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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 Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki

Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Lamba framhryggur
Verð áður 1.998 kr./kg.
Verð núna 1.798 kr./kg.

 
Lamba Leggir

Verð áður 1.498 kr./kg.
Verð núna 998 kr./kg.

 Lamba Smásteik
Verð áður 1.498 kr./kg.
Verð núna 1.298 kr./kg.

 
Kjúklinga Bringur

Verð áður 2859 kr./kg.
Verð núna 2.274 kr./kg.

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

 
MS Þykkmjólk 500 ml

Verð áður 301 kr.
Vedrð núna 259 kr.

 Emmessís Rjómaís
1,5 L

Verð áður 1.198 kr.
Verð núna 799 kr.

 

Myllu Lagterturnar 
komnar !

Robin klementínur
2,3 kg.
898 kr.

Spennandi tilboð!

- á traustum grunni

     

Víðtæk þjónusta til fyrirtækja
Landsbankinn Mjódd veitir stórum jafnt sem smáum fyrirtækjum alhliða 
fjármálaþjónustu og greiðan aðgang að faglegri ráðgjöf. Verið velkomin.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Mjódd

Bangsa dag ar eru ætíð vin sæl ir í yngri bekkj um grunn skól anna en þá fá börn in að koma með upp á halds bangs ana sína 
í skól ann. Hér eru börn í Hóla brekku skóla með bangs ana sína áný liðn um bangsa degi í skól an um. Mynd: Katrín Krist ín.
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Útgefandi: Borgarblöð ehf.

Vesturgötu 15 • 101 Reykjavík • Sími: 511 1188 

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

Netfang: thordingimars@gmail.com

Auglýsingasími: 511 1188  • 895 8298

Heimasíða: borgarblod.is

Net fang: borgarblod@simnet.is

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

Um brot: Valur Kristjánsson

Prentun: Landsprent ehf.

Dreif ing: Landsprent ehf.

11. tbl. 20. árgangur

Breiðholtsblaðið er dreift frítt í öll hús í Breiðholti

NÓVEMBER 2013

B reiðholtsdagar eru að hefjast. Hefð er orðin
á hverju haustiu um að efnt er til viðburða í Breið
holtinu undir þessu heiti. Breiðholtsdagar síð

ustu ára hafa sýnt að Breiðhyltingar hafa margt fram að
færa sér, sínum og öðrum borgarbúum til gleði og ánægju.
Fjölmargir bæði eldri og yngri hafa komið að þeim við
burðum sem í boði hafa verið. Þannig hafa Breiðholtsdag
ar krydda mannlífið og ýtt undir samstöðu íbúa hverfisins.

B reiðholtiðerafmörkuðogsamliggjandiheild innanstærri
byggðar. Þar er að finna sterka hverfis eða byggðavit

und. Í hátt í 200 viðtölum sem Breiðholtblaðið hefur á und
anförnum átta árum átt við íbúa hverfisins og einnig fólk
sem ólst þar upp kemur þessi vitund oft sterkt fram. Fólk
hefur sagt frá ærslum og ánægju æskustunda, sagt lífsbar
áttusögurogskýrt fráöðrusemá lífþesshefurdrifið jafnan
áþeim jákvæðunótumsemþvíer tamt.Margtafþessu fólki
fann snemma bólstað sinn og vill ekki annars staðar vera.

B reiðholtið er þó enginn samfelldur sælureitur frem
ur en aðrar byggðir og ýmsir hverfisbúar hafa haft

vanda við að glíma eins og annað fólk hvar sem það kýs
sér samastað í lífinu. Margan vanda hefur þó mátt leysa og
hefurbyggðinog samfélagiðþróastúrhráum frumleikaþar
sem fólk kom víða að og allt var byggt með miklum hraða.

B reiðholtiðersamfélagsem íbyrjunbyggðistafólíku fólki
ogólíkumviðhorfum.Súbyrjunhefurauðveldaðþeirrifjöl

menningusemorðineraðmyndastogþróast.Fólkkomvíðs
vegaraðaf landinuogsíðarhefur fólkafýmsumþjóðernum
og frámismunandimenningarsvæðum fundiðsérból íBreið
holti. Allt vinnur þetta saman og myndar heilstæða byggð.

B reiðholtsdögum er ætl að að gefa fólki  tæki 
færi til þess að hafa ánægju af viðburðum en

einnig að hitta mann og annan. Sýna sig og sjá aðra eins
og sagt er. Breiðholtsdagar eru tilvaldir til þess að þétta
mannlífið en ekki síður að efla þá hverfis og byggðavitund
sem Breiðholtið getur skartað mörgum byggðum fremur.

Breiðholtsdagar

Fréttastofaverður starfrækt í
Gerðubergi á Breiðholtsdögum
semhófust í gærkvöld13.nóv
emberog standa framá sunnu
dag 17. nóvember. Það er net
samfélag.is sem annast útsend
ingarnar semverðaánetinuog
standayfir frákl13. til16.alla
Breiðholtsdagana.Sendarverða
útfréttirogtekinviðtölviðgesti
ogbúastmáviðfjölbreyttridag
skrá.

Margt verður gert og í boði á
Breiðholtsdögum líkt og venju
lega. Breiðholtsþing foreldra
verðurhaldiðundirstjórnBjark
ar Vilhelmsdóttur formanns
hverfisráðs Breiðholts, leikskól
arnirverðameðopiðhúsogefnt
verður til hátíðar í Fellaskóla á
degi íslenskrar tungu en það er
samstarfsverkefni Fellaskóla,
félagsstarfsins íGerðubergi,Tón
skóla Sigursveins og fleiri aðila.
SilfurleikarÍRífrjálsumfarafram
í Laugardalshöllinni en það er
stærsta unglingamót sinnar teg
undar á Íslandi. Hönnunar, fata
og textílsýning verður í Gerðu
bergiþarsembúningarúrþekkt
umskáldverkum verða til sýnis.
Einnigverðurefnttilfjölskylduhá
tíðar íGerðubergiþarsembörn
koma fram og syngja á ýmsum

tungumálum ogerviðburðurinn
unnin í samstarfi viðsamtök tví
tyngdra barna. Ýmislegt fleira
verður á dagskrá í Gerðubergi
og í Breiðholtslaug mun Aqua
Zumbakennarimætaásvæðiðog
skákmenn úr GM Helli koma og
teflaviðsundlaugargesti.Dansað
verðuríDanshöllinniogaðvenju

takakirkjurnar íBreiðholtiþátt í
Breiðholtsdögum. Fjölbreytni er
einkennidagskrárBreiðholtsdaga
nú sem fyrr og margir eiga að
getafundiðeitthvaðviðsitthæfi.
NánarmásjáviðburðiBreiðholts
daga í auglýsingu í Breiðholts
blaðinu.

Fjölbreyttdagskrá
Breiðholtsdaga

Sólarupprás í Breiðholti síðla hausts um svipað leyti og Breiðholts
dagarstandayfir.

www.breiðholt.is

Nú er tækifæri til að koma
með hugmyndir að enn betra
Breiðholtiþvítekiðverðurvið
hugmyndum á vefnum Betri
Reykjavík fram til 30.nóvem
ber.Gert er ráð fyrir aðveitt
verið46.5milljónumkróna til
þessað framkvæmahugmynd
irBreiðholtsbúa.Kosiðverður
ámilliverkefnaímarsenfyrir
þann tímaverðaþaukostnað
argreindogverðmetin.

Um er að ræða verkefni til
að bæta umhverfi og mögu

leika til útivistar og samveru,
bæta aðstöðu eða tækifæri til
leikja eða afþreyingar, hvetja
til aukinna hjólreiða eða bæta
aðstöðu og möguleika gang
andieðanotendastrætó.Verk
efningetaveriðstórogsmáen
mega ekki kosta meira en það
semviðkomandihverfihefur til
umráða. Faghópur sérfræðinga
á umhverfis og skipulagssviði
Reykjavíkurborgarmeturhvort
hægtséaðframkvæmaverkefni,
áætlarkostnaðogupplýsirum

það. Þeir sem vilja setja hug
myndinnávefinnverðaaðvera
skráðir notendur Betri Reykja
víkur.Hugmyndirerusettarinn
á vefnum undir því hverfi sem
viðkomandikýs.Samráðið felst
ekkisístíþvíaðkynnasérhug
myndirannarra,ræða,bætavið
eiginrökumoggefaþeimvægi.
Eftiraðinnsendingulýkurverð
urhægtaðrökstyðjahugmyndir
frekar,ræðaþæroggefavægi–
allttil1.febrúar2014.

EnnbetraBreiðholt

VT fasteignir
Viðskiptatengsl eru okkar fag

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

Höfum á skrá ákveðna kaupendur að eftirtöldum eignaflokkum:

Sérbýli, verðmæti allt að kr. 50 milljónir.

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

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

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

Kristinn Tómasson
Lögg. fasteignasali

Sími 820 6797
kristinn@vtfasteignir.is

Guðrún A. Aðalheiðard.
Sölufulltrúi

Sími 861 8046
gudrun@vtfasteignir.is

Við erum búsett í hverfinu 
og þekkjum það vel.
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13.-17. nóvember 2013 
 

List og miðlun á Breiðholtsdögum 
Netsamfélag.is sendir beint frá Breiðholtsdögum - Netsamfélag Flensborgarskóla verður með fréttastofu í Gerðubergi á Breiðholtsdögum frá föstudegi til 

sunnudags kl. 13:00-16:00 alla dagana. Tekin verða viðtöl við gesti í beinni útsendingu á netsamfelag.is og fjallað um það sem hæst ber hverju sinni.  
Umsjón hafa Halldór Árni Sveinsson og Hafsteinn Vilhelmsson. Slóð á útsendinguna er á www.netsamfelag.is. 

 

Listaverk á Hólaborg - Hressir krakkar á leikskólanum Hólaborg sýna fjölbreytt listaverk og myndir utandyra, á girðingu við leikskólann. 
 

Hamingjutré á Markúsartorgi - Börn á frístundaheimilum Miðbergs skreyta tré á Markúsartorgi á litríkan, fjölbreyttan og skemmtilegan hátt.  

 

Miðvikudagur 13. nóvember 
Kl. 20:00-21:30 - Glöggt er gests augað – Breiðholtsþing foreldra í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Áhugaverð erindi og umræður. Fundarstjóri Björk Vilhelmsdóttir.  

 

Fimmtudagur 14. nóvember 
 

Kl. 9:00-11:30 og 14:00-16:00 - Opið hús á leikskólanum Ösp. Allir áhugasamir geta kynnt sér starfsemina og rætt við fagfólk um uppeldi, menntun og þjónustu skólans.  

Kl. 9:00-11:00 og 13:00-15:00 - Opið hús á leikskólanum Holti. Allir sem hafa áhuga á að kíkja í heimsókn eru hjartanlega velkomnir. Útikennsla og hópastarf.  

Kl. 10:00 -12:00 - Foreldramorgun í Fella– og Hólakirkju. Kynning á ABC-leikföngum og hjúkrunarnemar verða með fræðsluerindi. Kaffi og spjall að venju. Allir velkomnir. 
 

Kl. 17:00 - Tónleikar og opið hús í Tónskóla Sigursveins, Hraunbergi. Dagskráin hefst á tónleikum nemenda við skólann. Í framhaldinu verður boðið upp á stutta og 
skemmtilega kennslustund á hljóðfæri fyrir alla gesti sem vilja prófa. Allir hjartanlega velkomnir - nú er þitt tækifæri til að prófa eitthvað nýtt og spennandi! 
 

Kl. 19:15 - ÍR mætir Snæfelli í Hertz-höllinnni, Seljaskóla. Spennandi leikur í meistaraflokki karla í körfubolta. 

Kl. 20:15 - Aqua Zumba í Breiðholtslaug. Aqua Zumba kennari mætir á svæðið, líf, fjör og holl hreyfing fyrir fólk á öllum aldri.  

 

Föstudagur 15. nóvember 
 

Kl. 9:00-9:40 - Hátíð í Fellaskóla á Degi íslenskrar tungu. Samstarfsviðburður Fellaskóla, Tónskóla Sigursveins, félagstarfsins í Gerðubergi, Holts, Aspar og Vinaminnis.  

Kl. 9:00-11:30 og 14:00-16:00 - Opið hús á leikskólanum Ösp. Allir áhugasamir geta kynnt sér starfsemina og rætt við fagfólk um uppeldi, menntun og þjónustu skólans. 

Kl. 9:00-11:00 og 13:00-15:00 - Opið hús á leikskólanum Holti. Allir sem hafa áhuga á að kíkja í heimsókn eru hjartanlega velkomnir. Heitt á könnunni. 

Kl. 10:00-12:00 - Foreldramorgunn í safnaðarheimili Breiðholtskirkju.  

Kl. 19:00-20:45 - Landsleikur í knattspyrnu, Ísland-Króatía. Allir í Breiðholti segja: Áfram Ísland!  
 

Laugardagur 16. nóvember 
  

Kl. 9:00-11:30 og 14:00-16:00 - Opið hús á leikskólanum Ösp. Allir áhugasamir geta kynnt sér starfsemina og rætt við fagfólk um uppeldi, menntun og þjónustu skólans. 

Kl. 9:00-17:15 - Silfurleikar ÍR í frjálsum íþróttum. Mótið fer fram í Laugardalshöll og er eitt það stærsta unglingamót sinnar tegundar á Íslandi. Nánar á heimasíðunni ir.is. 

Kl. 13:00-16:00 - Flóamarkaður í Gerðubergi (D-sal). Skráning á gerduberg@reykjavik.is. Hver seljandi fær eitt borð til umráða. Mætum öll og gerum frábær kaup!! 

Kl. 13:00-16:00 - Hönnunarsýning fata- og textílbrautar FB í Gerðubergi (F-salur). Búningar sögupersóna úr þekktum skáldverkum til sýnis á áhugaverðri sýningu. 

Kl. 14:00-16:00 - Vertu með! Fjölbreytt og lífleg fjölskyldudagskrá í Gerðubergi (A-salur) þar sem börn troða upp og syngja lög á ýmsum tungumálum. Viðburðurinn er 
unninn í samstarfi við Móðurmál - Samtök tvítyngdra barna. 

Kl. 14:00-16:00 - Tombóla í anddyrinu í Gerðubergi til styrktar Móðurmáli - Samtökum tvítyngdra barna. 

  

Sunnudagur 17. nóvember 
  

Kl. 11:00 - Barokguðsþjónusta í Fella– og Hólakirkju. Prestur er séra Guðmundur Karl Ágústsson. Kammerhópurinn ReykjavíkBarok sér um tónlistarflutning. Sunnudaga-
skóli á sama tíma. Stofnfundur Hollvinafélags Fella- og Hólakirkju að lokinni guðsþjónustu í safnaðarheimilinu. Allir hjartanlega velkomnir. 
 

Kl. 11:00 - Messa í Breiðholtskirkju. Sunnudagaskóli í boði á sama tíma. Allir hjartanlega velkomnir. 
 

Kl. 11:00 - Barnaguðsþjónusta í Seljakirkju. Söngur, biblíusaga og bænagjörð. Allir fá nýja mynd! 
 

Kl. 13:00-16:00 - Flóamarkaður í Gerðubergi (D-sal). Skráning á gerduberg@reykjavik.is. Hver seljandi fær eitt borð til umráða. Þátttaka í markaðnum er ókeypis. 

Kl. 13:00-16:00 - Hönnunarsýning fata- og textílbrautar FB í Gerðubergi (F-salur). Búningar sögupersóna úr þekktum skáldverkum til sýnis á áhugaverðri sýningu. 

Kl. 14:00-16:00 - Opið hús hjá Komið og Dansið í Danshöllinni að Drafnarfelli 2. Allir hjartanlega velkomnir.  

Kl. 14:00 - Almenn guðsþjónusta í Seljakirkju. Sr. Valgeir Ástráðsson prédikar.Kór Seljakirkju leiðir safnaðarsöng.Organisti er Tómas Guðni Eggertson. 
 

Kl. 14:00-16:00 - Ósýnilegur vinur - skemmtileg listsmiðja fyrir alla fjölskylduna í Gerðubergi (A-salur). Umsjón hefur Erla María Árnadóttir sem nýverið opnaði sýninguna 
Traustur vinur í Gerðubergi. Þátttakendur búa til og útbúa á sjónrænan hátt persónu eða ósýnilegan vin. Efniviður á staðnum, aðgangur ókeypis og allir velkomnir! 
 

Kl. 14:00-16:00 - Sýning á tréskurði í Gerðubergi (Horninu á neðri hæð). Félag áhugamanna um  
tréskurð sýnir gestum aðferðir við að skera út. Fjölmargir fallegir munir til sýnis.  
 

Kl. 14:00-16:00 - Glossolalia í Gerðubergi (sýningarsal á efri hæð). Listamaðurinn Daníel Magnús-
son tekur á móti gestum og leiðir þá um ljósmyndasýningu sína.  
 

Kl. 17:00 - Félagar úr Skákfélaginu GM Helli mæta í Breiðholtslaug, skella sér í heita pottinn og 
tefla við alla þá sem kunna mannganginn og þora að taka slaginn. 

 
Fylgist með á facebook.com/breidholtid, netsamfelag.is og breidholt.is!! 

 

 



„Kjarninner sáaðokkur tak
ist að byggja og þróa Reykja
vík þannig  að hún þjóni sem
flestum. Borgin sé fjölbreytt,
skemmtilegogheilbrigðþarsem
fólkgetiskapaðþáumgjörðum
lífs sitt sem það kýs. Að þessu
þarf að huga í öllum málflokk
um og í nýju borgarskipulagi
erum við að stefna að þessu
marki. Þetta kemur líka fram
í húsnæðisstefnu borgarinnar
ogumferðamálum.Ég telnauð
synlegt að spara tíma og stytta
þær vegalengdir sem fólk þarf
að fara til og frávinnuogeftir
daglegum nauðsynjum eins og
kosturer.Égþekkiþaðeinfald
lega sjálfur að þurfa að sækja
tvokrakkaíleikskólaeftirlang
anvinnudagogafganginn í frí
stundirog svoáeftiraðversla.
Þetta er veruleikinn. Með því
aðgeraskóladaginnogfrístund
irnarsamfelldarogaðgefafólki
kostáaðbúaeinsnálægtvinn
unni og kostur er þá erum við
aðreynaaðgeradaglegtlíffjöl
skylduvænna, ánægjulegra og
auðveldara,“segirDagurB.Egg
ertsson, læknir, fjögurra barna
faðir og formaður borgarráðs í
samtaliviðBreiðholtsblaðið.

Allt að ger ast í 
Breið holt inu

„Ég er stolt ur af þessu kjör tíma
bili fyr ir hönd okk ar í Sam fylk ing
unni,“ seg ir Dag ur. „Að gerð irn ar 
í Orku veit unni, trausta tak í fjár
mál um, átak í fram kvæmd um og 
at vinnu mál um mætti nefna sem 
dæmi, en líka áhersl an á Breið
holt ið. „Það var eng in til vilj un að 
við kynnt um meiri hlut ann í Æsu
fell inu á sín um tíma. Við vild um 
leggja áherslu á Breið holt ið. Það 
ger ist ekki allt á einum degi en 
þeg ar fólk horf ir yfir kjör tíma
bil ið held ég að það finni það. 
Kannski krist all ast það í því að 
við flutt um skrif stof urn ar okk ar 
í Gerðu berg og réð um sér stak
an var an leg an hverf is stjóra fyr ir 
Breið holt ið. Ég spái því að það 
fyr ir komu lag verði í fram tíð inni 
líka not að í öðr um hverf um. Fella
stígs verk efn ið var mik il vægt tákn 
í upp hafi, en nú erum við að fara 
að opna FabLab í Fella görð um 
í sam vinnu við Ný sköp un ar mið
stöð og FB. Ég held að það boði 
meiri  tíma mót en fólk átt ar sig 
á. Þarna verð ur spenn andi tækni
bún að ur og að staða fyr ir hvern 
sem er sem vill spreyta sig í 
há tækni um hverfi. Með þessu 
erum við með óbein um hætti að 
styðja við bak ið á FB sem er einn 

fremsti fram halds skól inn í verk 
og list grein um hér á landi. Ég veit 
ekki á hvers margra vit orði þetta 
er og mér finnst þurfa að lyfta 
nafni Fjöl braut skól ans í Breið holti 
bæði inn an hverf is og utan að 
þessu leyti og ræða um hann af 
því stolti sem hann á skil ið.“

Skóla lóð ir og við hald
Við höf um líka ver ið að taka 

til hend inni í Breið holt inu eins 
og sést varð andi skóla lóð irn ar 
við Hóla brekku skóla, Fella skóla 
og Selja skóla. Nú stend ur fyr
ir dyr um að end ur gera lóð irn ar 
við Breið hols skóla og Öldusels
skóla sem báð ar mega við því. 
Ég vil einnig benda á að skóla lóð
irn ar eru í raun al menn ings garð
ar þang að sem fólk get ur far ið 
með börn in sín utan hefð bund ins 
skóla tíma – til dæm is um helg
ar. Þess vegna er mik il vægt að 
þær séu vel bún ar og vel frá þeim 
geng ið. Við erum líka að mála 
lista verk á valda hús gafla þar 
sem fram úr skar andi lista fólk er 
að verki og lend um von andi fljót
lega samn ing um um nýja lík ams
rækt ar stöð við Breið holts laug en 
borg in aug lýsti eft ir sam starfs að
il um í því verk efni fyrr á ár inu.  

Þá erum við að fara í sér stakt 
við halds á tak í skól um og þar get 
ég upp lýst að stærsta fjár hæð in 
fer í Breið holts skóla. Þar er löngu 

tíma bært að huga að ýmsu, eins 
og for eldr ar þekkja. Ég vil reynd
ar sér stak lega þakka for eldr um í 
Breið holti fyr ir frá bært sam skipti 
og ár ang urs ríkt sam starf á kjör
tíma bil inu.“

Hús næð is mál in eru 
stóru mál in

Dag ur seg ir að með nýju borg
ar skipu lagi sé ver ið að koma til 
móts við þarf ir nýrra kyn slóða og 
horfa til fram tíð ar.  „Hús næð is
mál in eru stóru mál in í borg inni. 
Það þarf að fjölga leigu í búð um 
og bú setu réttar í búð um veru lega 
og í þeim mál um dug ar ekk ert 
ann að en stór á tak. Fleiri og fleiri 
eru að lenda í vand ræð um vegna 
hús næð is. Leigu verð ið rýk ur upp. 
Mað ur finn ur fyr ir þess um vanda 
víða og ekki síst hjá ungu fólki. 
Við þurf um að tryggja fjöl skyld
um og ein stak ling um ör yggi í hús
næð is mál um. Í mín um huga er 
það klár lega eitt af lyk il verk efn
un um við stjórn borg ar inn ar á 
næstu árum.“ 

Allt að 3000 nýj ar íbúð ir
„Við erum nú búin að kynna 

hvern ig verð ur hægt að hefja 
bygg ingu á 2500 til 3000 nýj um 
íbúð um á næstu þrem ur til fimm 
árum. Í mín um huga þarf þessi 
upp bygg ing að hefj ast strax. 

Þarna þarf borg in að taka af 
skar ið. Ef við mynd um láta þetta 
af skipta laust get um við átt það á 
hættu að ein ung is stór ar og dýr
ar íbúð ir rísi á eft ir sótt um bygg
inga svæð um. Til að bregð ast við 
því vilj um við leggja fram lóð ir og 
fara í sam vinnu við bygg inga sam
vinnu fé lög, stúd enta og verka
lýðs hreyf ing una. Við verð um að 
stuðla að því að það rísi hús fyr ir 
venju leg ar fjöl skyld ur með lægri 
tekj ur og milli tekj ur. Við verð um 
að forð ast að sum hverfi verði 
að eins fyr ir efna fólk eða jafn vel 
ríkt fólk og önn ur hverfi fyr ir fólk 
með minna á milli hand anna. 
Þetta verð ur að bland ast og það 
gef ur líka af sér fjöl breyttasta, 
skemmti leg asta og besta mann líf
ið. Þetta hafa ver ið kall að ar rót
tæk ar til lög ur vegna þess að við 
ger um ráð fyr ir að borg in beiti 
sér og taki beina þátt í upp bygg
ing unni.  

Flug vall ar mál ið í 
góð um far vegi

Dag ur seg ir að ný gert sam
komu lag um Reykja vík ur flug völl 
skapi svig rúm til þess að vinna að 
flug vall ar mál inu og finna fram tíð
ar lausn í sátt. „Flug vall ar mál ið er 
kom ið upp úr skot gröf un um og 
í lausn a mið að an far veg. Það er 
mik il vægt. Óháð fram tíð flug vall

ar ins má líka víða byggja í Vatns
mýr ar svæð inu,“ seg ir Dag ur og 
þess sé ekki langt að bíða. „Það 
er að hefj ast bygg ing spenn andi 
íbúða við Hlíð ar enda og á svæð
um Há skóla Ís lands vilj um við 
sjá um 400 stúd enta í búð ir rísa 
á næstu árum og um 300 íbúð ir 
á lóð um við Há skól ann í Reykja
vík. Ef stúd ent ar geta búið ná lægt 
skól un um get um við líka dreg
ið úr um ferð. Í raun má segja að 
hús næð is mál in séu kom in á fullt 
með út hlut un um sem eru á næsta 
leyti til náms manna og sam taka 
sem byggja fyr ir eldri borg ara. 
Út hluta á lóð fyr ir 97 íbúð ir fyr
ir náms menn að Braut ar holti 7 
og 50 íbúð ir við Kenn ara há skóla 
Ís lands við Ból stað ar hlíð. Þá er 
lagt til að 100 stúd enta í búð ir rísi 
í Skerja firði á landi í eigu borg
ar inn ar sem nú verð ur hægt að 
þróa í kjöl far flug vall ar sam komu
lag ins. Við stefn um líka að því 
að út hluta Sam tök um aldr aðra 
lóð um und ir íbúð ir í Ból stað ar
hlíð inni og Fé lagi eldri borg ara 
í Mjódd í Breið holti og Grund í 
Mörk inni. Þá vilj um við að Hrafn
ista reisi hjúkr un ar heim ili við 
Sléttu veg. Þannig að það er mik il 
upp bygg ing í far vatn inu í Reykja
vík, sem bet ur fer,“ seg ir Dag ur 
og bros ir.

Áhersla á barna fólk 
og fjöl skyldu mál in

Brýn verk efni sem snúa að fjöl
skyld un um í borg inni eru víð ar en 
í hús næð is mál un um. „Mér finnst 
hlut ur skól ans og vel ferð ar kerf
is ins stund um gleym ast þeg ar 
við ræð um hvern ig hef ur geng ið 
síð ustu ár. Ég er mjög stolt ur af 
starf semi og starfs fólk inu í borg
inni sem hef ur stað ið vakt ina í 
gegn um nið ur skurð og kreppu. 
Þetta hef ur ekki ver ið ein falt 
og kost aði auð vit að mik ið álag 
á starfs fólk ið okk ar. En á með
an bank arn ir hrundu stóð skóla
kerf ið og vel ferð ar kerf ið eins og 
klett ur af sér krepp una. Við sjá
um á könn un um að börn un um 
okk ar líð ur bet ur en fyr ir hrun 
og skóla starf ið er að skila betri 
og betri ár angri. Þetta skipt
ir ótrú lega miklu máli. Því það 
er úr slita at riði upp á fram tíð ina 
að hvert og eitt barn geti not ið 
sín. Þar þurf um við að gera enn
þá bet ur en mér finnst líka mik il
vægt að starfs fólk ið okk ar finni að 
nú taki við tími upp bygg ing ar en 
ekki nið ur skurð ar, af því að ein
hver stjórn mála mað ur inn vill láta 
kjósa sig út á ófjár mögn uð lof orð 
um skatta lækk an ir. Hvað börn
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in varð ar snýr áhugi minn ekki 
að eins að hefð bund inni mennt un 
og því sem ger ist í skóla stof unni 
held ur líka að frí stund un um, eins 
og íþrótt um og tón list. Ég held 
að frí stunda til boð in séu líka mjög 
mik il væg ur þátt ur í að búa börn in 
okk ar und ir fram tíð ina. Þar má 
ekki mynd ast gjá á milli þeirra 
sem eiga for eldra sem hafa meira 
milli hand ann og hinna. Við þurf
um að tryggja öll um börn um jöfn 
tæki færi. Ég vil mjög gjarn an að 
borg in vinni meira með íþrótta
fé lög un um og tón list ar skól un um 
í þeim til gangi að búa ákveð in 
frí stunda til boð til þannig að all
ir geti feng ið að spreyta sig. Við 
þurf um að finna leið ir til þess að 
öll börn geti not ið þess sem er í 
boði.“

Ný sam göngu mið stöð 
mun bæta um ferð ar mál in

Dag ur vík ur að um ferð ar mál
um. Þau eru stór hluti skipu lags
mál anna. Hann seg ir að um ræð
una um þau stund um vera und ar
lega. „Það er stund um lát ið eins 
og áhersla á strætó, hjól og gang
andi sé beint gegn einka bíln um. 
Eig in lega er það öf ugt. Eft ir því 
sem fleiri nota al menn ings sam
göng ur og fara öðru vísi til vinnu 
en á einka bíl, þeim mun lipr ari 
verð ur um ferð in fyr ir þá sem 
keyra.“ Dag ur seg ir spenn andi 
verk efni á dag skrá í sam göngu
mál un um. „Strætó er í stór sókn, 
hjól reiða á ætl un in er á fullu og 
við keypt um BSÍ til að þróa þar á 
svæð inu al hliða sam göngu mið
stöð. Ég held að ný sam göngu
mið stöð á BSÍ reitn um verði mik
ið tæki færi. Þar verð ur hægt að 
tengja strætó, hjólala leig ur, gang

andi um ferð og jafn vel smart bíla 
sem fólk á með öðr um. Borg ar
bú ar geta þá tek ið hrað vagna 
úr heim ahverf inu og skipt yfir í 
ann an ferða máta. Þar væri hægt 
að taka hjól með því að strauja 
kredit kort ið og skila því aft ur eft ir 
ein hvern tíma. Frá BSÍ er líka hug
mynd in að litl ir raf vagn ar fari um 
mið borg ar svæð ið ann ars veg ar 
og há skóla svæð ið hins veg ar oft á 
hverri klukku stund. Þannig mætti 
gera sam göng urn ar lipr ari.“

Land spít al inn
Land spít ala mál ið hef ur ver ið 

til um ræðu. Mörg um finnst óráð
legt að byggja svo stór an spít ala 
á nú ver andi um ráða svæði hans 
við Hring braut. Slík stór bygg ing 
og fjölda vinnu stað ar skapi vanda 
í um hverf inu og að aðr ar og ef 
til vill ódýr ari lausn ir kunni að 
vera til á með an aðr ir telja bygg
ingu stór spít al ans eina raun hæfa 
kost inn. „Ég er ein læg ur stuðn
ings mað ur þess að efla heil brigð
is kerf ið. Í því skipta kjör starfs
fólks og starfs að stæð ur máli en 
svo eru tvö lyk il at riði: að efla 
heilsu gæsl una og byggja nýj an 
Land spít ala. Við mun um aldrei 
geta veitt fyrsta flokks heil brigð is
þjón ustu án þess að end ur nýja og 
sam eina húsa kost Land spít al ans. 
Ég hef reynd ar áhyggj ur af því að 
það bakslag sem nú virð ist kom
ið í það mál hafi miklu al var legri 
áhrif á starf sem ina en fólk geri 
sér grein fyr ir. Það snýr ekki bara 
að tækja kosti og að stæð um sjúk
linga og starfs fólks. Spít ala rekst
ur bygg ir ekki síst á mannauði. 
Ef það vant ar skýra fram tíð ar sýn 
þá miss ir heil brigð is starfs fólk 
trúna á því að verja starfsæv inni 
á Ís landi. Það er því brýnt að taka 

af skar ið um hvert stefni svo og 
að af bygg ingu spít al ans verði. Og 
þar tala ég bæði sem borg ar full
trúi og lækn ir.“   

Hætta á fólks flótta
Dag ur vík ur að mál efn um lands 

og borg ar og seg ir að Land spít
ala mál ið sé ekki ein angr að. Stóra 
hætt an sem við stönd um fram
mi fyr ir sem sam fé lag sé hreinn 
at gervis flótti. Fólk muni í vax andi 
mæli velja sér stað ann ars  stað ar 
í heim in um þar sem það telji sig 
geta búið við betri kjör. „Ég tel að 
borg in hafi þarna miklu hlut verki 
að gegna. Reykja vík ur borg verð ur 
að vinna vel með at vinnu líf inu. 
Vinna með litl um og með al stór
um fyr ir tækj um og gera borg ar
um hverf ið að kjör lendi fyr ir þau. 
Við þurf um alls kon ar at vinnu líf, 
versl un og við skipti, verk stæði 
og smá iðn að, skap andi grein ar 
og kvik mynda gerð, sjáv ar út veg 
og ferða þjón ustu. Við þurf um ein
nig að vinna með há skól un um og 
þekk ing ar starf semi þar sem miklu 
fleiri tæki færi geta orð ið til í krafti 
auk inn ar ný sköp un ar. Það sjá um 
við til dæm is með nýrri fjár fest
ingu lyfja fyr ir tæk is ins Al vogen 
sem mun skapa mörg spenn
andi störf og er af rakst ur sam
starfs borg ar inn ar og Há skól ans. 
Það er að sama skapi glapræði 
að skera nið ur til rann sókna og 
ný sköp un ar eins og rík is stjórn in 
virð ist ætla sér. Ég vona að fólk 
sjá að sér í því. Sama má segja 
um skap andi grein ar menn ing
una. Við þurf um að lyfta og styðja 
við menn ing una sem ger ir líf ið 
skemmti legra og borg þess virði 
að búa í henni. Ég held að menn
ing og af þrey ing skipti gletti lega 
miklu máli fyr ir  lífs gæði fólks.“

Lýð heils an og „alls kon
ar borg fyr ir alls kon ar 
fólk“

Lækn ir inn kem ur upp í Degi og 
hann fer að ræða um lýð heils una 
og borg ina. Hvern ig fólk hreyf
ir sig. Hvern ig geð rækt inni er 
hátt að og ann að er snýr að heil
brigði. „Þarna hef ur borg in verk 
að vinna. Hreyf ing er ótrú lega 
mik il væg. Þarf ekki að vera merki
leg eða mik il áreynsla. Að fara út 
á kvöld in til þess að ganga eða 
skokka. Þetta teng ist því einnig 
að krakk arn ir okk ar hreyfi sig í 
skól an um en sitji ekki bund inn í 
stól all an dag inn. Við þurf um að 
horfast í augu við breytta tíma. 
Fólk sit ur á stól við vinnu sína 
eða í skóla en fer svo heim og 
þá tek ur seta við sjón varp eða 
tölvu við. Við þetta verða nýj ar 
þarf ir til í borg ar sam fé lag inu – 
þarf ir fólks fyr ir úti vist og hreyf
ingu. Við höf um beint aug um að 
þessu í nýju borg ar skipu lagi. Að 
færa þjón ust una inn í íbúða hverf
in en ekki út úr þeim. Við þurf um 
að búa til fjöl breytta borg – „alls
kon ar borg fyr ir alls  kon ar fólk“ 
eins og Jón Gnarr komst að orði 
í kosn inga bar áttu sinni. Þetta eru 
í raun hin alda gömlu kjör orð jafn
að ar stefn unn ar en kom in í þann 
bún ing að fólk skyldi þau bet ur 
vegna þess að slag orð in um jöfn 
tæki færi fyr ir alla þau ná ekki að 
fanga fjöl breyti leik ann í sam fé lag
inu jafn vel og alls kon ar borg fyr ir 
alls kon ar fólk þótt kjarn inn í þeim 
sé sá sami.“

Lín urn ar eru að skýr ast 
fyr ir vor ið

Nú líð ur að lok um kjör tíma bils. 

Nán asti sam verka mað ur Dags á 
kjör tíma bil inu Jón Gnarr hef ur 
ákveð ið að gefa ekki kost á sér. 
Þetta breyt ir lands lag inu í borg
inni. Hvern ig kýs Dag ur að sjá 
næsta kjör tíma bil fyr ir sér. „Ég 
held það geti skipt miklu máli á 
næstu árum hvern ig Sam fylk ing
unni geng ur í kosn ing un um í vor. 
Lín urn ar eru að skýr ast. Við vilj
um að borg in beiti sér í hús næð
is mál um til að tryggja hús næð
is ör yggi fjöl skyldna. Þar dreg ur 
Sjálf stæð is flokk ur inn lapp irn ar og 
vill treysta al far ið á einka fram
tak ið. Og ein hverj ir þar segj ast 
jafn vel vilja aft ur kalla nýja að al
skipu lag ið. Ég er ekki viss um að 
þeir átti sig á því hvaða óvissu 
það myndi kalla yfir upp bygg
ingu, at vinnu líf og borg ar búa 
al mennt. Úr þeirri átt á ég líka 
von á því að gylli boð um skatta
lækk an ir fari að heyr ast. Við slík 
lof orð verð ur ekki hægt að standa 
nema með mikl um nið ur skurði í 
skól um og vel ferð. Ætli það fyrsta 
yrði ekki það að lækka fjár hags
að stoð við fólk sem ætl að er að 
láta enda ná sam an með 163.000 
kr. á mán uði. Það er ekki stefna 
sem ég er til bú inn að skrifa upp 
á. Ég vil for gangs raða í þágu skól
anna og þjón ust unn ar og leggja 
áfram áherslu á at vinnu mál, upp
bygg ingu og fram kvæmd ir í hverf
un um. Það geng ur ekki að allt sé 
stopp að þó nýr meiri hluti taki 
við. Það þarf áfram að halda fast 
á mál um Orku veit unn ar og fjár
mál um borg ar inn ar. Það þarf að 
vera vak andi fyr ir hag barna og 
barna fjöl skyldna og búa vel að 
öldruð um. Í þess um mál um hafa 
borg ar bú ar get að treyst Sam fylk
ing unni. Og það munu þeir geta 
áfram. 
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Nú stend ur yfir sýn ing á ljós
mynd um Dan í els Magn ús son ar 
mynd list ar manns í Gerðu bergi. 
Sýn ing una nefn ir hann Glossola
l ia sem þýð ir að tala tung um í 
sjálfsefj andi ástandi. Sá sem 
tal ar tung um tel ur sig vera að 
miðla orð um guð legs tungu máls 
líkt og lista mað ur tel ur sig fást 
við rök hins list ræna sann leika. 
Dan í el lét hafa eft ir sér í við
tali ný ver ið að hann sé að flýja 
Reykja vík 101 og upp í Breið
holt vegna komm ún ista og poka
presta. Í Breið holti býr mennt
aða fólk ið í dag og þar vilji hann 
vera. 

Daníelkveðsthafavaliðnafnið
þarsemljósmyndunumásýning
unniséekkiætlaðaðveraeinstök
frásögn með heildarsvip heldur
erhvertverkeinungisfulltrúifyr
irsjálftsig.Myndirnarséusýnis
horn ogbrot, þærséusérvisku
legt val og upphafið merkingar
leysiþegarþeimerstilltuppsam
an. Þeim myndum þar sem titill
vísar tilþekktraverka í listasögu
eðaatburðaúrmannkynsöguer
ekki ætlað að túlka léttúð gagn

vart fyrirmyndum sínum heldur
erumyndirnarvanefniumalvöru
leikann, slembi ljóss og skugga.
Sýningin er safn mynda frá síð
ustutveimurárumogræðurDan
íel gestum sínum eindregið frá
þvíað leita íhenniaðeinhverju
sem flokkast getur undir annað
en listræna sjálfsefjun. Daníel

MagnússonútskrifaðistfráMynd
listaoghandíðaskólaÍslandsárið
1987oghefurhaldiðumtuttugu
einkasýningarogtekiðþátt í fjöl
mörgum samsýningum. Hann er
velþekktur fyrir hönnun sína á
stólumoglágmyndirsvoeitthvað
sénefnt. SýningDaníels stendur
til12.janúar2014.
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DaníelMagnússon
sýniríGerðubergi

DaníelMagnússonviðeittverkasinnaíGerðubergi.

Nú stend ur yfir í Bog an um í 
Gerðu bergi sýn ing á ljós mynd
um Mar grét ar Mar geirs dótt ur. 
Mar grét Mar geirs dótt ir er fædd 
árið 1929 á Ög mund ar stöð um 
í Skaga firð i, dótt ir Helgu Ósk
ars dótt ur hús freyju og Mar geirs 
Jóns son ar, kenn ara og bónda. 
Mar grét er gift Sig ur jóni Björns
syni pró fess or og eiga þau fjög
ur börn.

Margrét fékk snemma áhuga
á ljósmyndun og hafði næmt
auga fyrir góðu myndefni. Á
ferðum sínum um landið hefur
hún tekiðmyndir af stórbrotnu
landslagi Íslands og sögufræg
um stöðum. Margrét hélt sína
fyrstu einkasýningu í Stykkis
hólmiog sýndiþar  ljósmyndir
frá ferð um Suður Afríku. Mar
grét útskrifaðist sem félags
fræðingur fráDensocialeSkole
í Kaupmannahöfn 1959 en hún
sótti einnig fyrirlestra í félags
fræði við Kaupmannahafnarhá
skólaárinþaráeftir.Húnvarum
tímastundakennariviðHáskóla
Íslands og kenndi einnig í Hús
mæðrakennaraskóla Íslands og
hjá Námsflokkum Reykjavíkur.
MargrétstarfaðiviðGeðverndar
deildbarnaáHeilsuverndarstöð

Reykjavíkur frá árunum 1961
1967enhefureinnigveriðsjálf
stætt starfandi félagsfræðingur.
Hún hefur ætíð látið sig mál
efnibarnavarðaogstarfaðium
tímasemráðgjafihjáFélagiein
stæðraforeldraogsatínefndum
hjá Barnavernd Reykjavíkur og
Æskulýðsráði Reykjavíkur svo
eitthvaðsénefnt.Húnvannein
nig ötullega að málefnum fatl
aðra og var ráðgjafi Styrktarfé
lagsvangefinnafráárunum1973
til 1979 og seinna formaður í
LandssamtökunumÞroskahjálp.
Margrét skrifaði fjölda greina í
tímaritogblöðeneinnigþýddi
húnogskrifaðbækurumfélags
máleinstæðra foreldra,málefni
barna og fatlaðra. Frá 1980 til
1999varMargrétdeildarstjóri í
Félagsmálaráðuneytinuogvann
að nýju þjónustukerfi fyrir fatl
aðasamkvæmtnýsettumlögum.
Þegarhúnlaukstörfumhjáráðu
neytinuhófhúnafskipti afmál
efnumaldraðraogstarfaði sem
formaðurFélagseldriborgara í
Reykjavíkárin2005til2009.Ein
nigáttihúnsæti í stjórnLands
sambands eldri borgara og var
þarvaraformaðurárið2005.

MargrétMargeirssýnir
ljósmyndiríboganum

Margrét er ekki ókunnug í Boganum í Gerðubergi. Hún átti í sam
starfi við félagsstarfið í Gerðubergi í tengslum við störf sín í þágu
eldriborgara.Þarnaerhúnstöddífélagsstarfinufyrirnokkrumárum.

TALNASPEKI - HEILUN - MIÐLUN
Kvöldnámskeið fyrir byrjendur með Bjarka Ólafssyni og Óla� Thorarensen. 
Öll höfum við hæ�leika til að skynja umhver� okkar, en erum þó misjafnlega 
meðvituð um það. Stígðu skre�ð og upplifðu nýja hluti á skemmtilegan hátt 
með einfaldleikann í fyrirrúmi! 
Næstu námskeið verða haldin 18. nóvember og 2. desember kl.18:15-22:15.
Takmarkaður �öldi á hverju námskeiði.
Verð 15.000 kr.

spamidlar@gmail.com                                    Spámiðlar



7BreiðholtsblaðiðNÓVEMBER 2013

PIZZUR
Margarita   
Sósa, ostur
1130 | 1510 | 1830

    
Sósa, ostur, rækjur, túnfiskur, kræklingur, 
hvítlaukspipar, oregano
1690 | 2290 | 2990

Parma     
Sósa, ostur, parmaskinka, ruccola, parmesan 
1690 | 2290 | 2990

Toscana     
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, ananas, svartar 
ólífur, hvítlaukur, rjómaostur, oregano
1590 | 2190 | 2890

Blauta     
Sósa, ostur, pepperoni, hakk, sveppir, piparostur, 
dass af hvítlauksolíu
1490 | 2090 | 2760

Hawaii    
Sósa, ostur, skinka, ananas
1390 | 1950 | 2540

Pepperoni æði   
Sósa, ostur, þakin pepperoni
1390 | 1950 | 2540

Tippical  
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir
1390 | 1950 | 2540

Ostaveisla 
Sósa, ostur, rjómaostur, gráðaostur, piparostur, 
parmesan ostur
1590 | 2290 | 2990

Hálfmánin 
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, rjómaostur, 
svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Kjúklingaveisla
Sósa, ostur, kjúklingur, sveppir, laukur, ananas, 
rjómaostur, svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Pizza snakk 

jalepeño, rjómaostur, ferskur hvítlaukur, 
extra ostur 
1690 | 2290 | 2990

Godfather 
Sósa, ostur, beikon, rjómaostur, pepperoni
1550 | 2250 | 2950

Kjötveisla 
Sósa, ostur, pepperoni, skinka, hakk, 
beikon, extra ostur
1550 | 2290 | 2950

Hvítlaukspizza  
Ostur, hvítlauksolía og hvítlaukssalt
1130 | 1510 | 1830

Selja Hvítlaukspizza 
Piparostur, skinkukurl, hvítlauksolía 
og hvítlaukssalt
1290 | 1710 | 1990

Græna
Sósa, ostur, salat, tómatar, paprika, sveppir, 
laukur,  hvítlauksdressing og hvítlaukspipar
1690 | 2290 | 2990

Tostada

Steinbakaður botninn er toppaður með svörtum 

1690 | 2290 | 2990

Lime kjúklingur
Sósa, ostur, kjúklingur, sætur sykurbrúnaður 
laukur, ferskur Mozzarella, parmesan, svissaður 
vorlaukur og  svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Jamaica krydduð kjúklingapizza
Jafnvel vinir þínir munu falla fyrir þessum 
kryddaða kjúkling. Sterk og sæt sweet chilli sósa, 
alvöru krydd frá Jamaica, reykt beikon, 
rauðlaukur og paprika.
1690 | 2290 | 2990

BBQ pizzan
Okkar sífræga BBQ sósa, ostur, pepperoni, hakk, 
laukur og beikon breyta þeirri upprunalegu í 
einstaka.
1690 | 2290 | 2990

Pizza með ristuðum hvítlaukskjúkling
Sætur sykurbrúnaður laukur, ferskur mozzarella, 
parmesan, svissaður vorlaukur og svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Hvert auka álegg
230 | 350 | 420

SALÖT
Orginal salat er með káli, tómötum, .........  1350
papriku, lauk, gúrkum, piparost og 
svörtumólífum

Salat með kjúkling ...................................  1690
Salat með túnfisk .....................................  1590
Salat með nachos .....................................  1590

Dressing fylgir að eigin vali

BARNAMATSEÐILL 
Barnapizza með einu áleggi og gosi ............ 890
Brauðstangir (6 stykki) og gos (djús) ........... 790
Barnahamborgari með tómatsósu .............. 690
Kjúkklinganaggar ....................................... 690

HAMBORGARAR
Hamborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja ............................................................................ 1090
Ostborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja .............................................................................. 1290
Beikonostborgari með sósu, káli, tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja ..................................... 1490
Planet ostborgari með sósu, káli, bacon, barbecuesósu, sveppum  -  franskar fylgja ................. 1690
Bernesostborgari með bernessósu, káli, bacon, lauk  -  franskar fylgja ..................................... 1690
Gráðaostaborgari með sósu, káli, lauk, tómötum  -  franskar fylgja .......................................... 1690
Einn með öllu. hamborgari með tómatsósu, sinnep, remolaði, steiktur laukur, hrár laukur ...... 1390
Stakur hamborgari með sósu og káli .......................................................................................... 790
Stakur ostborgari með sósu og káli ............................................................................................ 990

Píta með buffi, sósa, káli tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja .................................................. 1490
Píta með kjúklingastrimlum, sósu káli tómötum, gúrkum, lauk   -  franskar fylgja ..................... 1690

MEÐLÆTI
Brauðstangir (6 stykki) ................... 790 sósa fylgir
Ostabrauðstangir (6 stykki) ............ 990 sósa fylgir

Sósur og krydd í box .......................................  200
Brauðstangasósa, Koktelsósa, Brauðstangakrydd, 
Ripsberjasulta, Hvítlauksolía, Salatdressingar, 
Bernessósa, Barbecuesósa, Pítusósa, Tómatsósa, 
Sinnepsósa, Remúlaði, Gráðaostasósa, 
Þúsundeyjasósa

Take-away - Bílalúga - Heimsending

ÍS 
Bragðarefur, Ís í brauðformi, Lítersís. Val um allt 
að 12 tegundir. Ísinn okkar er frá Kjörís.

GOS 
Gos frá Ölgerðinni.

PIZZUR
Margarita   
Sósa, ostur
1130 | 1510 | 1830

    
Sósa, ostur, rækjur, túnfiskur, kræklingur, 
hvítlaukspipar, oregano
1690 | 2290 | 2990

Parma     
Sósa, ostur, parmaskinka, ruccola, parmesan 
1690 | 2290 | 2990

Toscana     
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, ananas, svartar 
ólífur, hvítlaukur, rjómaostur, oregano
1590 | 2190 | 2890

Blauta     
Sósa, ostur, pepperoni, hakk, sveppir, piparostur, 
dass af hvítlauksolíu
1490 | 2090 | 2760

Hawaii    
Sósa, ostur, skinka, ananas
1390 | 1950 | 2540

Pepperoni æði   
Sósa, ostur, þakin pepperoni
1390 | 1950 | 2540

Tippical  
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir
1390 | 1950 | 2540

Ostaveisla 
Sósa, ostur, rjómaostur, gráðaostur, piparostur, 
parmesan ostur
1590 | 2290 | 2990

Hálfmánin 
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, rjómaostur, 
svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Kjúklingaveisla
Sósa, ostur, kjúklingur, sveppir, laukur, ananas, 
rjómaostur, svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Pizza snakk 

jalepeño, rjómaostur, ferskur hvítlaukur, 
extra ostur 
1690 | 2290 | 2990

Godfather 
Sósa, ostur, beikon, rjómaostur, pepperoni
1550 | 2250 | 2950

Kjötveisla 
Sósa, ostur, pepperoni, skinka, hakk, 
beikon, extra ostur
1550 | 2290 | 2950

Hvítlaukspizza  
Ostur, hvítlauksolía og hvítlaukssalt
1130 | 1510 | 1830

Selja Hvítlaukspizza 
Piparostur, skinkukurl, hvítlauksolía 
og hvítlaukssalt
1290 | 1710 | 1990

Græna
Sósa, ostur, salat, tómatar, paprika, sveppir, 
laukur,  hvítlauksdressing og hvítlaukspipar
1690 | 2290 | 2990

Tostada

Steinbakaður botninn er toppaður með svörtum 

1690 | 2290 | 2990

Lime kjúklingur
Sósa, ostur, kjúklingur, sætur sykurbrúnaður 
laukur, ferskur Mozzarella, parmesan, svissaður 
vorlaukur og  svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Jamaica krydduð kjúklingapizza
Jafnvel vinir þínir munu falla fyrir þessum 
kryddaða kjúkling. Sterk og sæt sweet chilli sósa, 
alvöru krydd frá Jamaica, reykt beikon, 
rauðlaukur og paprika.
1690 | 2290 | 2990

BBQ pizzan
Okkar sífræga BBQ sósa, ostur, pepperoni, hakk, 
laukur og beikon breyta þeirri upprunalegu í 
einstaka.
1690 | 2290 | 2990

Pizza með ristuðum hvítlaukskjúkling
Sætur sykurbrúnaður laukur, ferskur mozzarella, 
parmesan, svissaður vorlaukur og svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Hvert auka álegg
230 | 350 | 420

SALÖT
Orginal salat er með káli, tómötum, .........  1350
papriku, lauk, gúrkum, piparost og 
svörtumólífum

Salat með kjúkling ...................................  1690
Salat með túnfisk .....................................  1590
Salat með nachos .....................................  1590

Dressing fylgir að eigin vali

BARNAMATSEÐILL 
Barnapizza með einu áleggi og gosi ............ 890
Brauðstangir (6 stykki) og gos (djús) ........... 790
Barnahamborgari með tómatsósu .............. 690
Kjúkklinganaggar ....................................... 690

HAMBORGARAR
Hamborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja ............................................................................ 1090
Ostborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja .............................................................................. 1290
Beikonostborgari með sósu, káli, tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja ..................................... 1490
Planet ostborgari með sósu, káli, bacon, barbecuesósu, sveppum  -  franskar fylgja ................. 1690
Bernesostborgari með bernessósu, káli, bacon, lauk  -  franskar fylgja ..................................... 1690
Gráðaostaborgari með sósu, káli, lauk, tómötum  -  franskar fylgja .......................................... 1690
Einn með öllu. hamborgari með tómatsósu, sinnep, remolaði, steiktur laukur, hrár laukur ...... 1390
Stakur hamborgari með sósu og káli .......................................................................................... 790
Stakur ostborgari með sósu og káli ............................................................................................ 990

Píta með buffi, sósa, káli tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja .................................................. 1490
Píta með kjúklingastrimlum, sósu káli tómötum, gúrkum, lauk   -  franskar fylgja ..................... 1690

MEÐLÆTI
Brauðstangir (6 stykki) ................... 790 sósa fylgir
Ostabrauðstangir (6 stykki) ............ 990 sósa fylgir

Sósur og krydd í box .......................................  200
Brauðstangasósa, Koktelsósa, Brauðstangakrydd, 
Ripsberjasulta, Hvítlauksolía, Salatdressingar, 
Bernessósa, Barbecuesósa, Pítusósa, Tómatsósa, 
Sinnepsósa, Remúlaði, Gráðaostasósa, 
Þúsundeyjasósa

Take-away - Bílalúga - Heimsending

ÍS 
Bragðarefur, Ís í brauðformi, Lítersís. Val um allt 
að 12 tegundir. Ísinn okkar er frá Kjörís.

GOS 
Gos frá Ölgerðinni.

BÍLALÚGA

Hæð á Matseðlum 106cm
gluggar breidd 155x205 hæð

PIZZUR
Margarita   
Sósa, ostur
1130 | 1510 | 1830

    
Sósa, ostur, rækjur, túnfiskur, kræklingur, 
hvítlaukspipar, oregano
1690 | 2290 | 2990

Parma     
Sósa, ostur, parmaskinka, ruccola, parmesan 
1690 | 2290 | 2990

Toscana     
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, ananas, svartar 
ólífur, hvítlaukur, rjómaostur, oregano
1590 | 2190 | 2890

Blauta     
Sósa, ostur, pepperoni, hakk, sveppir, piparostur, 
dass af hvítlauksolíu
1490 | 2090 | 2760

Hawaii    
Sósa, ostur, skinka, ananas
1390 | 1950 | 2540

Pepperoni æði   
Sósa, ostur, þakin pepperoni
1390 | 1950 | 2540

Tippical  
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir
1390 | 1950 | 2540

Ostaveisla 
Sósa, ostur, rjómaostur, gráðaostur, piparostur, 
parmesan ostur
1590 | 2290 | 2990

Hálfmánin 
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, rjómaostur, 
svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Kjúklingaveisla
Sósa, ostur, kjúklingur, sveppir, laukur, ananas, 
rjómaostur, svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Pizza snakk 

jalepeño, rjómaostur, ferskur hvítlaukur, 
extra ostur 
1690 | 2290 | 2990

Godfather 
Sósa, ostur, beikon, rjómaostur, pepperoni
1550 | 2250 | 2950

Kjötveisla 
Sósa, ostur, pepperoni, skinka, hakk, 
beikon, extra ostur
1550 | 2290 | 2950

Hvítlaukspizza  
Ostur, hvítlauksolía og hvítlaukssalt
1130 | 1510 | 1830

Selja Hvítlaukspizza 
Piparostur, skinkukurl, hvítlauksolía 
og hvítlaukssalt
1290 | 1710 | 1990

Græna
Sósa, ostur, salat, tómatar, paprika, sveppir, 
laukur,  hvítlauksdressing og hvítlaukspipar
1690 | 2290 | 2990

Tostada

Steinbakaður botninn er toppaður með svörtum 

1690 | 2290 | 2990

Lime kjúklingur
Sósa, ostur, kjúklingur, sætur sykurbrúnaður 
laukur, ferskur Mozzarella, parmesan, svissaður 
vorlaukur og  svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Jamaica krydduð kjúklingapizza
Jafnvel vinir þínir munu falla fyrir þessum 
kryddaða kjúkling. Sterk og sæt sweet chilli sósa, 
alvöru krydd frá Jamaica, reykt beikon, 
rauðlaukur og paprika.
1690 | 2290 | 2990

BBQ pizzan
Okkar sífræga BBQ sósa, ostur, pepperoni, hakk, 
laukur og beikon breyta þeirri upprunalegu í 
einstaka.
1690 | 2290 | 2990

Pizza með ristuðum hvítlaukskjúkling
Sætur sykurbrúnaður laukur, ferskur mozzarella, 
parmesan, svissaður vorlaukur og svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Hvert auka álegg
230 | 350 | 420

SALÖT
Orginal salat er með káli, tómötum, .........  1350
papriku, lauk, gúrkum, piparost og 
svörtumólífum

Salat með kjúkling ...................................  1690
Salat með túnfisk .....................................  1590
Salat með nachos .....................................  1590

Dressing fylgir að eigin vali

BARNAMATSEÐILL 
Barnapizza með einu áleggi og gosi ............ 890
Brauðstangir (6 stykki) og gos (djús) ........... 790
Barnahamborgari með tómatsósu .............. 690
Kjúkklinganaggar ....................................... 690

HAMBORGARAR
Hamborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja ............................................................................ 1090
Ostborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja .............................................................................. 1290
Beikonostborgari með sósu, káli, tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja ..................................... 1490
Planet ostborgari með sósu, káli, bacon, barbecuesósu, sveppum  -  franskar fylgja ................. 1690
Bernesostborgari með bernessósu, káli, bacon, lauk  -  franskar fylgja ..................................... 1690
Gráðaostaborgari með sósu, káli, lauk, tómötum  -  franskar fylgja .......................................... 1690
Einn með öllu. hamborgari með tómatsósu, sinnep, remolaði, steiktur laukur, hrár laukur ...... 1390
Stakur hamborgari með sósu og káli .......................................................................................... 790
Stakur ostborgari með sósu og káli ............................................................................................ 990

Píta með buffi, sósa, káli tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja .................................................. 1490
Píta með kjúklingastrimlum, sósu káli tómötum, gúrkum, lauk   -  franskar fylgja ..................... 1690

MEÐLÆTI
Brauðstangir (6 stykki) ................... 790 sósa fylgir
Ostabrauðstangir (6 stykki) ............ 990 sósa fylgir

Sósur og krydd í box .......................................  200
Brauðstangasósa, Koktelsósa, Brauðstangakrydd, 
Ripsberjasulta, Hvítlauksolía, Salatdressingar, 
Bernessósa, Barbecuesósa, Pítusósa, Tómatsósa, 
Sinnepsósa, Remúlaði, Gráðaostasósa, 
Þúsundeyjasósa

Take-away - Bílalúga - Heimsending

ÍS 
Bragðarefur, Ís í brauðformi, Lítersís. Val um allt 
að 12 tegundir. Ísinn okkar er frá Kjörís.

GOS 
Gos frá Ölgerðinni.

PIZZUR
Margarita   
Sósa, ostur
1130 | 1510 | 1830

    
Sósa, ostur, rækjur, túnfiskur, kræklingur, 
hvítlaukspipar, oregano
1690 | 2290 | 2990

Parma     
Sósa, ostur, parmaskinka, ruccola, parmesan 
1690 | 2290 | 2990

Toscana     
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, ananas, svartar 
ólífur, hvítlaukur, rjómaostur, oregano
1590 | 2190 | 2890

Blauta     
Sósa, ostur, pepperoni, hakk, sveppir, piparostur, 
dass af hvítlauksolíu
1490 | 2090 | 2760

Hawaii    
Sósa, ostur, skinka, ananas
1390 | 1950 | 2540

Pepperoni æði   
Sósa, ostur, þakin pepperoni
1390 | 1950 | 2540

Tippical  
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir
1390 | 1950 | 2540

Ostaveisla 
Sósa, ostur, rjómaostur, gráðaostur, piparostur, 
parmesan ostur
1590 | 2290 | 2990

Hálfmánin 
Sósa, ostur, pepperoni, sveppir, rjómaostur, 
svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Kjúklingaveisla
Sósa, ostur, kjúklingur, sveppir, laukur, ananas, 
rjómaostur, svartur pipar
1690 | 2290 | 2990

Pizza snakk 

jalepeño, rjómaostur, ferskur hvítlaukur, 
extra ostur 
1690 | 2290 | 2990

Godfather 
Sósa, ostur, beikon, rjómaostur, pepperoni
1550 | 2250 | 2950

Kjötveisla 
Sósa, ostur, pepperoni, skinka, hakk, 
beikon, extra ostur
1550 | 2290 | 2950

Hvítlaukspizza  
Ostur, hvítlauksolía og hvítlaukssalt
1130 | 1510 | 1830

Selja Hvítlaukspizza 
Piparostur, skinkukurl, hvítlauksolía 
og hvítlaukssalt
1290 | 1710 | 1990

Græna
Sósa, ostur, salat, tómatar, paprika, sveppir, 
laukur,  hvítlauksdressing og hvítlaukspipar
1690 | 2290 | 2990

Tostada

Steinbakaður botninn er toppaður með svörtum 

1690 | 2290 | 2990

Lime kjúklingur
Sósa, ostur, kjúklingur, sætur sykurbrúnaður 
laukur, ferskur Mozzarella, parmesan, svissaður 
vorlaukur og  svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Jamaica krydduð kjúklingapizza
Jafnvel vinir þínir munu falla fyrir þessum 
kryddaða kjúkling. Sterk og sæt sweet chilli sósa, 
alvöru krydd frá Jamaica, reykt beikon, 
rauðlaukur og paprika.
1690 | 2290 | 2990

BBQ pizzan
Okkar sífræga BBQ sósa, ostur, pepperoni, hakk, 
laukur og beikon breyta þeirri upprunalegu í 
einstaka.
1690 | 2290 | 2990

Pizza með ristuðum hvítlaukskjúkling
Sætur sykurbrúnaður laukur, ferskur mozzarella, 
parmesan, svissaður vorlaukur og svartur pipar.
1690 | 2290 | 2990

Hvert auka álegg
230 | 350 | 420

SALÖT
Orginal salat er með káli, tómötum, .........  1350
papriku, lauk, gúrkum, piparost og 
svörtumólífum

Salat með kjúkling ...................................  1690
Salat með túnfisk .....................................  1590
Salat með nachos .....................................  1590

Dressing fylgir að eigin vali

BARNAMATSEÐILL 
Barnapizza með einu áleggi og gosi ............ 890
Brauðstangir (6 stykki) og gos (djús) ........... 790
Barnahamborgari með tómatsósu .............. 690
Kjúkklinganaggar ....................................... 690

HAMBORGARAR
Hamborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja ............................................................................ 1090
Ostborgari með sósu, káli  -  franskar fylgja .............................................................................. 1290
Beikonostborgari með sósu, káli, tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja ..................................... 1490
Planet ostborgari með sósu, káli, bacon, barbecuesósu, sveppum  -  franskar fylgja ................. 1690
Bernesostborgari með bernessósu, káli, bacon, lauk  -  franskar fylgja ..................................... 1690
Gráðaostaborgari með sósu, káli, lauk, tómötum  -  franskar fylgja .......................................... 1690
Einn með öllu. hamborgari með tómatsósu, sinnep, remolaði, steiktur laukur, hrár laukur ...... 1390
Stakur hamborgari með sósu og káli .......................................................................................... 790
Stakur ostborgari með sósu og káli ............................................................................................ 990

Píta með buffi, sósa, káli tómötum, gúrkum  -  franskar fylgja .................................................. 1490
Píta með kjúklingastrimlum, sósu káli tómötum, gúrkum, lauk   -  franskar fylgja ..................... 1690

MEÐLÆTI
Brauðstangir (6 stykki) ................... 790 sósa fylgir
Ostabrauðstangir (6 stykki) ............ 990 sósa fylgir

Sósur og krydd í box .......................................  200
Brauðstangasósa, Koktelsósa, Brauðstangakrydd, 
Ripsberjasulta, Hvítlauksolía, Salatdressingar, 
Bernessósa, Barbecuesósa, Pítusósa, Tómatsósa, 
Sinnepsósa, Remúlaði, Gráðaostasósa, 
Þúsundeyjasósa

Take-away - Bílalúga - Heimsending

ÍS 
Bragðarefur, Ís í brauðformi, Lítersís. Val um allt 
að 12 tegundir. Ísinn okkar er frá Kjörís.

GOS 
Gos frá Ölgerðinni.

BÍLALÚGA

Hæð á Matseðlum 106cm
gluggar breidd 155x205 hæð

Seljabraut 54
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Jón Gnarr  borg ar  s t jór i 
af hjúpaði ný lega vegg lista verk
ið Birt ing ar mynd eft ir Ther esu 
Himmer á fjöl býl is hús inu Jóru
felli 2 til 12 í Breið holti. Verk ið 
er unn ið á þann hátt að lista kon
an ljós mynd aði steypu sýni bak
við klæðn ingu húss ins í gegn um 
smá sjá og prent aði þau síð an á 
klæðn ing una með tækni svip
aðri silki þrykki.  Steypu agn irn
ar taka á sig full kom lega óhlut
bund in form við stækk un ina og 
gætu t.d. ver ið loft stein ar, mal ar
grjót eða plánet ur.

Upphaf verksins má rekja til
þessaðborgarráðsamþykkti til
lögu borgarstjóra um verkefnið
fyrráþessuári.Ákveðiðvarað
látagera tværstórarveggmynd
ir á gafla tveggja hárra fjölbýlis
húsa í EfraBreiðholti. Listasafn
Reykjavíkur hefur haft umsjón
með verkefninu og efndi til lok
aðrar samkeppni um val á lista
mönnum.Dómnefndinvarskipuð
fulltrúum frá hverfisráði Breið
holts, íbúasamtökunum Betra
Breiðholti, hverfisráði Breið
holts,ungmennaráðiBreiðholts,
Félagsbústöðum, húsfélagi Asp
arfells og innkaupanefnd Lista
safns Reykjavíkur. Dómnefnd
in valdi listakonurnar Söru Riel

og Theresu Himmer til að gera
veggmyndirnar. Þær hafa mikla
reynslu af sambærilegum verk
efnum hérlendis og erlendis og
hafa sýnt mikla færni við skipu
lag og framkvæmd þeirra. Ther
esa Himmer hefur undanfarið
unniðaðverkinuá Jórufelli 2 til
12 semnúhefur veriðafhjúpað.
Húnljósmyndaðisteypusýnibak

viðklæðninguhússins í gegnum
smásjá og prentaði þau síðan á
klæðningunameð tæknisvipaðri
silkiþrykki.Steypuagnirnartakaá
sigfullkomlegaóhlutbundinform
viðstækkuninaoggætut.d.verið
loftsteinar,malargrjóteðaplánet
ur. Sara Riel vann í sumar að
vegglistaverkiáAsparfelli2til12
ogverðurþaðtilbúiðnæstavor.

„Birtingarmynd“
afhjúpuðíJórufelli

Jón Gnarr af hjúp ar verk ið Birt ing ar mynd á gafli fjöl býl is húss ins við 
Jóru fell 2 til 12.

Íbúa sam tök in Betra Breið holt 
halda að al fund í Gerðu bergi 
fimmtu dag inn 21 nóv em ber 
n.k. og hefst hann kl. 20.00. Auk 
hefð bund inna að al fund ar starfa; 
skýrslu stjórn ar, fram lagn ingu 
reikn inga, kosn ingu stjórn ar og 
skoð un ar manna auk ann arra 
mála er ætl un in að ræða eitt og 
ann að sem hvíl ir á íbú um byggð
ar lags ins.

Óskar Dýrmundur Ólafsson
hverfisstjóri í Breiðholti mun
ræðaumBreiðholtsverkefniðog
stöðu þess rúmlega ári eftir að
það fóraf stað.Rættverðurum
gönguleiðiríBreiðholti.Hvaðgert
hafiveriðoghvaðeigi aðgera í
umferðaröryggismálum í Breið
holtinu.Fjallaðverðurumgöngu
leiðir barna aðheiman ogyfir á
íþróttasvæði. Spurt verður hvað
íbúarnir vilji gera fyrir hverfið

sittoghvorteitthvað ínágrenni
fólks sem það telur ástæður til

að laga eða bæta. Starf og verk
efniHverfisráðsBreiðholtsverða
kynntog fjallaðumspurninguna
um hvernig skipulag Reykjavík
urborgarvirkar.HelgiKristófers
son formaður Betra Breiðholts
segir íbúasamtökin vilja velta
þeirri spurninguupphvort fólki
finnistréttaðtakaútafskipulagi
eitthvaðsembúiðséaðveraþar
til margra ára án þess að leggja
betri lausn fram.Þáverður rætt
um aðstöðu ÍR sem inniheldur
stærstu og langöflugustu frjáls
íþróttadeild hér á landi en sam
tökinhvetjatilþessaðnýrfrjáls
íþróttavöllur verði staðsettur á
athafnasvæði ÍR í Breiðholti.Að
lokum má taka fram að kaffi og
kökuveislaverðuráfundinumþar
semsúkkulaðikakaársinsverður
boðin fram. Enginn þarf því að
hverfaþurrbrjóstaaffundi.

AðalfundurBetraBreiðholts
íGerðubergi

Helgi Krist ó fers son form að ur 
íbúa sam tak anna Betra Breið holts.

www.juliusvifill.is

Júlíus Vífill
Reynsla og þekking til forystu

Ég gef kost á mér til að leiða lista Sjálfstæðis-

flokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. 

Það er ögrandi verkefni sem ég mun takast á við 

af mikilli ábyrgð. Ég hef trú á því að þekking mín 

á borgarsamfélaginu, reynsla úr atvinnulífinu og 

ótakmarkaður áhugi á að Reykjavíkurborg 

blómstri sem aldrei fyrr muni skila okkur árangri og 

borgarbúum meiri lífsgæðum. 

1. sæti 
 í Reykjavík

Prófkjörið fer fram 
laugardaginn 16. nóvember.

www.borgarblod.is
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Brot um hef ur fækk að í Breið
holti. Það koma fram á ár leg
um fundi Lög regl unn ar á höf uð
borg ar svæð inu sem hald in var 
í Gerðu bergi 28. októ ber síð ast
lið inn Á fund in um var eink um 
rætt um ná granna vörslu, mál
efni barna og ung linga og fíkni
efna mál sem er svip að um ræðu
efni og á mörg um fund um hjá 
lög regl unni í haust. Greini legt 
er að mál sem þessi standa 
fólki nærri.

Stefán Eiríksson lögreglustjóri
ogÓmarSmáriÁrmannssonyfir
lögregluþjónn fóru yfir stöðu
málaíhverfinu.Framkomímáli
þeirraaðsíðustuárhefurjákvæð
þróunáttsérstaðíBreiðholtilíkt
og annars staðar á höfuðborg
arsvæðinu. Brotum hefur fækk
að og má nefna innbrot á heim
ili í því sambandi. Staða mála í
Breiðholti er því að mörgu leyti
góð og þar er gott að búa, eins

og Breiðhyltingar vita auðvitað
mannabest.Hljóðiðífundargest

umvaralmenntgottogjákvæðni
ífyrirrúmi.

BrotumfækkaðíBreiðholti

Stef án Ei ríks son lög reglu stjóri ræð ir við íbúa í Breið holti á ár leg um 
fundi lög regl un ar með íbú um um dag inn.

Nýr stjórn andi hef ur tek ið við sprot an
um hjá Skóla hljóm sveit Ár bæj ar og Breið
holts. Stjórn and inn heit ir Snorri Heim is
son. Hann hef ur áður stjórn að Lúðra sveit 
Verka lýðs ins auk þess að vera virk ur tón
list ar kenn ari víðs veg ar um borg ina. 

Hjá Skólahljómsveitinni fá nemend
ureinkakennslu tvisvar ívikuásitthljóð
færi auk æfinga með Skólahljómsveitinni.
Kennslanferoftastframískólaviðkomandi
barns,enSkólahljómsveitinkennir íöllum

grunnskólumÁrbæjarogBreiðholts. Nám
hjáhljómsveitinnikostar12.500kr. áönn
og hægt er að leigja hljóðfæri hjá hljóm
sveitinnifyrir3.500kr.áönn.Hljómsveitin
tekuraðséraðkomaframáýmsumopin
berumatburðum innanÁrbæjarogBreið
holts.Hljómsveitinheldurtvennastóratón
leikaááriaukþessað fara íæfingabúðir,
landsmót ogutanlandsferðir. Áhugasamir
getakynntsérheimasíðuhljómsveitarinnar
http://arbaer.skolahljomsveitir.is

SnorritekurviðSkólahljómsveit
arÁrbæjarogBreiðholts

Snorri Heim is son 
stjórn andi Skóla
hljóm sveit ar Ár bæj
ar og Breið holts.

Andrea M. Gunnarsdóttir 
viðskiptafræðingur, í stjórn Hellis og Skáksambands Íslands

Arnar Einarsson 
formaður Íþróttafélagsins Leiknis.

Elísabet Ólöf Helgadóttir 
tanntæknir, í foreldrastarfi ÍR og Leiknis.

Guðmundur Hallvarðsson 
fyrrverandi alþingismaður og stjórnarformaður Sjómannadagsráðs.

Guðmundur Hafsteinsson 
formaður Sjálfstæðisfélagsins í Fella- og Hólahverfi.

Gunnar Björn Gunnarsson 
formaður Sjálfstæðisfélagsins í Skóga- og Seljahverfi.

Kristján Hreinsson 
varaformaður Sjálfstæðisfélagsins í Bakka- og Stekkjahverfi.

Sveinn H. Skúlason 
fyrrverandi forstjóri Hrafnistu.

Þórarinn M. Þorbjörnsson 
gjaldkeri ÍR.

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi hefur unnið að fjölmörgum málum í þágu 
Breiðholts á undanförnum árum.
Við hvetjum Breiðhyltinga til að kjósa hann í 2. sæti í prófkjörinu og styðja hann 
þannig áfram til góðra verka.

Grunnþjónustu í stað gæluverkefna!

Kjartan
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Kvenfélag Breiðholts gaf á dögunum 100.000
kr. í söfnun Þjóðkirkjunnar fyrir línuhraðli til
LandspítalaHáskólasjúkrahúss.Kvenfélagiðhefur
í gegnumárin stuttötullegavið starfBreiðholts
kirkjuaukþessaðstyrkjamargvísleglíknarmál.

Þótt með al ald ur kven fé lags kvenn anna sé orð inn 

nokk uð hár, láta þær ekki deig an síga eins og hin 
höfð ing lega gjöf sýn ir. Það var há tíð leg stund þeg ar 
þær færðu Jak obi Jó hanns syni yf ir lækni geisla með
ferð ar, gjafa bréf kven fé lags ins sem þakk aði gjöf ina 
og þann góða hug sem fylg ir með henni. 

Innilega velkomin á

Jólabasar Hollvina 
Grensásdeildar

Laugardag 23. nóvember kl. 13-17

í safnaðarheimili Grensáskirkju.

Margs konar handunnir munir, bækur 
og myndir sem henta vel til gjafa.

Kaffi, súkkulaði og vöfflur!

Komið, gerið góð kaup og styðjið 
gott málefni!

 LÓUHÓLAR 2-6  –  HÓLAGARÐUR – TAKE AWAY
Portúgalskur grill kjúklingur – grill hamborgarar

Pöntunarsími 567-2300 – www.17junigrill.is

Hvern langar í kjúlla?

HÁDEGISVERÐARTILBOÐ FRÁ 12-14 ALLA VIRKA DAGA

20% afsláttur
af matseðli
á Breiðholtsdögum

KvenfélagskonurásamtJakobiJóhannssyniyfirlæknigeislameðferðaráLandspítalaháskólasjúkrahúsi.

Gáfu 100 þús und krón ur

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

30 ára afmæli á Klipp-art
Í tilefni 30 ára afmælisins bjóðum við

upp á frían hárþvott með þjónustu og
20% afsl. af d:fi + ýmis önnur vörutilboð,

dagana 14.-17. nóv. 

Föstudaginn 22. nóv ætlum við að vera
með opið hús frá 16-20.

Kaffi kökur og ýmis tilboð í gangi.

Bjóðum alla velkomna.

Hólagarði



Fjölskylduhjálpin var stofn
uð árið 2003 af fimm konum,
Ásgerði JónuFlosadóttur, Guð
rúnuMagnúsdóttur,ÖnnuAuð
unsdóttur, Rögnu Rósantsdótt
ur og Guðbjörgu Pétursdóttur,
samanhöfðuþær80árareynslu
sem sjálfboðaliðar í góðgerðar
störfum.

Í upp hafi var starf sem in stofn
uð til að út hluta klæðn aði til fólks 
sem átti ekki efni á slíku, en fljót
lega fóru að ber ast til þeirra mat
væli vegna gríða legra teng inga 
inn í at vinnu líf ið sem þær kon ur 
höfðu. Fjöl skyldu hjálp in er því 10 
ára um þess ar mund ir.

Erfitt var í upp hafi að fá sjálf
boða liða til starfa og fékk starf
sem in með al ann ars hjálp ar hend
ur í gegn um fang els is mála stofn
un. Í dag get ur starf sem in þó val
ið úr góð um hópi sjálf boða liða, 
70% þeirra sem að stoða í dag eru 
ör yrkj ar. Einnig eru marg ir vel 
mennt að ir og vel stæð ir ein stak
ling ar að að stoða sem vilja láta 
af sér gott leiða. All ir starfs menn 
Fjöl skyldu hjálp ar inn ar eru sjálf
boða lið ar og út hluta þeir mat væl
um, not uð um og nýj um fatn aði, 
ung barna vör um og not uð um og 
nýj um leik föng um. Hjá Fjöl skyldu
hjálp Ís lands starfa um 50 sjálf
boða lið ar á tveim ur starfs stöð
um, þ.e. í Iðu felli 14 í Breið holti 
og í Reykja nes bæ.

Í þágu kvenna, karla og 
barna í neyð

Fjöl skyldu hjálp Ís lands starfar 
í þágu kvenna, karla og barna í 
neyð. Fjöldi fólks og fjöl skyldna 

eru á skrá sem þurfa að stoð í mis
miklu mæli, en árið 2006 að stoð
aði Fjöl skyldu hjálp in yfir 15.000 
manns og á síð ustu tólf mán uð
um hafa ver ið af hent ar um 30.000 
mat ar gjaf ir. Til Fjöl skyldu hjálp
ar Ís lands leita ör yrkj ar, at vinnu
laus ir, ein stæð ar mæð ur og feð ur, 
eldri borg ar ar, fá tæk ar fjöl skyld ur 
og ein stæð ing ar. Þörf in er mik il 
í ís lensku þjóð fé lagi, sem stát ar 
þrátt fyr ir allt af vax andi vel meg
un eft ir efna hags hrun ið. Sú þró un 
hef ur hins veg ar ekki náð til allra 
þjóð fé lags hópa, fjöldi þeirra sem 

leit ar til Fjöl skyldu hjálp ar Ís lands 
sýn ir það svart á hvítu. 
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Kem ur til móts við 
vax andi ör birgð í land inu

Á vegum Fjölskylduhjálparinnar eru steypt kerti, kölluð kærleiks
ljós,ogtilþesserfenginnmörsemkemurnorðanúr landi.Fyrster
mörinn hakkaður, síðan bræddur í pottum og loks settur í þar til
gerðardósirmeðkveik í.Ádósunumer sextánmismunandihjarta
hlýjaráletranir,m.a.,,Kærleiksljóstilþín,”,,Elskubarniðmitt,”,,Elsku
mamma”og,,Elskueiginkonamín.

Fjölskyldufyrirtæki í 22 ár

Ljósadýrð Garðheima

Sjálfboðaliðar með kærleiksljós sem eru til sölu. F.v. Jónas, Fríða,
Guðrún,ÁsgerðurJóna,ÁstaKatrín,Birna,AnnaMaríaogKristrún.

Stefnt er að því að steypa að
jafnaði500kertiádagtiljóla.

Sýndu 
kærleik í 
verki

Kertin eru handgerð tólgarkerti framleidd  
af sjálfboðaliðum til aðstoðar við heimili í neyð.

Kærleikskerti 
Fjölskylduhjálpar Íslands 
fást á eftirtöldum stöðum 
á höfuðborgarsvæðinu:

• í húsakynnum 
Fjölskylduhjálparinnar  
að Iðufelli 14

• Bensínstöðvum Skeljungs
• Verslunum Krónunnar
• Verslunum Nettó
• Garðheimum
• Hagkaup

Þangbakka 10 (MJÓDD) • Sími: 557-2053

Halldorhalldors. is       |       facebook.com/halldorifyrstasaetid



„Í dag bjóð um við uppá alla 
al menna hár snyrti þjón ustu 
ásamt förð un og erum einnig 
með mjög fjöl breytt úr val af hár
snyrti vör um. Við erum að selja 
förð un ar vör ur frá NN cosmet ics 
og erum með opn un ar tíma frá 
10 til 18 en 10 til 20 alla fimmtu
daga og á laug ar dög um frá 10 til 
14. Við erum líka alltaf með 15% 
af slátt fyr ir eldri borg ara alla 
virka morgna frá 10 til 12 af allri 
þjón ustu,“ seg ir Svea Sig ur geirs
dótt ir, hár snyrt ir á KlippArt í 
Hóla garði í sam tali við Breið
holts blað ið. Svea ætl ar að efna 
til af mæl is fagn að ar 22. nóv em
ber en þá verða 30 ár frá því 
að stof an var opn uð. „Já – við 
ætl um að hafa opið hús á milli 
kl. 16 og 20. Þá verð um við með 
ýmis til boð og kynn ing ar og að 
sjálfs sögðu kaffi og með læti.

Eitt af verk efn um Klipp-Art er 
nám skeiðs hald og er nú boð ið 
uppá ýmis nám skeið reglu lega. 
Eitt af þeim er fléttu nám skeið 
sem sleg ið hef ur ræki lega í gegn. 
Um nám skeið in má fræð ast frek-
ar á heims síðu stof unn ar sem er 
www.klipp-art.is/ Svea seg ir að 
stof an eigi sér mjög breið an hóp 
við skipta vina sem koma bæði 
úr ná grenn inu en einnig víð ar 

að. Þótt við höf um átt góð an og 
fast an hóp við skipta vina þá er 
stöðugt að bæt ast í hann. Við-
skipta vin irn ir eru oft fast heldn-
ir þeg ar kem ur að hár snyrt ingu.
Þeir velja sér stofu og svo mynd-
ast tengsl sem halda. Ég held að 
þetta sé eins°og í mörgu öðru,“ 
seg ir Svea. 

Segja má að upp haf hár snyrti-
stof unn ar hafi ver ið í heima húsi 
í Hóla hverf inu, í Dúfna hól um 
þar sem Guð finna Jó hanns dótt-

ir Hoog land stofn andi stof unn-
ar sinnti hár snyrti störf um. Þeg ar 
fjöl skylda henn ar stækk aði flutti 
hún vinnu stof una út úr íbúð inni 
hjá sér og veðj aði þá á Hóla garð 
sem fram tíð ar stað fyr ir hár-
snyrtistofu eða hár greiðslu stofu 
eins og þær voru kall að ar á sín um 
tíma. Þeg ar hún flutti úr hverf inu 
tók Birna Sig fús dótt ir við rekstri 
hár snyrti stof unn ar og rak hana 
í um fimm ár en þá tók Svea við. 
„Nei – það hvarfl aði aldrei að mér 
að ég væri að taka ranga ákvörð-
un um að fara í Hóla garð inn.

Svea er Vest manna ey ing ur og 
kom fyrst í Breið holt ið í eitt ár til 
þess að prufa en lík aði svo vel að 
hún hef ur ekki vilj að fara síð an. 
Þetta eina ár er því orð ið nokk-
uð langt. „Ég er dreif býl is mann-
eskja í mér og finn hér margt af 
því sem ég ólst upp við í Eyj um. 
Þessi nota lega stemmn ing þar 
sem mað ur hitt ir sama fólk ið 
stund um dag eft ir dag. Þetta held-
ur í mig hér og á trú lega ræt ur að 
rekja í upp vöxt minn í litlu sam-
fé lagi.“ Svea seg ir að alltaf hafi 
ver ið nóg að gera frá því hún tók 
við stof unni og trú lega ver ið frá 
byrj un. „Ég byrj aði sem rak ari og 
bætti hár greiðsl unni síð an einnig 
við mig. Starf semi rak ara- og hár-
greiðslu stofa hafa fall ið sam an og 
í dag eru þetta að mestu orðn ar 
hár snyrti stof ur sem sinna bæði 
kon um og körl um. Við erum með 
mjög breið an hóp við skipta vina. 
Og þessi breidd hef ur ver ið að 
aukast. Þetta er hluti af til veru 
Hóla garðs,“ seg ir Svea. „Starf semi 
þar sem eitt dreg ur fólk að öðru.“
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Klipp Art í Hóla garði 30 ára

Svea ætl ar að efna til af mæl is fagn að ar 22. nóv em ber en þá verða 30 
ár frá því að stof an var opn uð. „Já – við ætl um að hafa opið hús á 
milli kl. 16 og 20. Þá verð um við með ýmis til boð og kynn ing ar og að 
sjálfs sögðu kaffi og með læti

  

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

 Bóklegt nám fyrir alla flokka ökunáms. 

 Meirapróf.

 Nýjung, ökuhermar notaðir við kennslu.

 Fagmennska í fararbroddi.

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

Upplýs ingar  og innr i tun í  s íma 567  0300.   Op ið  10–17  a l la  daga .

B-réttindi:

Námskeið alla virka daga hefst kl. 17:00

B-réttindi á pólsku, ensku og tælensku

Námskeið vegna akstursbanns

Námskeið til B-réttinda fyrir þá sem
 þurfa að læra á sínum hraða í samvinnu

við Fjölmennt

Önnur námskeið:

Aukin ökuréttindi (meirapróf)

 Vistakstur

 Bifhjólanámskeið

Atvinnuleyfishafanámskeið í samvinnu
við Vegagerðina

 Flutningur hættulegra efna ADR

Lærið þar sem þekking og reynsla er í fyrirrúmi. Yfir 40 ár í fagmennsku.

www.bi lprof. is

Vistakstur

Sérstakt leiðbeinendanámskeið 
vegna æfingaaksturs 
á tveggja vikna fresti.

Al l t  kennsluefn i  inn i fa l ið  í  námskeiðsgja ld i !

mwww.bilprof.is

Lára 
Óskarsdóttir
í 4 sæti 
á lista 
Sjálfstæðisflokksins,
16. nóvember.

Áherslur:
•  Umferðarmál og skipulagsmál. 
•  Velferðarmál. 
•  Skóla og frístundamál. 
•  Ég vil horfa á borgina sem eina, stóra heild.   
   Myndaða úr sjálfbærum hverfum sem sjá  
   íbúum fyrir menningu og þjónustu. 
Facebook: Lára Óskarsdóttir í 4. sæti

Verjum hagsmuni Breiðholts!

Kjósum 
Sigurjón Arnórsson í 4.-6. sæti í prófkjöri 

Sjálfstæðisflokksins 16. nóvember

Sigurjón Arnórsson er Breiðhyltingur og 
situr í stjórn Sjálfstæðismanna í Skóga- 

og Seljahverfi

Mjódd - S. 557 5900

NÝKOMIÐ!

Verið velkomnar

Kjólar - Töskur - 
Skinnkragar

Þið fáið jólafötin og
jólagjöfina hjá okkur



VT Fast eign ir er ný fast eigna sala 
sem hef ur tek ið til starfa og er til 
húsa að Bílds höfða 14. Framkvæm
dastjóri VT Fast eigna er Breið hylt
ing ur inn Krist inn Tóm as son lögg. 
fast eigna og skipa sali en hann 
starf aði áður sem for stöðu mað
ur Verð bréfa  og líf eyr is ráð gjaf ar 
Lands bank ans.

,,Breið holt ið er að mínu mati eitt 
best geymda leynd ar mál höf uð-
borg ar svæð is ins. Ég segi það sem 
Breið hylt ing ur. Ég er al inn upp í 
Breið holti og bý enn í hverf inu og 
er stolt ur af því. Hverf ið er rót gró ið 
og mjög stutt er í alla þjón ustu sem 
og mikla nátt úruperlu í El liða ár dal. 
Breið holt er mjög barn vænt hverfi 
enda er mik ið af græn um svæð um 
og þar eru einnig mjög góð ir skól ar 
og leik skól ar. Breið holt ið er í dag 
mjög mið svæð is og auk þess eru frá-
bær ar sam göng ur í gegn um Mjódd-
ina,“ seg ir Krist inn.

Hef ur upp á margt að bjóða
Krist inn seg ir að Breið holt ið hafi 

upp á margt að bjóða og sé þar af 
leið andi spenn andi stað ur til að búa 
á bæði fyr ir ungt fjöl skyldu fólk sem 
og þá eldri. ,,Hér er eins og áður 
seg ir mjög gott skóla starf og marg ir 
góð ir leik skól ar, grunn skól ar og þar 
að auki stærsti fram halds skóli lands-
ins, Fjöl brauta skól inn í Breið holti. 
Þró un ar- og um bóta starf er fram-
sæk ið, sem dæmi má nefna Græn-
fána verk efni leik skól ans Fálka borg-
ar og Græn fána verk efni Selja skóla. 
Ný upp gerð skóla lóð Hóla brekku-
skóla hef ur þeg ar sann að gildi sitt 
sem fé lags leg ur og náms leg ur vett-
vang ur. Nem end ur sjá sjálf ir um 
um hirðu lóð ar inn ar sem er til mik ill-
ar fyr ir mynd ar,“ seg ir hann.

Mjög góð að staða til 
íþrótta iðk un ar og úti vist ar

Krist inn seg ir að að staða til 
íþrótta iðk un ar og úti vist ar sé mjög 
góð í Breið holti enda er stutt í fal-
lega úti vistar para dís í El liða ár dal þar 
sem göngu leið ir, hjóla- og reið stíg-
ar eru fjöl marg ir. ,,Út sýni yfir borg-
ina og næsta ná grenni er stór brot ið 
auk þess sem skíða brekk an við Jafn-
a sel nýt ur vax andi vin sælda. Nýtt 
fé lags heim ili Leikn is hef ur stór bætt 
alla að stöðu hjá íþrótta fé lag inu. Í 
næsta ná grenni eru Íþrótta mið stöð in 
við Aust ur berg og Breið holts laug en 
þar er að margra mati besti nudd-
pott ur í sund laug um borg ar inn ar. 
Stórt íþrótta hús er við Selja skóla og 
ann að íþrótta hús við Fella skóla og 
í Breið holts skóla. Skóla sund laug-
ar eru við Öldusels skóla og Breið-
holts skóla. Þrátt fyr ir góða íþrótta-
að stöðu í hverf inu er þörf fyr ir 
upp bygg ingu íþrótta mið stöðv ar á 
ÍR-svæð inu í Suð ur Mjódd.“

Fjöl menn asta hverf ið
Krist inn nefn ir að dæmi um vaxta-

brodda í Breið holti sé m.a. Heima-
þjón usta Reykja vík ur sem er til húsa 
í Mjódd inni og býð ur til að mynda 
upp á heima hjúkr un. ,,Sam starf 
þeirr ar stofn un ar við Þjón ustu mið-
stöð Breið holts, sem einnig er til 
húsa í Mjódd, hef ur far ið vax andi. 
Þjón ustu mið stöð in sinn ir m.a. 
fé lags legri heima þjón ustu, fé lags-
þjón ustu og sér fræði þjón ustu við 
leik skóla og grunn skóla. Þá er sam-
starf heilsu gæsl unn ar, þjón ustu mið-
stöðv ar, barna vernd ar og barna- og 
ung linga deild ar LSH að styrkj ast og 
er það lið ur í að styrkja nær þjón-
ustu við íbúa hverf is ins. Nýtt sam-
starf  í því skyni að halda uppi virkni 
at vinnu lauss ungs fólks er í þró un í 
hverf inu.“

Krist inn bend ir á að Breið holt 
sé fjöl menn asta hverfi Reykja vík-
ur borg ar með ríf lega 20.600 íbúa á 
7.678 heim il um. Af þeim er hátt hlut-
fall er lendra rík is borg ara eða 10,2% 
mið að við ríf lega 8% að með al tali í 
Reykja vík. Ald urs skipt ingu íbúa svip-
ar til með al tals ald ur skipt ing ar borg-
ar búa í borg inni allri. Krist inn seg ir 

það spenn andi verk efni að koma á 
fót fast eigna sölu og er full ur til hlökk-
un ar að takast á við starf ið í fast-
eigna geir an um.

Fjár mögn un gríð ar lega 
mik il væg í fast eigna kaup um

,,Við hjá VT Fast eign um ætl um að 
veita við skipta vin um okk ar ráð gjöf 
í fast eigna við skipt um og sér hæf um 
okk ur í lána mál um fyr ir fjár mögn-
un fast eigna og end ur fjár mögn un. 
Fjár mögn un í fast eigna kaup um er 
gríð ar lega mik il væg ur þátt ur og get-
ur skipt sköp um fyr ir fólk. Það þarf 
ekki endi lega að vera  besti kost ur-
inn fyr ir fólk í fast eigna hug leið ing um 
að leita til síns við skipta banka því 

ávallt eru nokkr ir kost ir í boði þeg ar 
kem ur að því að fjár magna hús næð-
is kaup,“ seg ir Krist inn.

,,Við vilj um að okk ar við skipta-
vin ir ráði vel við fast eigna kaup sín 
og njóti hag stæð ustu fjár mögn un ar 
hverju sinni. Við mun um styðja vel 
við bak ið á fólki hvað þetta varð-
ar. Stóra mál ið er að teygja sig ekki 
endi lega að enda greiðslu mats ins 
í hvert sinn sem fast eign er keypt. 
Æski legra er að hafa að eins borð 
fyr ir báru því ætíð er við bú ið að fólk 
verði fyr ir óvænt um út gjöld um sem 
sett geta strik í reikn ing inn,“ seg ir 
Krist inn og bæt ir við við tök urn ar 
hafi ver ið góð ar en fast eigna sal an 
sé eðli lega að leita að eign um á skrá 
enda ný tek in til starfa.
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ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ – NJÓTTU
www.kexsmidjan.is

www.facebook.com/Kexsmidjan

Breið holt eitt best geymda leynd ar mál ið
VT Fast eign ir er ný fast eigna sala sem ætl ar að auka ráð gjöf í fast eigna við skipt um:

Breið hylt ing ur inn 
Krist inn Tóm as son.



Ágæti Breið hylt ing ur, nú er 
mörg um tíð rætt um mik il vægi þess 
að þétta byggð í Reykja vík og mest 
horft til þess að fjölga íbúð um fyr ir 
ungt fólk í mið bæn um.  Ég vil frek
ar horfa til hinna fjöl breyttu hverfa 
Reykja vik ur.  Að efla þjón ustu í 
hverf un um, sér stak lega fyr ir yngri 
og eldri íbúa.  Sjálf ur hef ég kynnst 
því hversu mik il gæði fel ast í því að 
stutt sé í flesta al menna þjón ustu.  
Þannig á það að vera í hverf un um 
í Reykja vík, að í hverju þeirra sé 
rek in öfl ug op in ber þjón usta, að 
þar séu eft ir sókna verð ir grunn og 
leik skól ar, fjöl breytt fram boð af 
íþrótta, tóm stunda og fé lags starfi, 
heilsu gæsla, fé lags þjón usta og 
fleira.  Með öfl ugri op in berri þjón
ustu fylg ir síð an önn ur þjón usta 
og versl un sem styrk ir hverf in enn 
frek ar.  Þannig auk um við ánægju 

íbú anna og ger um við hin ólíku 
hverfi áhuga verð ari.  

Hætt um að ein blína á þétt ingu 
mið bæj ar ins.  Höld um frek ar áfram 
að „þétta“ bú setu skil yrð in í hin um 
ólíku hverf um borg ar inn ar.  Ungu 
fólki á að finn ast eft ir sókn ar vert 
að búa í Breið holti, þar sem þjón
ustu stig ið er hátt og stutt er í alla 
þjón ustu.  Sér stak lega ungu barna
fólki, sem vill að það sé stutt fyr ir 
börn in sín að sækja þá þjón ustu 
sem þau þurfa, stutt í opin svæði 
og nægt rými fyr ir leik.  Sama á að 
gilda fyr ir eldri íbúa þó þeirra þarf
ir séu aðr ar.  

Það vilja ekki all ir búa í mið bæn
um.  En þang að er auð vit að margt 
að sækja.  Og fyr ir þá sem eiga 
er indi út fyr ir Breið holt, þurf um 
við að efla sam göng ur og greiða 
fyr ir um ferð.  Það ger um við með 

s tór  á tak i  í 
fram kvæmd
um við stofn
braut ir.  Þan
n ig  verð  ur 
betra að búa í 
Breið holti.

Þ é t t  i n g 
b y g g ð  a r  í 
Reykja vík á 
líka að snú ast 
um að „þétta“ 
byggð í Breið
holti.  Það á 
að vera „stutt að fara“ til að sækja 
al menna þjón ustu inn an hverf is og 
fljót legt að fara á milli hverfa.  Það 
eru gæði.

Örn Þórð ar son sæk ist eft ir 5. til 6. 
sæti í próf kjöri Sjálf stæð is flokks ins í 
Reykja vík.
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Borg in hef ur því hlut verki að 
gegna að þjóna íbú um sín um 
og mæta ósk um þeirra en ekki 
beita þá þving un um til að upp
fylla út ópíska sýn ráða manna um 
hvern ig sam fé lag ið ætti að vera. 
Þeg ar þeir sem eru við stjórn
völ inn hlusta ekki á ósk ir þeirra 
sem í sam fé lag inu búa er óhjá
kvæmi legt að íbú ar kjósi sér aðra 
full trúa eða færi sig um set. Und
an far in 10 ár hef ur fólks fjölg un í 
ná granna sveit ar fé lög um Reykja
vík ur ver ið um 27%  en í Reyka vík 
hef ur hún að eins ver ið um 6%. 
Það má draga af því þá álykt un að 
íbú um finn ist borg ar yf ir völd ekki 
hlusta á sig. 

Há vær ar radd ir hafa heyrst um 
stöðu Reykja vík ur flug vall ar og 
um 70 þús und und ir skrift um hef
ur ver ið safn að þar sem skor að 
er á  stjórn völd að tryggja öll um 
lands mönn um óskerta flug starf
semi í Vatns mýri til fram búð ar. 
Flug völl ur inn er stór vinnu stað ur 
og óviss an um fram tíð hans er 
ekki til þess fall in að stuðla að 
ný sköp un, þró un og vexti fyr ir
tækja þar. Við óbreytt ar að stæð
ur munu þessi fyr ir tæki missa af 
sókn ar fær um. Þrátt fyr ir þess ar 
radd ir og þá stað reynd að gíf ur
legt fjár magn þyrfti til að breyta 
nú ver andi fyr ir komu lagi hafa 
borg ar yf ir völd ákveð ið að við
halda áfram hald andi óvissu um 
flug vall ar svæð ið til árs ins 2022. 

Sam kvæmt 
n ý j u  a ð  a l 
skipu lagi á að 
þvinga þann 
hóp sem kýs 
að  ferð  ast 
um á bíl til 
að velja sér 
ann an ferða
máta ;  með 
því að fækka 
bíla stæð um, 
þrengja göt
ur og hægja 
á  u m  f e r ð . 
Reykja vík er nyrsta höf uð borg 
heims og því allra veðra von. Um 
80% borg ar búa velja að ferð ast 
um borg ina í einka bíl. Bíl ar eru 
alltaf að verða um hverf is vænni 
og ör ugg ari og helstu for send ur 
skipu lags ins verða því ekki mik ið 
leng ur til stað ar. Í Reykja vík á að 
vera hægt að tryggja skil virk ar og 
ör ugg ar sam göng ur þar sem all ir 
kom ast leið ar sinn ar á ánægju leg
an hátt.

Fólk á að fá að velja sér sinn 
lífstíl og borg ar yf ir völd eiga að 
bera virð ingu fyr ir vali þess. Ef 
stjórn völd ætla að skipta sér af 
lífstíl fólks t.d. vegna um hverf is 
eða heilsu sjón ar miða ætti að gera 
það með hvatn ingu og fræðslu en 
ekki for ræð is hyggju.

Herdís Anna Þorvaldsdóttir

Hlutverkhins
opinbera

Grísahnakki 
ofnbakaður 
með 
sinnepssósu
Leiðbeiningar:

Hitið ofninn í 200°C. Blandið 
saman í skál hvítlauk, rósmarín, 
salti og pipar og nógu mikilli 
olíu til að úr verði mauk. Skerið 
1 cm djúpar raufar í kjötið og 
nuddið kryddinu í þær. Setjið 
í eldfast mót og bakið í 11/2 
klst. Hitið smjörið í potti, setjið 
laukinn út í og svitið hann þar 
til hann verður mjúkur. Hellið 
hvítvíni og rjóma út í og kryddið 
með salti og pipar og örlitlum 
kjötkrafti. Sjóðið niður um 

þriðjung eða þar til sósan fer að 
þykkna nægilega vel. Smakkið 
til og bætið kryddi í eftir þörfum. 
Setjið sinnepið saman við og 
berið fram.

Hráefni:
1,5 kg grísahnakki
8 hvítlauksgeirar, saxaðir
1 msk ferskt rósmarín, saxað
1 msk sjávarsalt
1 msk nýmalaður svartur pipar
jómfrúarolía

Sósan:
1 msk smjör
1 laukur, smátt saxaður
250 ml rjómi
250 ml hvítvín
2 msk Dijon sinnep
sjávarsalt og nýmalaður pipar
kjötkraftur

Piccini Memoro, rautt - 
Ítalía
1.999 kr.
Dökkrúbínrautt. Þétt fylling, þurrt, fersk 
sýra, þroskuð tannín. Sælgætiskenndur 
berjablámi, vanilla, eik.

Masi Modello rauðvín
1.799 kr
Rúbínrautt. Létt fylling, þurrt, fersk sýra, 
mild tannín. Berjablámi, kirsuber, lyng.

Uppskrift mánaðarins
Þennan rétt völdum við sem uppskrift mánaðarins því hann er mjög gómsætur og einfaldur í eldamennsku
og ekki skemmir að öll aðföng má fá á einum stað í næstu Nóatúnsverslun.

Það kórónar hverja máltíð að njóta þess að drekka gott vín með matnum. Við látum fylgja hér með tillögur
að tveimur víntegundum sem hæfa þessum rétti alveg einstaklega vel.

Verði ykkur að góðu.

Við mælum með eftirfarandi víni
við þennan rétt:

Uppskrift mánaðarins
Matur og vín:

Örn Þórð ar son.

„Stuttaðfara“erumikilgæði

Herdís Anna 
Þorvaldsdóttir

Kæru Reyk vík ing ar.  Hér koma mín helstu stefnu mál.
Stöðva þarf stjórn lausa skulda söfn un nú ver andi borg

ar stjórn ar meiri hluta og stefna skal að halla laus um Ahluta 
borg ar sjóðs árið 2015.  Fjár mun um skal for gangs rað að í 
þágu grunn þjón ustu. Efla þarf grunn þjón ust una og gera þá 
þætti henn ar er snúa að per sónu legri þjón ustu not enda
vænni. Efla heilsu gæsl una á þann hátt sem hag kvæm ast ur 
er, bæði fyr ir borg ar búa og borg ina sjálfa

Stuðla þarf að auknu sam ráði og sam starfi við for eldra
sam tök grunn og leik skóla. Stefna ákvarð ana töku í þeim 
mála flokki enn frek ar í far veg, fag legra vinnu bragða og 
sam ráðs.

Reykja vík ur flug völl ur verði áfram  í Vatns mýr inni og 
haf ist verði handa við bygg ingu sam göngu mið stöðv ar, er 
þjóni inn an lands flug inu og sam göng um til og frá borg inni 
og inn an henn ar.

Ég vil sjá bæt ingu á öll um svið um sam göngu mála. Efla 
sam göng ur við út hverf in og á milli þeirra. Ég vil stuðla að 
stór auknu við haldi stofn brauta og ann arra gatna borg ar
inn ar.  Vinna þarf mark visst að auknu um ferð ar flæði.

Tryggja þarf næg an tækja kost borg ar inn ar til snjó mokst

urs.  Hvort sem það verði gert með 
kaup um á tækj um eða með verk
taka samn ing um. Það er ekki boð legt 
að emb ætt is menn borg ar inn ar eða 
þá borg ar full trú ar, af saki ónóg an 
snjó mokst ur með því að, ekki hafi 
ver ið bú ist við öll um þess um snjó!

Ein falda gjald skrá sorp hirðu, þ.e. 
eitt sorp hirðu gjald óháð mis mun
andi teg und um tunna og ann arra 
þátta, þar sem sér stakt gjald bæt ist 
við al menna sorp hirðu gjald ið.  Ég 
vil af nema „15 metra gjald ið“.

Bjóða skal út efn is töku til  moltu gerð ar frá heim il um.
Stuðla að því að borg in leggi sín lóð á vog ar skál arn ar 

við að gera bygg inga kostn að íbúða lægri í borg ar land inu. 
Með því að taka til end ur skoð un ar gjald töku og greiðslu
form hinna ýmsu byrj un ar gjalda við hús bygg ing ar, eins og 
gatna gerð ar, hol ræsa og tengigjöld.

Krist inn Karl Brynjars son.

Stöðvumskuldasöfnun–Byggjumupp

K r i s t  i n n  K a r l 
Brynjars son.

www.breiðholt.is



Ég leita eft
ir stuðn ingi 
við að skipa 
áfram 2. sæti 
á lista Sjálf
stæð is flokks
ins í næstu 
borg ar stjórn
a r  k o s n  i n g 
um.  Það er 
skoð un mín 
að rjúfa þurfi 
þá kyrr stöðu 
sem ríkt hef
ur á mörg um svið um í valda tíð 
nú ver andi meiri hluta.

Á und an förn um árum hef ég 
beitt mér fyr ir ýms um mál um er 
varða íbúa í Breið holti.

Sem dæmi um má nefna:
• Til laga um gervi gras völl ÍR  

flutt 2004. Völl ur inn tek inn í notk
un 2007.
• Til laga um Leikn is hús ið flutt 

árið 2005. Hús ið tek ið í notk un 
2009.
• Skóla lóð Hóla brekku skóla 

end ur gerð 20082009, skóla lóð 
Fella skóla 2010 og skóla lóð Selja
skóla 20102013.
• Til laga um end ur gerð skóla

lóð ar Breið holts skóla á ár inu 
2014. Jafn framt verði lagð ur  
göngu stíg ur frá skóla lóð inni að 
gamla ÍRvell in um og hún þannig 
tengd hverf inu bet ur.
• Til laga um end ur gerð skóla

lóð ar Öldusels skóla á ár inu 2014. 
Að koma bætt að skól an um í þágu 
um ferð ar ör ygg is barna haust ið 
2013.
• Til laga um við hald og end ur

bæt ur á hús næði Breið holts skóla.
• Til laga um end ur bæt ur og 

lag fær ing ar á fé lags svæði ÍR við 
Skóg ar sel.
• Til laga um end ur bæt ur á leik

skóla lóð Hóla borg ar.
• Úr bæt ur á Leikn is svæð inu, 

t.d. end ur bæt ur á æf inga völl um 
barna og ung linga starfs.
• Til lög ur um lagn ingu við ar

g ólfs í íþrótta húsi Selja skóla og 
Aust ur bergi.
• Á síð asta ári tók ég mál efni 

póst þjón ustu í Breið holti upp í 
borg ar stjórn og mót mælti fyr ir
hug aðri lok un einu póst af greiðsl
unn ar í þessu fjöl menn asta hverfi 
lands ins. 

Næstu fjög ur árin mun ég leggja 
áherslu á eft ir far andi:
• Að auka gæði mennt un ar, m.a. 

með að stoð sam ræmdra mæl
inga og tryggja að for eldr ar fái 
um sagn ar rétt um ráðn ingu skóla
stjórn enda.
• Auk ið gagn sæi í fjár mál um 

borg ar inn ar þannig að borg ar bú
ar séu upp lýst ir um kostn að verk
efna.
• Að lækka skatta með því að 

aft ur kalla þær út svars hækk an ir 
sem nú ver andi borg ar stjórn ar
meiri hluti hef ur íþyngt borg ar bú
um með.
• Auk ið um ferð ar ör yggi með 

mis læg um um ferða lausn um sem 

draga úr slys um, greiða fyr ir 
um ferð og draga úr meng un.
• Bæt um hag eldri borg ara með 

því að tryggja auk ið lóða fram boð 
fyr ir þjón ustu í búð ir á við ráð an
legu verði.

Það er sam eig in legt verk efni 
okk ar allra að gera Reykja vík að 
enn líf legri og skemmti legri borg 
þar sem frum kvæði ein stak linga 
og fyr ir tækja er virkj að og þar 
sem öll hverfi fá að njóta sín. 

Kjart an Magn ús son
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Reykjavíkurborg leitar nú til íbúa í þriðja sinn um að koma með hugmyndir að 
verkefnum sem bætt geta hverfi borgarinnar. Kosið verður um hugmyndirnar í 
hverfiskosningum 2014. Settu hugmyndina þína á Betri Reykjavík – Betri Hverfi 2014  
betrireykjavik.is

Tekið verður við hugmyndum 
frá 1. nóvember til 1. desember

HUGMYNDIN ÞÍN GÆTI ORÐIÐ AÐ VERULEIKA!

BETRI HVERFI 2014
Breiðholt

b e t r i r ey k j a v i k . i s

Betri hverfi með blóm í haga!

Settu hugmyndina þína inn á Betri hverfi á betrireykjavik.is í nóvember.

Breiðholtiðer
lykilhverfiborgarinnar

Þetta hefur farið mjög vel af stað hjá okkur 
sagði Halli fiskkaupmaður í Sjávarhöllinni við 
Breiðholtsblaðið en hann er einnig þekktur af 
rekstri fiskbúðar við Háaleitisbraut og því 
enginn nýgræðingur í fisksölu og þjónustu við 
viðskiptavini. Sjávarhöllin var opnuð í Hólagarði 
fyrr í haust í húnsæði því þar sem blómabúðin 
var áður næst aðalinngangi í verslunarmiðstöðina 
og beint á mót Leiksporti Braga. Einar Steindórs
son sem lengi rak best varðveitta leyndarmálið í 
Þingholtunum – Fiskbúðina við Freyjugötu starfar 
með honum en hann hætti rekstri verslunar sin
nar í lok júní. Halli er þekktur fyrir gott fersk
meti og segir í samtali við Breiðholtsblaðið mikla 
áherslu lagða á að bjóða upp á ferskan fisk beint 
af fiskmarkaði alla daga. „Og nú er maður að 
undirbúa skötuna,“ og var þar með rokinn í það 
vandaverk. Á myndinni má sjá eigendur  og starfs
fólk Sjávarhallarinnar í Hólagarði. Fr.v.  Dagbjört, 
Einar, Halli, Sólmundur, Helga Kristín og Unnur 
María. Á myndina vantar sérlegan bollusteikjara 
Alexander Inga á myndina. 

Kjart an 
Magn ús son

NýfiskbúðíHólagarði
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Augl‡singasími:

511 1188

Draugar og nornir mættu
þeimsemkomuáHrekkjavöku
íMiðbergienþarmáttihlustaá
draugasögur, fara ánornakaffi
húsog skríða ígegnumdrauga
göngin.

Mikill spenningar var með
al gesta á Hrekkjavökunni sem
starfsmenn Miðbergs stóðu fyr
ir íhaustfríinu.Boðiðvaruppá
andlitsmálningu til að fullkomna
hins ýmsu gervi en þarna voru
mættartilleiksofurhetjurýmsar,
nornir,vofurogprinsessur.Sann

kölluðdraugastemmningríktiog
var hálfmyrkvað í frístundamið
stöðinni þar sem gestir reyndu
sig á ýmsum hugrekkisþrautum.
Í almyrkvuðum sal voru sagðar
draugasögur, börnin fengu að
“þreifa á heila” og sumum skall
illilegaskelkur íbringu ídrauga
göngunum. Síðast en ekki síst
gátugestirgættséránornaveit
ingum, grænum vöfflum og gör
óttum drykkjum og var augljóst
aðallir,börnogfullorðnir,höfðu
nokkuðgamanaf.

Græn beina grind og leð ur blöku mað ur fyr ir fram an Mið berg.

Draugarognornir
íMiðbergi

Fjölskylduhagir: Margrét er sjálfstæð 36 ára 2.
barnamóðir,fæddoguppaliníLaugarnesogLang
holtshverfinuíReykjavík,dóttirþeirraFriðriksAlex
andersonarfv.skipstjóraogverslunarmannsf.1933
d.1995ogHilduHafsteinsdótturfv.verslunarkonuf.
1949d.2013.

Menntun:Margrétermeðdiplomu í frumkvöðla
fræðum(Professionaldiplomainentrepreneurship)
fráKeilimiðstöðvísindafræðaogatvinnulífs(2010),
húnlauknámiíprentsmíðoggrafískrimiðlun(2006)
fráIðnskólanumíReykjavíkogermeðdiplomuífor
ritunfráTölvuogverkfræðiþjónustunni.

Starf:Margrétstarfarsjálfstættogsemfreelancerí
grafískrimiðlun.Margrétvarstarfsmaðurþjóðfund
ar2010ogþátttakandiíýmsumgrasrótarhópumog
þjóðfélagsumræðum frá 20092012. Margrét stofn
aði til fyrstu Icesave mótmælanna á Íslandi fyrir
utanStjórnarráðiðogAlþingishúsið21.nóv2009og

hélt meðal annars uppi Icesa
vemótmælendasíðuáfacebook
semnefndist“IamnoIceslave”.
Áhugi Margrétar á stjórnmál
um hófst um og eftir hrunið
2008þegarmikil vitundarvakn
ing varð í þjóðfélaginu á þeim
málefnumogvonast til aðgeta
komiðaðþvíaðbreyta tilhins
betra og endurheimt traust
fólksins á þeim vettvangi, þá
með gegnsæi og heiðarleikann
aðleiðarljósi.

Margrétóskareftir stuðningi
sjálfstæðisfólksogborgarbúaíReykjavík.

facebook síða: https://www.facebook.com/
MaggaFrikka

MargrétFriðriksdóttirbýðursig
framí2-4.sæti

Margrét
Friðriksdóttir.

Þaðerafnóguaðtakaþegarrætterumstefnumál
Reykjavíkurborgar sem eru  margþætt og spenn
andi. En það þarf að koma þeim í framkvæmd í
öflugummeirihlutaTalaðerumaðSjálfstæðisflokk
urinn hafi ekki náð hreinum meirihluta í borginni
lengiogaðlandslagiðhafibreystþaðmikiðaðþað
sévarlagerlegtlengur.Þessiumræðaermérekkiað
skapiþvíárangurokkar í kosningumbyggistalltaf
áþvíhvernigokkur tekst tilmeðblönduafendur
nýjunog reynsluá listanum.Og í framhaldiafþví
hversuáhugaverðograunhæfstefnumálinverðaog
þarmeðhvortþauhöfða tilmeirihlutaborgarbúa
eðaekki.Þaðerokkarsemætlumaðveraíframboði
fyrirborgarbúaaðhafasjálfstraustogskýrasýná
hvert við sjálf ætlum. Kjósendur fylgja þeim sem
veithverthannætlaroghvernighannætlarþangað.

Sjálfstæðisfólk íReykjavík munákveða listann í
prófkjörinu16.nóvember.Þaðerpersónukjörþar
semfjöldifólksákveðurniðurstöðuna.Ekkertfram
boðstilliruppsínum listummeðeins lýðræðisleg
umhættiogSjálfstæðisflokkurinngerir.

Fái ég til þess umboð munég leggja fram tíma
setta verkáætlun um hvernig koma skuli stefnu
málum í framkvæmdoghvenærákjörtímabilinu. Í
forgangiverða:
•Reksturborgarinnaroglagfæringaráhonum
• Hlutverk höfuðborgarinnar sé rækt og þannig

gættaðhagsmunumborgarbúa
•Höfuðborginhlúiaðsamgöngum,ekkisístinnan

landsfluginu
• Taka upp nýtt aðalskipulag vegna þéttingar

byggðarogumferðarmála

•  Þétta byggð og bæta
aðstöðu gangandi og hjólandi
vegfaranda en ekki á kostnað
þeirra sem vilja og þurfa nota
bílinnsemsamgöngutæki
• Auka enn frekar áherslur

á vistvænar samgöngur, bæði
einkabílinn og almenningssam
göngur.Tækninleiðirokkurinn
ánýjarbrautir
•Innleiðanýjahugsunískóla

málum
•Öll félagsþjónustaáaðmið

ast við að vernda og gæta og
hjálpafólkitilsjálfshjálpar

*Finnahagkvæmarleiðirtilaðnýtaeinkarekstur
innoghræðastekkibreytingar

Héreruaðeinsnokkurmikilvægdæmitekin.Með
tímasettri verkáætlun geta borgarbúar fylgst með
hverniggenguraðvinnaeftirslíkriáætlunogminni
hlutinnhefurum leiðágætisverkferil til aðvinna
eftir og halda nýjum meirihluta við efnið. Þannig
skapastaðhaldogeftirlitmeðþvíaðviðsemlofum
aðvinnaverkingerumþaðíraun.Égmunleggjamig
fram um að vinna þau verk, sem borgarbúar fela
méraðvinna,afalúðogsamviskusemi.

Sjálfstæðisfólk íReykjavíkgetur treystmér tilað
leiða lista Sjálfstæðisflokksins í höfuðborginni til
góðsárangursíkosningumnæstavor.

HalldórHalldórsson

Tímasettverkáætlunog
hreinnmeirihluti

Hall dór 
Hall dórs son

herdisthorvalds.is

5. sæti
Herdís Þorvaldsdóttir



Þrátt fyrir háværar radd
ir borgarbúa um bætta aðstöðu
til íþróttaiðkunar íborginnihafa
fjárframlög Reykjavíkurborgar
til Íþrótta og tómstundasviðs
sáralítið hækkað frá árinu 2012.
Í nýrri fjárhagsáætlun fyrir árið
2014ergertráðfyrir5,8milljörð
umímálaflokkinn,envoru5,6og
5,2milljarðarárin2013og2012á
verðlagihversárs.

Það líturþvíút fyriraðnúver
andimeirihlutisjáiengan tilgang
íþvíaðkomabarnaogunglinga
starfi í hverfum borgarinnar í
betra horf með bættri aðstöðu
en mörg íþróttafélaganna eru í
miklumvandræðummeðaðfinna
tíma í íþróttahúsumborgarinnar
til að mæta auknum fjölda iðk
enda.Þaraf leiðandigeta félögin
ekki tekið við öllum þeim börn
umsemhafaáhugaáaðstunda
íþróttirogþurfaaðvísaþeimtil
annarrafélaga,eðajafnveltilann
arrasveitarfélagaáhöfuðborgar
svæðinu.

Þessuvilégbreyta.Égvilauka
aðgengibarnaaðíþróttaogtóm
stundastarfi með þátttöku borg
arinnar.Þaðkemurstöðugtbetur
íljósaðíþróttirerubestavopnið
íbaráttunnigegnýmsumvágest

um nútímans
einsogoffitu
og hreyfing
arleysi. Ótal
rann sókn i r
sýna einnig
að regluleg
hreyfingbæt
ir námsgetu
og geðheilsu
o g  e r  þ v í
b e s t a  f o r 
vörnin. Það
ættiþvíöllum
aðvera ljóstað fjármunumsem
variðer tiluppbyggingar íþrótta
mannvirkjaervelvarið.

BjörnGíslaon.
Höfundurerslökkviliðsmaðurog

býðursig framí4.sæti íprófkjöri
SjálfstæðisflokksinsíReykjavík.
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Prófkjör Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavík fyrir næstu borgar
stjórnakosningar fer fram laug
ardaginn 16. nóvember, klukkan
9:00 til18:00.Kjörstaðirnirverða
staðsettir í Valhöll, Hótel Sögu,
Mjódd, Árbæ og í Grafarvogi.
Samkvæmt nýjasta aðalskipu
laginúverandiborgarstjórnarer
aðaláherslan lögðáuppbyggingu
gamlamiðbæjarins.Hvernigget
umviðBreiðhyltingarsnúiðþess
ariþróunviðog lagtmeiri áher
sluuppbygginguBreiðholts?

ÉgerBreiðhyltingur,sitístjórn
félags sjálfstæðismanna í Skóga
og Seljahverfi og var kosninga
stjóri  í síðustu alþingiskosning
um fyrir félög sjálfstæðismanna
í HólaogFellahverfi,Bakkaog
Stekkjahverfi ogSkóga ogSelja

hverfi. Undanfarin ár hefur mitt
helsta áhugamál verið málefni
Breiðholts og  hef ég eytt mikl
umkrafti í aðberjast fyrirokkar
sameiginlegumálefnum.Þaðhef
urkennt méraðþaðsemokkur
Breiðhyltinga vantar er borgar
fulltrúi sem býr í Breiðholtinu,
finnst vænt um Breiðholtið og
er ídaglegum tengslumvið íbúa
í Breiðholtinu. Hverfið þarf full
trúa sem þekkir hvaða ljós eru
biluðviðgangbrautir íBreiðholt
inu, sem vill sjá meiri fjármagn
sett í viðhaldskólaog íþróttafé
lagaíBreiðholtinu,semflýtirfyrir
gangstéttaframkvæmdum íBreið
holtinu, fulltrúa sem hefur náið
samband við Breiðholt og íbúa
Breiðholts.

Ég gef kost á mér í 4.6. sæti

í  próf k jör i
Sjálfstæðis
f lokksins  í
Reykjavík fyr
ir komandi
borgarstjórn
a r k o s n i n g 
ar. Þeir sem
eru sammála
mér um að
okkur vanti
fulltrúa fyr
ir Breiðholt
á lista sjálf
stæðismanna
íReykjavíkþurfaaðmætaákjör
staðogmerkjaviðmigþann16.
nóvember. Verjum hagsmuni
Breiðholtsísameiningu.

SigurjónArnórsson.

Okkarfulltrúi:HvernigtryggjumviðhagsmuniBreiðholts?

Sigurjón 
Arnórsson.

Líklegaerumargirþeirrarskoð
unaraðnúverandiborgaryfirvöld
hafi verið tiltölulega meinlaus á
kjörtímabilinu. Þau hafi að vísu
ekkistaðiðístórræðum,enheldur
ekkigertneittafsérsemorðséá
gerandi.Þauhafi fært til styttur,
málað reiðahjólamyndir á götur,
rifið upp aspir, leikið klæðskipt
inga og skemmt sér og öðrum í
101.

En þessi meinlausa mynd af
borgarstjórnarmeirihlutanum er
villandi. Íþeim tilfellumsemþau
hafa komið endurskipulagningu
sinni í framkvæmdhafaþau flækt
hlutinameðmeirikostnaðiogfyr
irhöfn fyrirborgarbúa.Dæmium
þaðerubreytingarásorphirðuog
sameiningarágrunnskólum.

Í öðru lagi hafa borgaryfirvöld
ekki setið auðum höndum. Þau

hafa unnið að skipulagi og sam
göngustefnu sem mun lengja
ferðatíma fólks umtalsvert á
næstuárumogrýraáýmsanhátt
búsetuskilyrði borgarbúa, eink
umþeirrasembúa íefrihverfum
borgarinnar.

Í þriðja lagi hafa gæluverkefni
borgarstjórnarkostaðsitt envið
borgarbúar verðum að borga
brúsann. Frá því að núverandi
meirihluti tók við árið 2010 hafa
skatttekjurhækkaðum26%íborg
inni.Þærvorutæpir50milljarðar
árið2010eneruáætlaðar63millj
arðaránæstaári.

Skuldabyrði borgarsjóðs hefur
aukistum115%fráþvínúverandi
borgarstjórn tókviðvöldum.Frá
árinu 2010 hafa hreinar skuldir
borgarsjóðsvegnaAhlutahækk
að um 26 milljarða króna eða úr

23 í 49 millj
arða. Aukn
ingin nemur
6,5 milljörð
um króna á
ári frá árinu
2 0 1 0 ,  s e m
jafngildir 750
þúsund kr. á
klukkustund
allt kjörtíma
bi l ið .  Með
al f jöl skylda
í  Reykjavík
m u n  þ v í
greiðaríflega440þúsundkrónum
hærriupphæðígjöldogskattatil
Reykjavíkurborgar en hún gerði
þegar skemmtikraftarnir komust
tilvalda.Þeirhafaþvíkostaðsitt.

MartaGuðjónsdóttir

Skemmtikraftarkostasitt

Marta 
Guðjónsdóttir.

Nauðsynábættri
íþróttaaðstöðu

Björn 
Gísla on.

Dagana 
14. til 17. nóv.

Mikið litaúrval

Hólagarði

Ferðatöskur
25% afsláttur

Auglýsingasími: 
511 1188
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Síðastliðið sumar fóru nokkr
ar leikmenn úr 4. og 5. flokki
ÍRLeiknis íógleymanlegakeppn
isferðáknattspyrnumót tilDan
merkur. Hefðer fyrirþví að4.
flokkurfari íkeppnisferðerlend
is annað hvert ár og eftir nok
kurn uppgang í kvennaknatt
spyrnu íBreiðholtinu síðastliðið
árnáðist ígóðanhópfyrirþessa
ferð.  Stelpurnarnýttu veturinn
tilaðsafnafyrirferðinniogþökk
umviðBreiðhyltingumsemversl
uðu ýmsan varning fyrir stuðn
inginn. 

Lín urn ar  voru  strax  lagð
ar  í  Leifs stöð  við  að  skapa  góða 
liðs heild.    Við  tók  svo  við burða
rík  vika  í  flottri  um gjörð  í  Vild
bjerg á  Jót landi.    Stelp urn ar  fóru 
á  kost um  á  hverj um  degi,  t.d. 
í  já kvæðni,    borð tenn is  og  tenn
is, ódauð leg um dag bók ar skrif um, 
froðu diskói, grett um,  fata kaup um, 
vatns blöðru stríði,  Zumba,  þögn  í 
lestar ferð af illri nauð syn og svona 
mætti áfram telja.  

Það  sem  stóð  hins  veg ar  upp 
úr  í  þess ari  ferð  var  liðs heild in 
sem  stelp urn ar  sköp uðu  við  kjör 
að stæð ur  til  knatt spyrnu iðk un ar 
í  Vild bjerg,  flott  og  skemmti legt 
mót  í  góðu  veðri.    Með  já kvæðni 
og sam heldni nutu stelp urn ar sín 
á  knatt spyrnu vell in um  og  lögðu 
hvert  lið ið  á  fæt ur  öðru.    Ekki 
skemmdi held ur fyr ir að hafa nokk
uð  stór an  að dá enda hóp,  skip að
an úr vals þjálf ur um,  for eldr um og 

systk in um sem hvöttu  lið ið óspart 
með  nokkrum  áður  óséð um  tökt
um.  Inn á milli mátti líka sjá að dá
end ur  frá  Möltu.    Það  var  upp lif
un að spila fót bolta í 32 stiga hita, 
ekki al veg það sem þær eru van ar 
úr Breið holt inu.   Það var  líka nýj
ung í leik að mark mað ur ÍRLeikn is 
skor aði mark.   Lið ið hafn aði svo  í 
öðru sæti á mót inu og stelp urn ar 
stálu  sen unni á verð launa af hend
ing unni  með  því  að  taka  nokk ur 
sam hæfð  dans spor  á  verð launa
pall in um.   

Það er mik il vægt að vel sé hald
ið á mál um  í  íþrótt lífi unga  fólks
ins  í  Breið holt inu.  Þar  þurfa  all ir 
að vinna af krafti.   Ramm inn utan 

um  starf ið  þarf  að  vera  traust ur 
og mark mið in skýr.    Í þess ari  ferð 
ÍRLeikn is  á  Vild bjergCup  kom 
skýrt  í  ljós  hversu  íþrótta iðk un 
barna og ung linga er mik il væg og 
góð  for vörn.    Stelp urn ar upp lifðu 
æv in týr an lega  skemmti lega  ferð 
sem ekki gleym ist í bráð því í gegn
um árin hafa þær stund að æf ing ar 
vel,  ekki bara æft  fót bolta held ur 
líka  sam heldni,  já kvæð  sam skipti 
inn an vall ar  sem utan og  lært að 
fylgja  ákveðn um  ramma.  Það  var 
sér lega  ánægju legt  að  vera  með 
þess um  snill ing um  sem  voru 
Breið holt inu til fyr ir mynd ar.  

SigrúnEddaTheodórsdóttir

Fótboltastelpuráferðalagi

4. og 5. flokkur ÍR-Leikn is fór í ógleym an lega keppn is ferð á knatt-
spyrnu mót til Dan merk ur.

Fjöldi kvenna lagði leið sína í Garð heima fimmtu dag inn 31.okt. sl. 
Gleð in var ríkj andi und ir stjórn hins vin sæla Björns Braga. Blóma-
skreyt ar Garð heima sýndu nýj ustu jóla skreyt ing arn ar, tísku sýn ing 
frá Spíral design og fjöldi kynn inga. Lukku pott ur inn var að sjálf-
sögðu á sín um stað ásamt veg leg um af slætti af öll um vör um. Það 
voru glað ar kon ur sem fóru frá Garð heim um það kvöld ið.

ÍR- og Leiknisvörur í úrvali
Enskar fótboltavörur

Leikföng í úrvali

ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Jón Bjarnason
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elíasson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta

Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

REYNSLA • UMHYGGJA • TRAUST

Styðjum Mörtu í 3. sæti í 
prófkjöri sjálfstæðisflokksins 
í Reykjavík nk. laugardag.
Stuðningsmenn

3. sæti
Marta Guðjónsdóttir

marta.is

ALLTAF FULLT BORÐ 
AF FERSKUM FISKI
OG FISKRÉTTUM

Opið alla virka daga kl. 9 – 18:30.

Vetrarstarf sundfélags
ins Ægis hefur farið vel af
staðog flestirhópar fulliraf
áhugasömumsundmönnum.

Næsta  Gull fiska mót  hefst 
19. nóv em ber en það eru byrj
enda nám skeið.  Yngri  sund
menn  fé lags ins komu á  fyrsta 
Stiga mót  vetr ar ins  og  var 
mik il  gleði þar  ríkj andi,  eldri 
sund menn irn ir  fóru  á  sund
mót  í  Hafna firði  og  þar  varð 
Eygló Ósk Gúst afs dótt ir stiga
hæsta  sund kon an.  Ís lands 
meist ara mót ið í 25 metra laug 
verð ur helg ina 22.  til 24. nóv
em ber  en  þar  verða  flest ir 
bestu sund menn lands ins.

Næsta
gullfiskamót
19.nóvember

Kuldaskór frá kr. 4.995.-
20% afsláttur af öllum vörum á Breiðholtsdögum!
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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 hefur hafið verkefni fyrir
yngstukynslóðinasemmörgönn
ur íþróttafélög renna hýru auga
til. ÍRhefurhrintúrvörverkefni
semnefnist,,ÍRungar“semerfyr
irbörní1.og2.bekk, fædd2006
og 2007. Eitt gjald er greitt fyrir
iðkandann og hann má æfa hjá
sex deildum hjá ÍR eins oft og
hannvillyfirönnina.

Barn ið  get ur  flakk að  á  milli 
deilda  að  vild,  það  get ur  t.d.  æft 
einu sinni í viku og róter að með að 
æfa  hand bolta  eina  vik una,  frjáls
ar  íþrótt ir næstu viku o.s.frv. Eins 
gæti iðkand inn æft 5 x í viku ef því 
er að skipta og haft vik urn ar samt 
sem áður ólík ar, allt eft ir áhuga og 
hent ug leika hvers barns. Fyr ir flest
ar þess ar æf ing ar eru ÍRing ar með 
eins kon ar úti bú af frí stunda heim ili 
í sama húsi (íþrótta hús ið við Aust
ur berg), þannig að börn in fara með 
frí stunda vagni upp í íþrótta hús þar 
sem þau taka þátt í starfi frí stunda

heim il is og æf inga hjá sínu íþrótta
fé lagi. Allt á sama stað.

Æf inga töflu  var  dreift  í  bréfi  til 

allra for ráða manna barna sem voru 
að hefja skóla göngu í haust í Breið
holti, þ.e. í hverf um 109 og 111.

Verkefnið,,ÍR-ungar“nýturvinsælda
meðalyngstuskólabarnannaíBreiðholti

ÍR ingarnir Guðný Gunnars
dóttirogArnarSæbergssonhafa
tryggt sér Íslandsmeistaratit
il para og er það í fyrsta sinn
semþauvinnaþanntitilsaman.
Þauvorukominíefstasætiífor
keppni og héldu henni til loka
milliriðils.

Í  2.  sæti  voru  Ástrós  Pét urs
dótt ir  ÍR  og  Ás grím ur  Helgi  Ein
ars son  KFR  og  í  3.  sæti  voru 
Linda Hrönn Magn ús dótt ir  ÍR og 

Skúli Freyr Sig urðs son ÍA. Úr slita
keppni móts ins var spenn andi og 
fór  í  4  leiki. Ástrós og  Ás grím ur 
unnu  fyrsta  leik inn 391 gegn 345, 
Guð ný og Arn ar unnu næsta  leik 
404 gegn 259. Ástrós og Ás grím
ur  spil uðu  síð an  415  gegn  345  í 
þriðja leikn um, en Guð ný og Arn
ar  tryggðu sér  tit il inn með sigri  í 
fjórða leikn um með 399 gegn 359. 
Sjá nán ar úr slit á heima síðu KLÍ

Norðurlandameistaramót
ið í víðvangshlaupum fór fram
á Íslandi í fyrsta sinn þann 9.
nóvember.HlaupiðvaríLaugar
dalnum,átjaldsvæðinuogsvæð
inu í kringum þvottalaugarnar
og tókst framkvæmdinmjögvel
en ÍRingurinnBurkniHelgason
hafðivegogvandaafhönnunog
lagningubrautarinnar.

Yfir  50 norð ur landa bú ar  komu 
til lands ins til að taka þátt í keppn
inni og var einn Fær ey ing ur með al 
kepp enda  í  fyrsta  sinn. Karl arn ir 
hlupu 9 km, kon urn ar 7,5 km, ung
karl ar 6 km og ung kon ur 4,5 km. 
Alls voru 7  ÍRing ar  í hópi þeirra 

20  Ís lend inga sem skip uðu  lands
lið  Ís lands.  Það  voru  þau  Andr
ea Kol beins dótt ir, Mál fríð ur Anna 
Ei ríks dótt ir,  Sæ mund ur Ólafs son, 
Bjarki  Freyr  Rún ars son og Dav id 
Erik  Moll berg  sem  kepptu  í  ung
linga flokki, og   Fríða Rún Þórð ar
dótt ir og Al bert Ár manns son sem 
kepptu í flokki full orð inna.

Best um  ár angri  þeirra  náði 
Aníta  Hin riks dótt ir  sem  varð  í  4. 
sæti  í  ung linga flokki  að eins  16 
sek únd um  frá þriðja sæt inu. Kári 
Steinn  Karls son  varð  í  8.  sæti  í 
karla flokki  en  það  var  næst besti 
ár ang ur  Ís lend ings og Sæ mund ur 
Ólafs son varð 12.

Norðurlandameistaramótið
ívíðvangshlaupum

Arn ar Sæ bergs son og Guð ný Gunn ars dótt ir Ís lands meist ar ar para í 
keilu.

GuðnýogArnar
Íslandsmeistarar

Íþróttaskólinn hjá ÍR er í full
umgangihjáokkurnúnaogeru
tímarnir mjög fjölbreytilegir og
skemmtilegir. Unnið er með tvo
aldurshópa,annarsvegareru2til
3áragömulbörnsamanogsvo4
til5ára.

„Við leggj um áherslu á að fyrstu 
kynni  barna  af  íþrótt um  séu 
já kvæð og að þeim líði vel og njóti 
þess að hreyfa sig.   Unn ið er með 
ýmsa  þætti,  með al  ann ars  leyst
ar  ýms ar  þraut ir  þar  sem  börn in 
reyna á  jafn vægi,  fín hreyf ing ar og 
gróf hreyf ing ar,  sam hæf ingu og  lík
am leg an  og  fé lags leg an  þroska. 
Þetta er  sum sé al menn upp bygg
ing  fyr ir börn in þar sem við erum 
að styrkja þau á lík am leg an og and
leg an  hátt.    Við  virkj um  þau  and
lega með því að tengja liti, mynd ir, 
töl ur og ann að slíkt við æf ing arn ar 
og sam hliða því er ver ið að byggja 
upp  al menn an  grunn  fyr ir  hin ar 
hefð bundnu íþrótta grein ar og nán
ast allt gert í formi leikja og þrauta
brauta,“  seg ir    Sig ríð ur Ósk Fann
dal  íþrótta fræð ing ur og skóla stjóri 
íþrótta skól ans.

Mark mið  skól ans  eru  að  efla 
hreyfi þroska  og  hreyfi getu,  auka 
sjálfs traust  og  vellíð an,  auka 
út hald  og  losa  um  um framorku, 

að börn in læri á lík ama sinn og efli 
sam hæf ingu. Í byrj un hvers tíma er 
upp hit un og  í enda hans er nið ur
lag, þar sem börn un um er kennt að 
teygja og slaka á.   Hóp arn ir báð ir 
læra að fylgja regl um, standa í röð, 
skipt ast  á  og  vinna  sam an.  Rann
sókn ir  sýna  fram að grunn þjálf un 
þar  sem  áhersl an  er  á  al hliða  lík
ams  og  hreyfi þroska  hef ur  mikla 
þýð ingu  fyr ir börn og  full orðna og 
það  er  til val ið  að  byrja  með  þau 
snemma þannig að sú reynsla sem 

þau hafa af  íþrótt um sé já kvæð og 
góð. Tíma bil ið er frá sept em ber til 
maí og er kennsla einu sinni í viku.  
Börn in eru ber fætt og ekki þörf að 
þau séu  í  íþrótta föt um það er nóg 
að  þau  séu  bara  í  þægi leg um  bol 
og  bux um.  Auk  skóla stjór ans  Sig
ríð ar  Ósk ar  Fann dal  íþrótta fræð
ings  starfar  Katrín  Ösp  Ró berts
dótt ir  við  skól ann.  Þess  má  geta 
að verð eft ir ára mót  fyr ir 19 vik ur 
verð ur 10.500 kr. á tíma bil inu 7.jan. 
til 17.maí.

Sími: 588 9705
www.skautaholl.is

Opnunartímar:
Mánud.  Þriðjud og Miðvikud.

12:00 til 15:00

Fimmtudaga
12:00 til 15:00 og 17:00 til 19:30

Föstudaga
13:00 til 19:30

Laugardaga og  Sunnudaga
13:00 til 18:00 

Skólar og sérhópar: Mánudag til föstudags
10:00 til 15:00

ÍR-ung ar taka þátt í með ferð með bolta und ir stjórn þjálf ara.

ÍþróttaskóliÍRfyrir2til5ára

Þorrafagnaður ÍR 18. janúar

Taktu daginn frá og vertu tilbúinn í forsölu
 2. desember.

Eins gott að vanda sig 
í íþrótta skól an um.



Kauptu betri vetrardekk
- hjá MAX1

  Margverðlaunuð Nokian gæðadekk sem veita öryggi
Nokian er leiðandi í framleiðslu dekkja sem eru sérstaklega hönnuð fyrir krefjandi aðstæður 
norðlægra slóða. Nokian dekk veita öryggi og minnka eldsneytisnotkun. Þau veita jafnframt 
mýkt og þægindi í akstri.

Reykjavík: 
Bíldshöfða 5a, sími 515 7190
Jafnaseli 6, sími 515 7190 
Knarrarvogi 2,  sími 515 7190

Hafnarfjörður: 
Dalshrauni 5, sími 515 7190

Opnunartími:
Allar stöðvar opnar virka daga kl. 8-17. 
Laugardaga opið Bíldshöfða 5a kl. 9-13.

Nánari upplýsingar: 
max1.is

Ekki fórna örygginu í vetur. Veldu gæðadekk frá Nokian.

Mundu að grip dekkjana er aðeins fjórir lófastórir fletir. 

Verðlaunað fyrir 
frábæra eiginleika 
í snjó, bleytu og 
á þurru undirlagi.

Gott verð og minni 
eldsneytiseyðsla. 

Góðir umhverfis-
eiginleikar.

Öruggasta og besta 
nagladekkið 2013
skv. könnun ZaRulem.

Góð ending, minni 
eldsneytiseyðsla og 
hljótlátt.

Minna vegslit og 
góðir umhverfis-
eiginleikar.

Verksmiðjuneglt með 
akkerisnöglum.

Öruggasta og besta 
óneglda vetrardekkið
2013 skv. könnun ZaRulem. 

Ný gúmmíblanda 
veitir frábært grip í 
snjó og ís. 

Byltingarkennt loft-
bóludekk með vistvænum 
harðkorna kristölum.

 

VETRAR- OG HEILSÁRSDEKK

NOKIAN WRD3

NAGLADEKK
NOKIAN HP 8 VETRARDEKK (ÓNEGLT)

NOKIAN HP R2

NÝ
TEGUND

NÝ
TEGUND

Max1 bílavaktin og
Nokian uppfylla

ESB reglur um 
hjólbarðamerkingar.

Fáðu ráðgjöf.

Fáðu ráðgjöf frá sérfræðingum við val á dekkjum. 
Komdu á Max1 Bílavaktina.

VAXTALAUSAR

12 MÁN.
AFBORGANIR
1,5 % lántökugj.


