer: 

Mikið úrval fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla



Ákveðið hefur verið að fly
tjaNýlistasafniðeðaNýlóeinsog
þaðerjafnankallaðíEfraBreið
holtið. Borgarráð hefur geng
ið frá rammasamkomulag við
safnið sem felur í séraðborgin
framleigir safninu húsnæði við
Völvufell í Breiðholti þar sem
Breiðholtsbakarí var til húsa
til margra ára. Nýlistasafnið er
nú tilhúsaviðSkúlagötu ímið
borgReykjavíkur.Forsvarsmenn
safnsinssegjaaðhúsnæðið,sem
er í eigu Arionbanka og Frón
kexverksmiðjan var til húsa á
sínum tíma leki og leiguverðið
hafiveriðaðsligastarfsemina.

Nýlistasafnið verður á næstu
vikum flutt í hið nýja húsnæði í
Efra Breiðholti. Þar verða verk í
eigu safnsins varðveitt og sýnd.
Jafnframt er leitað að nýju sýn
ingarrými í miðbænum þannig
aðstefnteraðþvíaðstarfsemin
verðiátveimurstöðum.Aðstand
endur safnsins eru afar ánægð
irmeðnýja rýmiðogsegjaþetta
ákveðna tilraunastarfsemi þar
sem safneignin fái tækifæri á að
veralifandivettvangurogætlunin
aðverameðsafneignarsýningar,
leiðsagnir, fræðslu, rannsóknar
seturfyrirfólk.Þóttaðstandendur
Nýlistasafnsins hafi talið ókleift
að starfa áfram í húsnæðinu við
Skúlagötuna er ekki um hreina
tilviljun að ræða að flytja safnið
í EfraBreiðholt heldur er þetta
hluti af því að efla mannlífið í
byggðarlaginu sem má rekja til
þess að Jón Gnarr borgarstjóri
flutti skrifstofu sína tímabundið
í Breiðholt. Nýlistasafnið á sér

langasögu.Þaðvarstofnað1978.
Stofnendur þess voru um tveir
tugirungramyndlistarmannasem
vildu eignast athvarf fyrir nýja
straumaogstefnur ímyndlistog
verða sýningarvettvangur fyr
ir tilraunir í myndlist. Uppruna
lega var Nýlistasafnið til húsa í
bakhúsiviðVatnsstíg3bþarsem
SÚM hópurinn, Samtök ungra
myndlistarmannaogGallerySÚM,
hafðiaðseturogsegjamáaðþar
liggi ræturþess. Starfsemi safns
insvarþartilhúsa í24ároggaf

Alþýðubankinn safninu það hús
næði.Árið1979fluttisafniðífram
húsiðviðVatnstíg3enárið2006
flutti safnið sig svoumset aftur
og var til húsa við Laugaveg 26
þartil í lokárs2009aðþaðflutti
í  húsakynni við Skúlagötu 28 í
Reykjavík.Meðflutningisafnsinsí
Völvufellerstígiðskreftilþessað
efnaþjónustu íFellunumenáður
varFABLABsetrinukomiðþará
fótafReykjavíkurborg,Nýsköpun
armiðstöð ÍslandsogFjölbrauta
skólanumíBreiðholti.
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Nýló flyt ur í Breið holt ið

Hitt Húsið hefur opnað fyr
ir umsóknir í Heita Pottinn,
verkefnasjóðsemhefurþaðað
markmiðiaðvirkjaungtfólktil
uppbyggilegs starfs í nærum
hverfi sínu, að efla hverfis
vitund og stuðla að jákvæðri
ímyndhverfisins.Umsækjend
urverðaaðveraáaldrinum16
til 25áraoghafa lögheimili í
Reykjavík.

Í fyrra fengumargvíslegverk
efni styrk úr sjóðnum, meðal
annarshéltGrísalappalísa tón
leika í Mjóddinni, Swaggerific
danshópur kom upp æfingaað

stöðu og héldu sýningu í lok
árs, BORG raftónleikaröð hafa
veriðmeðraftónleikavíðsveg
ar um Breiðholtið, meðal ann
ars í Breiðholtslauginni. Hægt
er að sjá verkefnin sem hafa
hlotið styrk á þessu ári og
þau sem fengu styrk í fyrra á
www.facebook.com/heitipottur.

Umsóknarfresturertil31.maí
og er tekið við umsóknum á
www.hitthusid.is. Við hvetjum
ungt fólk til aðkynnasérsjóð
innog leggja innhugmyndirað
skapandiverkefnumíBreiðholti!

Opið fyr ir um sókn ir 
í Heita pott inn

Í fyrra fengu marg vís leg verk efni styrk úr sjóðn um. Hér er hóp ur
inn sam an kom inn við Breið holts laug ina.

JÖFNUÐUR ER RÉTTLÆTI

H V E R N I G  V I LT  Þ Ú  F O RG A N G S R A Ð A ?

RAUNHÆF ÁÆTLUN TIL FJÖGURRA ÁRA:

 Borgin greiðir nú þegar 32 milljarða á ári (90%) 
en foreldrar 3 milljarða (10%) – stígum skrefið til fulls

 Hækkum framlög til skóla- og frístundasviðs 
um 750 m.kr á ári (0,9% af heildartekjum borgarsjóðs)

 Lækkum gjaldskrár um 25% á ári
 

Upprætum fátækt og misskiptingu í samfélaginu.

Aukum ráðstöfunartekjur barnafjölskyldna.

Kynntu þér málið á www.gjaldfrelsi.is    Finndu okkur á Facebook (Vinstri græn borg)

GJALDFRJÁLS 
LEIKSKÓLI, GRUNNSKÓLI 
OG FRÍSTUNDAHEIMILI

Hús næð ið við Völvu fell þar sem Guð mund ur H. Guð munds son og Vig
fús Björns son bök uðu brauð og kök ur forð um fyr ir  Fella búa og aðra 
Breið hylt inga mun nú hýsa Ný lista safn ið. Húsnæð ið hef ur stað ið að 
mestu autt um tíma en í við tali við Breið holts blað ið fyr ir nokkrum 
kvaðst Guð mund ur H. Guð munds son vera að velta því fyr ir sér hvort 
þetta geti hent að und ir lista starf semi og hugs an lega smá iðn að og 
sprota starf semi. „Ég veit að margt fólk er að fást við eitt og ann að 
bæði á sviði lista og ann arr ar starf semi sem gæti nýtt sér þetta hús
næði,“ sagði Guð mund ur í við tal inu og nú hef ur hann reynst sann spár.

www.borgarblod.is

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



TúnþökUr, MolD 
oG kErRulEigA

Föstudagar eru grilldagar á Spírunni

Sumarblómin
streyma inn

Sumarblómin
streyma inn

Settu þig í gírinn!Settu þig í gírinn!
Allt til að gera góðan garðAllt til að gera góðan garð

 Sláttuvélar og sláttuorf
á 20 % afslætti

Finnsku ávaxtatrén komin!Finnsku ávaxtatrén komin!



8 Breiðholtsblaðið MAÍ 2014

Ný um ferð ar ljós voru sett upp 
á gatna mót um Breið holts braut
ar og Norð ur fells hjá bens ín stöð 
Skelj ungs í lok apr íl.

Búnaður í stjórnkössum var

endurnýjaðurvegnatengingarvið
miðlæga stýringu umferðarljósa
ogeinnigvorusettuppnýorku
sparandi umferðarljós sem nota
tífaltminniorkuengömluljósin.

Ný um ferð ar ljós á 
Breið holts braut

Unniðviðuppsetninguhinnanýjuumferðarljósa.

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

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

Sverrir 
Einarsson

Kristín 
Ingólfsdóttir

Hinrik
Valsson

Nemendur í Hólabrekkuskóla eru að vinna að framtíðarsýn í
dönskutímumþessadagana.Nemendurhafa frjálsarhendurmeð
útfærslu verkefnisins og á kennari von á mörgum mismunandi
skilaverkefnum. Drengirnir á myndinni eru að búa til tölvuleik
semsýnirþeirra sýn, sumirgeramyndbönd,glærukynningareða
teiknimyndir.

Vor há tíð Breið holts skóla var 
hald in laug ar dag inn 17. maí og 
tókst gríð ar lega vel, mik ill fjöldi 
skóla barna og íbúa hverf is ins 
mætti og all ir skemmtu sér vel. 
Dag skrá in var víðs veg ar um 
skól ann, í íþrótta húsi kynntu 
frjáls í þrótta deild og körfuknatt
leiks deild starf semi sína en 
ÍR var einnig með kynn ingu á 
knatt spyrnu á fót bolta velli. 

Skátafélagið Segull stóð fyrir
ratleiká skólalóðogsykurpúða
grilli fyrir þá sem kláruðu leik
inn. Veltibíllinn var gríðarlega
vinsæll eins og alltaf og um 300
börnog fullorðnirprófuðubílinn
og fenguaðkynnasthversumik
ilvægöryggisbeltineru. Einsog
í fyrra var Dr. Bæk á staðnum,
yfirfórhjólog stilltihjálma fyrir
gesti.Íhátíðarsalskólansvardag
skráenþarsýndiHermanntöfra
maður töfrabrögð aukþess sem
atriðivoru fránemendumBreið
holtsskóla, leikrit, mannlegur
píramídi,stuttmyndirogSkrekks
atriðið. Unglingarnir í skólanum
gegndu lykilhlutverki í hátíðinni
enþeirstóðu fyrirandlitsmálun,
gerðu candyfloss og grilluðu og

seldupylsur. Foreldrafélagskól
ans stendur fyrir hátíðinni með
dyggri hjálp skólastjóra, starfs
manna og kennara skólans auk
þesssemnemenduruglingadeild
arnotahátíðinaífjáröflunarskyni.

Hátíðin á sér dygga og ómetan
lega bakhjarla sem eru Fiskbúð
Hólmgeirs,Iceland,Landsbankinn
ogTrygingamiðstöðin.

Vel heppn uð vor há tíð

ÞéttsetinnbekkurinnávorhátíðBreiðholtsskóla.

Marta Guðjónsdóttir og Anna Sif Jónsdóttir búa sig undir að prufa
veltibílinnávorhátíðinni

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

www.breidholt.is
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Kynntu þér öll stefnumálin okkar á xdreykjavik.is
og kjóstu dásamlega Reykjavík

Dásamlega Reykjavík

● Við ætlum að lækka leigu og húsnæðisverð með auknu lóðaframboði.
● Við ætlum að efla heimaþjónustu eldri borgara og bjóða upp á aukið 

val um þjónustu.
● Við ætlum að  breyta skólakerfinu og setja nemandann í fyrsta sæti.
● Við ætlum að stuðla að alvöru íbúasamráði, að hlustað sé á borgarbúa 

og óskir þeirra.
● Við ætlum að bæta þjónustu í hverfum borgarinnar og leyfa allri 

borginni að blómstra.
● Við ætlum að lækka skatta.
● Við ætlum að taka til hendinni, þrífa, slá grasið, sinna viðhaldi 

og hugsa vel um borgina okkar.
● Við ætlum að tryggja foreldrum val á milli dagvistunarleiða. 

Að fé fylgi barni hvort sem um er að ræða þjónustu hjá dagforeldri, 
leikskóla eða nærfjölskyldu.

● Reykjavíkurflugvöllur er í Vatnsmýrinni og verður um fyrirsjáanlega 
framtíð. 

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík

Við ætlum að taka 
til hendinni
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Í Gerðu bergi hef ur ver ið boð ið 
upp á ný stár leg ís lensku nám skeið 
þar sem inn flytj end um í Breið holti 
gefst kost ur á skemmti legri ís lensku
kennslu í sam skipt um á ís lensku fyr
ir út lend inga. Ís lensku þorp ið fékk 
til liðs við sig nokk ur fyr ir tæki og 
stofn an ir í Breið holti til þess að taka 
á móti nem end um og af greiða á 
ís lensku. Öll fyr ir tæk in tóku mjög vel 
í að vera með í verk efn inu og hef ur 
sam starf ið geng ið von um fram ar.

Í þátt töku fyr ir tækj un um hafa nem
end ur sinnt er ind um sín um á ís lensku 
um leið og þeir vinna ákveð in verk efni.  
Það er mik il vægt að hafa eins mikla 
breidd og hægt er þeg ar kem ur að vali 
á þátt töku fyr ir tækj um í tungu mála
þorp. Í Breið holti eru fyr ir tæki og þjón
ustu að il ar inn an seil ing ar sem henta 
eink ar vel til sam skipta á ís lensku, allt 
frá því að kaupa fisk í fisk búð og fá 
bæk ur lán að ar á bóka safni upp í sam
skipti við eldri borg ara í fé lags mið stöð
inni í Gerðu bergi svo eitt hvað sé nefnt.  

Ís lensku þorp ið er ekki ein göngu hóp
ur af fyr ir tækj um sem bjóða upp á þá 
þjón ustu að af greiða á ís lensku og sýna 
þol in mæði og vin semd í sam skipt um 
held ur einnig mark visst og sér snið
ið æf inga um hverfi. Nem end ur vinna 
ýmis rann sókn ar og lausn a verk efni 
eft ir ákveðnu kennslu fræði legu ferli.  
Verk efn in leysa nem end ur í kennslu
stof unni, heima og í Ís lensku þorp inu 
þar sem unn ið er mark visst að því að 
styrkja nem and ann í sam skipt um á 
ís lensku.   

Fræðilegurgrunnur
verkefnisins

Fræði leg ur grunn ur Ís lensku þorps
ins bygg ir á dokt ors rann sókn Guð
rún ar Theo dórs dótt ur (2010) um 
máltileink un ís lensku sem ann ars 
máls við raun veru leg ar að stæð ur utan 
kennslu stof unn ar. Heiti dokt ors rit gerð
ar inn ar er: Con versations in Second 
Langu age Iceland ic: Langu age Learn ing 
in RealLife En viron ments. Rann sókn
ar gögn in eru upp tök ur af raun veru
leg um sam töl um Önnu, nem anda frá 
Kanada, utan kennslu stof unn ar sem 
spanna þriggja ára tíma bil. Anna reyn
ir strax að taka þátt í sam skipt um á 
ís lensku í  dag legu lífi sínu. Hún beit ir 
mark viss um að ferð um við að tvinna 
sam an hvers dags leg er indi og ís lensku
nám, m.ö.o. hún nýt ir sér tæki færi sem 
gef ast til að læra ís lensku um leið og 
hún sinn ir dag leg um er ind um sín um. 

Að ferð ir Önnu hafa ver ið nýtt ar til að 
und ir búa er lenda nem end ur fyr ir þátt
töku í Ís lensku þorp inu.  Kennslu fræði 
Þorps ins og náms efni byggja þannig 
á nýj um rann sókn um í ann ars máls
fræð um sem sýna að mál notk un er for
senda máltileink un ar. Það er því afar 
mik il vægt að byrja að tala mál ið eins 
fljótt og hægt er og helst við raun veru
leg ar að stæð ur.

Góðarmóttökurífyrirtækjum
íBreiðholti

Starfs fólk þátt töku fyr ir tækja í Breið
holti hef ur sann ar lega tek ið vel á móti 
nem end um Ís lensku þorps ins, sýnt 
þol in mæði og vel vilja.  Í öll um könn
un um sem gerð ar hafa ver ið um gildi 
Ís lensku þorps ins kem ur skýrt fram hjá 
nem end um hve mik il vægt það er að 
fá já kvæð ar mót tök ur í þátt töku fyr ir
tækj un um en það eyk ur sjálfs traust ið 
í sam skipt un um og virk ar hvetj andi í 
tungu mála nám inu.  

Sam skipt in í Ís lensku þorp inu eru því 
afar mik il væg ur vett vang ur til að læra 
ís lensku auk þess sem bú ast má við 
því að þau verði til þess að minnka 
for dóma og auka gagn kvæm an skiln
ing í fjöl þjóð legu sam fé lagi á Ís landi.  
Í haust munu Mím ir sí mennt un og 
Mennt un núna halda áfram að bjóða 
upp á ís lensku nám skeið í Gerðu bergi.  
Við ósk um hér með eft ir áhuga söm um 
að il um sem hafa áhuga á að taka þátt 
í tungu mála æv in týr inu með okk ur á: 
is lenskut horpid@is lenskut horpid.is, og 
mennt unnuna@reykja vik.is.

Komiðtilmótsviðbrýnaþörf
Með Ís lensku þorp inu er kom ið til 

móts við brýna þörf þeirra sem eru að 
læra ís lensku og leita eft ir sam skipt um 
við inn fædda til að auka færni sína. 
Er lend ir ís lensku nem ar fá ekki mörg 
tæki færi til að nota nýja mál ið við dag
leg ar að stæð ur í sam fé lag inu. Ástæð
urn ar eru marg vís leg ar, nefna má að 
ensku kunn átta er al menn með al Ís lend
inga og þeir skipta gjarn an yfir í ensku 
þeg ar út lend ing ar reyna að tala við þá 
ís lensku. Það get ur því reynst erfitt 
fyr ir ís lensku nem ana að finna rétt
ar að stæð ur til að eiga sam skipti við 
Ís lend inga úti í sam fé lag inu.  

Ís lensku þorp ið hlaut mennta við ur
kenn ing una Evr ópu merk ið 2014. Þessi 
við ur kenn ing er veitt fyr ir ár ang urs ríka 
ný breytni og frum leika í tungu mála
kennslu og tungu mála námi.

Fyrirtækií
Breiðholtitakaþátt
ííslenskuþorpinu

Íslenskuþorpiðfékktil liðsviðsignokkurfyrirtækiogstofnanir íBreiðholti
semtakaámótinemendumogafgreiðaá íslensku,þaueru:Bónus,Sjávar
höllin, 4Dot, Sveinsbakarí, Nana, Leiksport og Apótekið sem eru öll í Hóla
garði, Hagabakarí, Söluturninn Hraunberg, félagsmiðstöðin í Gerðubergi,
Menningarmiðstöðin í Gerðubergi, Breiðholtslaug og Borgarbókasafnið í
Gerðubergi.

Hvaðfinnstþátttakendum
umÍslenskunámið-hvernig
fannstþérnámskeiðið?

Þátt tak end ur á ís lensku
námsk eiði Ís lensku þorps ins 
fyr ir al böbnsku mæl andi fólk 
voru spurð um hvað þeim 
fynd ist um nám skeið ið. Svör
in eru bæði birt á ís lensku 
og al bönsku til þess að sýna 
hversu ólík tungu mál er um 
að ræða.

Majlinda:
Ís lenska
Mér fannst mjög gam an að 

læra ís lensku á nám skeið inu.  
Ég hefði sér stak lega gam an að 
mál fræð inni.  Mér fannst erfitt 
að læra á klukk una.

Al banska/Shqip
U kënaqa shumë të mësoj 

is land isht në kurs. Më pëlqeu 
veçanërisht të mësoj grama
tikën. M´u duk e vësht irë të 
mësoja orën.

El heme:
Ís lenska
Mér fannst skemmti legt á 

nám skeið inu.  Ég lærði mik ið 
á því að lesa ís lensk ar bæk ur 
og vinna verk efn in.  Mér fannst 
erf ið ast að læra um veðr ið 
á ís lensku en það eru til svo 
mörg orð yfir t.d. snjó. 

Al banska/Shqip
Unë u argëtova shume në 

kurs. Mësova shumë si të lexoj 
libër is land isht dhe ushtro
hem në të. E pata të vësht irë të  
mësoj mot in/kohën is land isht.

Shef ki je:
Ís lenska
Mér fannst skemmti legt 

að læra ís lensku.  Nám skeið
ið var frá bært en það var líka 
erfitt og sér stak lega að skrifa 
ís lensku.  Mér fannst gam an að 
læra á klukk una, fara á bóka
safn ið og lesa bæk ur.  Ég hafði 
líka gam an að því að hlusta á 
tón list og læra text ana.  Mér 
fannst gam an að fara í Hóla
garð og æfa mig í ís lensku.

Al banska/Shqip
Ishte argëtuese të mësoj 

is land isht. Kursi ishte i mrek
ullu eshëm, edhe pse i vëshirë, 
veçanërisht të shkru ash 

is land isht. Më pëlqeu të mësoj 
orën, të shkoj në biblot ekë 
dhe lexoj libra. U kënaqa të 
dëgjoj muzikë e mësoj tekste 
këngësh. U kënaqa të ushtroj 
is land isht en time në Hóla garð.

Mer vet:
Ís lenska
Mér fannst frá bært á nám

skeið inu.  Ég hafði mjög gam an 
að því að læra mál fræð ina en 
mér fannst hún líka það erf ið
asta á nám skeið inu. 

Al banska/Shqip
M´u duk i mrek ullu eshëm ky 

kurs. Unë u kënaqa shumë të 
mësoj gramatikë, edhe pse ajo 
m´u duk pjesa më e vëshirë e 
kursit njëkohësisht.  

Ermal:
Ís lenska
Mér fannst nám skeið ið frá

bært.  Mér fannst skemmti legt 
að læra dag ana og um veðr ið.  
Mér fannst mjög gam an að fara 
á lista sýn ingu og í sjopp una og 
æfa mig að tala ís lensku.  Erf ið
ast var að lesa ís lenska texta.

Al banska/Shqip
Kursi ishte i mrek ullu eshëm. 

Ishte argëtuese të mësoja 
ditët e javës dhe mot in/kohën. 
U kënaqa shumë të vizitoj 
ekspozita arti dhe të shkoj në 
shitore të ushtroj is land isht
en time. M´u duk e vëshirë të 
lexoj tekst is land ez. 

Zade:
Ís lenska
Mér fannst skemmti legt á 

nám skeið inu.  Ég hafði gam an 
að því að læra á klukk una.  Það 
var mik ið efni sem við þurft um 
að læra og það var oft erfitt.

Al banska/Shqip
Kursi m´u duk argëtues. 

Unë u kënaqa shumë të mësoj 
orën. Kis him shumë ma ter i al 
për të mësuar dhe kjo m´u duk 
e vësht irë. 

Ba hri ja:
Ís lenska
Mér fannst skemmti legt á 

nám skeið inu og mjög gam an 
og gott að læra um veðr ið.  Við 
lærð um mik ið á nám skeið inu.

Al banska/Shqip
Kursi m´u duk argëtues. 

Ishte shumë mirë dhe kënaqë
si të mësosh mbi mot in/kohën. 
Ne mësuam shumë në kurs.

Valon:
Ís lenska
Mér fannst nám skeið ið frá

bært.  Mér fannst skemmti legt 
að lesa ís lenska texta og vinna 
verk efni við þá.  Mál fræð in var 
erf ið og erfitt að læra hana.

Al banska/Shqip
Kursi ishte i mrek ullu eshëm. 

Ishte argëtuese te lexosh 
tekste is land isht dhe ushtro
hesh në to.  Gramatika ishte 
e vëshirë dhe jo e lehtë t´a 
mësosh atë. 

Majlinda

Elheme

Shefkije

Mervet

Ermal

Zade

Bahrija

Valon
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www.breidholt.is

SeljaskólikomstíúrslitíSkóla
hreysti í fyrsta skipti í sögunni
í ár. Þau Arnþór Daði Jónsson,
BirnaAradóttir,ViktoríaSifHar
aldsdótturogDaníelOrriÓmars
songerðusérlítiðfyriroghrepp
tuþriðjasætið.

HeiðarskóliúrReykjanesbæbar
sigur úr býtum eftir spennandi
úrslitakeppniíLaugardalshöllþar
sem tólf  bestu skólar mættust í
úrslitumoghefurkeppninsjaldan
veriðeinsjöfnoghörðogljóster

aðmikil áherslahefurverið lögð
á æfingar í skólunum. Holtaskóli
úrReykjanesbætryggðisérannað
sætiðmeðgóðumendasprettiog
Seljaskólivarðíþriðjasætiísinni
fyrstu úrslitakeppni. Aðrir sem
tókuþáttíúrslitumvoruFellaskóli
íFellabæ,Grundaskóli,Grunnskól
inn á Þingeyri, Hvolsskóli, Lága
fellsskóli, Síðuskóli,Valhúsaskóli,
VallaskóliogVarmahlíðarskóli.

Landsbankinn er aðal styrkta
raðiliSkólahreysti.

Seljaskóliíþriðja
sætiískólahreysti

VILTU KOMAST AÐEINS ÚT ÚR BÆNUM?

Lífræna  
Systrasamlagskaffið  

með lífrænni mjólk. Borið 
fram í  niðurbrjótanlegum 

umbúðum. Það gerist 
ekki betra!

Nærandi sálarfæða  
Systrasamlagsins; 

samlokur, þeytingar, 
skot, croissant og 

margt fleira.

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

AFGREIÐSLUTÍMI:  
Virkir dagar 9 - 18
Laugardagar 10 - 16

Sápurnar frá Dr. Bronner 
eru 100% náttúrulegar, 

lífrænar,  ilma dásamlega, 
fair trade og henta allri 

fjölskyldunni.

CMYK
Brúnn

50 cyan
85 magenta
100 yellow
35 black

Blár

34 magenta
9 yellow

RGB
Brúnn

105
51
31

Blár

163
220
230

PANTONE
Brúnn

477

Blár

629

www.tattoo.is

sim
i :7722171

tattoo@tattoo.is

reykjavik

A
rnarbakki 2

Opið 12:00-19:00 mánudaga til föstudaga

Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra afhendir Seljaskólakrökkun
umbikaraðlokinnikeppni.

Hinir árlegu Breiðholtsleikar
voruhaldnirdagana1216.maíí
félagsmiðstöðvunumBakkanum,
Hólmaseli og Hundrað&ellefu
íBreiðholti.Kepptvar í óhefð
bundnum íþróttagreinum auk
þess semvarkeppt í innanhús
fótbolta. Mánudagskvöldið 12.
maí, varhaldinnBreiðholtsvík
ingurinn í Hólmaseli þar sem
félagsmiðstöðvarnar mættugal
vaskarogöttukappi ínokkrum
hressumkraftakeppnum.

Áþriðjudagskvöldinuvarkeppt
í svokölluðum skrifstofuleikum

í Hundrað&ellefu. Þar kepptust
ungmennin við að fleygja skutl
um, fóru í músabocchia og
þreyttu loks hraðabraut í skrif
stofustólarallý. Á miðvikudags
kvöldinu var svo keppt í innan
húsfótboltaaukþesssem lagður
vardúkurásparkvöllinnogkeppt
var í sápubandý. Sápuvöllurinn
eralltafjafnvinsællogfinnstung
lingunum fátt skemmtilegra en
að taka tryllinginn á rennblaut
um og glerhálum sápuvellinum.
Þessarivikuersvoalltaf slúttað
meðhinni sívinsæludragkeppni.

Þar takastarfsmenn líkaþáttog
varþvímikiðumglamúroggleði
þetta föstudagskvöldið.Allsvoru
18keppendurfráunglingunumað
þessusinni ídraginuogalltafer
jafngamanaðsjáhversumargir
taka þátt afbáðum kynjum. Svo
fór að félagsmiðstöðin Hund
rað&ellefu bar sigur úr býtum,
ensamanlögðstigkeppnisgreina
vikunnar telja.Unglingarnir eiga
hrós skilið fyrir dugnað sinn og
eljusemiþessavikuna,enánþeir
raværiþessikeppniekkineitt.

Breiðholtsleikarífélags
miðstöðvunumíBreiðholti

Margvíslegabúningamáttisjááhinnisívinsæludragkeppni.

Sumarhátíð

              Verður í húsi 
Hjálpræðishersins í Mjódd

24.maí frá kl.14-17

 Andlitsmálning fyrir börn

Veitingar

Lifandi tónlist



búum til betri
borg fyrir alla

Við styrkjum úthverfin og virkjum raunverulegt íbúalýðræði. Við hlustum.

Skólakerfið þarf á okkur að halda, forgangsröðum peningum í menntun.

Eldri borgarar fá 20.000 króna frístundakort.

Endurskoðum samþykkt aðalskipulag og forðumst steinklumpaásýnd borgarinnar.

Forðumst skipulagsmistök á hafnarbakkanum og í Laugardalnum..

Lækkum leiguverð, fjölgum félagslegum og almennum íbúðum. Aukum lóðarframboð.

Við virðum vilja 70% Reykjavíkinga sem vilja flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni.

Kynnið ykkur nánar málið á facebooksíðu Framsóknar og flugvallarvina.

facebook.com/framsoknogflugvallarvinir
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Samstarfshópur
um forvarnir

Leví úr fé lags mið stöð inni 
Hund rað&ell efu stóð sig frá bær
lega fyr ir hönd Breið holts og 
lenti í 2. sæti eft ir harða keppni 
við önn ur 19 at riði á Reykja vík 
Got Talent hald ið var í Ráð húsi 
Reykja vík ur föstu dag inn 2. maí. 
Þetta er hæfi leika keppni fyr ir 
ung linga á aldr in um 13 til 16 ára 
en til þess að vera gjald gengur 
í keppn ina þurftu þau að fara 
í gegn um und ankeppni í sinni 
fé lags mið stöð. 

Keppnin er byggð á Breiðholt
Got Talent sem hefur slegið í
gegnhjáunglingum íBreiðholti í
nokkurár.Nafniðoghugmyndin
erbyggðáBritain‘sGotTalenten
útfærslan er með öðru sniði og
fááhorfendur í sal til aðmynda
aðkjósaumbestaatriðið. Ung
lingar og starfsmenn félagsmið
stöðvaíReykjavíkskiptumeðsér
hlutverkum og voru starfsmenn
í hlutverkum dómara á meðan

unglingarnir sáu um að kynna
atriðin fyrir jafnöldrum sínum.
ReykjavíkGotTalentvarhlutiaf
Barnamenningarhátíð. Mæting
invar frábær,RáðhúsReykjavík
urvar troðfulltafhæfileikaríkum

keppendumog spenntumáhorf
endum frákl.19:30 til 22:30. „Við
erum fullviss um að Leví verði
stórstjarna í framtíðinni,“ segja
aðstandendurHundrað&ellefu.

Leví stóð sig frá bær lega

Leví á svið inu í Ráð hús inu.

Halla Birg is dótt ir sýn ir um 
þess ar mund ir í ung linga gang
in um á annarri hæð Breið holts
skóla og ber sýn ing in tit il inn 
Vor í Breið holti.  

HallaBirgisdóttirútskrifaðist
með BAgráðu frá myndlistar
deild Listaháskóla Íslands árið
2013 og er þetta önnur einka
sýninghennareftirútskrift.List
sköpun hennar er rannsakandi

athöfn,gerðtilþessaðreynaað
skiljaýmisumhugsunarefni.Það
eruraddirmyndahennar,radd
ir texta, rödd listamannsinsog
raddir lesenda/áhorfanda sem
mætast og mynda snertifleti
sem skapa verkin. Hún vinnur
ámörkummyndlistarogskáld
skaparogíþettasinnbeinirhún
sjónumaðhinuþekktabyggðar
lagiReykjavíkur,Breiðholti.Hún

skaparbrotakenntsögurýmiþar
sem að hún notar hverfið sem
sögusviðfyrirörsögursemfinna
máíhverriteikninguhennarfyr
ir sig. Sýningin stendur til 31.
maí og er opin alla virka daga
frákl.08til18ogumhelgarfrá
14 til 18.Verkefniðer styrktaf
Heita Potts sjóði Hins Hússins
ogReykjavíkurborgar.

Sýn ing in Vor í Breið holti
Jón Gnarr borg ar stjóri tók þátt 

í rusla t ínslu degi Reykja vík ur
borg ar á dög un um. Hann hvat
ti borg ar starfs menn til að taka 
þátt í átak inu og fór hann sjálf ur 
ásamt hópi starfs fólks af skrif
stofu borg ar stjóra og borg ar rit
ara að hreinsa upp rusl í Breið
holti. Starfs fólk frá ýms um svið
um var skipt nið ur í hópa sem 
fóru um þrett án svæði í borg
inni. Fólk lét ekki sudda og rign
ingu á sig fá held ur klæddu sig 
eft ir veðri og hirtu upp rusl sem 
víða má sjá á opn um svæð um og 
við ak braut ir í borg inni.

Hóparnirvoruaðstörfumí tvo
klukkutímaogþegaruppvarstað
iðvarbúiðaðsafna í 200svarta

ruslapokasem ergott dagsverk.
Mikið var um plastumbúðir,
drykkjarmál, sígarettupakka og
sígarettustubba,allskynsumbúð
irogpappírsrusl. Meðal skringi
legra hluta sem voru hreinsaðir
burtúrborgarlandinuvoruelda
vélogreiðhjól.

Helgina 10. til 11. maí hófst
almennt hreinsunarátak í borg
inni og voru íbúar og fyrirtæki
hvött til að taka til hendinni og
hreinsa ínærumhverfi sínu tilað
borgin verði skínandi fín í sum
ar.Olísstyrktiátakiðmeðþvíað
gefa svarta plastpoka undir rusl
en hreinsunardeild borgarinnar
safnaðipokunumsaman.

Jón Gnarr tíndi rusl
í Breið holti

Jón Gnarr borg ar stjóri með rusl sem varð á veg i hans í Breið holti.

Þarabakki 3, Mjódd, 
gegnið inn hjá Curves líkamsæktarstöð 

Sími: 849-9620

20% kynningarafsláttur
til 15. júni gegn

framvísun 
auglýsingarinnar
Tímapantanir í síma 849-9620

Fixa snyrti- og fótaaðgerðastofa

Augl‡singasími: 511 1188 & 895 8298
borgarblod@simnet.is
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Svein björg Birna Svein bjarn ar dótt
ir, Greta Björg Eg ils dótt ir og Guð finna 
Jó hanna Guð munds dótt ir skipa þrjú efstu 
sæt in á fram boðs lista Fram sókn ar fólks 
og flug vall ar vina fyr ir borg ar stjórn ar
kosn ing arn ar í Reykja vík. „Nei – þetta 
er ekki kvenna fram boð þótt við séum 
hérna,“ segja þær ein um rómi þeg ar tíð
inda mað ur hitti þær á dög un um. Þetta 
er fram boð jafn rétt is því við erum jafn
mörg kon ur og karl ar á þess um lista. En 
hver eru stóru mál in í þess um kosn ing
um. Hverju vilja þær breyta í mál efn um 
Reykja vík ur borg ar?  

„Viðleggjummiklaáhersluáaðskipulagi
Reykjavíkurborgar verði breytt og staða
flugvallarins í Vatnsmýrinni verði tryggð
til frambúðar.Aðokkarmatier fráleitað
ætla að leggja flugvöllinn niður og flytja
innanlandsflugiðogaðrastarfsemisemer
á Reykjavíkurflugvelli til Keflavíkur eða
eitthvað annað. Í því fellst ekkert annað
en skammsýni.“ Þær segja marga vinkla
á flugvallarmálinu og varpa verði ljósi á
flesta þeirra. „Við getum bent á öryggis
málin. Hversu mikið öryggi það er fyrir
borgarbúa, landsbyggðarfólk og jafnvel
farþegasemeruaðkomameðflugierlend
isfráaðhafaReykjavíkurflugvöllþvíhann
virkar sem vara og öryggisflugvöllur
fyrir Keflavíkurflugvöll. Ætlum við með
varaflugvöllinn tilEgilstaðaeða jafnvel til
Glasgow. Von að spurt sé. Aðgangur að
heilbrigðisþjónustunni tengistöryggismál
unum vegna þessaðsjúkraflug lendir að
meðaltali á 18 klukkustunda fresti þegar
lendingarnareruteknarsamanáársgrund
velli.Hvertviljamennfarameðsjúkraflug
ið.TilKeflavíkurogakasvo í klukkutíma
meðveiktfólkeðaslasað.Annarvinkilleru
ferðamálin og uppbygging ferðaþjónust
unnar íReykjavíkogútumlandogsíðast
enekkisístsústaðreyndaðum70%borg
arbúaviljasamkvæmtkönnunumhafaflug
völlinnáframogmeðóbreyttusniði.“

Djúpt á fast í Vatns mýr inni
Sveinbjörg,GretaogGuðfinnasegjaað

aðalskipulagið gangi út á mikla þéttingu
byggðar. Allt að 90% af nýbyggingum á
þessutímabilieigisamkvæmtþvíaðverða
innannúverandibyggða.Þarséusvæðiá
borðviðflugvallarsvæðiðmeðímyndinni,
einnigMiðborgin,gamlahöfninogElliða
vogurinn.Þærsegjaaðframhafikomiðað
stefnt séaðbygginguum700 íbúðaáári
framtil2030semþýðiralltað14þúsund
íbúðir á tveggja áratuga tímabili. „Í aðal
skipulaginuergertráðfyriraðtveirþriðju
hlutarþessaraíbúðaverðibyggðaráþeim
svæðumsemviðnefndum.Útfráþvímá
spyrjaumhverskonarbyggingalandséað
ræðaíVatnsmýrinni.„Þarermjögdjúptá
fastan jarðvegoghanneinnigundir sjáv
armáli.Þvíer fráleittaðhugsaséraðþar
verði um ódýrar byggingalóðir að ræða.
Ogþámáafturspyrjahvernigbyggjaeigi
ódýrtádýrum lóðum.Byggja íbúðir sem
ungtfólkogjafnvelnámsmennráðiviðað
festakaupá.“

Vafa samt að borg in hagn ist á 
lóða sölu á flug vall ar svæð inu

Annaðmálsemþærsegjaaðtakaverði
áeruhúsnæðismálin.Fólkhafistviðíólög
leguhúsnæðiútumallanbæ.Borginverði
vissulega að sjá um félagslegt húsnæði.
Borgin sé hins vegar ekki að byggja hús
heldur fasteignafélögogaðrireinkaaðilar.
Borgingeti ekki komið inn í frjálsabygg
ingastarfseminemaþámeðþvíaðkaupa
íbúðiráfrjálsummarkaði.Tæpastséhægt
aðskyldabyggingaaðilatilþessaðbyggja
félagslegthúsnæði.Íbúðirsembyggðareru
íhagnaðarskini.

Þarf að skipu leggja ný út hverfi
Eitt af því sem þær Sveinbjörg, Greta

og Guðfinna telja að verði að gera er að
ljúkaviðÚlfarsárdalinnogskipuleggjasíð
anoghefjauppbyggingunýrraúthverfaog
bendaáaðnægt landrýmisé fyrirhendi.
Enefdreifaábyggðinni frekar ístaðþétt
ingar hvernig vilja þær leysa samgöngu
málin. „Við erum ekki á móti því að fólk

hjóliogsjálfsagtaðgreiðafyrirþeimsam
göngumáta. Samgöngur sem byggjast á
gönguoghjólreiðumeigaaðfáaukiðvægi
enþaðmáhinsvegarekkiverðaákostnað
fjölskyldufarartækisins sem er einkabíll
inn. Við viljum benda á að fólk vill geta
fariðástaðiþarsemþaðgeturfengiðalla
þjónustuáeinumstaðogferþvííverslun
arkjarnaþóttþeirliggiaðhlutautaníbúa
byggðaogþéttrasvæða.Staðreyndinersú
aðmargtfólkkýsþannlífsmátahvaðsem
hversegirogviðþarfaðbregðast.Enguað
síðurteljumaðeittogannaðmegigeratil
þessaðdragaúrakstri.Þaðmámeðalann
arsgerameðaðkennakrökkumaðnota
Strætóístaðþessaðskutlaþeimogauka

frístundaakstur í almenningssamgöngu
kerfinu.Viðviljumeinnigopna fyrirþann
möguleikaaðsamnýtafrístundakortámilli
systkina og taka upp frístundakort fyrir
eldriborgara.“

Stór á tak til að bæta 
lestr ar kunn áttu

Lesturinnberst í talogskorturá lestr
argetu ungs fólks. „Því miður er farið að
beraábágrilestrarkunnáttukrakkaogung
menna.Viðviljumgerastórátak innaalls
grunnskólans til aðbætaárangur í lestri.
Krakkarnirþurfaaðæfasigáhverjumdegi.
Þaðþýðirekkiaðverameðstopulalestrar
kennslu.Svoþarfað talaviðkrakkanaen
ekkieingönguaðþyljayfirþeim.Viðviljum
forgangsráða fjármunum íþessuefni.Tví
tyngdbörnþurfiaðfámeiristuðning.Það
erofhlaðiðíbekki.Einnkennaridugarekki
ef þrjú börn er með sérþarfir í 28 mann
bekk.“

Fjöl nota íþrótta hús á ÍR svæð inu
Aðlokum.Sífelltþarfaðhugaaðíþrótta

málum og aðstöðu íþróttafélaga. Svein
björg,GretaogGuðfinnasegjaReykjavík
urborg langt á efir nágrannasveitarfélög
unum og ýmsum öðrum sveitarfélögum
í þeim efnum. „Reykjavíkurborg vantar
yfirbyggtknattspyrnuhús.Ogþáerspurn
ingumhvarþaðeigiaðrísa.Þaðþarfað
vera miðsvæðis í borginni. Spurning er
umhvortréttlætanlegtséaðbyggjafrjálsí
þróttavölláÍRsvæðinuíBreiðholtiþóttÍR
séöflugt frjálsíþróttafélag.Aðokkardómi
erspurninginmiklu fremurumhvortþar
sé ekki staður fyrir fjölnota íþróttahús.
VissulegahefurÍRsemereittelstaíþrótta
félagReykjavíkursetiðáhakanumenokk
ur finnstaðákveðaþurfiþetta í samráði
viðíbúaBreiðholtsins.Spyrjaþáhvortþeir
viljibarafáfrjálsíþróttavölleðahvortþeir
viljialvörufjölnotaíþróttahús“.

Leggj um áherslu á flug völl inn, húsnæð is- og skóla mál

Svein björg Birna Svein bjarn ar dótt ir.

Miðborgarstemning á UNO
- matur og vín á góðri stundu

Skelfisk- og saffranrisotto
Saffran risotto, 
hörpuskel, humar, 
kræklingur, 
grænar ertur, 
tómatur.

Suðrænt og seiðandi

Það falla margir fyrir 
gula saffran-risottoinu 
sem er fullt af  
hörpuskel, humri og 
krækling. Grænar ertur 
og tómatar gefa enn 
meiri lit í þennan fallega 
rétt. Ískalt Pinot Grigio 
frá Montalto er 
ómissandi með.

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

MASI MODELLO BLANCO
– Ítalía – Veneto
Ljóssítrónugult. Létt meðalfylling, þurrt, 
fersk sýra. ljós ávöxtur, sítrus.

PICCINI MEMORO BLANCO  
- Ítalía – 4 þrúgur frá 4jum 
hornum Ítalíu
Strágult. Meðalfylling, þurrt, fersk sýra. 
Ljós ávöxtur, pera, eik, hunang.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

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

Netfang uno@uno.is
Borðapantar í síma 561 1313

Eldhúsið er opið
17:00 til 23:00 sunnudaga til fimmtudaga
17:00 til 00:00 föstudaga og laugardaga
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Sóley Tómasdóttir, Líf
Magneudóttir og Elín
Oddný Sigurðardóttir
leiða lista Vinstri hreyf

ingarinnar, græns framboðs
í Reykjavík en 4. sætið skipar
Hermann Valsson. Sóley hefur
setið íborgarstjórnáyfirstand
andi kjörtímabili sem eini full
trúiVinstrigrænna.

Í stefnu skrá VG seg ir m.a. um 
kven frelsi og mann rétt indi að 
all ir borg ar bú ar eigi að geta tek
ið virk an þátt í sam fé lag inu og 
feng ið þjón ustu við hæfi án til lits 
til kyns, kyn hneigð ar, upp runa, 
efna hags eða fé lags legr ar stöðu. 
Fagna skuli marg breyti leika 
mann lífs ins og út rýma stað al
mynd um um minni hluta hópa sem 
eru skað leg ar fyr ir okk ur öll. Efla 
skuli mann rétt inda starf í borg
inni, end ur skoða mann rétt inda
stefn una og sam þætta skuli hana 
allri starf semi borg ar inn ar. Halda 
skuli áfram að byggja upp og efla 
þjón ustu borg ar inn ar við inn flytj
end ur á öll um sviðu. 

Bar átta fyr ir jafn rétti kynj anna 
hef ur alla tíð ver ið mjög mik
il væg fyr ir Vinstri hreyf ing una 
grænt fram boð. Í stefnu skrá VG 
er með al ann ars lögð áhersla á 
að efla þurfi kynja fræði í leik og 
grunn skól um og að upp ræta þurfi 
skað leg áhrif klám væð ing ar og 
stað al mynda á börn og ung linga, 
bæði stelp ur og stráka. Reykja
vík ur borg eigi ekki að líða of beldi. 
Kyn bund ið of beldi sé sam fé
lags leg mein semd sem verði að 
út rýma með mark viss um að gerð
um í sam starfi við lög reglu, heil
brigð is og mennta kerfi. Í vor 
lagði Sól ey Tóm as dótt ir fram til
lögu í borg ar stjórn um að borg
in leit aði sam starfs við lög reglu, 
gras rót ar og fé laga sam tök um að 
grípa til sam ræmdra að gerða til 
að út rýma heim il is of beldi, líkt og 
gert hef ur ver ið á Suð ur nesj um 
með góð um ár angri.

Þá skuli kyn bund um launa
mun hjá Reykja vík ur borg út rýmt, 
bæði með bein um breyt ing um á 
laun um en ekki síð ur með styttri 
vinnu viku og öðr um að gerð um til 
að jafna álag á heim il um. Þær Sól
ey og Líf voru spurð ar hvort það 
sam ræmd ist áð ur greindri stefnu 
um jafn frétti kynj anna að kon ur 
væru í þrem ur efstu sæt um list
ans, karl mann er fyrst að finna í 
4. sæt inu.

,,Þessi ákvörð un bygg ir á fjór
um grunn stoð um, ein þeirra er 
kven frelsi og að stuðla að jafn
frétti kynj anna i sam fé lag inu. 
Það vant ar kon ur í stjórn mál 
svo við lít um ekki á það sem sér
stakt mark mið að fjölga körl um 
í borg ar stjórn Reykja vík ur. Hins 
veg ar er það mjög mik il vægt 
að fjölga kon um í borg ar stjórn. 
Þess vegna erum við í VG með 
þá reglu hjá okk ur að efla hlut fall 
kvenna í stjórn kerfi Reykja vík ur
borg ar. Jafn rétt is bar átt an hef ur 
aldrei geng ið út á það að skapa 
kon um for rétt indi og við vit um 
að mjög marg ir karl ar eru okk
ur kon um inni lega sam mála um 
þessa stefnu. Á þeim fundi sem 
fram boðs list inn var sam þykkt ur 
á var kynja hlut fall fund ar manna 
t.d. nán ast jafnt,” seg ir Sól ey.

„Við bend um á að ann að fram
boð í Reykja vik er með þrjá karl
menn í þrem ur efstu sæt un um, 
það er mjög forn eskju legt. Með 
þrem ur kon um í efstu sæt un um 
erum við að setja okk ur gegn þan
nig gam al dags við horf um, erum 
í nú tím an um. Loka tak mark ið er 

að við séum ekki að kjósa karla 
eða kon ur, held ur bara fólk. Það 
ger ist þeg ar jafn rétt is mark mið inu 
er náð.“

„Það mun aði að eins einu 
at kvæði á mér og Líf þeg ar kos
ið var um 1. sæt ið og þar með 
ætt um við að eiga erfitt með að 
starfa sam an, væri jafn vel ómögu
legt, en það er það alls ekki. Kon
ur eru alls ekki kon um verst ar. 
Fram boð ið sýn ir einmitt hvað er 
til mik ið af mýt um sem eiga alls 
ekki við rök að styðj ast,“ seg ir 
Sól ey.

Viðfangsefnibeggjakynja
Þær stöll ur segj ast vera í póli

tík af því að þær vilji hafa áhrif 
og þær segja stefnu skrá VG alls 
ekki verða meira og minna mót
aða af ósk um kvenna. Auð vit að 
séu áhersl urn ar oft aðr ar þar sem 
kon ur koma að en það auki bara 
fjöl breytn ina í nálg un á ýms um 
mála flokk um sem borg ar stjórn 
þurfi að fjalla um. Stefnu skrá in 
höfði því svo sann ar lega til beg
gja kynja og allra ald urs hópa. 
Börn og skóla kerf ið eru sem 
dæmi við fangs efni bæði karla og 
kvenna.

 Líf var spurð hvort henn ar 
póli tíski áhugi hafa ver ið til stað
ar lengi og hvort hann hafi alltaf 
ver ið á þess um nót um.

,,Ég hef alltaf ver ið póli tísk svo 
lengi sem ég man og mig lang
ar til að láta mína rödd heyr ast 
enn frek ar. Ég hef ver ið skráð í 
Vinstri græna síð an árið 2004. 
Ég er fædd og upp al in í Vest ur
bæn um, gekk þessa hefð bundnu 
mennta leið, fyrst í Mela skóla, 
síð an í Haga skóla en síð an flyt 
ég til Dan merk ur þeg ar til stóð 
að ég færi í mennta skóla og þar 
bjó ég í 6 ár og gekk þar einnig í 
skóla. Svo er ég mik ill KRing ur, 
og það eykst bara eft ir því sem 
börn in mín eru leng ur í fót bolta 
hjá þessu fína íþrótta fé lagi. KR, 
sem og öll íþrótta fé lög í Reykja
vík eru að vinna frá bært starf og 
að dá un ar vert hversu marg ir eru 
til bún ir til að vinna þar sjálf boða
liða starf,“ seg ir Líf Magneu dótt ir.

Málefnibarnaíforgangi
- Hvaða mál setj ið þið helst á 

odd inn í þess ari kosn inga bar áttu, 
hver eru ykk ar helstu stefnu mál?

,,Mál efni barna hafa alltaf ver
ið okk ur í Vinstri hreyf ing unni – 
grænu fram boði of ar lega í huga. 
Við vilj um efla grunn þjón ust una 
við börn á leik skól um og grunn
skól um en þessi þjón usta í leik
skól um kost ar í dag mikla pen
inga fyr ir barna fjöl skyld ur og 
þetta er þung ur baggi á fjöl skyld
um sem eru á venju leg um með
al laun um. Við þurf um að gera 
bæði: Gera þessa þjón ustu gjald
frjálsa og efla starf ið og vinda 
ofan af nið ur skurði síð ustu ára.“

„Svo þarf að auka fram boð á 
leigu hús næði í borg inni, en margt 
ungt fólk sem er að hefja bú skap 
hef ur kannski ekki svo mikla pen
inga milli hand anna og það er alls 
ekki sjálf gef ið að all ir eigi í dag 
þak yfir höf uð ið. Því er afar brýnt 
af efla leigu mark að inn til muna. 
Það er okk ar stefna að alltaf þurfi 
að vera fram boð á leigu í búð um 
fyr ir þá sem vilja ekki kaupa fast
eign, kæra sig ekki um það, og 
vilja frek ar leigja.  Við höf um líka 
bent á veru lega vax andi þörf fyr
ir fé lags legt hús næði. Það er til 
skamm ar fyr ir Reykja vík ur borg 

að það sé knýj andi þörf fyr ir allt 
að 800 fé lags leg ar íbúð ir.

„Við vilj um líka efla veru lega 
þjón ustu við fatl aða sem nú er 
kom inn á hend ur sveit ar fé lag
anna og hún þarf að vera bæði 
meiri og mark viss ari. Þessi flutn
ing ur mál efna fatl aðra þarf að 
vera á sann girn isnót um, og við 
verð um að end ur skoða teku skipt
ing una eft ir þá reynslu sem við 
höf um öðl ast frá flutn ingn um.“ 
segja þær Sól ey og Líf.

- Eruð þið í Vinstri græn um sátt 
við hvern ig rekstri grunn skóla 
Reykja vík ur borg ar er hátt að í dag?

,,Það er stund um ver ið að búa 
til ein hverja óá nægju hvað varð
ar rekst ur grunn skól anna, ekki 
síst nú  í kosn inga bar átt unni. Í 
grunn skól un um er mik ið af afar 
góðu og hæfu fag fólki sem er að 
vinna frá bært starf und ir miklu 
álagi fyr ir lág laun. Við verð um 
að treysta þessu fag fólki í leik og 
grunn skól un um til að þróa þessa 
góðu stefnu áfram, sýna sveigj
an leika en þá verð um við líka að 
bæta kjör þeirra, en laun in eru 
sann ar lega lág. 

Meiri hluti Besta flokks ins og 
Sam fylk ing ar inn ar í stjórn borg
ar inn ar hef ur far ið gegn þessu 
fag fólki á ýmsa vegu, m.a. með 
kennslu mati og því mið ur hef
ur meiri hlut inn alls ekki bor ið 
til hlýði lega virð ingu fyr ir starfi 
þessa fólks. Því hef ur skap ast tor
tryggni milli stjórn mála manna, 
fag fólks og for eldra í skól un um.

„Okk ar mark mið í Vinstri græn
um er að standa með þess um 
skól um sem og frí stunda heim il
un um og auka sam starf ið með an 
aðr ir flokk ar hafa ver ið að taka 
um einka væð ingu og auk ið sjálf
stæði án þess að fylli lega ljóst sé 
hvað við er átt. Með auknu trausti 
á starfi skól anna kem ur sjálf krafa 
auk ið sjálf stæði sem er bæði í 
þágu þeirra sem þar kenna sem 
og barn anna. Við erum ekki að 
tala um auk ið sjálf stæði án yf ir
sýn ar borg ar yf ir valda. Stund um 
er tal að eins og skól arn ir séu 
verk smiðj ur, sem fram leiða læs 
og skrif andi börn, en þeir eru svo 
miklu meira en það. Skóla starf er 
ekki verk smiðju eða fyr ir tækja
rekst ur.“

FellahverfiðíBreiðholti
- Eru ein hver mál eða mála flokk-

ar sem þið vilj ið að verði breyt ing-
ar á í Breið holt inu í þágu íbú anna?

,, Það verð ur að taka Fella garða 
í gegn, fegra um hverf ið og byggja 

upp góða þjón ustu fyr ir nærum
hverf ið. Ann ars eru stefnu mál 
okk ar Vinstri grænna í þágu allra 
borg ar búa og allra hverfa.”

Flugvöllurinnverðurekki
Vatnsmýrinniumókomna
tíð

- Lengst af þessu kjör tíma bili 
sem senn er á enda hef ur ver ið 
erfitt að fá bygg inga lóð ir með an 
ná granna sveit ar fé lög in eru flest 
hver að standa sig þar mun bet ur. 
Þar er ekki síst bent á Kópa vogs-
bæ þar sem lóða fram boð er meira 
og meira er byggt. Hvern ig vilj ið 
þið koma til móts við þá sem vilja 
byggja í Reykja vík?

,,Borg ar yf ir völd hafa sam ein ast 
um að bjóða út lóð ir og ekki síst 
er ver ið að þétta byggð í Vest ur
bæn um og Mið borg inni þar sem 
stefnt er að því að bjóða út lóð
ir fyr ir um 800 íbúð ir.  Það eru 
nú að koma á mark að inn marg ir 
áhuga verð ir kost ir. Vatns mýr in 
hef ur lengst af ver ið til um ræðu 
og nú vilja full trú ar Fram sókn ar 
og Dög un ar hafa flug völl inn áfram 
í Vatns mýr inni um ókomna tíð, en 
við vilj um að flug völl ur inn flytj ist 
úr Vatns mýr inni eins og gert er 
ráð fyr ir í sam komu lagi borg ar
inn ar og rík is ins. Þannig nálg umst 
við eitt helsta mark mið okk ar að 
draga úr gróð ur húsa á hrif un um 
og stuðla að um hverf is vænni 
byggð í borg inni. En flug völl ur inn 
fer vita skuld ekk ert fyrr en búið 
er að finna hvert hann á að fara, 
og það þarf að finna út sem fyrst. 
Kjós end ur eiga rétt á að vita það.

Við þurf um að vinna að því 
fyr ir kom andi kyn slóð ir að þær 
geti and að að sér hreinu lofti. 
Draga þarf úr vax andi jarð elds
neyta notk un, draga m.a. út notk
un bif reiða í mið borg Reykja vík
ur en í heild ina er þetta mál sem 
öll sveit ar fé lög lands ins þurfa að 
hugsa um. Vinstri græn er stjórn
mála flokk ur sem hef ur alltaf ver
ið á und an öðr um hvað varð ar 
um hverf is mál og við vilj um að 
Reykja vík ur borg gangi fyr ir öðr
um í um hverf is mál um. Reykja vík
ur borg á að verða plast poka frítt 
svæði og það er mjög brýnt að 
borg in móti sér stefnu um hvern
ig hún hyggst bregð ast við lofts
lags breyt ing um af manna völd um. 
Borg in þarf einnig að vinna með 
öðr um sveit ar fé lög um á höf uð
borg ar svæð inu að stofn un vatns
vernd ar ráðs og borg in verð ur að 
gera bet ur til að auð velda borg ur
un um að end ur vinna.”

- Um ræða um sam ein ing sveit-
ar fé laga hef ur ekki far ið hátt um 
skeið, en þeim mun meira rædd á 
lands byggð inni. Er orð ið tíma bært 
að ræða að nýju kosti og galla 
sam ein ing ar sveit ar fé laga á höf uð-
borg ar svæð inu?

Þær Sól ey og Líf segja að sveit
ar fé lög in hafi nú þeg ar um tals
vert sam ráð. ,,Sveit ar fé lög in hafa 
nú náð þeirri stærð að sam ein
ing nær tak mark að til hag ræð
ing ar og þjón ust an hef ur víð ast 
náð þeirri stærð og þjón ustu getu 
að það verði ekki bætt til neinna 
muna.“ 

„Það væri kannski heppi legra 
að efla starf semi Sam taka sveit ar
fé laga á höf uð borg ar svæð inu og 
leysa gegn um þau sam tök ýmis 
sam skipta vanda mál sem mörg 
hver eru ekki stór í snið um. Það 
er nú þeg ar í gildi svæð is skipu lag 
fyr ir höf uð borg ar svæð ið, en það 
eru fjöl mörg mál sem við þurf
um að vinna sam eig in lega, með al 
ann ars í um hverf is mál um. Stofn
un vatns vernd ar ráðs höf uð borg
ar svæð is ins er gott dæmi um slíkt 
sam ráð.“

- Eruð þið bjart sýn ar á gengi Vin-
stri grænna í borg ar stjórn ar kosn-
ing un um?

,,Við erum það, já. Við finn
um fyr ir mikl um með byr. Fólk 
er mjög ánægt með að heyra að 
eigi að auka þjónstuna við það og 
breyta að nokkru í um hverf inu ef 
við í Vinstri hreyf ing unni, grænu 
fram boði komumst til áhrifa,“ 
segja þær Sól ey Tóm as dótt ir og 
Líf Magneu dótt ir.

,,Þaðerafarbrýntafeflatilmuna
leiguíbúðamarkaðinníborginni”

Sóley Tómasdóttir gefur gestum og gangandi heita súpu við fjalls
ræturEsjuumsíðustuhelgi.

-segja þær Sól ey Tóm as dótt ir og Líf Magneu dótt ir sem leiða lista VG í Reykja vík

SóleyTómasdóttir.

LífMagneudóttir.
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Fixa snyrti- og fóta að gerð ar-
stofa hef ur ver ið opn uð í Mjódd-
inni í Breið holti. Það eru þær 
Arn hild ur Leifs dótt ir og Karen 
Erla Sverr is dótt ir sem eru eig-
end ur stof unn ar sem ber 
nafn ið Fixa. 

Karen Erla út skrif að ist sem 
snyrti fræð ing ur frá Snyrti aka dem
i unni í nóv em ber 2011 og sem 
fóta að gerða fræð ing ur frá Fóta
að gerða skóla Ís lands í maí 2013. 
Arn hild ur út skrif að ist sem fóta að
gerða fræð ing ur frá Fóta að gerða
skóla Ís lands í nóv em ber 2010 og 
sem snyrti fræð ing ur frá Snyrti
aka dem í unni í nóv em ber 2012. 
Einnig hef ur hún lok ið námi sem 
nagla og förð un ar fræð ing ur.

Fixa snyrti og fóta að gerða stof
an býð ur við skipta vin um sín um 
fag lega þjón ustu í með ferð um og 
ráð gjöf. Við bjóð um all ar helstu 
snyrti með ferð ir sem not að ar eru í 
dag. Einnig bjóð um við upp á gel
negl ur hjá nagla fræð ingi og förð
un hjá förð un ar fræð ingi ásamt 
fóta að ger ðum.

Bjóðum20%afslátttil
15.júní

Í til efni opn un ar stof unn ar 
bjóð um við upp á 20% af slátt af 
öll um með ferð um til 15. júní gegn 
fram vís un mið ans. Nú er um að 
gera að nýta sér tæki fær ið fyr
ir sum ar ið og fá sér gel negl ur á 
hend ur eða tær, hand eða fót

snyrt ingu, lit un og plokk un, vax 
eða að láta smá dek ur eft ir sér 
með and lits með ferð eða slök un
arnuddi. Tímapant an ir í síma 849
9620 og Fixa er stað sett í

Þara bakka 3 í Mjódd inni og 
gegn ið inn hjá Cur ves lík am s ækt
ar stöð. Svo er hægt er að finna 
Fixu á face book = Fixa snyrti og 
fóta að gerða stofa

Hvaðerfótaaðgerð?
Von er að spurt sé. Fóta að gerð 

er fyr ir alla, bæði kon ur og karla. 
Mik il vægt er fyr ir þá sem eru 
með syk ur sýki, gigt ar sjúk dóma, 
hjarta og æða sjúk dóma eða 
skert blóð flæði að leita reglu lega 
til fóta að gerða fræð inga. Al menn 
fóta að gerð fel ur í sér grein ingu 
fóta meina bæði í húð og nögl um, 
svo sem nagla svepp, psori as is og 
exem auk ann arra sjúk dóma sem 
geta ver ið í fót um. Við bjóð um 
upp á fóta að gerð ir, fóta nudd og 
fag lega ráð gjöf. Fjar lægj um sigg 
og lík þorn, negl ur eru klippt ar, 
hreins að ar og slíp að ar eða þynnt
ar eft ir þörf um, ráð legg ing ar og 
með ferð ir á vört um og spang ar
með ferð ir fyr ir inn og nið ur grón
ar negl ur. Eins bjóð um við upp á 
sil icon hlíf ar þeg ar um er að ræða 
skekkj ur í tám og veit um góð ráð 
um inn legg og skó sem henta 
hverj um og ein um. Tveir lög gilt
ir fóta að gerða fræð ing ar starfa á 
Fixu snyrti og fóta að gerð ar stofu.

Fixasnyrti-ogfóta-
aðgerðarstofaopnar
íMjóddinni

Arnhildur Leifsdóttir og Karen Erla Sverrisdóttir sem eru eigendur
Snyrti-ogfótaaðgerðarstofunnarFixa.

Það er ánægju efni þeg ar ný 
fyr ir tæki skjóta upp koll in um í 
þjóð fé lag inu og  merki um bata 
í efna hags líf inu, eft ir róst ur sama 
tíma. Breið holts bú ar hafa ekki 
far ið var hluta af þess ari ánægju-
legu þró un og þeir sem lagt hafa 
leið sína í Mjódd ina hafa ef laust 
tek ið eft ir ný stár legri versl un 
sem stað sett er í göngu göt unni.  
Við hlið Gler augna búð ar inn ar 
hef ur opn að versl un in Stíg véla-
búð in Noki an Footwe ar.  

Versl un in sel ur ein ung is merki 
frá þess um heims þekkta finnska 
fram leið anda.  All ir sem komn ir 
eru til vits og ára þekkja gömlu 
góðu Noki an stíg vél in, þessi 
svörtu með end ur skin inu.  Noki
an fyr ir tæk ið hef ur blás ið til 
sókn ar og fram leitt skemmti lega 
línu af skó bún aði ýmis kon ar, úr 
nátt úrugúmmíi, sem vak ið hef
ur heims at hygli. Jó hann es Ingi
mund ar son, sem einnig rek ur 
Gler augna búð ina í Mjódd er eig
andi Stíg véla búð ar inn ar.  “Það er 
ánægjuefni að geta boð ið upp á 
þessa skemmti legu vöru.” Seg ir 
Jó hann es og bæt ir við. “ Noki an 
fyr ir tæk ið hef ur feng ið heims
fræg an fata hönn uð, Juliu Lundst
en til liðs við sig og sam an hafa 
þau hann að fal lega skólínu fyr
ir börn og full orðna, ásamt því 
að bjóða upp á gömlu góðu stíg
vél in í öll um regn bog ans lit um. 
Við leggj um áherslu á að eiga 
til öll núm er og liti.  Ég er sjáf
ur fað ir tveggja ungra drengja og 
mér hef ur fund ist vera vönt un 
á svona versl un sem býð ur upp 
á breiða vöru línu fyr ir börn in. 
Börn eru vand lát og vilja fá sína 
liti í stíg vél um sem og í klæðn aði 
al mennt. Svo er bara svo gam
an að vera með sér versl un með 

gæða vöru, sem þessa og for eldr
arn ir geta líka fund ið sér fal leg an 
skó bún að sem hent ar ís lenskri 
veðr áttu og eng inn þarf að vera 
blaut ur í fæt urna leng ur.” Seg ir 
þessi geð þekki kaup mað ur sem 

svo sann ar lega hef ur hasl að sér 
völl í Breið holt inu.

Breið holts blað ið ósk ar Jó hann
esi til ham ingju með nýju búð ina 
og hvetj um les end ur til að líta við 
í Stíg véla búð inni.

StígvélabúðinNokianFootwear
opnaríMjóddinni

Jóhannes Ingmundarson í Gleraugna- og stígvélabúðinni sýnir við-
skiptavinistígvelfyrirstóraoglitlafætur.

“Skóbúnaðursemhentaríslenskriveðráttu,”segirJóhannes
IngimundarsoníGleraugnabúðinniogeigandiNokianFootwear.

BREIÐHOLTSHLAUP
Hið árlega 
Breiðholtshlaup Leiknis
verður haldið laugardaginn 
31. maí kl. 11:00

Tökum daginn frá!
Við hvetjum foreldra til að mæta með börnum 
sínum og taka þátt.
Þátttökugjald: Fullorðnir 1.000 kr. og börn 500 
kr.  Fjölskyldugjald 2.000 kr.
Nánari upplýsingar á www.leiknir.com

Hlaupið verður frá Leiknishúsinu, 
Austurbergi 1, um Elliðaárdal og Efra-
Breiðholt.
• Skemmtiskokk
• 5 km
• 10 km

Stolt Breiðholts

Sjö undu bekk ir Breið holts-
skóla tóku þátt í verk efn inu 
Reyk laus bekk ur á veg um Lýð-
heilsu stöðv ar í vet ur. 

Fyr ir páska voru fimm bekkj
ar deild ir, af öll um þeim er tóku 
þátt á land inu, dregn ar út og 
fengu við ur kenn ingu. Einn af 
hin um heppnu bekkj um var 
7. RM og hlaut hver nem andi 
út tekt í Skíf unni að upp hæð 
2.500 kr. All ir 7. og 8. bekk ir á 
land inu geta tek ið þátt ef eng inn 
nem andi í bekkn um not ar tó bak SjöundiRMheppinn

Mjódd - S. 557 5900

Nýjar 
sumarvörur

Verið velkomnar
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Þeir sem komu í Garð heima 
föstu dag inn 9. maí og laug ar dag-
inn 10. maí komust ekki hjá því 
að finna fyr ir grillilmi í lofti og 
góðri stemm ingu, en Garð heim-
ar stóðu fyr ir kynn ingu á grill-
um á Grill dög um sem haldn ir 
voru þá helgi.

Garð heim ar hafa auk ið hjá sér 
úr val ið af grill um.  Grill in sem 
Garð heim ar bjóða nú upp á eru 
„Out doorchef“ kúlugas grill  sem 
hægt er að skipta á beinni og 
óbeinni grill un á ein fald an hátt, 

„Rösle“ gæða þýsk kola grill úr 
sterku stáli – fyr ir go ur met kokka, 
„Big Green Egg“ sem er ein
stak ur kola ofn – steik húsa gæði 
á matn um og svo að sjálf sögðu 
„Weber“grill in sem all ir þekkja.  
Öll þessi grill eru úr vals grill og 
kynn ing in fór þannig fram að fólk 
fékk að smakka á kjúklinga kjöti 
grill uðu á staðn um og gat því bor
ið sam an gæði auk þess sem grill
sér fræð ing arn ir svör uðu spurn
ing um og kynntu mis mun andi eig
in leika grilli anna.

Grillilmurinnkominn
íGarðheima

Klass íski list dans skól inn býð-
ur nú upp á sum ar nám skeið í 
ball ett og nú tíma dansi fyr ir 
stráka. Á nám skeið inu er far in 
kraft mik il og skemmti leg leið 
fyr ir stráka inn í ball ett heim-
inn. Þessi leið er til val in til þess 
að bæta jafn vægi, sam hæf ingu 
og lík ams stöðu. Það eru River 
Carmalt deild ar stjóri nú tíma 
list dans braut ar við skól ann og 
Ernesto Camilo Vald esl sem 
kenn ir á sömu braut sem ann-
ast nám skeið in. Inn rit un á nám-
skeið in stend ur nú yfir. 

Þeir River og  Ernesto Camilo 
segja að þarna sé kom ið gott 
tæki færi fyr ir stráka til þess að 
njóta skap andi kennslu að ferða og 
að stoð ar kenn ara í heimsklassa. 
Þeir ein stak lings miða kennsl una. 
Vinna út frá hags mun um hvers 
og eins nem anda og kanna færni 
þeirra og hreyf ing ar sem eiga 
að geta veitt þeim æv in týra lega 
reynslu í dansi. Á nám skeið ina 
stuðst er við nú tíma tækni sem 
ætl uð er karl mönn um og lögð er 
áhersla á að þróa al hliða sveigj
an leika, vöðva og styrk auk þess 
að þjálfa næmi fyr ir tón list. Ekki 
er ein blínt á einn ákveð inn stíl 
í dans in um held ur ver ið far ið 
með frjáls leg um hætti  á milli stíl
brigða og þar mun gæta áhrifa frá 
Cunn ing ham og Limon svo nokk
uð sé nefnt auk þess að byggja á 
svo nefndri „rel e a se“ tækni.  

Nýjungíballettog
nútímadansifyrirstráka

ErnestoCamilokennariogRiverCarmaltValdesldeildarstjórinútíma
listdansbrautarhjáKlassískalistdansskólanum.

Ballet og nútímadans fyrir drengi 
Kraftmikil og skemmtileg leið inn í balletheiminn 

SKRÁNING Á 

KENNARAR:   River Carmalt  Deildarstjóri nútímabrautar í klassíska Listdansskólanum
        Camilo Aldazabal  Kennari við klassíska Listdansskólan

KLASSÍSKI LISTDANSSKÓLINN
WWW.BALLET.IS

www.breiðholt.is



Undanfarna tvo áratugi hef
ur fólki með erlendan bakgrunn
fjölgað hér á landi. Þetta á við
um innflytjendur,börnþeirraog
fólkafblönduðumuppruna.Áður
fyrrvoru flestir innflytjendurhér
á landiávinnualdrienmeð tím
anum hefur það breyst og hef
urbörnumaferlendumuppruna
fjölgaðmikið.Enneruþófáirinn
flytjendurá framhaldsskólaaldri
en fyrirsjáanlegt eraðþaðmuni
breytast í framtíðinni.Alltbendir
tilþessaðbörnumogungmenn
um af erlendum uppruna komi
tilmeðað fjölgaennmeiraþeg
ar fram líðastundir. Sameinuðu
Þjóðirnar spá um 40% aukningu
á fólksflutningum um heiminn á
komandiáratugum.

Rannsóknir hafa sýnt fram
á að staða ungmenna af erlend
umupprunaerekki sambærileg
stöðu íslenskraungmennaþegur
kemuraðþvíaðafla sérmennt
unar.Þauerubæði líklegri tilað
hefjaekkinámað loknumgrunn
skólaoglíklegritilaðhættanámi
í framhaldskólaánþessaðklára
þarpróf.Ungir innflytjendurhér

lendiserumeðsvoóeðlilegahátt
brottfall úr framhaldsskóla að
Evrópunefnd gegn kynþáttafor
dómum ogumburðaleysi (ECRI)
hefurmælteindregið tilþessað
stjórnvöldbregðisttafarlaustvið.

Oft er sagt að tungumálið sé
lykillinn að samfélaginu og eiga
nemendur með annað tungumál
en íslensku lagalegan rétt á því
að fá kennslu í íslensku sem og
móðurmálisínu.Þaðermjögmik
ilvægtaðbörnaferlendumupp
runa fái að alast upp tvítyngd.
Rannsóknir hafa sýnt að góður
grunnur í móðurmáli er grund
vallaratriðiímáltökuannarsmáls
enda leggur Barnasáttmáli Sam
einuðu þjóðanna áherslu á rétt
barnatilaðvarðveitaogviðhalda
tungumálisínu.

Vinstri græn  leggja áherslu
á gjaldfrelsi í grunnþjónustu
við börn, leikskóla, grunnskóla
og frístundaheimili. Gjaldfrjálst
menntakerfi eflir íslenskukunn
áttubarna innflytjendaogstyrk
ir félagslega aðlögun þeirra auk
þess sem hún spornar gegn
félagslegri einangrun síðar á
ævinni.Vinstrigræn leggjaáher

slu á hvoru
t v e g g j a ,
í s l e n s k u
k e n n s l u
a ð f l u t t r a
barna sem
og móður
málskennslu
þ e i r r a  í
g e g n u m
gjaldfrjálst
menntakerfi.
Með gjald
frelsi í þjón
ustu við börn getum við betur
tryggt að ungt fólk af erlendum
upprunaséu raunverulegavirkir
þáttakendurísamfélaginutiljafns
viðaðra,aðþeim líðiveloghafi
jöfn tækifæri til áframhaldandi
menntunar.

Saman getum við tryggt að
Reykjavík haldi áfram að vaxa
sem alvöru fjölmenningarborg
þar sem fólk af ólíkum uppruna
geturbúiðogblómstrað.

Eftir Eyrúnu Eyþórsdóttir, lög
reglukonu sem skipar 5. sæti á
framboðslistaVGíReykjavík
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Mikilvægiíslenskuþekkingar
meðalungrainnflytjenda

Þaðergottaðbúa íBreiðholt
inu.HvortsemmaðurbýríBökk
unum, Fella og Hólahverfi eða
SkógaogSeljahverfiþáermann
lífiðfjölbreyttogstuttíallaþjón
ustu. Þó mætti ýmislegt betur
faraogmeðátakimættivafalaust
styrkjahverfiðtilmuna.

Eittafþví fyrstasemgeraþarf
íBreiðholtinueraðeflaskólana.
Bæta þarf sérkennslu í flestum
skólum hverfisins en þannig má
styrkja sjálfsmynd nemendanna
og stuðla að bættum námsár
angri. jafnframt er nauðsynlegt
aðaukaviðhaldskólabyggingaog
skólalóða,einkumogsérílagivið
Breiðholtsskólaogekkisíðurvið
leikskólana víða í hverfinu sem
þvímiðurhafaáttbetridaga.

Viðhald og almenn umhirða í
hverfinu hefur því miður set
ið á hakanum hjá borgarmeiri
hlutaSamfylkingarinnarogBesta
flokksins/Bjartrar framtíðar á
síðustuárum.Með átaki íþess
umefnummættihæglegabreyta
ímyndhverfisins tilhinsbetraá

skömmumtíma.Tildæmismætti
rífa niður það sem eftir er af
„Berlínarmúrnum“ svokallaða í
Fellahverfi  (skilur löngu blokk
ina við Fannafell, Gyðufell, Iðu
fell og Eddufell frá Völvufelli,
Unufelli,TorfufelliogRjúpufelli).
Þessi forneskjulegimúr á hrein
lega ekkert erindi í nútímalegu
hverfi í hjarta Reykjavíkurborg
ar. Þá mætti einnig fjarlæga
timburljósastauranasemstanda
meðfram múrnum og setja þar
í staðinn nýja, fallegri og betri
ljósastaura. Þá er ljóst að auka
þarf grasslátt, snyrta og fegra
hverfið og skafa þarf betur göt
urþegarfrystirendagengurekki
aðþykkt íslagþeki íbúagöturað
vetritil.

Jafnframtværi tilvaliðaðbæta
íþrótta og tómstundaaðstöðu í
Breiðholtinuogstuðlaþannigað
bættri lýðheilsuámeðalbarna í
hverfinu.T.d.mætti fjölgakörfu
boltavöllum og sömuleiðis end
urbæta þá sem fyrir eru, koma
fyrir hreystisbrautum við skóla

og  end ur 
b æ t a  a l l a
tómstunda
a ð s t ö ð u .
Eitt skýrasta
dæmið um
eitthvaðsem
betur mætti
fara í þess
umefnumer
malarvöllur
inn í Fella
h v e r f i  e n
slíkur völlur
er ekkert annað en tímaskekkja
enda varla réttlætanlegt að láta
börn spila fótbolta á möl þegar
battavellir með gervigrasi eru
komniríflesthverfiborgarinnar.

StyrkjumBreiðholtiðog tryggj
um framtíð þess sem úthverfa
paradísar í jaðrihöfuðborgarinn
ar.SetjumXviðDásamlegtBreið
holtogleiðumSjálfstæðisflokkinn
tilsigursívor.

ErlaMaríaTölgyes

EflumBreiðholtið

Erla Mar ía 
Tölgyes.

Eyrún 
Ey þórs dótt ir.

Breiðholtiðer fallegtgróiðhverfiumlukiðúti
vistarsvæðumogmiklumnáttúruperlum.Breið
holtiðásamtöðrumÚthverfum íborginnihefur
þvímiður setiðáhakanumáþessukjörtímabili
hvaðvarðaralmennaþjónustu,umhirðuogvið
hald. ÁherslameirihlutaSamfylkingarogBesta
flokksins hefur einkum verið í kringum 101 á
kostnaðúthverfanna.Ásamatímaogviðhaldihef
urveriðverulegaábótavantískólaogleikskóla
byggingum íBreiðholtinuogknýjandiþörf erá
endurbótumáleikskólalóðumhefurveriðsólund
aðíhvertgæluverkefniðáfæturöðrueinsogt.d.
íBorgartúniðogHofsvallagötunaenkostnaðurinn
við þær framkvæmdir eru samtals 450 milljón
ir.Hefðiekkiveriðnæraðnýtaþetta fjármagn íþágugrunnþjónustu
og barnanna íBreiðholti.Ástandsumra leikskóla íhverfinuerorðið
svoalvarlegtaðþaðferaðverðaheilsuspillandioghætterviðaðþað
getiógnaðöryggibarnanna.Þáhefuráþessukjörtímabiliumhirðaní
hverfinuversnaðtilmunaoggrasiðekkislegiðyfirsumartímannjafn
oftogáðurvar.Þessariþróunþarfaðsnúaviðoggætaþarfþessað
öllhverfi fáiaðblómstraekkibara101og að forgangsraðaðverði í
þágugrunnþjónustuístaðgæluverkefna.

Önnurhverfifálengdanopnunartíma–  
ekkiBreiðholtið

Núhafaborgaryfirvöldnýveriðtekiðákvörðunumaðlengjaopnun
artímasundlaugayfirsumartímann.Þaðsemvekurathyglieraðopn
unartíminnerlengdurísumumsundlaugumíborginnienekkiíBreið
holtinu.Þettavekur furðu í ljósiþessaðBreiðholtiðereitt fjölmenn
astahverfiborgarinnarogaðíbúarhafaaukþess mótmæltskertum
opnunartíma sundlaugarinnar. Ég benti á þessar staðreyndir þegar
ákvörðuninvar tekin í íþróttaog tómstundaráðienþvímiðurskipti
þaðengumálifyrirSamfylkingunaogBestaflokkinn/Bjartaframtíðað
Breiðholtsbúar fengjuaðhafa lengriopnunartíma ísundlauginnieins
ogþeirhafaóskaðeftirogönnurhverfifá.Þettaerenneittdæmiðum
þaðhvernigDagurB.EggertssonogfélagarhafasniðgengiðBreiðholt
iðogönnurúthverfiborgarinnar.

Höfundur:Marta Guðjónsdóttir, varaborgarfulltrúi og skipar 6. sæti
framboðslistaSjálfstæðisflokksinsíReykjavík.

Úthverfinafskipt

Marta 
Guð jóns dótt ir. 

ÍReykjavíker fjöldiþeirrasem
erueldrien70áraum11þúsund
manns. Samkvæmt mannfjölda
spá Hagstofu Íslands mun þessi
hópur stækka verulega á næstu
áratugum. Þess vegna er  nauð
synlegtaðhefjaststraxhandaað
hugsauppánýtt,hvernigviðvilj
um þjónusta aldraða í framtíð
inni.Bæðivegnaþessaðídager
þjónustanekkinógugóðogeins
þurfamunfleiriáþjónustunniað
haldaeftirnokkurár.Égáttisæti
í stefnumótunarhópi ummálefni
aldraðraþarsemýmislegtáhuga
vertkomframumhagogviðhorf
þeirra. Um70% teluraðheilsu
far sitt sé mjög eða frekar gott.
Þá segjast 77% hreyfa sig einu
sinnieðaoftarívikuog87%segj
astsjaldaneðaaldreieinmana. Í
félagsstarfieldriborgarataka66%
þáttog58%takaþátt íeinhverju
félagsstarfi öðru en félagsstarfi
aldraðra.Aðeins16%afþeimsem
eru80áraogeldrieru ádvalar
eða hjúkrunarrými en 84% búa
ennheima.

Ekkertval
Stærsti hluti þeirra sem fær

heimaþjónustu frá Reykjavíkur
borgerualdraðir(76%árið2006,
samkvæmtúttektvelferðarsviðs).
Líklegteraðáhverjumdegiþyggi
um2300heimaþjónustuíReykja
vík.  Biðlistinn  lengist og þörf
in eftirheimaþjónustueykstum
30%milli ára, semsýnir aðekki
hefur tekistaðkomatilmótsvið
þær þarfir sem til staðar eru í
borginni.Einserþaðsvoaðþeir
sem fá aðstoð inn á heimili sín
fá lítið um það að segja hvern
igsúaðstoðerveitt.Þeirsemfá
aðstoðfáekkiaðveljahverkem
ur,hvenæreðahvernigaðþjón
ustunni er staðið. Hér er stuðst
viðþykkar reglugerðirogkvaðir
opinberrastarfsmannaumhvern
ig þeim beri að sinna þjónustu
framyfirþaðviðhorfaðþjónust
unaskuliveittá forsendumþess

s e m  h a n a
fær. Auðvelt
er að skilja
að ekki ríkir
ánægja með
slíkt.

Aðhafa
val

S t e f n a
S j á l f s t æ ð 
i s f l o k k s 
ins í borg
inn i  hvað
varðar þjónustu við aldraða er
mjögskýr.Fólkáaðhafafrelsitil
að velja þá þjónustu sem þeim
hentarbest.Stefnaneraðmæta
þörf hratt og örugglega og gefa
öldruðumtækifæri tilaðveljaþá
þjónustuaðila sem hentar þeim.
Ef sá sem þarf þjónustu tekur
ákvörðunumhvaðanhannsæk
ir þá þjónustu og með hvaða
hættihefurhann íhendisérþað
nauðsynlega tæki að geta valið.
Um leiðverður tilheilbrigðsam
keppni.Ánhennarerekkihvatitil
aðmætaviðskiptavinumáþeirra
forsendum. Nauðsynlegt er að
breytaþessusemfyrst.

Breyttvinnubrögð
Eins og staðan er í dag virð

ast innri reglurReykjavíkurborg
arhafameiriáhrifáþaðhvernig
þjónustufólkfæroghversuhratt
húnberstenekkiþörfviðskipta
vinarins. Umþettamálogönn
ur svipuð tökum við ákvörðun
í kosningunum 31. maí næst
komandi. Afarmikilvægteraðá
næsta kjörtímabili komist að ný
sjónarmiðogbreytt vinnubrögð
íReykjavík.Sjálfstæðisflokkurinn
munstandavörðumvelferðaldr
aðrasemannarraográðastíþær
breytingarsemnauðsynlegareru
samfélaginutilhagsbóta.

ÁslaugFriðriksdóttir.

Eldriborgarareiga
aðhafaval

Áslaug 
Friðriksdóttir.

Náttúruperlureruvandfundnar ínútímaborgum.
Auknarkröfurþéttingubyggðarhafaleitttilþessað
grænsvæðihafaverið látinvíkja fyrir íbúðabyggð.
Við Reykvíkingar höfum þó ennþá stóra og nær
ósnertanáttúruperlunánast ímiðriborg;Elliðaár
dalinn.

ÍElliðaárdalnumerlaxveiðiáíhjartaborgarinnar,
stórglæsilegtútivistarsvæði, flottirgönguoghjóla
stígar.Þáskemmalitlukanínurnarheldurekkifyrir
ogvekjaoftarenekkimiklakátínuámeðalbarna.
Fáarnútímaborgirgetastátaðsérafeinsyndisfögru
útivistarsvæðiogElliðaárdalnum.

Þvímiðurríkirídagmikillvafiumframtíðþessar
arverðmætunáttúruperluokkar.Vafiþessi stafar
aftillögunúverandiborgarmeirihlutaumnýhverfa
skipulögfyrirhverfiReykjavíkur. Ítillögumeirihlut
ansaðhverfaskipulagi fyrirNeðraBreiðholtkemur
framaðtilstandiaðbyggjafleiritugiíbúðaíElliða
árdalnum norðan við Stekkjahverfi. Til viðbótar
viðþessa íbúðarbyggðætlarmeirihlutinnaðkoma
þarna fyrir stærðarinnaratvinnuhúsnæði/iðnaðar
svæði.

Þessi byggðarþétting mun ekki einungis valda

óafturkræfu tjóni á dalnum
okkar heldur jafnframt skerða
verulegafasteignamatíStekkja
hverfi. Ástæðan fyrir þessari
skerðingu er einföld og snýst
um útsýni. Gera má ráð fyrir
þvíaðflestfólksétilíaðgreiða
umtalsvert meira fyrir útsýni
yfir stórglæsileganáttúruperlu
heldur en útsýni yfir í næsta
bakgarð,hvaðþáútsýniyfir í
næstuverksmiðju.

Stöndum vörð um lífsgæði
okkar og eignir. Látum ekki núverandi meirihluta
komastuppmeðaðvaldastórskemmdumáhelstu
náttúruperlu borgarinnar í krafti vanhugsaðra og
öfgafullrahugmyndaumþéttingubyggðar. Stönd
umsamanogtryggjumaðElliðaárdalnumverðiekki
breyttíiðnaðarsvæðioghöldumgrænusvæðunum
þaríkringgrænum.

Höfundurgreinarinnar:ElsaDóraGrétarsdóttiríbúi
íStekkjarhverfi

StöndumvörðumElliðaárdalinn

Elsa Dóra 
Grét ars dótt ir.

www.breidholt.is



Breiðholtsbúanumsemnúer í
framboði til borgarstjórnar – og
er jafnframt formaður hverfis
ráðsBreiðholtsogvelferðarráðs
Reykjavíkurborgar brá heldur
beturíbrúníaprílmánuði.Þávar
sagt frá því í fréttum að biðtími
fyrirbörnsemþyrftuágreiningu
og sérfræðiþjónustu í skóla að
halda, væri þrír mánuðir í Vest
urbæ en allt að því sex sinnum
lengriíBreiðholti.Hérvargreini
legaeitthvaðáferðinnisemþurfti
skoðunarvið.Enbjöllurhringduí
hausnumsemspurðu„Hey,hey,
var þetta ekki eitthvað sem var
búiðaðskoða?“

Viðnánarieftirgrennslankomí
ljósaðVelferðarsviðsettiafstað
starfshóp ímars2013semhafði
m.a.þaðhlutverkaðendurskoða
verkogvinnulag í sérfræðiþjón
ustu skóla sem veitt er af þjón
ustumiðstöðvum.Starfshópurinn
áttiaðkomameðtillögursem:

* Fælu í sér samræmt vinnu
lagámilliþjónustumiðstöðvaog
tryggðu jafnræði í þjónustu við
börníReykjavík.

*Stuðlimeðmarkvissumhætti
að bættri þjónustu og gætu þar
meðdregiðúrfjöldaábiðlista.

*Styrkiforvarnarstarf.
* Séu í samræmi við áherslur

reglugerðar um sérfræðiþjón
ustuskólaogstefnuSkólaogfrí
stundasviðs.

Þetta eru góðu fréttirnar. Það
verra var að starfshópurinn er
ekki búinn að skila af sér, enda
verkefnið vandasamt og marg
slungið. Velferðarráð brást því
við30.aprílsíðastliðinnogóskaði
eftir því við Velferðarsvið að
vinnu starfshópsins yrði flýtt.
Einnigsamþykktivelferðarráðað
gerðyrðiúttektafóháðumaðila
á sérfræðiþjónustuviðbörnþar
sem m.a. væri skoðað verklag
þjónustumiðstöðva í sérfræði
þjónustu við börn og verk og
kostnaðarskipting ríkis og sveit
arfélaga. Í framhaldi af störfum
starfshópsins og úttektarinnar
verði síðan lagðar fram tillögur
tilúrbóta.

Rétterað taka framað íupp
lýsingumfráVelferðarsviðikomu
fram nokkrar skýringar á þess
ummiklamismunábiðtíma.Það
geturskýrstafmismikluálagieft
irhverfumogmismunandiverk
lagiogáherslum.Tildæmisgetur
skilgreiningábiðtímaveriðmis
munandi og jafnvel skilgreining
ogskráningmála.Þáhefur íbúa
fjöldiíhverfum,samsetningíbúa
hópsins, þjónustuþörf og fjöldi
sérfræðinga áhrif. Á fundi vel
ferðarráðskomuupplýsingar frá
þjónustumiðstöðvum þess efnis
aðmálumværialltafforgangsrað
að og bráðamál væru ekki látin
bíða.Þáeralltafmikiðunniðmeð
börnunumúti í skólunum,þóað
beðiðségreiningar.

Breiðholtsbúanum í framboði
leið aðeins betur þegar hægt

var að setja
málið í upp
byggi legan
farveg sem
jafnframt á
að leiða til
úrbóta. En
þet ta  má l
s ý n d i  v e l
hversu mik
ilvægt það
er að hafa í
borgarstjórn
fulltrúa úr
öllum hverf

um.Þóviðborgarfulltrúar séum
svo sannarlega fulltrúar allrar
borgarinnarogþekkjum flestvel
tilíborginniallri–þáslærhjarta
okkaryfirleitthraðarþegarfréttir
berast úr heimahverfi. Ég vona
þvíaðBreiðhyltingarveitimérog
mínu fólki,ekkisístborgarstjóra
efni okkar Degi B. Eggertssyni,
atkvæðiykkar31.maí.

Björk Vilhelmsdóttir borgar
fulltrúi og formaður hverfisráðs
Breiðholts.
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Björk 
Vil helms dótt ur.
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Í blíð skap ar veðr inu sem hef ur 
leik ið við okk ur Breið hylt inga 
síð ustu daga hafa skyndi lega 
skot ið upp koll in um hér og þar 
í hverfi 111 börn í límónu græn
um peys um. Þau eru áber andi 
líf leg og glað leg á leik völl um 
hverf is ins. Á bak inu bera þau 
áletr un ina “Leikn ir  Stolt Breið
holts”.

Við sem störf um við yngri 
flokka Leikn is tók um okk ur til, í 
sam starfi við Krón una Jafn a seli 
og fleiri vel unn ara fé lags ins, og 
hrund um af stað átaki í byrj
un þessa mán að ar. Átak ið fólst 
í að kynna fé lag ið okk ar fyr ir 
for eldr um allra barna í 1. og 2. 
bekk Fella og Hóla brekku skóla. 
Við feng um leik menn í meist ara
flokki fé lags ins til að heim sækja 
fjöl skyld ur barn anna og var þeim 
færð peysa að gjöf ásamt upp lýs
ing um um starf semi yngstu flokk
anna hjá Leikni. Í pakk an um var 
einnig æf inga tafla og seg ull með 
merki fé lags ins sem hægt er að 
nota til að setja æf inga töfl una á 
ís skáp inn. Það gladdi okk ur að sjá 
hversu vel var tek ið á móti okk
ar mönn um og við von umst svo 
sann ar lega til að peys an komi að 
góð um not um.

Frábærstaðsetning
Íþrótta fé lag ið Leikn ir bíð ur 

upp á góð ar að stæð ur til knatt
spyrnu iðkunn ar. Stað setn ing 
æf inga svæð is ins er frá bær, mitt á 
milli grunn skól anna tveggja í Efra
Breið holti  og eiga börn in í hverf

inu greið an að gang að svæð inu. 
Íþrótta fé lag ið legg ur mik ið upp 
úr því að vel sé tek ið á móti öll um 
sem vilja æfa fót bolta og stát ar 
fé lag ið af reynslu mikl um og metn
að ar full um þjálf ur um. Æf inga
gjöld hjá Leikni eru þau lang
lægstu á höf uð borg ar svæð inu og 
þótt víð ar væri leit að ef bor in eru 
sam an æf inga gjöld vegna knatt
spyrnu iðk un ar hjá öðr um fé lög
um. Þetta sýn ir  könn un sem ASÍ 
lét gera í febr ú ar síð ast liðn um.  
Ár gjald ið er á bil inu 40  50.000 
eft ir flokk um en 7. flokk ur greið ir 
þó ein ung is 30.000 krón ur fyr ir 
allt árið. Það sam svar ar frí stunda
styrk Reykja vík ur borg ar. Leikn ir 
starf ræk ir líka vin sæl an 8. flokk 
fyr ir stráka og stelp ur en fyr

ir þann hóp er ókeyp is að æfa. 
Þess ber að geta að Leikn ir hef ur 
ekki hækk að æf inga gjöld sl. þrjú 
ár en æf inga gjöld voru lækk uð hjá 
7. flokki um ára mót in þannig að 
frí stunda styrk ur inn einn og sér 
næg ir til greiðslu á þeim. Var það 
lið ur í því að laða til okk ar fleiri 
iðk end ur úr þeim ald urs hópi.

Það er okk ur sem störf um við 
yngri flokka fé lags ins kapps
mál að sem flest börn í hverf inu 
stundi holla hreyf ingu og temji 
sér heil brigð an lífs stíl. Með því 
að bjóða alla vel komna að æfa hjá 
Leikni leggj um við okk ar á vog ar
skál arn ar til að byggja upp æsk
una í hverf inu okk ar; stolt Breið
holts.

DSJ.

Leiknir-StoltBreiðholts
Yngstubörninboðinsérstaklegavelkomin

UngirkrakkarkomniríLeiknisbúninginnogeigaframtíðinafyrirsér.
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Eitt kort
36 vötn
6.900 kr
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Þrír strák ar úr 4. flokki 
Leikn is hafa ver ið vald ir í 
Reykja vík ur úr val ið sem leik
ur í keppni milli höf uð borga 
Norð ur land anna núna í lok 
maí. Leikn ir mun eiga þrjá full
trúa en það eru þeir Beni am in 
Hoti, Dan í el Finns Matth í as son 
og Sæv ar Atli Magn ús son. 

Leikn is menn óska þeim inni
lega til ham ingju með að vera 
vald ir í verk efn ið. Þess ir full
trú ar, ásamt fleir um efni leg um 
strák um skipa 4. flokk Leikn
is. Sæv ar Atli er fram liggj andi 

miðju mað ur eða sókn ar mað ur, 
Dan í el F. Matth í as son er vinstri 
væng mað ur eða sent er og Beni
am in Hoti er vinstri bak vörð ur 
og haf sent. 

15 dreng ir úr Reykja vík voru 
valdirí lið ið og eig um við eins 
og áður seg ir þrjá full trúa. All
ir eru þeir hluti af Af reks starfi 
Leikn is og Krón unn ar. Mót ið í 
ár fer fram í Laug ar daln um og 
því geta fót bolta þyrst ir Leikn is
menn bor ið strák ana okk ar aug
um í mót inu.

Leiknisstrákarvaldir
íReykjavíkurúrvalið

SævarAtli,DaníelogBeniaminvoruvaldiríReykjavíkurúrvalið.

20% afsláttur af nýjum Leiknis-
vörum frá Errea til mánaðarmóta!

www.leiknir.com

Sjálfstæðisfélögin í Breiðholti
bjóða í grill, glens og grín

í göngugötunni í Mjódd 
laugardaginn 24. maí 

frá kl. 12:30 til kl. 15:00.

Grillaðar pylsur, gos, Svali 
og Candy Floss verða á boðstólnum.

Sveppi og Gói mæta á svæðið og 
halda uppi fjörinu með okkur.

Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins 
til Borgarstjórnar verða á staðnum.



Sig ur sæl meist ara lið ÍRinga í 
frjáls í þrótt um karla og kvenna 
taka þátt í Evr ópu keppni fé lags
liða sem fram fer í Amster dam 
24. maí.  

Lið ÍR keppa í B deild þar 
sem lið frá 11 þjóð um senda sín 

kvenna meist ara lið og 12 þjóð ir 
sín karla meist ara lið.  Einn kepp
andi frá hverju fé lag ið kepp ir í 
hverri grein og stig gef in fyr ir 
sæti  í hverri grein.  Kvenna lið  
ÍRinga tók síð ast þátt í Evr ópu
keppni fé lags liða í frjáls í þrótt um 

fyr ir rúm um 20 árum en karla lið ið 
kepp ir nú í fyrsta skipti.  Kepp
enda og þjálf ara hóp ur inn sem fer 
til Amster dam í Evr ópu keppn ina 
tel ur 40 manns og mark mið lið
anna er að kom ast upp í Adeild.
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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 ing ar tryggðu sér alla titl
ana í karla flokki á þessu tíma bili. 
ÍRKLS tryggði sér bæði Ís lands
meist ara tit il liða með sigri á liði 
KRC í úr slit un um og Bik ar meist
aratitlinn í bráða bana á móti KFR
Lær ling um í úr slit um bik ar keppn
inn ar. ÍRPLS varð bæði Deild ar
meist ar ar liða í 1. deild karla og 
tryggði sér Deild ar bik ar meist
ara tit il inn í úr slit um móts ins. 
Sam eig in legt lið ÍR karla skip að 
leik mönn um úr þess um tveim ur 
lið um tryggði sér síð an Ís lands
meist ara tit il inn í Opn um flokki á 
Ís lands móti fé laga og sam eig in
legt liða ÍR kvenna end ur heimti 
ekki bara Ís lands meist ara tit il
inn í kvenna flokki á Ís lands móti 
fé laga, held ur tryggði sér einnig 
3. sæt ið í Opna flokkn um.

Kvenna lið in ÍRBuff og ÍRTT 
biðu hins veg ar lægri hlut fyr ir 
hin um reynslu mikla liði Val kyrj
um úr Keilu fé lagi Reykja vík ur 
bæði á Ís lands móti liða og Bik ar
keppni liða í kvenna flokki. ÍRBuff 
varð í 2. sæti í úr slit un um í báð
um mót um, en Ís lands meist ar ar 
síð asta árs ÍRTT varð í 3. sæti á 
Ís lands móti liða.

ÁstrósogMagnúsÍslands-
meistarar

ÍR ing ar voru einnig sig ur sæl
ir á ein stak lings mót um vetr ar
ins. Ástrós Pét urs dótt ir og Magn
ús Magn ús son bæði úr ÍR urðu 
Ís lands meist ar ein stak linga í keilu 
2014 og unnu sér þannig keppn
is rétt á Evr ópu bik ar móti ein stak
linga sem hald ið verð ur hér á landi 
í haust. Haf þór Harð ar son ÍR var í 
2. sæti og Guð ný Gunn ars dótt ir ÍR 
varð í 3. sæti. Andr ea Björk Sig rún
ar dótt ir ÍR var Ís lands meist ari ein
stak linga í keilu með for gjöf 2014, 
Hrafn Sabir Khan ÍR var í 2. sæti 
og Lauf ey Sig urð ar dótt ir ÍR var í 
3. sæti. Linda Hrönn Magn ús dótt
ir var Ís lands meist ari ein stak linga 

50 ára og eldri 2014. ÍR ing arn ir 
Guð ný Gunn ars dótt ir og Magn
ús Magn ús son unnu sig ur á AMF 
móta röð inni og áunnu sér með því 
keppn is rétt á heims bik ar móti ein
stak linga Qubica AMF sem hald ið 
verð ur í borg inni Wroclaw í Pól
landi í nóv em ber.

Góð ur ár ang ur náð ist einnig hjá 
ÍR ing um í ung linga mót um vetr ar
ins. Ung linga lið ÍR1 tryggði sér 
Ís lands meist ara tit il ung linga liða 
2014 með sigri á deild ar meist ur um 
ÍA í úr slit um móts ins og ÍR2 varð í 
3. sæti móts ins.

KatrínFjóla
ogGuðmundurIngi

ÍR ing arn ir Katrín Fjóla Braga
dótt ir og Guð mund ur Ingi Jóns son 
ÍR tryggðu sér Ís lands meist aratitla 
ung linga í Opn um flokki 2014. 
Hlyn ur Örn Ómars son ÍR varð í 2. 
sæti Bene dikt Svav ar Björns son ÍR 
varð í 3. sæti. Katrín Fjóla var ein
nig Ís lands meist ari í 1. flokki stúlk
na, Gabrí ella Odd rún Odds dótt ir 
ÍR var í 2. sæti í 2. flokki stúlkna 
og Elva Ósk Hann es dótt ir ÍR var 
Ís lands meist ari í 4. flokki stúlkna. 
Bene dikt Svav ar Björns son ÍR var 
Ís lands meist ari í 1. flokki pilta, 
Guð mund ur Ingi Jóns son ÍR varð 
í 2. sæti og Hlyn ur Örn Ómars son 
ÍR varð í 3. sæti. Þor steinn Hann ing 
Krist ins son var Ís lands meist ari í 2. 
flokki pilta. Er ling ur Sig valda son ÍR 
var í 3. sæti í 3. flokki pilta, Lár us B. 
Hall dórs son varð Ís lands meist ari í 
4. flokki pilta og Arn ar Steinn Haf
steins son ÍR varð í 2. sæti. 

ÍR ing ar sem tryggðu sér Meist
ar aratitla ung menna á ár inu 2014 
eru Andri Þór Göt he ÍR í 1. flokki, 
Katrín Fjóla Braga dótt ir ÍR og Hlyn
ur Örn Ómars son ÍR í 2. flokki og 
Elva Rós Hann es dótt ir ÍR og Hin rik 
Óli Gunn ars son ÍR í 4. flokki.

Sjá nán ar í frétt um á http://www.
ir.is/Deild ir/Keila/Frett ir/

Góðukeppnistímabili
ÍRaðljúkaíkeilunni

Strák arn ir í 9. flokki ÍR í 
körfuknatt leik tryggð ur sér 
Ís lands meist ara tit il í sín um 
flokki í há spennu úr slita leik.  
Strák arn ir unni magn að an sig
ur á Kefla vík 56 til 55 þar sem 
úr slit in réð ust með flautukörfu 
um leið og tím inn rann út.  Eft
ir sveiflu kennd an leik var allt 
í járn um í 4. leik hluta, flott ar 
varn ir spil að ar og lít ið um stiga
skor.

ÍR fékk síð an víta skot í stöð
unni 55 til 53, skora úr fyrra en 
brenna af síð ara.  ÍR náði sókn ar
frákast inu og tók skot sem geig
aði en Har ald ur Bjarni Dav íðs son 
kom þá hlaup andi og tók frá kast
ið og lagði bolt ann ofan í körf
una um leið og tím inn rann út.  
Frá bær sig ur því stað reynd og 
flott ur end ir á mögn uðu tíma bili 
en fyrr í vet ur vann 9. fl. bik ar
meist ara tit il inn og eru því tvö
fald ir meist ar ar þenn an vet ur.  
ÍRing ur inn Há kon Hjálm ars son  

var val inn mað ur úr slita leiks ins 
en þjálf ari liðs ins er einn besti 

körfuknatt leiks mað ur ÍR frá upp
hafi Her bert Arn ar son. 

EfnilegirÍR-ingar
Íslandsmeistarar

EfnilegirÍslandsmeistararÍR.

ÍR-KLSÍslandsmeistararliða2014.

ÍR-ingaríEvrópukeppni

20% afsláttur af nýjum ÍR - 
Jako vörum til mánaðarmóta!

                                      
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Þeg ar ÍRing ar og Leikn is
menn mæt ast í knatt spyrnu er 
alltaf hart barist.  Um miðj an 
maí mætt ust meist ara flokk ar 
karla í grannslag í  2. um ferð 
Borg un ar bik ars karla. 

Ann arr ar deild ar lið ÍRinga hafði 

bet ur gegn  1. deild ar liði Leikn is 
á þeirra heima velli 3:1.  ÍRing ar 
eru því komn ir í 32 liða úr slit í 
Borg un ar bik ar keppn inni en árið 
2013 hef ur mark að vel gengni hjá 
ÍRing um í bik ar keppninni í fjölda 
íþrótta greina.  Frjáls í þróttalið ÍR 

og Keilu lið ÍR unnu bæði sín ar 
bik ar keppn ir í vet ur, strák arn ir í 
hand bolt an um og körf unni léki til 
úr slita og von andi held ur  æv in
týr ið áfram hjá fót bolta strák un
um í sum ar.

ÍR-ingahöfðubeturíBreiðholtsslagnum
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